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Organizační výbor konference: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.,  Mgr. Slavomír 

Lesňák, PhD., PhDr. Jozef Lenč, PhD., Mgr. Miloslav Špoták  

Vědecký výbor konference: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr., prof. PhDr. Alena 

Křížová, Ph.D., doc. Mgr. Katarína Slobodová - Nováková, PhD.,  doc. PhDr. Matúš 

Porubjak, PhD.  



 

 

 

 

 

Program konference 

 

14. 11. 2018, Hodonín  

10.00-10.20 Otevření konference a úvodní slovo  

S. Novák, Katarína Slobodová Nováková, M. Porubjak, S. Lesňák 

10.20-10.40 Petr Jemelka: Krajina a člověk v regionu - příroda, její přetváření a ochrana 

10.40-11.00 Alena Křížová: Společné rysy lidové kultury na Podluží a na Záhoří na příkladu lidového 

oděvu 

11.00-11.20 Matúš Porubiak: Trvalá udržateľnosť – teória, implementácia a jej miesto v náuke o 

spoločnosti 

11.20-11.40 Diskuse 

11.40-11.55 Erika Vonková: Stopy T. G. Masaryka a jeho spolupracovníků na obou březích Moravy 

11.55-12.10 Slavomír Lesňák: Holocaust a jeho kontexty v Strážnici a Svatobořicích na podklade 

orálnych svedectví preživších 

12.10-12.30 Diskuse 

12.30-13.30 Oběd  

13.30-13.45 Radovan Rybář: Výtvarné dění těsně po vzniku Československa na území moravského 

Slovácka 

13.45-14.00 Dušan Slačka: Spolupráce Okresního výboru Svazu Cikánů-Romů v Hodoníně a Okresného 

výboru Zväzu Cigánov-Rómov v Senici v letech 1969 – 1973   

14.00-14.15 Jozef Lenč: Od spoločného štátu k odlišným systémom samosprávy 

14.15-14.35 Diskuse 

 

15. 11. 2018, Skalica 

10.00-10.20 Katarína Slobodová Nováková: Vinohradnícke a vinárske tradície ako významná súčasť kultúrneho 

dedičstva a kultúrneho potenciálu regiónov Trnavsko a Záhorie 

10.20-10.35 Barbora Vacková: Baťové v regionu – modernizace společnosti (nejen) na moravsko-slovenském 

pomezí 



 

 

 

10.35-10.50 Peter Fraňo: Trnava ako kultúrne a hospodárske centrum regiónu v 18. storočí – pohľad Mateja 

Bela 

10.50-11.10 Diskuse 

11.10-11.25 Martin Priečko: Relikty tradičného staviteľstva a architektúry v okolí Trnavy 

11.25-11.40 Lukáš Siegel: Výzvy v integrácii zdravotne znevýhodnených na trnavských univerzitách 

11.40-11.55 Radim Štěrba: Formování regionální identity na příkladu vybraných významných osobností 

11.55-12.15 Diskuse 

12.15-13.15 Oběd  

13.15-13.30 Katarína Žeňuchová/Marián Kamenčík: Literárne a kultúrne dejiny trnavského regiónu 

13.30-13.45 Martina Bocánová: Amatérski zberatelia ľudového umenia a starožitností. Osobná aktivita 

jednotlivcov a jej význam v začiatkoch muzeálnej činnosti 

13.45-14.00 Ivan Albert Petranský: Trnava ako historické centrum náboženského života 

14.00-14.15 Marián Kamenčík: Trnavsko-hlohovské súvislosti a prejavy literárnej avantgardy  

14.15-14.30 Josef Mečiar, Svatopluk Novák: Socioekonomická komparace Jihomoravského a Trnavského kraje 

14.30-14.50 Diskuse  

14.50-15.10 Záverečné slovo/organizace  

 

 

Tematické bloky a organizace konference 
 



 

 

 

Krajina, charakter a struktura regionu 

Blok věnovaný vymezení regionu, jeho socioekonomické i přírodní charakteristice. Posluchači by měli získat konkrétní 

informace o místě a přehled o některých konceptech přístupu ke krajině, jejího využívání i ochraně. 

Historie regionu – významné osobnosti a jejich vliv 

Blok věnovaný konkrétním osobnostem regionu, ať už rodákům, nebo mužům a ženám, kteří byli v místě aktivní. Cílem dvou 

bloků věnovaných historii je seznámit posluchače nejenom s konkrétními událostmi a lidmi svázanými s regionem, ale 

zasadit skrze tyto informace region do širšího kontextu středoevropského vývoje i historie Evropy a západní společnosti 

obecně.  

Hmotná kultura regionu 

Blok věnovaný vybraným příkladům hmotné kultury regionu chce poukázat na různorodost v tomto případě materiálních 

kulturních statků, kterou lze v místě studovat. Současně by měl posluchačům osvětlit, jak lze skrze materiální kulturu 

studovat například historii lokality, proměny místních sociálních vazeb či sociální struktury, popřípadě vliv změn v produkci a 

ekonomice na podoby společnosti i místa.   

Historie regionu v období novověku, jeho menšiny a multikulturní zkušenost 

Blok věnovaný některým aspektům historie regionu, především v období novověku. Typickým rysem přeshraničních oblastí 

je národností, ale často také etnická či náboženská různorodost. Cílem bloku je představit některé historické souvislosti této 

regionální různosti a způsoby, jak s ní lze pracovat.  

 

 


