
Etnologická sekcia Zväzu múzeí na Slovensku  
 

Plán činnosti na obdobie od 19. VZ ZMS ( 24. nov. 2009) do 20. VZ ZMS ( nov. 2010) 

 
Plán činnosti Etnologickej sekcie ZMS na obdobie od 19. VZ ZMS (24. nov. 2009) do 20. VZ ZMS 
(nov. 2010)  bol vypracovaný v súlade so Stanovami ZMS, Organizačným a rokovacím poriadkom 
Etnologickej sekcie ZMS, s uzneseniami 4. zasadnutia členov Etnologickej sekcie zo dňa 15. októbra 
2009 v Podunajskom múzeu v Komárne.  
Organizačná a koordinačná činnosť ES 

1. Predsedníčka ES pred VZ ZMS plán a rozpočet činnosti na nasledujúci rok, predloží ho na 
schválenie plénu ES a pošle na schválenie predstavenstvu ZMS. 

2. Tajomníčka ES. príp. regionálni zástupcovia do konca decembra 2009 rozpošlú členom ES 
správu o činnosti ES za rok 2009, plán a rozpočet činnosti ES na rok 2010. Zároveň vyzve 
etnológov členských múzeí ZMS o zapojenie sa do činnosti ES ZMS. Členov ES bude 
priebežne evidovať.  

3. Predsedníčka ES raz ročne zvolá zasadnutie výboru ES (predbežný termín – jún 2010), 
tajomníčka ES vyhotoví zápisnicu zo zasadnutia, ktorú rozpošle všetkým členom ES. (V 
prípade nedostatku financií zasadnutia sa môžu uskutočniť elektronickou formou cez internet.)  

4. Zasadnutie členov ES ZMS sa uskutoční raz ročne (spravidla počas seminára Etnológ 
a múzeum). Zasadnutie zvolá tajomníčka ES, vedie ho predsedníčka ES, v jej neprítomnosti 
podpredsedníčka ES, zápisnicu spíše a rozpošle všetkým členom ES tajomníčka ES. 

Odborná činnosť ES 
1. Podunajské múzeum v Komárne do konca roka 2009 uskutoční vydanie zborníka prednášok z 

XIII. ročníka celoslovenského odborného seminára Etnológ a múzeum pod názvom Ľudový 
textil a spôsoby jeho zdobenia. Zostavovateľky zborníka: PhDr. Ida Gaálová a PhDr. Anna 
Sipos 

2. Hlavnou úlohou ES je raz ročne realizovať celoslovenský odborný seminár, a to v 1. polovici 
októbra príslušného roka. Na základe ponuky riaditeľa Tekovského múzea v Leviciach PhDr. 
Jána Dana v roku 2010 sa XIV. ročník seminára Etnológ a múzeum uskutoční v Tekovskom 
múzeu v Leviciach na tému „Ľudový nábytok v múzeách na Slovensku“. Prípravou 
a realizáciou seminára sú poverení PhDr. Ján Dano a Mgr. Zuzana Ivanická. 

3. Predsedníčka ES ZMS prerokuje možnosti realizácie ďalšieho (XV.) ročníka odborného 
seminára Etnológ a múzeum v roku 2011 v SNM – Múzeá v Martine, v Etnografickom múzeu 
v Martine, príp. podľa ponuky v inej múzejnej inštitúcii. 

4. Predsedníčka ES ZMS sa bude priebežne informovať o možnostiach vydania zborníkov v roku 
2010 z dvoch uskutočnených seminárov, a to:  
a)  z VIII. seminára  Etnograf a múzeum na tému „Muzeálna dokumentácia a prezentácia 
regionálnych špecifík v poľnohospodárstve“, ktorý sa konal v r. 2004 v Slovenskom 
poľnohospodárskom múzeu v Nitre, zodpovedný za vydanie Ing. Marian Švikruha, riaditeľ 
múzea; 
b)  z IX. seminára Etnograf a múzeum na tému „Etnokultúrna funkcia odevu a textílií v 2. 
polovici 20. storočia“, ktorý sa uskutočnil v októbri 2005 v Liptovskom Mikuláši v Múzeu 
Janka Kráľa. Múzeum J. Kráľa v Liptovskom Mikuláši nemá záujem o publikovanie 
príspevkov seminára. Z toho dôvodu referáty zo seminára pripravila na vydanie PhDr. Izabela 
Danterová v roku 2009. 

 
 

V Pezinku, dňa 23. 11. 2009    Mgr. Eva Ševčíková 
        predsedníčka ES ZMS 

 
 
 
 
 
 



 
 

Etnologická sekcia Zväzu múzeí na Slovensku 
 

Rozpočet činnosti na obdobie od 19. VZ ZMS (24. nov. 2009) do 20. VZ ZMS (nov. 2010) 

 
 
 

1. Výdavky na činnosť ES ZMS a na realizáciu zasadnutí 
 členov Výboru Etnologickej sekcie ZMS  
 (spravidla v 1. polroku príslušného roka a počas seminára Etnológ a múzeum)   

 Zodpovedná: Mgr. Eva Ševčíková      50,00 € 
 
2. Realizácia celoslovenského odborného seminára Etnológ a múzeum XIV.  

• Tekovské múzeum v Leviciach 
Zodpovedný za vypracovanie projektu a vedúci realizácie: PhDr.Ján Dano 
    
  200,00 €  
 

 
 
 
V Pezinku, dňa 23. 11. 2009 
 
 
 
 Mgr. Eva Ševčíková 
 predsedníčka ES ZMS 

 


