
Správa o činnosti Etnologickej komisie Zväzu múzeí na Slovensku za 

obdobie od 19. 9. 2018 do 25. 9. 2019. 

 

 

 

Organizačná a koordinačná činnosť EK ZMS  

 

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

EK priebežne formou elektronickej pošty.  

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

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

4. Dňa 25. 9. 2019 sa počas konferencie Etnológ a múzeum uskutočnilo 14. zasadnutie členov 

Etnologickej komisie  v Ľubovnianskom múzeu v Starej Ľubovni.  Na zasadnutí bola 

prednesená predsedníčkou správa o činnosti EK ZMS od 13. zasadnutia EK ZMS, i plán 

činnosti na ďalšie obdobie. Zároveň účastníci  schválili sa  plán na ďalšie obdobie. Rokovalo 

sa o mieste konania ďalšieho ročníka konferencie Etnológ a múzeum a jej obsahovej náplni.  

5. Počet členov EK k dnešnému dňu je 92 riadnych členov + 3 hosťujúci.  

 

Odborná činnosť EK ZMS  

 

1. Výbor EK ZMS v spolupráci s Predstavenstvom ZMS a Novohradským múzeom v Lučenci   

pripravili XXIII. ročník Etnológ a múzeum. Odborná konferencia na tému „Expozičná, 

výstavná a prezentačná činnosť po roku 1989“, sa  konala v dňoch 24. – 26.  9. 2019 

v Lučenci za účasti cca 50 odborníkov z múzeí a ďalších kultúrnych a spoločenských 

organizácií na Slovensku. Konferencia bola finančne podporená z dotačného systému FPU 

sumou 5000,- €. Za realizáciu konferencie bol zodpovedný PhDr. Iveta Kaczarova, Mgr. 

Michaela Škodová  a PhDr. Daša Ferklová.  

 

2. Výstupom z konferencie je  recenzovaný zborník príspevkov (posudzovatelia: PhDr. 

Gabriela Podušelová a PhDr. Hana Zelinová) v náklade 400 ks. (Zostavovateľka: Mgr. 

Michaela Škodová, vyšiel  2019, v počte 232 strán.) Konferencia sa konala pod záštitou 

Predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Jána Luntera.  

 

3. EK ZMS pokračuje vo www. stránke EK ZMS, jej správkyňou je tajomníčka EK ZMS. 

Tým je vytvorená možnosť vkladať informácie viažuce sa na činnosť EK ZMS na túto stránku 

prostredníctvom správcu. 

 

4. EK ZMS spolupracovala so ZMS pri organizovaní XXIII. ročníka medzinárodnej 

konferencie Etnológ a múzeum, ako i  s ďalšími komisiami ZMS, ktoré sú v súčasnosti 

aktívne. 

 

5. Podala sa žiadosť na Fond na podporu umenia za ZMS na XXIII. ročník medzinárodnej 

konferencie Etnológ a múzeum.  

 



  

6. XXIV. ročník konferencie Etnológ a múzeum sa podľa plánu uskutoční v Múzeu Spiša 

v Spišskej Novej Vsi  (garant za múzeum Ing. Zuzana Krempaská). Téma konferencie: 

„Modrotlač“.  Termín konania  22. – 24. september 2020. Odbornou garantkou konferencie je 

Mgr. Oľga Danglová, CSc. Súčasťou  konferencie bude i 15. zasadnutie pléna EK ZMS.    

 

V Martine 30. 6. 2020  

 

 

 

PhDr. Daša Ferklová  

predsedníčka EK ZMS 


