
  

  

                  
Odbor Muzeológia a kultúrne dedičstvo 

Katedra etnológie a muzeológie 

Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 

Gondova 2  814 99 Bratislava 

 

si Vás dovoľuje pozvať na konferenciu 

pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča  

 

Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti  

– dejiny, súčasný stav a perspektívy II. 
 

Konferencia je venovaná nedožitým 60. narodeninám zakladateľa odboru 

muzeológie na FiF UK v Bratislave doc. Ladislava Mlynku 

 

(ochrana a digitalizácia pamiatkového a múzejného fondu, archívneho a knižničného 

dedičstva, prezentačná činnosť múzeí, práca s verejnosťou, legislatívne normy, podnety 

zo zahraničnej praxe...) 

 

Konferencia sa uskutoční v dňoch 21. až 23. októbra 2014 (utorok – štvrtok) 

na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave  

(zasadačka dekana, 2. poschodie, G236) 

Konferenčný poplatok: 25,- € 

Príspevky budú postupne publikované v recenzovanom muzeologickom časopise 

Muzeológia a  kultúrne dedičstvo 

 

 

 

 

Spolupracujúce inštitúcie: 

 

Asociace muzeí a galerií České republiky 

Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z. 

MVSR – Slovenský národný archív 

v Bratislave 

SNM – Historické múzeum 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.muzeologia.sk/casopis_mkd.htm


 

Program konferencie 
 

Utorok 21. októbra 2014 
 

Študentská sekcia  
9,00 – 12,00 (FiF UK, G236) 
 

TRUBAČOVÁ, Veronika (Katedra muzeológie, FiF UKF v Nitre): Súkromné múzeá ako súčasť slovenskej múzejnej 

siete 

 

BEŠINOVÁ, Mariana (Katedra etnológie a muzeológie, FiF UK v Bratislave): Činnosť občianskeho združenia Nový 

dvor na príklade skalných obydlí v Brhlovciach 

 

FURKOVÁ, Martina (Katedra muzeológie, FiF UKF v Nitre): Umelecko-historické zbierky múzeí verzus galérie 

 

LINTNEROVÁ, Zuzana (Katedra etnológie a muzeológie, FiF UK v Bratislave): Vajnorský ľudový dom 

 

OZIMY, Andrej (Katedra muzeológie, FiF UKF v Nitre): Archeologická expozícia v Podunajskom múzeu v Komárne 

a návrh na jej reinštaláciu 

 

DANIHELOVÁ, Zuzana (Katedra etnológie a muzeológie, FiF UK v Bratislave): Malacký kaštieľ 

 

MIKULÁŠKOVÁ Monika (Ústav archeologie a muzeologie, FF Masarykova univerzita Brno): Marketing muzea 

zaměřený na seniorského návštěvníka 

 

VYZINOVÁ Barbora (Ústav archeologie a muzeologie, FF Masarykova univerzita Brno): Nové komunikační 

technologie mezi muzei a veřejností v ČR 

 

 

13,00 – 13,30 (FiF UK, G236) 

Otvorenie konferencie 

 

Sekcia múzeá a galérie I  
13,30 – 15,00 (FiF UK, G236) 

 
ŠOPÁK, Pavel (Ústav historických věd, FPF SU v Opave): Muzea a české země (1814–2014): výzva k revizi 

historiografické tradice  

 

PEŠKOVÁ, Jitka – ZMEKOVÁ, Lenka (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích): 

Prezentace kulturního dědictví návštěvníkům jihočeského muzea v Českých Budějovicích 

 

CHMELINOVÁ, Katarína (Katedra dejín výtvarného umenia, FiF UK v Bratislave): Experiment Nestex 

 

DROBNÝ, Tomáš (Moravské zemské muzeum, Metodické centrum pro muzejní pedagogiku v Brne): Sbírky relikvií 

nástrojem reprezentace ideje státnosti Karla IV. 

