
Vás pozývajú 
na vedeckú konferenciu

Dokumentácia „osmičkových“ výročí 

v slovenských a českých múzeách. 

Rok 1918 a tie ostatné,

ktorá sa uskutoční 

13. a 14. novembra 2018 
v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu.

II. cirkulár

Sté výročie vzniku Československej republiky, ktoré je významným medzníkom v  dejinách Slovákov i  Čechov, 

je v  tomto roku prirodzeným objektom záujmu odborníkov z  rôznych vedných odborov – výnimkou nie sú ani 

múzeá a galérie. Za ostatných sto rokov vznikol v oboch krajinách nezanedbateľný počet pamäťových inštitúcií. 

Niektoré viac, iné menej úspešne napĺňali svoje poslanie vo sfére muzealizácie minulosti, výtvarného umenia 

či dokumentácie prírody – vždy však s ohľadom na aktuálnu spoločenskú objednávku a v podmienkach konkrétneho 

politického režimu. 

Pri tejto príležitosti slovenské a české inštitúcie združujúce múzeá, galérie i ich pracovníkov usporadúvajú vedeckú 

konferenciu. Jej zámerom je reflexia fenoménu vzniku Československa vo vzťahu k  múzeám a  to z  hľadiska 

historiografickej analýzy formovania československej múzejnej siete a najmä vo vzťahu k dokumentácii udalostí 

„osmičkových“ výročí s dôrazom na rok 1918. Rovnako i v prípade ďalších výročí – rokov 1938, 1948 a 1968 – 

bude toto vedecké podujatie skúmať aj širšie súvislosti týchto fenoménov: spoločensko-kultúrny kontext, vplyv 

politických zmien na jestvujúcu múzejnú sieť alebo premeny zbierkotvorného profilu múzeí. 

Konferencia sa koná pod záštitou pani Ľubice Laššákovej, ministerky kultúry Slovenskej republiky a pána Antonína 

Staněka, ministra kultúry Českej republiky. Rokovacími jazykmi konferencie sú slovenčina a čeština.



Ako sa prihlásiť na konferenciu

Zaslaním skenu podpísanej prihlášky na konferenciu do 26. 10. 2018 

a následnou úhradou registračného poplatku nasledovne:

II. cirkulár:  25 € / osoba  (do 9. 11. 2018)

 8 € / osoba  (pre študentov prezenčného štúdia univerzít, 

  možné uhradiť v hotovosti aj v deň konania konferencie)

 30 € / osoba  (v deň konania konferencie, výlučne v hotovosti na mieste).

Prihlášku je potrebné zaslať pre každého účastníka osobitne.

Prihlášky posielajte výhradne e-mailom na adresu: konferencia.100rokov.csr@gmail.com

Registračný poplatok zahŕňa registráciu jedného účastníka na konferenciu, organizačné náklady konferencie, 

konferenčné materiály a občerstvenie počas rokovania. Cestovné a ubytovacie náklady si účastníci hradia sami, 

resp. ich hradia ich vysielajúce organizácie.

Úhrady registračných poplatkov realizujte výhradnej prevodom na bankový účet 

Zväzu múzeí na Slovensku (do 9. 11. 2018): 

 Názov účtu príjemcu:  Zväz múzeí na Slovensku

 Banka:  Slovenská sporiteľňa, a. s., Banská Bystrica

 IBAN:  SK7909000000000050193365 

  (klasický formát účtu: 0050193365/0900)

 BIS SWIFT kód:  GIBASKBX

 Poplatkový kód:  SHA

V správe pre prijímateľa uveďte názov inštitúcie a priezviská účastníkov, za ktorých platbu 

realizujete.



Program konferencie

Konferencia bude prebiehať počas dvoch dní, jej program budú tvoriť moderované bloky, pričom po každom 

z nich bude vyčlenený priestor na odbornú diskusiu. Medzi blokmi budú vsunuté prestávky na kávu a drobné 

občerstvenie. V prvý deň konferencie bude program začínať o 12,00 hod., prezentácia účastníkov začne o hodinu 

skôr. V druhý deň konferencie začne program o 9,00 hod. s ukončením o 14,00 hod. 

