
Z á p i s n i c a 
z 10. zasadnutia pléna Etnologickej komisie Zväzu múzeí na Slovensku 

vo Zvolene dňa 10. júna  2015 
 
 

Desiate zasadnutie pléna Etnologickej komisie Zväzu múzeí na Slovensku (ďalej EK 
ZMS) sa konalo dňa 10. júna 2015 o 9.00 hod. v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene. Na 
zasadnutí EK ZMS boli prítomní 14 členovia a niektorí  účastníci seminára Etnológ a múzeum 
XIX. (viď prezenčná listina). 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Správa predsedníčky o činnosti EK ZMS za obdobie od 24. VZ ZMS 
3. Správa o priebehu 25. VZ ZMS 
4. Správa o nových komisiách ZMS 
5. Správa o priebehu 9. zasadnutia pléna EK ZMS 
6. Správa o priebehu prebiehajúceho XIX. ročníka konferencie Etnológ a múzeum 
7. Voľby do predstavenstva EK ZMS a správa o zložení členskej základne EK ZMS 
8. Návrh činnosti EK ZMS do 11. zasadnutia   
9. Návrh na realizáciu XX. ročníka konferencie Etnológ a múzeum  
10. Diskusia 
11. Záver 

 
K bodu 1.  
Prítomných privítala a zasadnutie EK ZMS viedla predsedníčka Mgr. Eva Ševčíková. Na 
úvod poďakovala podpredsedníčke PhDr. Izabele Danterovej za dlhoročné pôsobenie vo výbore 
Etnologickej komisie. Taktiež poďakovala organizátorom odborného seminára Etnológ 
a múzeum, konkrétne PhDr. Želmíre Šípkovej za zorganizovanie XIX. ročníka seminára 
Etnológ a múzeum, ktorý sa konal v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene v dňoch 9. – 
11. júna 2015 na tému „Les a lesníctvo v našich múzeách“. 
 
K bodu 2. 
Predsedníčka EK ZMS podala správu o činnosti za obdobie od 24. VZ ZMS a informovala 
o ocenení NSS v kategórii VÝSTAVA za obdobie 2011 – 2013 a o tom, že EK ZMS ako partner 
NSS je garantom tejto kategórie; 
Predsedníčka EK ZMS požiadala Predstavenstvo ZMS o príspevok na XIX. ročník odborného 
semináru a informovala o jeho výške; 
Taktiež predsedníčka EK ZMS informovala o priebehu XVIII. ročníka konferencie Etnológ 
a múzeum, ktoré sa konalo v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi v dňoch 22. – 24. 
septembra 2014 na tému „Domáca výroba a doplnkové zamestnania v kultúrno-spoločenských 
súvislostiach (vo vzťahu k múzejným zbierkam)“ a zhodnotila jeho priebeh – zúčastnilo sa ho 27 
odborných pracovníkov a odznelo 18 príspevkov, z toho 2 z Českej republiky, taktiež vyjadrila 
spokojnosť s odbornou exkurziou a ocenila prehliadku konzervátorských dielní a depozitárov; 
taktiež informovala o vydaní zborníka z tejto konferencie a upozornila na to, že zborník 
z predchádzajúcej konferencie konanej v Bratislave už nie je dostupný;  
Členovia EK ZMS boli informovaný o priebehu prípravy XIX. ročníka Etnológ a múzeum 
a predsedníčka EK ZMS vyjadrila spokojnosť so spoluprácou na jeho príprave.  
 



