
 Správa o činnosti Etnologickej komisie Zväzu múzeí na Slovensku 

za obdobie od 25. VZ ZMS (2015) do 26. VZ ZMS (22.6. 2016) 

Organizačná a koordinačná činnosť EK ZMS 

1. Výbor EK v priebehu predmetného obdobia prerokoval aktuálne problémy a témy činnosti  
EK priebežne formou elektronickej pošty. 

2. Členovia EK sú o činnosti priebežne informovaní prostredníctvom elektronickej pošty. 

3. Informácie o činnosti EK sú pravidelne aktualizované na internetovej stránke ZMS. 

4. Dňa 22. 6. 2016 sa počas konferencie Etnológ a múzeum uskutočnilo 11. zasadnutie členov
EK v Slovenskom banskom múzeu v Banskej Štiavnici.  Na zasadnutí bola prednesená správa
predsedníčky o činnosti EK ZMS od 10. zasadnutia EK ZMS, uskutočnili sa voľby do Výboru
EK ZMS,  schválil sa  plán na ďalšie obdobie a rokovalo sa o mieste konania ďalšieho ročníka
konferencie Etnológ a múzeum a jej obsahovej náplni. 

5. Počet členov EK do 10. zasadnutia dňa 22. 6. 2016 je 66. 

Odborná činnosť EK ZMS 

1. Z  XIX. ročníka konferencie Etnológ a múzeum, ktorej usporiadateľom bola i EK ZMS a 
ktoré sa konalo v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene v dňoch 9. – 11. júna 2015 na 
tému „Les a lesníctvo v našich múzeách“  bol vydaný zborník príspevkov, ktoré odzneli na 
predmetnej medzinárodnej konferencii.  

2. Dňa 20.5. 2016 sa konalo mimoriadne zasadnutie výboru EK ZMS v Banskej Štiavnici 
ohľadne prípravy XX. ročníka Etnológ a múzeum.
 
3. Podala sa žiadosť na Fond na podporu umenia za ZMS na XX. ročník medzinárodnej 
konferencie Etnológ a múzeum. 

4. EK ZMS vytvorila novú stránku EK ZMS, jej správkyňou je tajomníčka EK ZMS. Tým EK
ZMS vytvorila možnosť vkladať informácie viažuce sa na činnosť EK ZMS na túto stránku 
prostredníctvom správcu.

5. EK ZMS spolupracovala s NSS pri organizovaní XX. ročníka medzinárodnej konferencie 
Etnológ a múzeum ako i  s ďalšími komisiami ZMS, ktoré sú v súčasnosti aktívne.



6. Výbor EK ZMS v spolupráci s Predstavenstvom ZMS a SBM v Banskej Štiavnici pripravili
XX. ročník Etnológ a múzeum. Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou na tému 
„ Etnológ v teréne/ k prameňom poznania“, sa  konala 21.-23. 6. 2016 v Banskej Štiavnici za 
účasti 50 odborníkov z múzeí a akademických pracovísk zo Slovenska, Čiech a Poľska. 
Konferencia bola finančne podporená z dotačného systému FPU sumou 5000, €. Za realizáciu
konferencie bola zodpovedná a Mgr. Zuzana Denková a Mgr. Eva Ševčíková.  Výstupom z 
konferencie je  recenzovaný zborník príspevkov v náklade 400 ks. (Zostavovateľka: Mgr. 
Zuzana Denková, vyšiel december 2016.)

7. XXI. ročník konferencie Etnológ a múzeum sa podľa plánu uskutoční v Baníckom múzeu 
v Rožňave (garant Mgr. Pavol Lackanič). Téma konferencie: „Baníctvo v našich múzeách 
a jeho prezentácia“. Termín konania september 2017. Súčasťou konferencie bude i 12. 
zasadnutie pléna EK ZMS.   

V Martine 11.1. 2017 

PhDr. Daša Ferklová 
predsedníčka EK ZMS


