
Slovenská historická spoločnosť pri SAV – Sekcia pre dejiny miest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 konflikt v meste 

mesto v konflikte 
 

 

 
 

POZVÁNKA, 13. NOVEMBRA 2014 



 

KONTAKT 

PhDr. Michal BADA, PhD.                                                                      

Historický ústav SAV, P.O. BOX 198                                                                              

Klemensova 19                                                                                               

814 99 Bratislava 

shs.dejinymiest@gmail.com 

00421 905 974 439 

 

 

Vážené kolegyne a kolegovia, 

Historický ústav SAV a Slovenská historická spoločnosť pri SAV – Sekcia pre dejiny miest 

si Vás dovoľujú  pozvať na konferenciu 

KONFLIKT  V MESTE – MESTO V KONFLIKTE 

Miesto: Historický ústav SAV 

Dátum: 13. november 2014 

 

Vďaka charakteru svojho osídlenia i právneho postavenia mali mestá vždy vysoký „potenciál“ 

konfliktnosti.  Preto sme sa rozhodli, spoločne pomenovať podoby konfliktov, ktoré sa 

v priestore miest v minulosti odohrávali. 

Nebudú nás zaujímať len rodinné, majetkové, právne, hospodárske, politické a náboženské 

konflikty medzi mešťanmi, ale aj konflikty mešťanov s „inými“ skupinami obyvateľstva 

(šľachtici, vidiečania, neprivilegovaní obyvatelia mesta, cudzinci, ozbrojené skupiny, 

náboženské a etnické minority a pod.). Okruh nášho záujmu sa prirodzene rozširuje aj na sféru 

mimo fyzických a právnych hraníc mesta, teda na konflikty s inými mestami, prípadne 

dvorom, panovníkom, či orgánmi miestnej a štátnej správy.  

 

 
 



 

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV: 

 

Miesto konania: Historický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava 

 

Príjazd: zástavky MHD Malá scéna, Nové SND 

 

Uzávierka prihlášok: 7. november 2014.  Prihlášku v elektronickej (alebo písomnej) 

podobe zaslať na adresu: shs.dejinymiest@gmail.com. Po uzávierke prihlášok bude 

program zaslaný elektronickou poštou všetkým účastníkom konferencie. V prípade 

väčšieho počtu účastníkov sa konferencia môže predĺžiť aj na 14. novembra. 

 

Strava a občerstvenie: Počas trvania konferencie bude zabezpečené občerstvenie 

a stravovanie. 

 

Cestovné a ubytovanie si hradia účastníci sami, resp. vysielajúce inštitúcie. 

 

Pokyny pre autorov príspevkov: Predpokladaná dĺžka jednotlivých príspevkov je            

15 minút. Prednášajúci môžu svoj príspevok doplniť powerpointovou obrazovou 

prezentáciou.  

 

⃰    ⃰    ⃰ 

 

PRIHLÁŠKA 

 

Záväzne sa prihlasujem na konferenciu: Konflikt v meste – mesto v konflikte,          

ktorá sa bude konať 13. novembra na pôde Historického ústavu SAV. 

 

Meno, priezvisko, tituly: 

Názov príspevku: 

Inštitúcia: 

Adresa a e-mail:  

Abstrakt (300-500 znakov):  

 

 

 

 

 

Zúčastním sa spoločnej večere dňa 13. novembra  ÁNO - NIE 

Podpis:  