Definitívny program s presnými časovými údajmi a zaradením jednotlivých referátov do blokov bude zverejnený 

v prvej polovici októbra, minimálne štyri týždne pred termínom konferencie. Abecedne zoradený zoznam referujúcich 

i s témami referátov pripájame v závere cirkulára.

Ubytovanie pre účastníkov konferencie

Ubytovanie je pre účastníkov konferencie zabezpečené za zvýhodnenú cenu v Hoteli Tatra****, Nám. 1. mája 5, 

811 06  Bratislava (www.hoteltatra.sk). Hotel má z hľadiska miesta konania konferencie výhodnú polohu – nachádza 

sa 3 minúty chôdze od trolejbusovej zastávky, z ktorej cesta na Bratislavský hrad trvá 5 minút.

Každý z účastníkov si nocľah zabezpečuje individuálne na náklady vysielajúcej organizácie – e-mailom na adresu: 

rezervacie@hoteltatra.sk, pričom je pri komunikácii potrebné uviesť heslo „ZMS“, na základe čoho bude 

poskytnutá dohodnutá zľava. V prípade záujmu platby na faktúru je potrebné v objednávke uviesť fakturačné údaje. 

Ceny ubytovania: izba Double/Twin  67 EUR/izba/noc

 izba Single Standard 55 EUR/izba/noc

Zvýhodnené ceny ubytovania platia do 30. 9. 2018 alebo do vyčerpania dohodnutej kapacity. Cena zahŕňa aj raňajky. 

Miestny poplatok je potrebné zaplatiť osobitne.



Doprava

Z Hlavnej stanice na Bratislavský hrad: 

1. možnosť: autobusom č. 93 zo železničnej stanice (smer Vozovňa Petržalka) do zastávky Hodžovo námestie, 

použiť podchod s  eskalátormi vpravo pod budovou, pri ktorej vystúpite, vyjsť z  podchodu vľavo smerom 

k Prezidentskému palácu, odtiaľ trolejbusom č. 207 (smer ŽST Železná studienka) do zastávky Zámocká, resp. 

Hrad – dĺžka jazdy asi 20 min. 

2. možnosť: električkou č. 1 zo železničnej stanice (smer Petržalka) do zastávky Úrad vlády SR, odtiaľ trolejbusom 

č. 203 (smer Staré Mesto, Búdková) do zastávky Zámocká, resp. Hrad – dĺžka jazdy asi 20 min.

Z autobusovej stanice Mlynské nivy na Bratislavský hrad:

Autobusom č. 21 z autobusovej stanice (smer Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2) do zastávky Krížna, odtiaľ 

trolejbusom č. 207 (smer ŽST Železná studienka) do zastávky Zámocká, resp. Hrad – dĺžka jazdy asi 25 min.

Od hotela Tatra na Bratislavský hrad:

Z hotela pešo 3 min. k Prezidentskému palácu, odtiaľ zo zastávky Hodžovo námestie trolejbusom č. 203 (smer 

Staré Mesto, Búdková) alebo č. 207 (smer ŽST Železná studienka) do zastávky Zámocká, resp. Hrad – dĺžka jazdy 

asi 5 min.

Parkovanie

Organizátori účastníkom parkovanie nezabezpečujú. Konferencia sa koná v Starom meste v pamiatkovej zóne – 

v oblasti, kde nie je dostatok voľných parkovacích miest. Účastníci konferencie môžu využiť dve podzemné garáže 

– obe v tesnom susedstve hradu: garáž Hrad priamo pod Bratislavským hradom na ulici Palisády (vľavo) alebo 

susednú garáž IPP Park Hrad oproti, na tej istej ulici (vpravo). Vzhľadom na lukratívnosť parkovacích plôch v okolí 

Bratislavského hradu účastníkom odporúčame vozidlá nechať na niektorom zo záchytných parkovísk a dopraviť sa 

do miesta konania konferencie mestskou dopravou.

