
Etnologická sekcia Zväzu múzeí na Slovensku  
 

Plán činnosti na obdobie od 20. VZ ZMS ( 6.-7.okt.2010) do 21. VZ ZMS ( nov. 2011) 

 

Plán činnosti Etnologickej sekcie ZMS (ďalej ES) na obdobie od 20. VZ ZMS (6.-7.okt.2010) 

do 21. VZ ZMS (nov. 2011)  bol vypracovaný v súlade so Stanovami ZMS, Organizačným 

a rokovacím poriadkom ES, s uzneseniami 5. zasadnutia členov ES zo dňa 5. októbra 2010 

v Tekovskom múzeu v Leviciach.  

 

Organizačná a koordinačná činnosť ES 

1. Predsedníčka ES predloží Plán činnosti na schválenie plénu ES a pošle ho na 

schválenie predstavenstvu ZMS. 

2. Predsedníčka ES, resp. tajomníčka ES do konca decembra 2010 rozpošle členom ES 

správu o činnosti ES za rok 2010 a plán ES na rok 2011. Zároveň vyzve etnológov 

členských múzeí ZMS o zapojenie sa do činnosti ES. Členov ES bude priebežne 

evidovať.  

3. Predsedníčka ES dvakrát ročne zvolá zasadnutie výboru ES, 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. 

5. Všetky aktuálne informácie týkajúce sa činnosti ES budú priebežne uverejňované na 

stránke www.zms.sk. 

 

Odborná činnosť ES 

1. Tekovské múzeum v Leviciach vydá do konca roku 2010 zborník príspevkov zo XIV. 

ročníka seminára Etnológ a múzeum na tému Ľudový nábytok v múzeách na 

Slovensku, ktorý sa uskutočnil v dňoch 5. – 6. 10. 2010. Zodpovední: PhDr. Ján Dano 

a Mgr. Zuzana Ivanická 

2. Hlavnou úlohou ES je raz ročne realizovať celoslovenský odborný seminár, a to v 1. 

polovici októbra príslušného roka. Na základe ponuky riaditeľky PhDr. Márie 

Halmovej sa XV. ročník seminára Etnológ a múzeum uskutoční v SNM - Múzeá 

v Martine na tému: Dokumentácia 2. polovice 20. storočia v múzeách na 

Slovensku. Zodpovední: PhDr. Mária Halmová, Mgr. Eva Ševčíková 

3. Predsedníčka ES prerokuje možnosti realizácie ďalšieho (XVI.) ročníka odborného 

seminára Etnológ a múzeum v roku 2012 podľa ponuky členských múzeí. 

4. Predsedníčka ES bude priebežne koordinovať spoločný projekt ES a Národopisnej 

spoločnosti Slovenska (ďalej NSS) – Odborová bibliografia 2001 – 2010 za ES, t.j. 

osobné bibliografie a súpisy výstav členov ES. Výsledok bude uverejnený 

v elektronickej verzii na stránke NSS. Zodpovedná: Mgr. Eva Ševčíková 

5. Výbor ES prerokuje ďalšie možnosti odbornej činnosti ES podľa požiadaviek členov 

(odborná terminológia, vzdelávanie v jednotlivých múzejných činnostiach a pod.) 

Zodpovedná: Mgr. Eva Ševčíková 

 

 

V Pezinku, dňa 6. 10. 2010    Mgr. Eva Ševčíková 

        predsedníčka ES ZMS 

 

http://www.zms.sk/

