
Z á p i s n i c a 
zo 7. zasadnutia pléna Etnologickej sekcie Zväzu múzeí na Slovensku 

v Michalovciach dňa 25. septembra  2012 
 
 

Siedme zasadnutie pléna Etnologickej sekcie Zväzu múzeí na Slovensku (ďalej ES ZMS) 
sa konalo dňa 25. septembra 2012 o 9.00 hod. v Zemplínskom múzeu v Michalovciach. Na 
zasadnutí ES ZMSboli prítomní 15 členovia a účastníci seminára Etnológ a múzeum XVI. (viď 
prezenčná listina)  
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Správa predsedníčky o činnosti ES ZMS za obdobie od 21. a 22. VZ ZMS 
3. Správa o zložení členskej základne ES ZMS 
4. Návrh činnosti ES ZMS do 8. zasadnutia   
5. Návrh na realizáciu XVII. ročníka celoslovenského seminára Etnológ a múzeum  
6. Voľba nového výboru ES ZMS 
7. Diskusia 
8. Záver 

 
K bodu 1. – 2. a 4. 
Prítomných privítala a zasadnutie ES ZMS viedla predsedníčka Mgr. Eva Ševčíková.  
Predsedníčka ES ZMS podala  správu o činnosti za obdobie od 21. a 22. VZ ZMS  a podrobnejšie 
informovala o nasledovných aktivitách :  

• poďakovala riaditeľke SNM – EM  PhDr. Márii Halmovej za zorganizovanie XV. 
ročníka seminára Etnológ a múzeum, ktorý sa uskutočnil v SNK -  Slovenskom 
národnom literárnom  múzeu v Martine v dňoch 8. - 9. 11. 2011 na tému Dokumentácia 2. 
polovice 20. storočia v múzeách na Slovensku Zo seminára bol vydaný zborník 
príspevkov. Správu o seminári pripravili E. Ševčíková – Slovenský národopis a M. 
Halmová – Múzeum, 1/2012, s. 53. 

• XVI. ročník odborného seminára Etnológ a múzeum podľa plánu prebiehal v dňoch 24.9.- 
26.9.2012 v Zemplínskom múzeu v Michalovciach. Na seminár bolo prihlásených 18 
príspevkov. 

• Predsedníčka ES ZMS požiadala Predstavenstvo ZMS o príspevok na činnosť ES  ZMS 
v sume 400 € (300 € na exkurziu počas seminára a 100 € na zasadnutie/kancelárske 
potreby). Príspevok bol schválený.  

• Predsedníčka ES ZMS rokovala s predsedníčkou Národopisnej spoločnosti Slovenska 
(ďalej NSS) PhDr. Hanou Hlôškovou ohľadom užšej spolupráce ES ZMS a NSS. NSS 
môže podporiť činnosť vo forme finančného príspevku a tiež pravidelné stretnutie 
etnológov na seminári Etnológ a múzeum môže byť priestorom na stretnutie členov NSS 
– najmä na regionálnej báze. 

• Predsedníčka ES ZMS aktuálne spolupracuje na vypracovaní Stratégie rozvoja ľudských 
zdrojov v múzeách SR – časť za ZMS. V stratégii bude prezentovať doterajšiu činnosť ES 
ZMS na poli vzdelávania – najmä pravidelné semináre.  

• Činnosť sekcie bude predsedníčka ES ZMS prezentovať  na konferencii Fenomén 
kultúrneho dedičstva v spoločnosti 13.-15.11.2012, ktorú pripravuje Odbor muzeológia 
a kultúrne dedičstvo KEKA FF UK Bratislava v príspevku „15 rokov činnosti ES ZMS“. 

• pripravovaná kampaň ZMS „Predmet ako nositeľ príbehu“ -  príležitosť pre prácu 
etnológov v múzeách 



• priebežné dopĺňanie aktuálnych informácií ES ZMS bude prebiehať v rámci webovej 
stránky ZMS  

 
K bodu 3.  
Predsedníčka ES ZMS podala správu o aktuálnom počte členov – ich počet sa ku dňu 7. 
zasadnutia zvýšil na 62. Zároveň vyzvala prítomných, ktorí nie sú členmi ES ZMS a majú záujem 
sa nimi stať, aby vyplnili a odovzdali prihlášku.  
 
K bodu 5. 
Predsedníčka ES ZMS vyzvala prítomných k podaniu návrhov na miesto konania i tému 
budúcoročného seminára. Etnologička a historička Múzea mesta Bratislavy Mgr.  Katarína 
Nádaská, PhD. navrhla usporiadať XVII. ročník seminára Etnológ a múzeum v priestoroch  
Múzea mesta Bratislavy. Účastníci seminára s jej návrhom súhlasili. Následne  predostrela i 
návrh na tému seminára Vzťah muža a ženy vo svetle ľudových zvykov a tradícií. Po krátkej 
diskusii bola téma odsúhlasená. Budúcoročný seminár sa bude konať v septembri 2013 a bude 
trvať 3 dni.  V tomto zmysle organizátorom XVII. seminára Etnológ a múzeum bude Múzeum 
mesta Bratislavy. Za realizáciu seminára sú zodpovední: Mgr. Katarína Nádaská, PhD., ktorá 
o priebehu realizačných prác seminára bude priebežne informovať predsedníčku ES ZMS 
(podanie grantu na MK SR, 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.)   
 
K bodu 6. 
Na základe mailovej komunikácie s členmi ES ZMS, ktorá predchádzala 7. volebnému 
zasadnutiu sekcie bolo na nasledujúce funkčné obdobie na roky 2012 – 2015 navrhnuté nové 
zloženie výboru ES ZMS: 
Predseda:   Mgr. Eva Ševčíková 
Podpredseda:  PhDr. Izabela Danterová 
Tajomník:  Mgr. Katarína Nádaská, PhD. 
Za nový výbor ES ZMS hlasovala väčšina zúčastnených členov, nikto nebol proti a dvaja sa 
zdržali hlasovania. 
 
K bodu 7. 
• plénum odsúhlasilo návrh na zmenu odborného seminára na konferenciu (vrátane 

recenzovaného zborníka)  
• vydanie zborníka z tohtoročnej konferencie je podmienené získaním finančných 

prostriedkov, návrh - elektronické vydanie zborníka (bude uverejnené na webovej stránke) 
a dodatočne vytlačiť v papierovej podobe podľa finančných možností organizátora 

 
Na záver predsedníčka ES ZMS Mgr. Eva Ševčíková poďakovala prítomným za aktívnu účasť a 
zasadnutie ukončila.  
 
 
V Michalovciach, dňa 25. septembra 2012    Mgr. Eva Ševčíková 

predsedníčka ES ZMS 
 
Zapísala: Mgr. Zuzana Ivanická  


