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1.  Základné  údaje  o  organizácii  
  
 
1.1.  Kontaktné  údaje  
  
Názov: Ústav  etnológie  SAV  
Riaditeľka: Mgr.  Tatiana  Podolinská,  PhD.  
Zástupkyňa  riaditeľky: PhDr.  Katarína  Popelková,  CSc.  
Vedecká  tajomníčka: PhDr.  Katarína  Popelková,  CSc.  
Predsedníčka vedeckej rady: prof. PhDr. Rastislava Stoličná,  DrSc.  
Členka Snemu SAV: PhDr.  Monika  Vrzgulová,  CSc.  
Adresa: Klemensova 19, 813 64 Bratislava  
  
http://www.uet.sav.sk  
  
Tel.: 02 52964707 kl. 101  
Fax: 02 52964/707  
E-mail: uetnsekr@savba.sk, magda.slavkovska@savba.sk  
Názvy  a  adresy  detašovaných  pracovísk: nie  sú    
 
Vedúci  detašovaných  pracovísk: nie  sú    
 
Typ  organizácie: Rozpočtová  od  roku  1946    
 
1.2.  Údaje  o  zamestnancoch  
 
Tabuľka  1a  Počet  a  štruktúra  zamestnancov 

 Štruktúra  zamestnancov   K 
K 

K  
do 35  
rokov F P T 

M Ž M Ž 

 Celkový  počet  zamestnancov 30 10 20 2 2 26 23,48 20,38 

 Vedeckí  pracovníci 24 9 15 2 2 20 18,38 18,38 

 Odborní  pracovníci  VŠ 3 1 2 0 0 3 2,5 2 

 Odborní  pracovníci  ÚS 2 0 2 0 0 2 2 0 

 Ostatní  pracovníci 1 0 1 0 0 1 0,6 0 

K – kmeňový   stav   zamestnancov   v   pracovnom   pomere   k   31.12.2012   (uvádzať   zamestnancov   v  
pracovnom  pomere,  vrátane  riadnej  materskej  dovolenky,  zamestnancov  pôsobiacich  v  zahraničí,  v  
štátnych   funkciách,   členov   Predsedníctva   SAV,   zamestnancov   pôsobiacich   v   zastupiteľských  
zboroch) 
F – fyzický   stav   zamestnancov   k   31.12.2012   (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov 
pôsobiacich   v   zahraničí   v   štátnych   funkciách,   členov   Predsedníctva   SAV,   zamestnancov  
pôsobiacich  v  zastupiteľských  zboroch) 
P – celoročný  priemerný  prepočítaný  počet  zamestnancov 
T – celoročný  priemerný  prepočítaný  počet  riešiteľov  projektov 
M,  Ž  – muži,  ženy 

http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=40
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3374
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3375
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3375
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3382
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=
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Tabuľka  1b  Štruktúra  vedeckých  pracovníkov  (kmeňový  stav  k  31.12.2012) 

 Rodová  
skladba   Pracovníci  s  hodnosťou     Vedeckí  pracovníci  v  stupňoch    

  DrSc.  CSc./PhD.  prof.   doc.   I.   IIa.   IIb.  

 Muži    2 7 0 0 2 4 3 

 Ženy    2 13 1 2 3 7 5 
  
Tabuľka  1c  Štruktúra  pracovníkov  podľa  veku  a  rodu,  ktorí  sú  riešiteľmi  projektov 

 Veková  štruktúra  
(roky)   < 31   31-35   36-40   41-45   46-50   51-55   56-60   61-65   > 65  

 Muži    0 1 0 0 1 1 2 2 1 

 Ženy    1 0 1 1 3 1 3 3 1 
  
Tabuľka  1d  Priemerný  vek  zamestnancov  organizácie  k  31.12.2012 

  Kmeňoví  zamestnanci     Vedeckí      pracovníci     Riešitelia  projektov    
 Muži    52,4 53,0 55,5 

 Ženy    52,5 50,0 53,4 

 Spolu  52,5 51,1 54,2 
    
1.3.  Iné  dôležité  informácie  k  základným  údajom  o  organizácii  a  zmeny  za  posledné  obdobie  
(v  zameraní,  v  organizačnej  štruktúre  a  pod.) 
 