 
K bodu 3. a 4. 
Predsedníčka EK ZMS informovala o priebehu 25. VZ ZMS a o prezentovaní činnosti EK na 
ňom; 
Predsedníčka EK ZMS informovala o Pamätnici, ktorá bude vydaná pri príležitosti 25. výročia 
vzniku ZMS a o príspevku, ktorý predsedníčka pripravila, taktiež poďakovala kolegom za 
poskytnutie fotografickej dokumentácie z predchádzajúcich seminárov Etnológ a múzeum;  
Taktiež predsedníčka EK ZMS oboznámila prítomných o nových komisiách pri ZMS; 
 
K bodu 5.  
Predsedníčka EK ZMS informovala o prebiehajúcej revízii členov EK ZMS. Podpredsedníčka 
komisie PhDr. Izabela Danterová vyhotovila zoznam členov EK ZMS, ktorý prítomní členovia 
skontrolovali a v prípade potreby doplnili, resp. opravili údaje. Zároveň vyzvala prítomných, 
ktorí nie sú členmi EK ZMS a majú záujem sa nimi stať, aby vyplnili a odovzdali prihlášku; 
PhDr. Izabela Danterová – podpredsedníčka EK ZMS poďakovala členom za prejavenú dôveru 
a odovzdala predsedníčke prihlášky do EK ZMS od roku 2006, prebrala ich od nej novozvolená 
tajomníčka EK ZMS.  
 
K bodu 6 
Predsedníčka EK ZMS vyjadrila spokojnosť s prebiehajúcim XIX. ročníkom konferencie Etnológ 
a múzeum konanom v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene a informovala 
o viaczdrojovom financovaní zborníka príspevko, taktiež informovala o tom, že zborník 
príspevkov z tohto odborného seminára bude okrem tlačenej podoby aj v podobe elektronickej 
a bude voľne prístupný na stránke ZMS, s čím súvisí doriešenie autorských práv prispievateľov; 
Predsedníčka EK ZMS informovala o tom, že do budúcna, po doriešení autorských práv 
z múzeami, ktoré budú vydávať zborníky príspevkov z konferencií, budú tieto zborníky taktiež 
uverejnené v pdf. podobe na stránkach ZMS; 
 
K bodu 7. 
Predsedníčka EK ZMS predstavila kandidátky do predstavenstva EK ZMS, ktoré boli 
jednohlasne zvolené, a to: 
Predsedníčka:  Mgr. Eva Ševčíková (ÚĽUV Bratislava) 
Podpredsedníčka: Mgr. Zuzana Denková (Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica) 
Tajomníčka:  Mgr. Zuzana Ivanická (Tekovské múzeum Levice) 
 
K bodu 8. a 9. 
Predsedníčka EK ZMS vyzvala Mgr. Zuzanu Denkovú, aby predniesla návrh na XX. ročník 
konferencie Etnológ a múzeum v priestoroch Slovenského banského múzea v Banskej 
Štiavnici s navrhnutou témou Etnológ v teréne / prameň poznania (využitie oral history, 
prepojenie na múzejné zbierky), ktorá bola po diskusii prijatá. Následne všetkých prítomných 
v mene pána riaditeľa SBM v Banskej Štiavnici pozvala na túto konferenciu; 
Téma konferencie: Etnológ v teréne / prameň poznania;  
Termín: jún 2016; 
 
K bodu 10. 
Počas diskusie vystúpila PhDr. Mária Halmová s požiadavkou, aby sa dodržiavali isté náležitosti 
v zborníkoch príspevkov z konferencií / odborných seminárov Etnológ a múzeum (týkalo sa to 
najmä zoznamu predchádzajúcich konferencií / odborných seminárov Etnológ a múzeum 
v každom budúcom zborníku, tiež dodržiavanie rovnakého formátu zborníka) – predsedníčka EK 



ZMS prisľúbila zostavenie pokynov pre zostavovateľov; 
Taktiež počas diskusie vystúpila PhDr. Katarína Holbová, ktorá opätovne navrhla, aby ku 
každému zborníku z príspevkov z konferencie / odborného semináru Etnológ a múzeum bolo 
vložené CD s prezentáciami. 
 
Na záver predsedníčka EK ZMS Mgr. Eva Ševčíková poďakovala prítomným za aktívnu účasť a 
zasadnutie ukončila.  
 
 
V Leviciach, dňa 15. júna 2015   Mgr. Eva Ševčíková 

predsedníčka EK ZMS 
 
Zapísala: Mgr. Zuzana Ivanická  


