
Správa o činnosti Etnologickej komisie 

Zväzu múzeí na Slovensku 

za obdobie od 25. VZ ZMS (24. - 23. 5. 2015) do 26. VZ ZMS 

 

Organizačná a koordinačná činnosť EK ZMS 

 

1. Výbor EK ZMS v priebehu predmetného obdobia prerokoval aktuálne problémy a témy 

činnosti komisie priebežne formou elektronickej pošty.  

2. Členovia EK ZMS sú o činnosti priebežne informovaní prostredníctvom elektronickej 

pošty.  

3. Dňa 10. 6. 2015 sa počas konferencie Etnológ a múzeum uskutočnilo 10. zasadnutie 

členov EK ZMS v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene. Na zasadnutí bola zhodnotená 

činnosť za uplynulé obdobie, schválil sa plán na ďalšie obdobie a rokovalo sa o mieste konania 

ďalšieho ročníka konferencie Etnológ a múzeum a jeho obsahovej náplni.  

4. Na 10. zasadnutí sa uskutočnili voľby do výboru EK ZMS. Od roku 2015 pracuje výbor 

v nasledovnom zložení: 

predsedníčka:  Mgr. Eva Ševčíková (ÚĽUV Bratislava) 

podpredsedníčka: Mgr. Zuzana Denková (Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica) 

tajomníčka:  Mgr. Zuzana Ivanická (Tekovské múzeum Levice) 

5. Informácie o činnosti EK ZMS sú pravidelne aktualizované na internetovej stránke ZMS.  

6. V rámci novej webovej stránky ZMS bola vytvorená samostatná podstránka EK ZMS: 

http://etnok.zms.sk/ Administrátorom podstránky je tajomníčka komisie. 

 

Odborná činnosť EK ZMS 

 

1. Výbor EK ZMS v spolupráci s Lesníckym a drevárskym múzeum vo Zvolene pripravil 

XIX. ročník odborného seminára s medzinárodnou účasťou Etnológ a múzeum na tému „Les 

a lesníctvo v našich múzeách“. Konferencia sa uskutočnila v dňoch 9. – 11. 6. 2015. 

Konferencia bola finančne podporená z dotačného systému Banskobystrického samosprávneho 

kraja, žiadateľom bolo P ZMS. Za realizáciu konferencie bola zodpovedná Mgr. Želmíra 

http://etnok.zms.sk/


Šípková. Výstupom z konferencie je vydaný recenzovaný zborník príspevkov v náklade 300 ks.  

Zostavovateľka: Mgr. Želmíra Šípková 

2. Súčasťou XIX. ročníka seminára Etnológ a múzeum bola aj odborná exkurzia 

v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline v Čiernom Balogu a návšteva Čiernohronskej 

železnice.  

3. XX. ročník odbornej konferencie Etnológ a múzeum sa podľa plánu uskutoční v dňoch 

21. – 23. 6. 2016 v Slovenskom banskom múzeu v Banskej Štiavnici. Téma konferencie je 

„Etnológ v teréne / k prameňom poznania“ – využitie metódy oral history v múzejnej praxi. 

Organizačné garantky: Mgr. Zuzana Denková (Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica), 

Mgr. Eva Ševčíková (ÚĽUV Bratislava), vedecká garantka: doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc. 

(Katedra etnológie a muzeológie FiF UK Bratislava). Výbor EK ZMS požiadal P ZMS 

o spoluprácu pri organizovaní konferencie, vrátane podania žiadosti o dotáciu v dotačnom 

systéme Fondu podpory umenia.  

4. Predsedníčka EK ZMS spracovala príspevok o činnosti a aktivitách EK ZMS od jej 

vzniku až do súčasnosti do Pamätnice ZMS vydanej pri príležitosti 25. výročia vzniku ZMS. 

Príspevok spolu s obrazovou prezentáciou predniesla aj na slávnostnom VZ ZMS, ktoré sa 

konalo 24. 3. 2015 v Bratislave.  

 

V Pezinku, 4. 4. 2016 

 

Mgr. Eva Ševčíková  

predsedníčka EK ZMS 

 

 

 


