
Z á p i s n i c a 
z 5. zasadnutia pléna Etnologickej sekcie Zväzu múzeí na Slovensku 

v Leviciach dňa 5. októbra 2010 
 
 
5. zasadnutie pléna Etnologickej sekcie Zväzu múzeí na Slovensku (ďalej ES) sa konalo dňa 5. 
októbra 2010 o 14.40 hod. v Tekovskom múzeu v Leviciach. Na zasadnutí ES bolo prítomných 
18  členov ES a účastníci seminára Etnológ a múzeum XIV. (viď prezenčnú listinu).  
 
Program: 
 

1. Správa o činnosti ES za obdobie od 19. VZ ZMS (24. nov. 2009) do 20. VZ ZMS (6. okt. 
2010)  

2. Správa o zložení členskej základne ES 
3. Vyhodnotenie realizácie XIV. ročníka seminára Etnológ a múzeum v Tekovskom múzeu 

v Leviciach 
4. Návrh činnosti ES do 6. zasadnutia  
5. Návrh na realizáciu XV. ročníka seminára Etnológ a múzeum v roku 2011 
6. Diskusia 
7. Záver 

 
K bodu l. 
Prítomných privítala a zasadnutie ES viedla predsedníčka Mgr. Eva Ševčíková. Odovzdala 
prítomným pozdrav od podpredsedníčky ES PhDr. Izabely Danterovej a od predsedníčky 
Národopisnej spoločnosti Slovenska PhDr.  Hany Hlôškovej.  

• Predsedníčka ES predniesla správu o činnosti ES za obdobie od 19. do 20. VZ ZMS 
• Predsedníčka ES poďakovala zástupcom Národopisnej spoločnosti Slovenska za finančnú 

podporu činnosti ES vo výške 200.- EUR, konkrétne na vydanie zborníka z XIII. ročníka 
seminára Etnológ a múzeum. 

• Predsedníčka ES podala  správu o činnosti ES za obdobie od 19. VZ ZMS (24. nov. 2009) 
do 20. VZ ZMS (6. okt. 2010) a podrobnejšie informovala o nasledovných aktivitách :  

o list Predsedníctvu ZMS, aby sa v budúcnosti termín zasadnutia Valného 
zhromaždenia ZMS neprekrýval s termínom konania seminára Etnológ a múzeum, 
je potrebné informovať sa navzájom v dostatočnom predstihu, aby sa neopakovala 
situácia z tohto roku 

o  nadviazanie a úspešné rozvíjanie spolupráce s Národopisnou spoločnosťou 
Slovenska  prostredníctvom spoločného projektu Odborová bibliografia za roky 
2001 - 2010 zahrňujúcej v múzeách okrem publikačnej činnosti i výstavnú činnosť 
etnológov.  Projekt sa stretol u viacerých kolegov s pozitívnym ohlasom a s ich 
aktívnym prístupom. 

o poďakovala kolegyniam PhDr. Ide Gaálovej a PhDr. Anne Sipos za vydanie 
zborníka referátov z XIII. ročníka seminára Etnológ a múzeum, ktorý sa 
uskutočnil v Podunajskom múzeu v Komárne v dňoch 14. - 15. 10. 2009 na tému 
Ľudový textil a spôsoby jeho výzdoby. Tak isto poďakovala  PhDr. Kataríne 
Holbovej za zostavenie a úpravu obrazových prezentácií príspevkov, ktoré odzneli 
počas XIII. ročníka seminára Etnológ a múzeum, ako aj ich distribúciu na CD.   



K bodu 2.  
Predsedníčka ES podala správu o aktuálnom počte členov ES. Počet členov ES sa do termínu 5. 
zasadnutia zvýšil na 57. Zároveň vyzvala prítomných, ktorí nie sú členmi ES 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.  
 
K bodu 3. 
Predsedníčka ES poďakovala za výbornú prípravu a dôstojný priebeh XIV. celoslovenského 
odborného seminára Etnológ a múzeum. Vyjadrila úprimné poďakovanie riaditeľovi Tekovského 
múzea PhDr. Jánovi Danovi a muzeologičke Mgr. Zuzane Ivanickej ako aj  kolektívu 
pracovníkov za perfektnú realizáciu seminára.  Zároveň oznámila plánované vydanie zborníka z 
tohoročného seminára, ako i jeho  sprievodných obrazových prezentácií na CD, na koniec roka 
2010. Zaviazala sa napísať v mene ES  organizátorom seminára ďakovný list.  
 
