
Vedecká konferencia Slovo, písmo, obraz a znak – komunikácia na Slovensku na 

prelome stredoveku a novoveku  

 

Vedeckú konferenciu zorganizovala Katedra archívnictva a PVH FiF UK v Bratislave 

v spolupráci s Historickým ústavom SAV – SHS pri SAV – Sekciou archívnictva a PVH. 

Podujatie sa uskutočnilo 12. 6. 2013 v Bratislave, na Filozofickej fakulte UK, v učebni Š 424. 

Nad podujatím prevzal záštitu dekan Filozofickej fakulty UK , prof. PhDr. Jaroslav Šušol, 

PhD. Do prezenčnej listiny sa zapísalo 58 účastníkov.  

Na konferencii odznelo 13 referátov  -pôvodne bolo prihlásených 15 referátov, 2 prihlásení - 

Vladimír Rábik – príspevok Supplicat Sanctitati Vestre. Podoby komunikácie medzi Svätou 

stolicou a žiadateľmi zo Slovenska (resp. Uhorského kráľovstva) v stredoveku a Lukáš 

Svěchota - príspevok Vexilologické predmety vo vzťahu k svojím používateľom) sa však 

napokon ospravedlnili, ale svoje príspevky odovzdajú v písomnej podobe. Aktívnymi 

účastníkmi konferencie boli učitelia a doktorandi Katedry archívnictva a PVH,  Katedry 

slovenských dejín FiF UK, Všeobecných dejín FiF UK, pracovníci Historického ústavu SAV, 

Vojenského historického ústavu,  Štátneho archívu v Nitre a Slovenského národného archívu 

v Bratislave.  Súčasťou konferencie bola i diskusia.  

Organizátori plánujú príspevky publikovať v konferenčnom zborníku.  

 

Zoznam prednesených príspevkov 

Frederik Federmayer: Pečate kráľovského úradníka Lukáša Eckera († 1643). Sfragistické 

pamiatky ako prameň výskumu spoločenskej komunikácie 

Diana Duchoňová: "Považujem za dôležité informovať vás..."Komunikácia v aristokratickom 

prostredí v období raného novoveku. I. Rodinné a dvorské prostredie 

 Anna Fundárková: "Považujem za dôležité informovať vás..."Komunikácia v aristokratickom 

prostredí v období raného novoveku. II. Politické prostredie 

Robert Maretta: Diplomatická produkcia archidiakonov na Slovensku na konci stredoveku 

 

Anna Masliková: Komunikácia na prelome 16. a 17. storočia na príklade úradnej agendy 

Trenčianskej stolice 



Peter Keresteš: Od slobodníctva k nobilite. Inštitúcia slobodníctva a slobodnícke listiny na 

majetkoch Nitrianskeho biskupstva v 16. až 18. storočí 

Vladimír Segeš: Stredoveké viedenské karty a ich komunikačné posolstvo 

Leon Sokolovský: Formy vnútornej a vonkajšej komunikácie stolíc 

Ján Lukačka: Spôsoby a problémy pri komunikácii kráľovského dvora a dvorských 

hodnostárov s hodnovernými miestami 

 

Daniela Hrnčiarová: Vzájomná komunikácia strán zainteresovaných v azylovom konaní  

 

Juraj Roháč: „Prudentes et circumspecti...“ Listy adresované Trnave a Trnavčanom na 

začiatku novoveku 

 

Radoslav Ragač: Kultúrny mecenát ako spôsob sociálnej komunikácie 

 

Zuzana Nemcová: Štatúty ako spôsob komunikácie mestskej správy s obyvateľmi 

 
Na toto vedecké podujatie pridelila Komisia pre vedecko-technickú spoluprácu SAV 

slovenskej historickej dotáciu 210 eur. Pridelené finančné prostriedky vynaložili organizátori 

na zakúpenie kancelárskych potrieb a pomôcok, ktoré sa použili pri organizácii konferencie 

a budú využité pri príprave zborníka 

 

 

 

V Bratislave 4. 7. 2013  

 

 

                                                       Doc. PhDr. Juraj Roháč, CS. 

                                                 Predseda Sekcia archívnictva a PVH 

                                                         SHS pri SAV v Bratislave 


