
Správa o činnosti Etnologickej sekcie Zväzu múzeí na Slovensku   

za obdobie od 18. VZ ZMS (15. okt. 2008) do 19. VZ ZMS (24. nov. 2009)  

 
Organizačná a koordinačná činnosť ES 
1. Výbor ES v priebehu predmetného obdobia prerokoval aktuálne problémy a témy 
činnosti ES  formou elektronickej pošty (viď túto správu). 
2. Výbor ES prerokoval možnosti propagovania činnosti Etnologickej sekcie Zväzu 
múzeí na Slovensku a získavanie nových členov v rámci jednotlivých regiónov (úloha pre 
regionálnych zástupcov ES). 
3. Počet členov ES do konca septembra 2009 je 52, Alojz Kontrík, regionálny zástupca 
ES ZMS písomne oznámil, že 30. januárom 2009 ukončí členstva v ES ZMS. Dve členky ES 
ZMS zosnuli (Mária Felberová, PhDr. 16.7.2009, Dita Nociarová, PhDr. 11.09.2009). 
 
Odborná činnosť ES 
1. V Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku a v Múzeu liptovskej dediny 
v Pribyline sa uskutočnil XII. ročník celoslovenského odborného seminára so zahraničnou 
účasťou Etnológ a múzeum na tému Pastierska kultúra, jej dokumentácia a prezentácia 
v múzeách na Slovensku v dňoch 15.-16. 10. 2008. Predsedníčka Es ZMS poslala ďakovný 
list organizátorom seminára. Liptovské múzeum v Ružomberku vydalo do konca roku 2008 
zborník príspevkov seminára s finančnou podporou MK SR a Žilinského samosprávneho 
kraja pod názvom: Pastierska kultúra, jej dokumentácia a prezentácia. 
2. V odborných periodikách a regionálnej tlači boli publikované informačné príspevky 
o XII. ročníku seminára Etnológ a múzeum pod názvom Pastierska kultúra, jej dokumentácia 
a prezentácia a o vydaní rovnomenného zborníka z príspevkov seminára (S. Štangová – SN 
1/2009, Ľ. Chorváthová, S. Siposová – Múzeum 4/2009. 
3. Predsedníčka Es ZMS poslala list Predsedníctvu ZMS, aby sa v budúcnosti termín 
zasadania Valného zhromaždenia ZMS neprekrýval s termínom konania seminára Etnológ 
a múzeum a tiež žiadosť riaditeľstvu SNM – Múzeá v Martine - Etnografického múzea, aby 
sa inštitúcia vždy prezentovala na seminári Etnológ a múzeum podľa možnosti aj s referátom. 
4. .Maďarská národopisná spoločnosť ponúkla publikácie pre slovenské múzejné 
inštitúcie darom podľa ich výberu. Zo zoznamu ponúknutých publikácií vybrali: Gemersko-
malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry na Slovensku 
vo Svidníku, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FF UK v Bratislave, Slovenské 
poľnohospodárske múzeum v Nitre, SNM - HM - Dokumentačné centrum Slovákov 
v zahraničí v Bratislave, SNM – Múzeum kultúry Nemcov na Slovensku v Bratislave, 
Kysucké múzeum v Čadce, SNM – EM v Martine, Hradné múzeum vo Fiľakove, SNM – 
Muzeologický kabinet v Bratislave. Knižné dary priviezol z Budapešti Kultúrny inštitút 
Maďarskej republiky v Bratislave a záujemcovia ich prevzali u Ľ. Chorváthovej v SNM 
(Žižkova 16). Predsedníčka v mene ES ZMS napísala ďakovný list Maďarskej národopisnej 
spoločnosti.  
5. Uskutočnili sa rokovania ohľadom vydania zborníka zo VIII. seminára Etnograf 
a múzeum na tému „Muzeálna dokumentácia a prezentácia regionálnych špecifík 
v poľnohospodárstve“, ktorý sa konal v roku 2004 v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu 
v Nitre a vo veci vydania zborníka 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. Materiály týchto dvoch seminárov sa v roku 
2009 nepodarilo vydať. Keďže múzeá, ktoré boli organizátormi týchto seminárov nemajú 
možnosť (ani financie, ani čas) vydať zborníky Etnológ a múzeum č. VIII a IX, výbor ES sa 
predbežne dohodol, že na ich vydanie bude v roku 2010 hľadať ďalšie možnosti. Príspevky 
z IX. seminára sú sústredené a pripravené do tlače u predsedníčky ES ZMS I. Danterovej. 
Príspevky z V. seminára sú uložené v SPM v Nitre. 



6. XIII ro čník celoslovenského odborného seminára Etnológ a múzeum na tému Ľudový 
textil a jeho techniky zdobenia sa uskutočnil v dňoch 14.-15. 10. 2009 v Podunajskom múzeu 
v Komárne. Predsedníčka ES I. Danterová poďakovala v ďakovnom liste riaditeľovi 
Podunajského múzea Ing. Jozefovi Csütörtökymu, CSc. a etnologičkám PhDr. Ide Gaálovej 
a PhDr. Anne Siposovej ako aj  kolektívu pracovníkov za výbornú realizáciu seminára a 
oznámila plánované vydanie zborníka zo seminára do konca roku 2009.  
7. Dňa 15. októbra 2009 sa uskutočnilo 4. zasadnutie členov Etnologickej sekcie ZMS 
v Podunajskom múzeu v Komárne. Po uplynutí trojročného funkčného obdobia členov 
Výboru ES sa uskutočnili voľby do nového výboru. Novou predsedníčkou bola jednohlasne 
zvolená Mgr. Eva Ševčíková z Malokarpatského múzea v Pezinku, podpredsedníčkou sa stala 
dovtedajšia predsedníčka PhDr. Izabela Danterová z Vlastivedného múzea v Galante a 
tajomníčkou bola znovuzvolená Mgr. Aneta Cintulová zo Západoslovenského múzea v 
Trnave. Členovia Rady regionálnych zástupcov ES (E. Beňušová, J. Domaracká, D. Ferklová, 
E. Švajdová, K. Buganová, A. Cintulová, I. Danterová) majú za úlohu  koordinovať činnosť 
ES v kruhu odborných pracovníkov členských múzeí ZMS v jednotlivých regiónoch.  
8. XIV. ročník seminára Etnológ a múzeum sa podľa plánu uskutoční v priestoroch 
Tekovského múzea v Leviciach v 1. polovici októbra 2010 na tému Ľudový nábytok 
v múzeách na Slovensku. Za realizáciu seminára sú zodpovední: riaditeľ PhDr. Ján Dano a 
muzeologička Mgr. Zuzana Ivanická Tekovského múzea v Leviciach, ktorí o priebehu 
realizačných prác seminára budú priebežne informovať predsedníčku ES ZMS E. Ševčíkovú 
(zostavenie a rozposlanie predbežnej pozvánky seminára členom ES, členským múzeám 
ZMS, iným odborníkom a inštitúciám, zostavenie programu seminára, organizačné 
zabezpečenie a vydanie zborníka referátov seminára Etnológ a múzeum XIV.)   
 
 
 
V Galante, 19. novembra 2009 
 
 
 

PhDr. Izabela Danterová 
          podpredsedníčka ES ZMS 