     Z: Mgr. Eva Ševčíková 
     T: 25. 10. 2010 
 
Prítomní sa dohodli, že o XIV. seminári Etnológ a múzeum sa dajú písomné informácie do 
nasledovných odborných periodík: Slovenský národopis - Mgr. Eva Ševčíková,  Múzeum - Mgr. 
Aneta Cintulová. 
     Z: Mgr. Eva Ševčíková, Mgr. Aneta Cintulová 
     T: 30. 11. 2010 
       
 
K bodu 4. 
Predsedníčka ES vyzvala účastníkov seminára, aby sa aktívne zúčastnili prípravy Etnologickej 
bibliografie za roky 2001 - 2010. Zároveň avizovala opätovné oslovenie v danom projekte 
všetkých členov ES a etnológov – múzejníkov, ktorí nie sú členmi ES. Pripomenula, že 
podrobnejšie metodologické pokyny k tvorbe bibliografie sú uverejnené na internetovej stránke 
ES. Všetky aktuálne informácie budú priebežne zasielané všetkým členom ES prostredníctvom 
elektronickej pošty a zároveň budú uverejnené na stránke www.zms.sk.  
 

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

 
K bodu 5. 
Predsedníčka ES vyzvala prítomných k podaniu návrhov na miesto konania a tému 
budúcoročného seminára. Riaditeľka SNM – Múzeí v Martine PhDr.  Mária Halmová navrhla 
usporiadať XV. ročník seminára Etnológ a múzeum v priestoroch  SNM – Múzeí v  Martine. 
Účastníci seminára s jej návrhom súhlasili. Následne  Mgr. Eva Švajdová navrhla tému Etnológia 
malého mesta. PhDr. Mária Halmová predostrela návrh na tému Dokumentácia 2. polovice 20. 
storočia v múzeách na Slovensku. Účastníci sa po krátkej diskusii priklonili k tomuto návrhu. 
Keďže ide o veľmi širokú tému predsedníčka ES požiadala prítomných, aby jej v priebehu času 
posielali návrhy a pripomienky k danej téme, ktorú bude nevyhnutné ešte metodologicky 
upresniť a tematicky rozčleniť. Budúcoročný seminár sa bude konať v obvyklom termíne (1. 
alebo 2. októbrový týždeň roku 2011).  V tomto zmysle organizátorom XV. seminára Etnológ 



a múzeum bude SNM – Múzeá v Martine. Za realizáciu seminára sú zodpovední: riaditeľka SNM 
– Múzeí v Martine PhDr. Mária Halmová, ktorá o priebehu realizačných prác seminára bude 
priebežne informovať predsedníčku ES (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 
XV.)   
 

Z: PhDr. Mária Halmová, Mgr. Eva Ševčíková 
    T: do 15. 10. 2011 
 
K bodu 6. 
V rámci diskusie PhDr. Mojmír Benža, CSc. navrhol utriedenie, rozpracovanie a zjednotenie 
odbornej terminológie v oblasti ľudového nábytku. Jeho návrh sa stretol u viacerých prítomných 
s pozitívnym ohlasom. Spoločná jednotná terminológia je otázka, ktorá si vyžaduje aktívne 
riešenie. Prítomní sa dohodli, že sa na pôde ES začnú informovať o už vydaných materiáloch 
súvisiacich s terminológiou. Otvorená bola aj otázka ďalších vzdelávacích projektov pre členom 
ES – napr. pre oblasť práce so zbierkovými predmetmi, poznávanie materiálov, katalogizácia 
a pod.  
 
K bodu 7. 
Na záver predsedníčka ES poďakovala prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie ukončila.  
 
 
V Leviciach, dňa 5. októbra 2010    

 
 
       

 
    Mgr. Eva Ševčíková 

            predsedníčka ES ZMS  
 
 
 
Zapísali: 
Mgr. Eva Ševčíková, predsedníčka ES ZMS a Mgr. Aneta Cintulová, tajomníčka ES ZMS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