V roku 2012 došlo  v  Ústave  etnológie  SAV  k  zmene  štatutára.  Od  augusta  2012  bola  P  SAV  do  
pozície  riaditeľky  na  najbližšie štyri  roky  vymenovaná Mgr.  Tatiana  Podolinská,  PhD.  V  roku  2012  
prebehli  aj  voľby  do  Vedeckej  rady  ÚEt  SAV.  Novou  predsedníčkou  VR  sa  stala  prof.  PhDr.  
Rastislava  Stoličná,  DrSc.  Tajomníkom  PhDr.  J.  Zajonc,  CSc.  Ostatné  časti  organizačnej  štruktúry  v  
roku 2012 ostali bez zmien. 
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2.  Vedecká  činnosť  
 
2.1.  Domáce  projekty  
  
Tabuľka  2a  Zoznam  domácich  projektov  riešených  v  roku  2012 

ŠTRUKTÚRA  PROJEKTOV 

Počet  projektov Čerpané  financie    
za  rok  2012  (v  €) 

A B 

A 

B 
spolu 

pre  
organi-  
záciu 

 1.  Vedecké projekty,  ktoré  boli    
 r.  2012  financované  VEGA 8 1 47724 47724 1240 

 2.  Projekty,  ktoré  boli  r.  2012    
 financované  APVV 0 0 - - - 

 3.  Projekty  OP  ŠF 0 0 - - - 

 4. Projekty centier excelentnosti SAV 0 0 - - - 

 5.  Iné  projekty  (FM  EHP,  ŠPVV,    
 Vedecko-technické  projekty,  ESF,    
 na  objednávku  rezortov  a  pod.) 

6 0 - - - 

A - organizácia  je  nositeľom  projektu 
B - organizácia  sa  zmluvne  podieľa  na  riešení  projektu 
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Tabuľka  2b  Zoznam  domácich  projektov  podaných  v  roku  2012 
 Štruktúra  projektov   Miesto podania   Organizácia  je  

nositeľom  
projektu  

 Organizácia  sa  
zmluvne  podieľa  

na riešení  
projektu  

 1.  Účasť  na  nových  výzvach  APVV 
 r. 2012   -    -    -  

 2.  Projekty  výziev  OP  ŠF 
 podané  r.  2012  

 Bratislava    -    -  
 Regióny      -    -  

 3.  Projekty  výziev  FM  EHP 
 podané  r.  2012   -    -    -  

  
2.2.  Medzinárodné  projekty  
 
2.2.1.  Medzinárodné  projekty  riešené  v  roku  2012  
 
Tabuľka  2c  Zoznam  medzinárodných  projektov  riešených  v  roku  2012 

ŠTRUKTÚRA  PROJEKTOV 

Počet  projektov Čerpané financie  
za  rok  2012  (v  €) 

A B 

A 

B 
spolu 

pre  
organi-  
záciu 

 1. Projekty 6. a 7.  
 rámcového  programu  EÚ 0 0 - - - 

 2.  Multilaterálne  projekty  v  rámci    
 vedeckých  programov  COST,    
 ERANET, INTAS, EUREKA,  
 PHARE, NATO, UNESCO, CERN,  
 IAEA, ESF (European Science  
 Foundation),  ERDF,  ESA  a  iné 

0 4 - - 27766 

 3.  Projekty  v  rámci  medzivládnych    
 dohôd  o  vedecko-technickej  
 spolupráci 

0 0 - - - 

 4.  Bilaterálne  projekty 
3 3 - - 3880 

 5.  Podpora  medzinárodnej    
 spolupráce  z  národných zdrojov  
 (MVTS, APVV,...) 

0 1 - - 4000 

 6.  Iné  projekty  financované  alebo    
 spolufinancované  zo  zahraničných    
 zdrojov 

0 0 - - - 

A - organizácia  je  nositeľom  projektu 
B - organizácia  sa  zmluvne  podieľa  na  riešení  projektu 
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2.2.2.  Medzinárodné projekty  v  7.  RP  EÚ  podané  v  roku  2012 
  
Tabuľka  2d  Podané  projekty  7.  RP  EÚ  v  roku  2012 
     A   B  
 Počet  podaných  projektov 
 v  7.  RP  EÚ       -    -  

A - organizácia  je  nositeľom  projektu 
B - organizácia  sa  zmluvne  podieľa  na  riešení  projektu 
  
Údaje  k  domácim  a  medzinárodným  projektom  sú  uvedené  v  Prílohe  B. 
  
