
Z á p i s n i c a
z 11. zasadnutia Etnologickej komisie Zväzu múzeí na Slovensku

v Banskej Štiavnici dňa 22. júna 2016

Jedenáste zasadnutie pléna Etnologickej komisie Zväzu múzeí na Slovensku (ďalej EK
ZMS)  sa  konalo  dňa  22.  júna  2016  o 9.00  hod.  v Slovenskom  banskom  múzeu  v Banskej
Štiavnici.  Na  zasadnutí  EK  ZMS  bolo  prítomných  15  členov  a  niektorí   účastníci  seminára
Etnológ a múzeum XX. (viď prezenčná listina).

Program:

1. Otvorenie
2. Správa predsedníčky o činnosti EK ZMS od  10. zasadnutia EK ZMS  
3. Voľby do Výboru EK ZMS
4. Návrh činnosti EK ZMS do 12. zasadnutia EK ZMS
5. Návrh na realizáciu XXI. ročníka konferencie Etnológ a múzeum v roku 2017
6. Diskusia
7. Záver

K bodu 1. 
Prítomných  privítala  a  zasadnutie  EK  ZMS  viedla  predsedníčka  Mgr.  Eva  Ševčíková.  Na
úvod poďakovala  organizátorom  medzinárodnej  konferencie  Etnológ  a múzeum  za
zorganizovanie XX. ročníka Etnológ a múzeum, ktorý sa konal v Slovenskom banskom múzeu
v Banskej  Štiavnici  v dňoch  21.  –  23.  júna  2016  na  tému  „Etnológ  v teréne  /  k prameňom
poznania“.

K bodu 2.
Predsedníčka EK ZMS podala správu o činnosti za obdobie od 10. zasadnutia pléna EK ZMS.
Taktiež  predsedníčka  EK  ZMS  informovala  o priebehu  XIX.  ročníka  konferencie  Etnológ
a múzeum, ktoré sa konalo v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene v dňoch 9. – 11. júna
2015 na tému „Les a lesníctvo v našich múzeách“  a zhodnotila jeho priebeh, taktiež vyjadrila
spokojnosť s odbornou exkurziou a ocenila sprievodný program a informovala o vydaní zborníka
z tejto konferencie. 
Členovia EK ZMS boli informovaní o mimoriadnom zasadnutí výboru EK ZMS, ktoré sa konalo
20. 5. 2016 v Banskej Štiavnici v rámci prípravy XX. ročníka Etnológ a múzeum a predsedníčka
EK ZMS vyjadrila spokojnosť so spoluprácou na príprave konferencie. 
Predsedníčka EK ZMS informovala členov o tom, že bola podaná žiadosť na Fond na podporu
umenia za ZMS na XX. ročník medzinárodnej konferencie Etnológ a múzeum. 
Predsedníčka  EK  ZMS  informovala  o novej  stránke  EK  ZMS  a jej  správcovi,  ktorým  je
tajomníčka  EK  ZMS.  Taktiež  informovala  o možnosti  vkladania  informácií  viažucich  sa  na
činnosť EK ZMS na túto stránku prostredníctvom správcu.
Taktiež  predsedníčka  informovala  o spolupráci  s NSS,  ktorá  bola  spoluorganizátorkou  XX.
ročníka  medzinárodnej  konferencie  Etnológ  a múzeum a o ďalších  komisiách  ZMS,  ktoré  sú
v súčasnosti aktívne.

K bodu 3. 
Predsedníčka EK ZMS informovala o zmene svojej pracovnej náplne a na základe toho požiadala
o uvoľnenie z funkcie predsedníčky EK ZMS. Zároveň požiadala o predčasné voľby na predsedu



EK ZMS (podpredsedníčka a tajomníčka EK ZMS vo svojej  funkcii  zostávajú) na obdobie 2
rokov, t.j. do konca volebného obdobia.
Predsedníčka  EK  ZMS  požiadala  o návrh  na  predsedu  EK  ZMS  z pléna,  na  ktorý  nikto
nereflektoval. Následne predniesla návrh výboru EK ZMS, ktorý navrhol PhDr. Dašu Ferklovú,
SNM EM, Martin. Tento návrh bol jednohlasne prijatý. 
Zloženie výboru EK ZMS:
Predsedníčka: PhDr. Daša Ferklová (Slovenské národné múzeum – Etnografické múzeum
Martin)
Podpredsedníčka: Mgr. Zuzana Denková (Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica)
Tajomníčka: Mgr. Zuzana Paulovičová, rod. Ivanická (Tekovské múzeum Levice)