Šatňa

Priamo v mieste konania konferencie bude k dispozícii šatňa na odloženie kabátov, dáždnikov, tašiek alebo 

kufrov, ktorú bude možné využiť v oba dni počas trvania konferencie.



Stravovanie počas konferencie

Teplú stravu organizátori konferencie účastníkom nezabezpečujú. Počas konania konferencie bude počas prestávok 

k dispozícii štandardné drobné občerstvenie (vhodné i pre vegetariánov) a káva a studené nealkoholické nápoje. 

V prípade záujmu môžu účastníci využiť kaviareň v priestoroch Bratislavského hradu na 3. poschodí, reštaurácie 

Hradná hviezda a Hrad priamo v areáli hradu alebo niektoré zo stravovacích zariadení v jeho najbližšom okolí.

Spoločenský večer účastníkov konferencie

Pre účastníkov konferencie bude pripravený spoločenský večer, ktorý sa bude konať v prvý deň konferencie priamo 

v priestoroch Bratislavského hradu. Vstup bude umožnený výhradne po predložení pozvánky.

Voľné prehliadky pre účastníkov konferencie

Počas konferencie budú pre všetkých účastníkov konferencie voľne k dispozícii všetky stále expozície a aktuálne 

výstavy SNM-Historického múzea na Bratislavskom hrade (www.snm.sk). Ich prehliadka bude možná na základe 

voľnej vstupenky vydanej v pokladni múzea na základe menovky účastníka. Ťahákom ponuky výstav na Bratislavskom 

hrade budú v čase konania konferencie výstavy Zlatý vek Peterhofu. Od Petra I. po Katarínu II., na ktorej budú 

prezentované na Slovensku dosiaľ nevystavené diela z cárskych zbierok, a Martin Benka sprístupnená pri príležitosti 

130. výročia narodenia tohto popredného slovenského maliara a ilustrátora.

Fajčiari

Konferencia je nefajčiarske podujatie – v celom objekte Bratislavského hradu je fajčenie zakázané. 



Sekretariát konferencie

Zväz múzeí na Slovensku

Kapitulská 23, 974 00 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: 

Marieta Kolláriková

e-mail: konferencia.100rokov.csr@gmail.com

Kontakty na zástupcov organizátorov konferencie:

PhDr. Daniel Hupko, PhD., Zväz múzeí na Slovensku

e-mail: daniel.hupko@bratislava.sk

Mgr. Irena Chovančíková, Asociace muzeí a galerií České republiky

e-mail: i.chovancikova@masaryk.info

Mgr. Lubomír Anděl, Český výbor ICOM

e-mail: andel@tmbrno.cz

Konferenciu z verejných zdrojov podporil 

a hlavným partnerom je: 

Konferencia sa koná s finančnou podporou: 

Spolupracujúce inštitúcie:



Mgr. Adriana Daneková, 
SNM v Martine – Múzeum kultúry Rómov 
na Slovensku

(Ne)dokumentovanie kultúrneho 
dedičstva Rómov na Slovensku 
do roku 1989

PhDr. Jan Dolák, Ph.D.,
Katedra etnológie a muzeologie, Filozofická fakulta 
Univerzity Komenského v Bratislave

Na cestě k „Vítěznému únoru“. 
Příspěvek k vývoji českého 
muzejnictví v letech 1945 – 1948

PhDr. Hana Dvořáková, 
Moravské zemské muzeum

Tradiční kultura – výkladní skříň 
státu

Mgr. Jarmila Ďurišová – PhDr. RNDr. Richard R. 
Senček, PhD., 
Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum, Banská 
Bystrica

Zlomové „osmičkové“ roky v našich 
dejinách v známkovej tvorbe 
a filatelistickej produkcii po druhej 
svetovej vojne

Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková, 
Muzeum T. G. M. Rakovník

Vliv osmičkových událostí v průběhu 
20. století na formování Muzea 
T. G. Masaryka v Lánech v souvislosti 
s interpretací odkazu T. G. Masaryka 
v různých politických režimech

Mgr. Štefan Gaučík, PhD., 
Historický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Kontinuita alebo diskontinuita? 
Reorganizácia múzejníctva 
v Bratislave po prvej svetovej vojne

Mgr. Bc. Ondřej Haničák, 
Slezské zemské muzeum v Opavě

Opavské muzeum památek národního 
odboje (tzv. legionářské muzeum) 
a torzo jeho sbírek v kolekci 
Slezského zemského muzea

Mgr. Pavel Holman, 
Technické muzeum v Brně

Významná výročí ve sbírkách muzeí 
aneb můžeme v muzeích vytvořit 
sbírku významných výročí?

