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Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied 
 

si Vás dovoľujú pozvať  
na konferenciu 

  

Výskum a obnova hradnej architektúry 
  

ktorá sa uskutoční sa v dňoch   
22.—24. novembra 2010  

 
 v Centre vedecko –technických informácií 

na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave 
 

Témou konferencie je interdisciplinárna prezentácia stavu pamiatkovej 
ochrany výskumu a obnovy hradnej architektúry na Slovensku od roku 2002, t. j. od 
platnosti zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 
neskorších predpisov.  

 
Konferencia bude zameraná na prezentáciu jednotlivých druhov 

pamiatkových, archívnych a prírodovedných výskumov, ktorých výsledky boli 
pretavené do metodiky obnovy a prezentácie nálezov z uvedených výskumov pri 
obnove hradnej architektúry a vyhodnotenie obnovy hradov za posledné obdobie. 

 
Súčasťou konferencie bude zhodnotenie technického stavu torzálnej hradnej 

architektúry a technologických postupov použitých pri konzervovaní hradných ruín.  
 
Konferenčný príspevok by mal trvať cca 15 minút. Prednášajúcim budú 

k dispozícii dataprojektor, diaprojektor alebo spätný projektor. Špecifické problémy 
bude možné prezentovať na posteroch formou panelovej diskusie.  

 
Príspevky, ktoré odznejú na konferencii budú publikované v zborníku 

Monumentorum Tutela - Ochrana pamiatok 23, editovanom v priebehu 
nasledujúceho roku s cudzojazyčným resumé. Príspevky je nevyhnutné poskytnúť 
redakcii zborníka najneskôr na konferencii .  

 
Súčasťou konferencie bude exkurzia Bratislavského hradu.  
 



Ubytovanie bude v prípade záujmu zabezpečené len aktívnym účastníkom 
v Inštitúte pre verejnú správu v Bratislave - Dúbravke. 

 
Vyplnenú priloženú prihlášku s Vašimi údajmi prosíme zaslať poštou alebo e-

mailom do 30. 6. 2010 na adresu Pamiatkového úradu SR v Bratislave alebo 
elektronicky na nižšie uvedené e-mailové adresy. 

 
Prihlásení účastníci začiatkom septembra 2010 obdržia program konferencie 

s ďalšími bližšími informáciami o konanom podujatí.  
 
Organizačný výbor konferencie tvoria: Ing. arch. Pavol Ižvolt (MK SR), PhDr. 

Peter Bednár, CSc. (AÚ SAV Nitra), Ing. arch. Martin Bóna, Mgr. Peter Herceg (O.Z. 
Zachráňme hrady), Mgr. Slavomír Katkin (PÚ SR), Ing. arch. Lýdia Kubeková (PÚ 
SR), Mgr. Renata Glaser-Opitzová (PÚ SR), Mgr. Noémi Laczková (PÚ SR).  

 

Tešíme sa Vašu účasť! 

 

 

 

 

Kontakt:  

  Mgr. Renata Glaser-Opitzová  
E-mail: renata.glaser.opitzova@pamiatky.gov.sk 
Tel.:  +421 2 20 464 338 
    
  Mgr. Noémi Laczková  
E-mail: noemi.laczkova@pamiatky.gov.sk 
Tel.:  +421 2 20 464 320 
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PRIHLÁŠKA 

 
Konferencia:    Výskum a obnova hradnej architektúry 
Termín konania:   22. – 24. 11. 2010 
Miesto konania:   Centrum vedecko - technických informácií Bratislava  
Termín uzávierky prihlášok:  30. 6. 2010 
Prihlášku zaslať na adresu:   Pamiatkový úrad SR 
      Cesta na Červený most 6  
      814 06 Bratislava 
      alebo 
      renata.glaser.opitzova@ pamiatky.gov.sk  
      noemi.laczkova@pamiatky.gov.sk 
 
Meno: ....................................................................................................................................... 
 
Adresa: ..................................................................................................................................... 
 
Inštitúcia: ................................................................................................................................... 
 
Kontakt 
 
Tel.: .......................................................................................................................................... 
E –mail: ..................................................................................................................................... 
 
Názov príspevku: 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
Anotácia: 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 
Požiadavky na prezenčnú techniku 
 
   dataprojektor:        � 
   diaprojektor:        � 
   spätný projektor:       � 
   poster/panel:        � 
 
Ubytovanie v prípade záujmu len pre prednášajúcich 
  
   Áno:         � 
   Nie:         � 
 
Záujem o exkurziu 
 
   Áno:         � 
  Nie:         � 



POKYNY PRE AUTOROV  A POŽADOVANÉ ÚDAJE 
PRE PRÍSPEVKY DO TLAČE 

PRE ZBORNÍK MONUMENTORUM TUTELA: 

 

� Názov príspevku 
� Meno autora (autorov) bez titulov 
� Anotácia (v slovenčine) - najviac 10 riadkov 
� Kľúčové slová (najviac 5)    
� Meno autora (autorov) s titulmi, presný názov a adresa inštitúcie, v prípade 

privátnych bádateľov ich bydlisko  
� Text príspevku v rozsahu cca 10 normalizovaných strán, t.j. 60 riadkov, 30 

úderov (počet všetkých znakov aj s medzerou: 1800,  
písmo Times New Roman, veľ. 12, riadkovanie 1,5, bez zarovnania) 

� Názvy kapitol a podkapitol v texte zvýrazniť tučným písmom 
� Označovať tabuľky Tab. 1 ... text  vo forme: lokalita, objekt, popis, autor, 

uloženie, prípadne rok 
� Označovať obrázky - Obr. 1 ... text lokalita, objekt, popis, autor, uloženie, 

prípadne rok 
� Resumé (v slovenčine) - max. 1 normostrana 
� Poznámky:  použiť metódu odkazové číslo na poznámky pod čiarou 

(bibliografické údaje za textom na každej strane) alebo  
metódu meno – dátum (bibliografické údaje v zozname za textom)..  

� Presný citát textu alebo cudzojazyčné výrazy označiť kurzívou v texte aj 
v poznámke. Úvodzovky nepoužívať! 

� Obrazová príloha: farebné alebo čb fotografie, kresby, plány, slohové analýzy, 
pôdorysy, tabuľky, grafy). Uviesť v prílohe jej zdroj (lokalita, objekt, popis, 
autor, uloženie, prípadne rok alebo  prevzaté..., podľa... a pod 

 
 

 


