
Z á p i s n i c a 
zo 3. zasadnutia pléna Etnologickej sekcie Zväzu múzeí Slovenska 

v Pribyline dňa 16. októbra 2008 
 
 

Tretie zasadnutie pléna Etnologickej sekcie ZMS (ďalej ES) sa konalo dňa 16. októbra 
2008 o 9.00 hod. v Múzeu  liptovskej dediny v Pribyline. Na zasadnutí ES ZMS bolo prítomných 
22 členov ES ZMS a účastníci seminára Etnológ a múzeum XII. (viď prezenčnú listinu)  
 
Program: 
 

1. Správa o činnosti ES ZMS za obdobie od 17. VZ ZMS (21. nov. 2007) do 18. VZ ZMS 
(16. okt. 2008). 

2. Správa o zložení členskej základne ES, prerokovanie možností na propagáciu činnosti a 
získavanie nových členov ES. 

3. Vyhodnotenie realizácie XII. seminára Etnológ a múzeum v Národopisnom múzeu 
v Liptovskom Hrádku, resp. Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. 

4. Správa o možnostiach vydania zborníkov zo seminárov Etnograf a Múzeum VIII. (Nitra) 
a IX. (Liptovský Mikuláš). 

5. Realizácia XIII. seminára Etnológ a múzeum 
6. Iné, záver 

 
K bodu l. 
Prítomných privítala a zasadnutie Etnologickej sekcie ZMS viedla predsedníčka PhDr. Izabela 
Danterová. Podala  správu o činnosti ES ZMS za obdobie od 17. VZ ZMS (21. nov. 2007) do 18. 
VZ ZMS (16. okt. 2008) zo dňa 7. októbra 2008 (viď i na webovej stránke ZMS). Ďalej 
poďakovala PhDr. Klaudii Buganovej za vydanie zborníka referátov XI. ročníka seminára 
Etnológ a múzeum, ktorý sa uskutočnil  vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach v roku 2007 
na tému Múzejné zbierky a zberatelia.  
 
K bodu 2.  
Predsedníčka ES I. Danterová podala správu o aktuálnom počte členov ES. Počet členov ES ZMS 
sa do polovice roka 2008 zvýšil na 48. Zároveň vyzvala prítomných, ktorí nie sú členmi ES ZMS 
a majú záujem sa nimi stať, aby vyplnili a odovzdali prihlášky. Propagácia činnosti ES 
a získavanie nových členov sa realizuje i naďalej podľa úloh uložených v zápisnici z 1. 
zasadnutia Výboru ES zo dňa 10. apríla 2007 prostredníctvom členov rady regionálnych 
zástupcov. V zmysle tohto :  

• Členovia Výboru ES (I. Danterová, K. Buganová, A. Cintulová) a členovia Rady 
regionálnych zástupcov ES ( A. Kontrik, E. Beňušová, J. Domaracká, D. Nociarová, D. 
Ferklová) majú za úlohu  zistiť či jednotlivé múzeá  vo svojich regiónoch sú členmi ZMS 
a či v múzeách pracuje etnológ a či má záujem stať sa členom ES. Reakciu jednotlivých 
múzeí menovaní majú písomne zhodnotiť a správu zaslať predsedníčke ES vždy do 30. 
júna, resp. 31. decembra daného roka. 

• Zvlášť uviedla, že iba traja členovia Rady regionálnych zástupcov (A. Kontrík, D. 
Nociarová a D. Ferklová) splnili túto úlohu do stanoveného termínu.  

Z: členovia Výboru a Rady regionálnych zástupcov ES 
     T: priebežne 



• Členovia výboru ES ( I. Danterová, K. Buganová, A. Cintulová) a členovia Rady 
regionálnych zástupcov ES (A. Kontrik, E. Beňušová, J. Domaracká, D. Nociarová, D. 
Ferklová) majú za úlohu podávať všetky informácie členom ES a členským múzeám ZMS 
o činnosti ES vo svojom regióne. 