 

ŽUPČÁNOVÁ Martina – ŽUPČÁN, Ladislav (Katedra histórie, FiF UCM v Trnave): Slanecký hrad ako virtuálne 

múzeum 

 

15,00 – 15,30 prestávka na kávu 

 

 

 

Sekcia múzeá a galérie II  
15,30 – 16,45 (FiF UK, G236) 

 
DÍTE, Tibor (KEM FiF UK v Bratislave): Hodnota a cena v múzejnej teórii a praxi 

 

JARKOVSKÁ, Michaela (Masarykova univerzita Mendelovo muzeum, Brno): Prezentační činnost Mendelova muzea 

MU 

 

 



PRELOVSKÁ, Daniela (Katedra muzeológie, FiF UKF v Nitre): 

Prezentácia kultúrno-výchovnej činnosti v prvej polovici 70-tych rokov 

20. storočia 

 

KAČÍREK, Ľuboš (Katedra etnológie a muzeológie, FiF UK v Bratislave): Publikačná činnosť slovenských múzeí na 

začiatku 21. storočia 

 

16,45 – presun do Slovenského národného archívu (cca 45 min.) 

18,00 – exkurzia v Slovenskom národnom archíve v Bratislave  

 

 

Streda 22. októbra 2014 
 

Sekcia múzeá a galérie III  
9,00 – 10,15 (FiF UK, G236) 

 
KIRSCH, Otakar (Ústav archeologie a muzeologie FF MU v Brne): Ludvík Kunz a jeho podíl na rozvoji etnografické 

muzeologie v ČSSR 

 

JAGOŠOVÁ, Lucie (Ústav archeologie a muzeologie FF MU v Brne): Muzejní pedagog jako (semi)profese 

 

ELIAŠOVÁ, Silvia (Katedra muzeológie, FiF UKF Nitra):  

Teoreticko-praktické vzdelávanie v oblasti múzejnej pedagogiky ako predpoklad posilňovania komunikačných 

schopností našich múzeí  

 

PAVLIKÁNOVÁ, Martina (Katedra výtvarnej výchovy, PdF UK v Bratislave): Múzejná a galerijná pedagogika na 

Slovensku 

 

HAMAR, Juraj – VOLANSKÁ, Ľubica (Katedra estetiky, FiF UK v Bratislave): Medzi politikou, vedou a nositeľmi. 

K implementácii UNESCO Dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku 

 

10,15 – 10,30 prestávka na kávu 

 

 

Sekcia kultúrne dedičstvo I 
10,30 – 11,45 (FiF UK, G 236) 

 
AUGUSTÍNOVÁ, Eva (Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, FHV Žilinskej univerzity v Žiline): Výskum 

kultúrneho dedičstva v akademickom priestore 

 

KONVIT, Milan M. (Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, FHV Žilinskej univerzity v Žiline): Kultúrne 

dedičstvo a nové médium 

 

BUKOVSKÝ, Vladimír – KIANICOVÁ, Katarína (Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, FHV Žilinskej 

univerzity): Obrazové kultúrne dedičstvo – farebná fotografia  

 

MAJEROVÁ, Jarmila (Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, FHV Žilinskej univerzity): Vzdelávanie pre 

dokumentáciu kultúrneho dedičstva 

 

11,45 – obedná prestávka 

12,30 – 13,00 presun na hrad centrom Starého mesta 

 

 

Sekcia kultúrne dedičstvo II 
13,15 – 14,30 (SNM – Historické múzeum) 

 
JANAS, Karol (Katedra politológie, Univerzita A. Dubčeka v Trenčíne):  

Ochrana pamätihodností na miestnej úrovni na príklade mesta Považská Bystrica 

 

JANTO, Juraj (Katedra etnológie a muzeológie, FiF UK v Bratislave):  

Život v priemyselných obytných kolóniách a štvrtiach 

 



DRÁPALA, Daniel – MALACH, Roman (Ústav evropské etnologie, FF MU v Brně): Lidová kultura v prostoru a 

čase. Od etnografického atlasu ke geografickému informačnímu systému  

 

ZOBAČOVÁ, Andrea (Etnologický ústav AVČR, pracovisko Brno): 

