
Slovenská národná knižnica  

Národný biografický ústav 

Slovenská genealogicko-heraldická  

spoločnosť  

 

 

Vás srdečne  

pozývajú na 

konferenciu 

 

MORÁLNE 
AUTORITY 
V NAŠICH 

RODINÁCH  

 

 

v dňoch 

16. – 17. októbra 2019 

(streda – štvrtok) 

v Martine 

v priestoroch 

Slovenskej národnej knižnice 

 Nám. J. C. Hronského 1  

 
 
 
 
STREDA 16.10.  2019 

 
9.00 – 9.15 
OTVORENIE  

 

9.15 – 10.15 
Zdenko Ďuriška, Martin 
Osobnosti v lexikónoch (kritéria výberu) 
 
Radoslav Ragač, Bratislava 
Honba za funkciami verzus morálna povesť. 
Zápas Rafaela Stegera s Baltazárom Kozom  
o post farára v Dubovej. 
 

Frederik Federmayer, Bratislava 
Album prešporského mariánskeho bratstva – 
prameň k poznaniu osobností a autorít katolíckej 
komunity uhorskej metropoly v období 
rekatolizácie 

 

11.00 – 12.00 
Peter Keresteš, Nitra 
Žiadosti o udelenie šľachtictva.  
Príspevok k problematike nobilitácií 
 
Igor Graus, Banská Bystrica 
Za zásluhy? Niekoľko poznámok o hodnote 
vyznamenaní a zásluhách ich nositeľov. 
 
Jozef Novák, Bratislava 
Slovenská heraldika na prahu 21. storočia 
 
13.30 – 15.00 
NAJLEPŠIE GENEALOGICKÉ PRÁCE 
Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov  
9. ročníka celoslovenskej súťaže 
 
15.00 –  17.30 
PREDSTAVUJEME  
Denníky tolstojovca Alberta Škarvana 
uvedú literárny historik Augustín Maťovčík 
a historik Roman Holec 
Predstavíme tiež  
filmový dokument českého režiséra  
Viliama Poltikoviča 
o človeku, ktorý našiel to, čo v živote hľadal 
(60 min.) 
17.30 – 21.00 

PRIATEĽSKÉ POSEDENIE 
v priestoroch Slovenskej národnej knižnice 
Vložné: 15 € (uhradíte pri prezentácii) 
V rámci programu 
skupina mladých debatérov  
z Gymnázia J. Lettricha v Martine  
pod vedením p. profesorky Judity Poliačikovej 
predvedie  
Ako dobre debatovať  
 
 
ŠTVRTOK 17.10.  2019  

 

8.00 – 9.00 
NÁVŠTEVA  
Literárneho archívu  
Slovenskej národnej knižnice 
 
9.00 – 10.00 
Kamil Cejpek, Banská Bystrica 
Zažívame krízu autorít? 
 
Martina Bernátová, Žilina 
Sokol Ján Silvester Rek  
 
Ján Mičko, Košice 
Osobnosť Michala Mička v zrkadle času 

 

10.30 – 11.45 
Denisa Fulmeková, Bratislava 
Literárna sonda do dejín mojej rodiny.  
Bádanie v rodinnej histórii počas písania i po 
vyjdení románu Konvália – Zakázaná láska 
Rudolfa Dilonga.  
 
Peter Oravec, Martin 
Staré a nové informačné nosiče  
a spôsob ich uchovávania 
 
Roland Valko, Martin 
Rozhovory s pamätníkmi 
 

11.45 – 12.00 
ZÁVER  

 

 
„Múdri ľudia sa zjednocujú  



a spoločne dosahujú veľké ciele. 
Nehádajú sa, neporušujú vesmírne zákony, 
chovajú sa nenásilne,  
ticho, pokorne a láskavo." 
(védy) 
 
 
M I LÍ  P R IA TE L IA  
 
Čo sú to autority, morálne autority?  
Boli – či doposiaľ prebývajú – v ľudskej i našej 
spoločnosti, v našich rodinách? Ako zaobchádzať 
s ich odkazom, so správami, záznamami, 
posolstvami, ktoré nám zanechali?  
Na tieto i ďalšie otázky by sme radi odpovedali  
na tejto konferencii. 
 

V prvý deň sa tiež oboznámime s genealogickými 
prácami, ktoré vznikli v poslednom období a 
zhodnotíme ich v rámci 9. ročníka celoslovenskej 
súťaže Najlepšie genealogické práce. 
 

Priblížime Vám aj niektoré ďalšie pozoruhodné 
diela. V sprievodných diskusiách, prestávkach i 
počas spoločenského večera sa budete môcť 
stretnúť s ich tvorcami, podeliť s ostatnými o 
vlastné názory a bádateľské skúsenosti. 
 

Pokiaľ ste členmi Slovenskej genealogicko-
heraldickej spoločnosti, budete tiež môcť uhradiť 
členské príspevky (na budúci rok). 
 
Podujatie je otvorené pre všetkých.  
Vstup je bezplatný a netreba sa vopred 
prihlasovať.  
Tešíme sa na Vás. 
 

Organizátori 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBYTOVANIE 

Môžeme odporučiť napr.: 
 
Penzión Čierna pani www.penzion-cierna-pani.sk 
Penzión MartInn 

www.penzionmartinn.sk 
Hotel Turiec 

www.hotelturiec.sk 
Penzión Ľadoveň 

www.penzionladoven.sk 
Internát Jesseniovej Lekárskej fakulty UK 

simkova@jfmed.uniba.sk 
 
 

STRAVOVANIE 
V blízkosti môžeme odporučiť:  
 
Vegetariánska reštaurácia  
www.vegetarianskarestauracia.sk 
reštaurácia MartInn 

www.penzionmartinn.sk 
reštaurácia Čáry-Máry 
www.cary-mary.com 
 
 
INFORMÁCIE  
Milan Šišmiš 

milan.sismis@snk.sk 
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