PhDr. Jana Horváthová, 
Muzeum romské kultury, Brno 

Vývoj muzeálního myšlení 
Romů i jejich postojů k Muzeu romské 
kultury

doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD., 
Katedra etnológie a muzeológie, Filozofická fakulta 
Univerzity Komenského v Bratislave

Výročia vzniku Československa 
v múzejnej prezentácii

Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D., 
Ústav archeologie a muzeologie, odd. muzeologie, 
FF MU Brno

Akční výbory Národní fronty a jejich 
vliv na podobu českého muzejnictví 
v době nástupu komunistického 
režimu

Mgr. Zsófia Kiss-Szemán, 
Galéria mesta Bratislavy

Portréty T. G. Masaryka – variácie 
na jednu tému

Zoznam referujúcich na konferencii 
(zoradený abecedne):



Mgr. Vladimír Klemanič – PhDr. Roman Hradecký, 
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici

Zbierka unikátnych fotografií z roku 
1968 v Stredoslovenskom múzeu 
v Banskej Bystrici

PhDr. Elena Kurincová, 
Múzeum mesta Bratislavy

Muzealizácia československej 
štátnosti

Mgr. Pavol Máťuš, 
Slovenská národná knižnica – Literárne múzeum, 
Martin

Martinská deklarácia v kontexte 
zbierok Literárneho múzea 
Slovenskej národnej knižnice

Mgr. Miroslav Palárik, PhD., 
Katedra historie, Univerzita Konštantína Filozofa 
v Nitre

Múzejná sieť na Slovensku 
po vzniku ČSR – predstavy a realita

PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D., 
Literární archiv Památníku národního písemnictví

Události podzimu 1938 
v dokumentech Obce 
československých spisovatelů 
z Literárního archivu Památníku 
národního písemnictví

PhDr. Jiří Petráš, 
Jihočeské muzeum České Budějovice

Stopa československého jara

Mgr. Radek Slabotínský, Ph.D., 
Technické muzeum v Brně

Archiv pro dějiny průmyslu, 
obchodu a technické práce v Brně 
jako předchůdce Technického muzea 
v v Brně

Mgr. Hana Sýkorová, 
Masarykovo muzeum v Hodoníně

Pomníky T. G. Masaryka. Jak jsme 
je se slávou stavěli a v tichosti 
bourali

PhDr. František Šebek, 
Ústav historických věd, Fakulta filozofická 
Univerzity Pardubice

Role Svazu československých 
muzeí ve vývoji českého 
(československého) muzejnictví

PhDr. Jana Švantnerová, Ph.D., 
Slovenská národná galéria a Židovské komunitné 
múzeum v Bratislave

Židovské múzeum v Prešove od jeho 
založenia v roku 1928 po súčasnosť

Mgr. Jolana Tothová – Mgr. Tomáš Kavka, Ph.D., 
Národní muzeum, Oddělení novodobých českých 
dějin – Sbírka Muzea dělnického hnutí

Specializovaná muzea náhledem 
zachovaných částí fondů Muzea 
Klementa Gottwalda a Muzea 
V. I. Lenina

Mgr. Jitka Vandrovcová – Mgr. Lenka Vandrovcová, 
Husitské muzeum v Táboře

Sbírkové předměty osmičkových 
roků ve sbírkách Husitského muzea 
v Táboře

PhDr. Daniela Vaněková, 
CVTI SR – Múzeum školstva a pedagogiky, 
Bratislava

Prvá Československá republika 
v zbierkach Múzea školstva 
a pedagogiky – katalóg. Pocta 
k 100. výročiu jej založenia


