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Správa o činnosti Etnologickej komisie Zväzu múzeí na Slovensku 

(do 24. VZ ZMS Etnologickej sekcie ZMS) 

za obdobie od 23. VZ ZMS (16.4.2013) do 24. VZ ZMS (9.4.2014) 

 

Organizačná a koordinačná činnosť ES ZMS 

 

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

činnosti ES priebežne formou elektronickej pošty.  

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

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

4. Dňa 1.10.2013 sa počas konferencie Etnológ a múzeum uskutočnilo 8. zasadnutie členov 

EK v Inštitúte pre verejnú správu v Bratislave. Na zasadnutí bola zhodnotená činnosť za 

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

ďalšieho ročníka seminára Etnológ a múzeum a jeho obsahovej náplni.  

5. Počet členov EK do 8. zasadnutia dňa 1. 10. 2013 je 54.  

 

Odborná činnosť EK ZMS 

 

1. Výbor EK ZMS v spolupráci s Predstavenstvom ZMS pripravil odbornú konferenciu 

s medzinárodnou účasťou na tému „Muž a žena – vzťahové súvislosti v kontexte 

múzejných zbierok“. Konferencia sa uskutočnila v dňoch 1. – 3. 10. 2013 v Bratislave. 

Išlo o rozšírenú verziu 17. ročníka odborného seminára Etnológ a múzeum. Zámerom 

bolo pripraviť interdisciplinárne podujatie ZMS otvorené všetkým múzejníkom na 

Slovensku. Konferencia bola finančne podporená z dotačného systému Ministerstva 

kultúry SR (4.000,- €). Za realizáciu konferencie bola zodpovedná Mgr. Eva Ševčíková 

a Mgr. Katarína Nádaská PhD.  

Celkový počet príspevkov prednesených na konferencii bolo 28, z toho ČR 6. 

Počet účastníkov: cca 70 

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

(Zostavovateľka: Mgr. Katarína Nádaská, PhD.)  

 

2. Zo XVI. ročníka odbornej konferencie Etnológ a múzeum, ktorá sa uskutočnila v dňoch 

24. – 26. 9. 2012 v Zemplínskom múzeu v Michalovciach na tému „Mobilita a jej odraz 
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v kultúre“ bol ku koncu roka 2013 vydaný recenzovaný zborník príspevkov 

(zostavovateľ: Maroš Demko).  

  

3. XVIII. ročník konferencie Etnológ a múzeum sa podľa plánu uskutoční 

v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi (garant PhDr. Iveta Géczyová), téma konferencie: 

Domáca výroba a doplnkové zamestnania v kultúrno-spoločenských súvislostiach (vo 

vzťahu k múzejným zbierkam). 

 

Zmena názvu Etnologickej sekcie na Etnologickú komisiu ZMS 

 

V roku 1997 začala pracovať odborná skupina združujúca etnológov pracujúcich v múzeách 

na Slovensku pod názvom Národopisná komisia ZMS. V roku 2006 zmenila názov na  

Etnologická sekcia ZMS, ktorej činnosť upravuje Organizačný a rokovací poriadok 

zverejnený na www.zms.sk. 

V Zápisnici zo zasadania Predstavenstva ZMS konaného dňa 22. 5. 2013 v Bratislave P ZMS 

žiada predsedov komisií, aby dôsledne dodržiavali štatút ZMS a názov „komisie“ (sekcie sú 

zriaďované na územnom princípe). Podľa článku 12 v Stanovách ZMS Odborné komisie 

ZMS ( ďalej len „komisie„) sú dobrovoľnými združeniami zamestnancov členov ZMS na 

základe profesijného alebo záujmového zamerania. 

Od 24. VZ ZMS bude preto v zmysle Stanov ZMS používať uvedené odborné združenie 

názov ETNOLOGICKÁ KOMISIA ZMS. 

Podľa Zápisnice z riadneho zasadania Predstavenstva ZMS, konaného dňa 22. 1. 2014 v 

Banskej Bystrici bude vypracovaná Aktualizácia a zjednotenie interných materiálov 

odborných komisií ZMS (Ú9/2014). Na základe uvedeného materiálu a pokynov z neho 

vyplývajúcich bude dodatočne vypracovaný nový Organizačný a rokovací poriadok 

Etnologickej komisie ZMS.  

 

 

V Pezinku, 18. 3. 2014 

 

Mgr. Eva Ševčíková  

predsedníčka EK ZMS 

http://www.zms.sk/

