
Z á p i s n i c a 
z 6. zasadnutia pléna Etnologickej sekcie Zväzu múzeí Slovenska 

v Martine dňa 8. novembra 2011 
 
 

Šieste zasadnutie pléna Etnologickej sekcie Zväzu múzeí na Slovensku (ďalej ES ZMS) 
sa konalo dňa 8. novembra 2011 o 16.00 hod. v SNK – Slovenskom národnom literárnom  múzeu 
v Martine. Na zasadnutí ES ZMS boli prítomní 16 členovia ES ZMS a účastníci seminára 
Etnológ a múzeum XV. (viď prezenčná listina)  
 
Program: 
 

1. Správa predsedníčky o činnosti ES ZMS za obdobie od 20. VZ ZMS 
2. Správa o zložení členskej základne ES, získanie nových členov ES 
3. Plán činnosti na ďalšie obdobie  
4. Návrh na realizáciu XVI. ročníka celoslovenského seminára Etnológ a múzeum  
5. Diskusia 
6. Záver 

 
K bodu l. 
Prítomných privítala a zasadnutie ES ZMS viedla predsedníčka Mgr. Eva Ševčíková. Na 
zasadnutí zvlášť privítala i predsedníčku Národopisnej spoločnosti Slovenska (ďalej NSS)  PhDr.  
Hanu Hlôškovú.  

• Predsedníčka Mgr. Eva Ševčíková podala  správu o činnosti ES ZMS za obdobie od 20. 
VZ ZMS  a podrobnejšie informovala o nasledovných aktivitách :  

o  príprava Etnologickej bibliografie za roky 2001 - 2010 v spolupráci s NSS  
o  spolupráca ES ZMS ako odborného garanta pre ocenenia NSS v kategórii 

expozície/výstavy udeľovanej na VZ NSS 25.5.2011 v Detve 
o  ocenenie ES ZMS NSS cenou Adama Prandu za dlhoročné organizovanie 

celoslovenského odborného seminára a vydávanie zborníka z daného seminára za 
obdobie rokov 2008 - 2010   

o  ocenenie ES ZMS na 21. Valnom zhromaždení ZMS za dlhoročnú aktívnu 
činnosť i početnosť členskej základne 

o  zvolenie predsedníčky ES ZMS Evy Ševčíkovej a člena Atillu Agócsa 
do Predstavenstva ZMS  

o poďakovala kolegyni Mgr. Zuzane Ivanickej z Tekovského múzea v Leviciach za 
vydanie zborníka referátov XIV. ročníka seminára Etnológ a múzeum, ktorý sa 
uskutočnil v Tekovskom múzeu v Leviciach v dňoch 5. - 6. 10. 2010 na tému 
Ľudový nábytok v múzeách na Slovensku  

o  priebežné dopĺňanie aktuálnych informácií ES ZMS v rámci webovej stránky 
ZMS je kapacitne obmedzené 

 
K bodu 2.  
Predsedníčka ES ZMS E. Ševčíková podala správu o aktuálnom počte členov ES ZMS. Počet 
členov ES ZMS sa do termínu 6. zasadnutia členov ES ZMS zvýšil na 60. Zároveň vyzvala 
prítomných, ktorí nie sú členmi ES ZMS a majú záujem sa nimi stať, aby vyplnili a odovzdali 
prihlášky. Propagácia činnosti ES ZMS a získavanie nových členov sa realizuje i naďalej podľa 



úloh uložených v zápisnici z 1. zasadnutia Výboru ES ZMS zo dňa 10. apríla 2007 
prostredníctvom členov rady regionálnych zástupcov.  
 
K bodu 3. 
ES ZMS v budúcom roku plánuje nadviazať užšiu spoluprácu s katedrami etnológie na 
slovenských univerzitách a vysokých školách v oblasti múzejnej praxe študentov a ich odbornej 
prípravy, a to formou návrhov tém na ročníkové, či diplomové práce, terénny a archívny výskum. 
Vzájomná spolupráca týchto subjektov by bola prínosná pre všetky zúčastnené strany.  
 
K bodu 4. 
Predsedníčka ES ZMS vyzvala prítomných k podaniu návrhov na miesto konania i tému 
budúcoročného seminára. Riaditeľ Zemplínskeho múzea v Michalovciach Mgr.  Maroš Demko 
navrhol usporiadať XVI. ročník seminára Etnológ a múzeum v priestoroch  Zemplínskeho múzea 
v  Michalovciach. Účastníci seminára s jeho návrhom súhlasili. Následne  predostrel i návrh na 
tému seminára Migrácia a vysťahovalectvo v 20. storočí. Po krátkej diskusii bola téma 
odsúhlasená. Budúcoročný seminár sa bude konať v skoršom termíne (koniec septembra roku 
2012) a bude trvať 3 dni.  V tomto zmysle organizátorom XVI. seminára Etnológ a múzeum bude  
Zemplínske múzeum v Michalovciach. Za realizáciu seminára sú zodpovední: riaditeľ 
Zemplínskeho múzea v Michalovciach Mgr. M. Demko, ktorý o priebehu realizačných prác 
seminára bude priebežne informovať predsedníčku ES ZMS Mgr. E. Ševčíkovú (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 XVI.)   
 

Z: Mgr. Maroš Demko, Mgr. Eva Ševčíková 
    T: do 30. 9. 2012 
 
 
K bodu 6. 
Na záver predsedníčka ES ZMS Mgr. Eva Ševčíková poďakovala prítomným za aktívnu účasť a 
zasadnutie ukončila.  
 
 
V Martine, dňa 8. novembra 2011    

 
 
       

 
    Mgr. Eva Ševčíková 

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