Bydlení nejchudších v městě Brně a na jeho předměstích – digitalizace snímků z počátku 20. století 

 

14,30 – 15,00 prestávka na kávu 

 

 

Sekcia kultúrne dedičstvo III 
15,00 – 16,30 (SNM – Historické múzeum) 

 
PALÁRIK, Miroslav – MIKULÁŠOVÁ, Alena (Katedra histórie, FiF UKF v Nitre): 

Osudy symbolov, sôch a sakrálnych pamiatok po vzniku slovenského štátu – modelové mesto Nitra 

 

KRIŠKOVÁ, Zdena (Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, FiF UMB v Banskej Bystrici): Drobná sakrálna 

architektúra ako prvok kultúrneho dedičstva 

 

ULAŠINOVÁ, Lenka (Katedra etnológie a muzeológie, FiF UK v Bratislave): 

Tradičná stavebná kultúra v obci Ratková - súčasný stav a pamiatková ochrana 

 

VRTEL, Andrej – KÖNIG, Tomáš (Katedra archeológie, FiF UK v Bratislave): 

Osídlenie z doby bronzovej v Malackách, poloha Padzelek : K vypovedacím možnostiam súbehového archeologického 

výskumu 

 

ŠTEINER, Pavol (Katedra muzeológie, FiF UKF v Nitre): Desať rokov Bojov na Hrone 

 

16,30 – 17,00 – prestávka na kávu 

 

 

Sekcia kultúrne dedičstvo IV 
17,00 – 18,30 (SNM – Historické múzeum) 

 
GREGOROVÁ, Jana (Fakulta architektúry STU v Bratislave): Úloha architekta pri obnove torz architektúry 

 

PETRÁŠOVÁ, Silvia (Fakulta architektúry STU v Bratislave): Tvorivosť v procese prezentácie architektonického 

dedičstva 

 

ONDREJKOVÁ, Zuzana (Fakulta architektúry STU v Bratislave): Obnova hradov na území Slovenska  

 

ŠKRINÁROVÁ, Alexandra (Fakulta architektúry STU v Bratislave): Prezentácia a súčasný stav stredovekých 

mestských opevnení na území Slovenska 

 

CHOVANCOVÁ, Lýdia (Fakulta architektúry STU v Bratislave):  

Ochranné a krycie konštrukcie torz architektúry z pohľadu architekta 

 

18,30  prehliadka expozície a výstav, večerné posedenie 

 

 

 

Štvrtok 23. októbra 2014 
 

Sekcia archívne a knižničné dedičstvo I 
9,00 – 10,15 (FiF UK, G236) 

 
TVRDOŇOVÁ, Daniela (MVSR – Slovenský národný archív v Bratislave): Archívne fondy hospodárskeho 

charakteru v oddelení nových fondov SNA – ich súčasný stav a možnosti využitia 

 

MARÁKY, Peter (Katedra etnológie a muzeológie, FiF UK v Bratislave; STM – Múzeum dopravy v Bratislave): 

Kultúrne dedičstvo v aktuálnej knižnej tvorbe a v periodickej tlači slovenských vydavateľstiev  (2010 – 2013) 

 

MURGAŠOVÁ, Veronika (Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, FHV Žilinskej univerzity v Žiline): Vplyv 

knižnej väzby na proces digitalizácie písomného kultúrneho dedičstva v kontexte historickej knižnice 



 

RAGAČOVÁ, Júlia (Archív hlavného mesta SR Bratislavy): Súčasný stav a perspektívy? Archívu hlavného mesta SR 

Bratislavy 

 

10,15 – 10,45 prestávka na kávu 

 

 

Sekcia archívne a knižničné dedičstvo II 
10,45 – 11,30 (FiF UK, G236) 

 
RAGAČ, Radoslav (MVSR – Slovenský národný archív v Bratislave): Akvizičná činnosť Slovenského národného 

archívu v poslednom období  

 

TIŠLIAR, Pavol (Katedra etnológie a muzeológie, FiF UK v Bratislave):  Cesta k prvému úradnému lexikónu sídel na 

Slovensku 

 

- záverečná diskusia 


