
Zápis zo zasadnutia Etnologickej sekcie ZMS dňa 1. 10. 2013 

 

1. Otvorenie 

2. Správa predsedníčky o činnosti ES ZMS od 22. a 23. VZ ZMS 

3. Správa o zložení členskej základne ES ZMS 

4. Návrh činnosti ES ZMS do 9. zasadnutia ES ZMS 

5. Návrh na realizáciu XVIII. ročníka celoslovenského seminára Etnológ a múzeum 

v roku 2014 

6. Návrh na zmenu názvu Etnologickej sekcie ZMS na Etnologickú komisiu ZMS 

v súlade so Stanovami ZMS 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

K bodu 1. 

Predsedníčka privítala všetkých prítomných členov na zasadnutí sekcie. 

K bodu 2. 

 Predsedníčka ES ZMS informovala o snahe o zmenu v pravidlách prijímania nových 

členov do členskej základne – stále platí, že uchádzač o členstvo musí byť 

zamestnancom členského múzea ZMS. 

 Zborník z predchádzajúcej konferencie Etnológ a múzeum XVI.: Mgr. Maroš Demko 

zaslal informáciu, že zborník z konferencie bude vydaný. Zborník je pripravený do 

tlače, všetci, ktorí prispievajú budú požiadaní o pripomienky. Na najbližšom VZ ZMS 

proti podpisu získa 1 výtlačok zborníka každé členské múzeum.  

 Stratégia ľudských zdrojov v múzeách na Slovensku - za ZMS zostavila časť Eva 

Ševčíková, kde uviedla víziu ďalšieho vzdelávania múzejníkov. Prezentácia činnosti 

ES ZMS (prehľad usporiadaných seminárov + vydaných zborníkov príspevkov). 

 

K bodu 3  

Ku dňu zasadnutie je počet členov 54. 

 

K bodu 4 a 5: 

XVIII. ročník konferencie Etnológ a múzeum sa uskutoční v Hornonitrianskom múzeu 

v Prievidzi, garant PhDr. Iveta Géczyová navrhla dve témy konferencie:  

 Doplnkový zdroj obživy obyvateľstva – Domáca a domácka výroba 

 Hudobné nástroje 

 

Prvá téma bola schválená. 

Finálna téma konferencie: Domáca výroba a doplnkové zamestnania v kultúrno-

spoločenských súvislostiach (vo vzťahu k múzejným zbierkam). 

  

K bodu 6:  

PhDr. Izabela Danterová informovala o historických súvislostiach vzniku názvu. V roku 2006 

vychádzala zo stanov ZMS. Článok 11 hovorí o územných sekciách. Článok 12 hovorí 

o odborných sekciách, kde sa v jednotlivých bodoch upravuje ich činnosť, kde sa už hovorí 

o komisiách. 

V slovníku cudzích slov sú jednoznačne zadefinované termíny nasledovne: „sekcia“ je úsek, 

oddelenie, odbor; pričom pojem „komisia“ znamená skupinu osôb poverených určitou 



jednorázovou alebo trvalou úradnou alebo služobnou úlohou; zverenie veci do predaja na 

výkon niečoho.  

Odporúčanie Izabely Danterovej – zjednotenie terminológie v stanovách. 

PhDr. Géczyová uviedla na akom základe boli vybrané názvy pre jednotlivé druhy 

pracovných skupín.  

Záver: zúčastnení členovia odhlasovali nasledovné: zachovanie názvu – opraviť zverejnené 

stanovy, inak považujú za vhodnejšie používať pôvodný názov. 

PhDr. Mojmír Benža – upraviť stanovy 

Mgr. Elena Zahradníková – vhodnejší názov sekcia;  

PhDr. Géczyová: nie podľa občianskeho zákoníka a Zákona o združovania osôb, vzhľadom na 

to, že ZMS je zväzom právnických osôb. 

 

K bodu 7: 

V diskusii boli spomenuté tie odborné semináre Etnológ a múzeum, z ktorých neboli 

publikované zborníky (zborník zo seminára v Liptovskom Mikuláši je na CD a zborník zo 

seminára v Nitre nebol publikovaný a nie je k dispozícii ani na CD). 

 

K bodu 8. 

Ukončenie  

 

Zapísala: Elena Zahradníková  

 

Bratislava 1. 10. 2013  

 

Schválila: Eva Ševčíková 


