
Z á p i s n i c a 
z 2. zasadnutia Etnologickej sekcie Zväzu múzeí Slovenska 

v Košiciach dňa 10. októbra 2007 
 

Druhé zasadnutie Etnologickej sekcie ZMS sa konalo dňa 10. októbra 2007 vo 
Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Na 2. zasadnutí ES ZMS bolo 35 prítomných. 
(prezenčná listina u predsedničky ES)  
1. Prítomných privítala a zasadnutie Etnologickej sekcie ZMS viedla predsedníčka PhDr. 
Izabela Danterová. 
2. Na úvod si prítomní minutou ticha uctili pamiatku nedávno zosnulého kolegu a člena ES 
ZMS PhDr. Milana Chlebanu z Trenčianskeho múzea.  
3. PhDr Elena Komárová z Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši informovala, že na 
budúci rok plánujú vydať zborník z IX. ročníka seminára Etnograf a múzeum, ktorý sa konal 
na tému Etnokultúrna funkcia odevu a textílií v 2. polovici 20. storočia. 
4. Mgr. Eva Kollárová z Poľnohospodárskeho múzea v Nitre spomenula, že o vydaní 
zborníka z VIII.ročníka seminára Etnograf a múzeum budú ešte rokovať s vedením 
Agrokomplexu v Nitre. Uvedený seminár sa konal na tému Dokumentácia a prezentácia 
regionálnych špecifík v agrikultúre. 
5. PhDr. Iveta Zuskinová, riaditeľka Litovského múzea v Ružomberku navrhla usporiadanie 
XII. ročníka seminára Etnológ a múzeum v Národopisnom múzeu v Liptovskom hrádku 
(kde je i jedinečná expozícia ovčiarstva) na tému Dokumentácia pastierstva a ovčiarstva na 
Slovensku. Poriadateľom seminára bude liptovskú múzeum v Ružomberku. Keďže však na 
seminári nebola prítomná, predsedníčka ES ZMS jej napíše list, aby sa k svojmu návrhu 
záväzne písomne vyjadrila. 
6. PhDr. Mária Halmová, riaditeľka Etnografického múzea v Martine (Múzeá v Martine) 
navrhla, že v prípade odstúpenia PhDr. Ivety Zuskinovej od svojho návrhu, by sa ďalší 
ročník mohol konať v Etnografickom múzeu v Martine, a to na tému Drevospracujúce 
remeslá v múzeách na Slovensku. Prítomní s jej návrhom súhlasili. 
7. Predsedníčka ES ZMS PhDr.Izabela Danterová v rámci rokovania uviedla nasledovné: 

- XII. ročník seminára Etnológ a múzeum by sa mal konať v 1. alebo 2. októbrový 
týždeň roku 2008 

- navrhla, aby sa budúce ročníky seminárov začínali všeobecným príspevkom k 
danému tematickému okruhu, ktorý by uviedol prítomných do prejednávanej problematiky  

- informovala, že napíše o činnosti ES za obdobie od októbra 2006 do novembra 
2007 správu, ktorú prednesie Ján Dano na najbližšom zasadaní Predsedníctva ZMS 
8. Prítomní sa dohodli, že o XI. seminári Etnológ a múzeum sa dajú písomné informácie do 
nasledovných odborných periodík: 
Slovenský národopis   - Dr. Dita Nociarová 
Etnologické rozpravy   -  Zdenka Krišková 
Múzeum - Dr. Ľubica Chorváthová    
Zborník múzeí TSK - Mgr. Aneta Cintulová 
9. Predsedníčka ES ZMS PhDr. Izabela Danterová vyzvala prítomných, ktorí nie sú členmi 
ES ZMS a majú záujem sa nimi stať, aby vyplnili a odovzdali prihlášky. 
8. Na záver PhDr. Izabela Danterová poďakovala prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie 
ukončila.  
V Košiciach 10. októbra 2007     
 
Zapísala: 
Mgr. Aneta Cintulová        

 
 

PhDr. Izabela Danterová 
         predsedníčka ES ZMS 