Z: členovia Výboru a Rady regionálnych zástupcov ES 
T: priebežne 

 
K bodu 3. 
Predsedníčka ES I. Danterová poďakovala za výbornú prípravu a dôstojný priebeh XII. 
celoslovenského odborného seminára so zahraničnou účasťou Etnológ a múzeum. Vyjadrila 
úprimné poďakovala PhDr. Ivete Zuskinovej a kolektívu pracovníkov za perfektnú realizáciu 
seminára v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku a v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline 
na tému Pastierska kultúra a jej dokumentácia v múzeách na Slovensku. Zároveň oznámila 
plánované vydanie zborníka zo seminára na koniec roka 2008. Zaviazala sa napísať v mene 
Etnologickej sekcie ZMS  organizátorom (Liptovské múzeum v Ružomberku) ďakovný list.  
     Z: I. Danterová 
     T: 25. 10. 2008 
Prítomní sa dohodli, že o XII. seminári Etnológ a múzeum sa dajú písomné informácie do 
nasledovných odborných periodík: Slovenský národopis   - Mgr. Soňa Štangová, PhDr. Katarína 
Holbová, Múzeum - Dr. Ľubica Chorváthová, Mgr. Silvia Siposová. 
     Z: Mgr. Soňa Štangová, PhDr. Katarína Holbová, Múzeum - 
          Dr. Ľubica Chorváthová, Mgr. Silvia Siposov 
     T: 30. 11. 2008 
 
K bodu 4. 
Predsedníčka ES ZMS PhDr. Izabela Danterová v rámci rokovania podala správu o tom, že sa 
naďalej nepodarilo vydať zborníky z VIII. ročníka seminára Etnograf a múzeum, ktorý sa konal v 
Poľnohospodárskom múzeu v Nitre na tému Dokumentácia a prezentácia regionálnych 
špecifík v agrikultúre v roku 2004 a IX. ročníka seminára Etnograf a múzeum, ktorý sa konal v 
Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši na tému Etnokultúrna funkcia odevu a textílií v 2. 
polovici 20. storočia v roku 2005. Múzeum J. Kráľa v Liptovskom Mikuláši nemieni tento 
problém riešiť, preto rukopisy vybratých prednášok IX. seminára Etnológ a múzeum odovzdalo 
predsedníčke ES ZMS, ktorá navrhla, aby boli uverejnené v zborníku referátov XIII. seminára 
Etnológ a múzeum, keďže ich téma je príbuzná. Problém vydania zborníka referátov VIII. 
ročníka seminára Etnograf a múzeum sa bude riešiť v priebehu roka 2009. 
     Z: I. Danterová, K. Buganová, I. Gaálová, M. Švikruha, E. 
      Kollárová 
     T: december 2009  

      
K bodu 5. 
PhDr. Ida Gaálová navrhla usporiadať XIII. ročník seminára Etnológ a múzeum v Podunajskom 
múzeu v Komárne na tému Ľudový textil a techniky jeho zdobenia v múzeách na Slovensku 
v obvyklom termíne (1. alebo 2. októbrový týždeň roku 2009). S jej návrhom prítomní súhlasili.  
V tomto zmysle organizátorom XIII. seminára Etnológ a múzeum bude Podunajské múzeum 
v Komárne. Za realizáciu seminára sú zodpovední: riaditeľ múzea Ing. Jozef Csütörtöky, CSc. 
a etnologičky PhDr. Ida Gaálová a PhDr. Anna Siposová, ktorí o priebehu realizačných prác 
seminára budú priebežne informovať predsedníčku ES ZMS I. Danterovú (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 XIII. spolu s vybratými referátmi z IX. seminára 
Etnograf a múzem z roku 2005).  
    Z: Ing. Jozef Csütörtöky, CSc., PhDr. Ida Gaálová, PhDr. Anna Siposová 
    T: do 15. 10. 2009 
 
K bodu 6. 
Predsedníčka ES ZMS PhDr. Izabela Danterová oznámila záujemcov, že publikácie Maďarskej 
národopisnej spoločnosti budú distribuovaní do konca roka 2008, po prevezení do Bratislavy 
budú uložené u PhDr. Ľubici Chorváthovej v Muzeologickom kabinete SNM na Žižkovej ulici 
18. 
   Z:  PhDr. Izabela Danterová, Dr. Ľubica Chorváthová 
   T. 31. 12. 2008 
 
Prítomní sa zhodli na zaslaní listu Predsedníctvu ZMS, aby sa v budúcnosti termín zasadania 
Valného zhromaždenia ZMS neprekrýval s termínom konania seminára Etnológ a múzeum a tiež 
žiadosti riaditeľstvu SNM – Múzeá v Martine - Etnografického múzea, aby sa inštitúcia vždy 
prezentovala na seminári Etnológ a múzeum podľa možnosti aj s referátom. 
    Z: PhDr. Izabela Danterová 
    T: 31. 12. 2008 
 
Na záver PhDr. Izabela Danterová poďakovala prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie 
ukončila.  
 
 
V Pribyline, dňa 16. októbra 2008     

 
 
       
 
 
 

PhDr. Izabela Danterová 
            predsedníčka ES ZMS  

Zapísala: 
Mgr. Aneta Cintulová 
tajomníčka ES ZMS  