K bodu 4. 
Odstupujúca  predsedníčka  EK ZMS oboznámila  novozvolenú predsedníčku EK ZMS o práci
v najbližšom  období.  Bude  potrebné  informovať  Predstavenstvo  ZMS  o zmene  na  poste
predsedníčky komisie a poskytnúť kontakt pre zasielanie potrebných informácií (napr. podklady
na Valné zhromaždenie ZMS – Správa o činnosti EK ZMS a pod.).
Odstupujúca predsedníčka EK ZMS oslovila nových kolegov, aby sa v prípade záujmu prihlásili
do EK ZMS.
Odstupujúca  predsedníčka  EK  ZMS  vyzvala  členov  na  napísanie  správy  o prebiehajúcej
konferencii do odborných časopisov:
Múzeum: Mgr. Zuzana Paulovičová (Tekovské múzeum Levice)
Slovenský národopis: Mgr. Zuzana Denková (Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica)
Národopisná revue: Mgr.  Nadja  Balošáková  (Slovenské  národné  múzeum  –  Etnografické
múzeum Martin)

K bodu 5.
Odstupujúca predsedníčka EK ZMS vyzvala Mgr. Pavla Lackaniča, riaditeľa Baníckeho múzea
v Rožňave, aby predniesol svoj návrh na XXI. ročník konferencie Etnológ a múzeum, ktorú sa
podujal zorganizovať v Rožňave na tému „Baníctvo v zbierkach múzeí na Slovensku“. Miesto
aj téma boli členmi prijaté. Predbežný termín bol stanovený na polovicu septembra 2017 (po 10.
septembri) a dĺžka trvania 3 dni. 
Odstupujúca predsedníčka upozornila organizátora XXI. ročníka konferencie Etnológ a múzeum
na zapracovanie 12. zasadnutia pléna EK ZMS do programu konferencie.
Taktiež upozornila, aby sa dodržiavala zaužívaná štruktúra a náležitosti v zborníkoch príspevkov
z konferencií / odborných seminárov Etnológ a múzeum, recenzovanie zborníkov.

K bodu 6.
Počas diskusie vystúpil PhDr. Mojmír Benža, PhD. a nabádal k tomu, aby si členovia EK ZMS
pripomenuli  etnológov – múzejníkov, ktorí už nie sú medzi nami,  tiež svojich predchodcov v
múzeách  a vytvorili  o nich  biografické  medailóny.  Biografický  materiál  o etnológoch  –
múzejníkoch by mohol byť publikovaný na stránkach komisie.
Taktiež vystúpila PhDr. Mária Halmová, ktorá poďakovala odstupujúcej predsedníčke Mgr. Eve
Ševčíkovej za doterajšie dlhodobé vedenie a jej prínos do EK ZMS. 
Novozvolená  predsedníčka  PhDr.  Daša  Ferklová  poďakovala  odstupujúcej  predsedníčke  aj
predchádzajúcim  predsedníčkam  za  činnosť,  ktorú  v minulosti  pre  EK  ZMS  urobili,  taktiež
poďakovala  za  prejavenú  dôveru  a vyslovila  presvedčenie,  že  sa  výboru  a EK ZMS bude  aj
naďalej dariť.
Odstupujúca predsedníčka zhodnotila ako ju členstvo v EK ZMS a práca v jej výbore obohatila
a napĺňala a poďakovala sa za túto možnosť i za dôveru, ktorá jej bola daná takmer 7 rokov.



Na záver predsedníčka EK ZMS Mgr. Eva Ševčíková poďakovala prítomným za aktívnu účasť a
zasadnutie ukončila. 

V Leviciach, dňa 24. júna 2016   Mgr. Eva Ševčíková 
predsedníčka EK ZMS

Zapísala: Mgr. Zuzana Paulovičová 