2.2.3.  Zámery  na  čerpanie  štrukturálnych  fondov  EÚ  v  ďalších  výzvach 
  
Účasť  pracovníčky  ÚEt  SAV  v  riešiteľskom  tíme  medzinárodného  projektu  podaného  v  rámci  
výzvy  ERC  - Call Advanced Research Grant 
Názov  projektu:  Beyond Archaeology – Maya Ritual-Astronomical  Complex  in  Uaxactún  
(MAYFLOWER) 
Výzva: European Research Council, Advanced Research Grant: ERC-2012-ADG_20120411 
Stav  žiadosti: Projekt  bol  podaný  v  rámci  výzvy  v  registračnom  systéme  EPSS 
Evidenčné  číslo  žiadosti: Projekt  zaregistrovaný  pod  číslom  323426.  (Výpis  zo  systému:  Call  title:  
ERC-2012-ADG_20120411; Call closure: 11 Apr 2012 17:00:00 Brussels Local Time; Date of 
submission: 11 Apr 2012; Hour of submission: 09:28:15 Brussels Local Time; Proposal title (as 
registered): Beyond Archaeology – Maya Ritual-Astronomical  Complex  in  Uaxactún;;  Number  of  
annexes: 3; Number of A2 forms: 1; A1, A3 (and/or A4,A5) forms and Part B file(s) also 
submitted). 
Žiadateľ: Prof.  Milan  Kováč,  PhD.,  Katedra  porovnávacej  religionistiky  FF  UK  Bratislava  
(Principal Investigator) 
Členka  riešiteľského  kolektívu:  Mgr.  Tatiana  Podolinská,  PhD.,  Ústav  etnológie  SAV  (Key  
Investigator) 
 
 
 
2.3.  Najvýznamnejšie  výsledky  vedeckej  práce 
 
2.3.1.  Základný  výskum 
Súhrnné poznatky  o  jednej  etnografickej  téme.  Syntetizujúca  monografia. 
ZAJONC, Juraj. Premeny  vlákna. Trnava : Edition Ryba, 2012. 235 s. ISBN 
978-80-89250-13-4. 
Autorská  vedecká  monografia  sústreďuje  etnologické  poznatky  o  tradičných  postupoch  získavania  a  
spracovania  textilných  vlákien  plstením,  pradením  a  súkaním  na  Slovensku.  Údaje  získané  
etnografickým  terénnym  výskumom,  štúdiom  archívnych  dokumentov  i  z  etnologickej  literatúry  
interpretuje  v  kontexte  historických,  archeologických  i  jazykovedných  poznatkov.  Dôležitým  
prameňom  údajov  i  súčasťou  publikácie  sú  obrazové  dokumenty,  z  ktorých  väčšina bola pri 
vedeckom štúdiu  témy  i  pri  publikovaní  jeho  výsledkov  použitá  po  prvý  raz.  Rukopis  publikácie  bol  
výsledkom  riešenia projektu Tradičná  kultúra  Slovenska  ako  súčasť  kultúrneho  dedičstva  Európy.  
Na  základe  digitálneho  spracovania  archívnych  dokumentov  Ústavu  etnológie  SAV  a  Katedry  
etnológie  a  kultúrnej  antropológie  FiF  UK.  Tento  projekt,  podporený  Agentúrou  na  podporu  
výskumu  a  vývoja  na  základe  zmluvy  č.  APVV-0530-06,  bol  v  ÚEt  SAV  riešený  v  rokoch  
2007-2009. 
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2.3.2.  Aplikačný  typ    
Začlenenie  Rómov  do  majoritnej  spoločnosti  prostredníctvom  cielenej  finančnej  a  mentorskej  
podpory  rómskych  detí  na  stredných  školách.  Aplikovaný  projekt  (REF  SLO  045). 
V roku 2012 pracovníci  T.  Podolinská  a  T.  Hrustič  a  doktorand  ÚEt  SAV  M.  Hojsík  riešili 
aplikovaný  projekt  zameraný  na  externú  evaluáciu  rómskeho  stredoškolského  štipendia 
poskytovaného  Roma  Education  Fund  (Projekt  REF  SLO  045).  Ústav  etnológie  SAV  vyhral  
konkurz na pozíciu  externého  akademického  evaluátora  pilotného  programu  zahraničnej  nadácie,  
ktorá  podporuje  rómskych  štipendistov  na  Slovensku.  Evaluačný  projekt  financoval  externý  
zadávateľ  – REF (Budapešť,  Maďarsko).  Pracovníci  ÚEt  SAV  pri  evaluácii  uplatnili  
interdisciplinárny  prístup,  pričom  kombinovali  metódy  kvantitatívneho  výskumu  (v  časti  tzv.  desk 
research)  a  kvalitatívne  metódy  etnografického  výskumu  (v  interpretačnej  časti).  V  priebehu  zberu  
kvalitatívnych  dát  sa  v  ÚEt  SAV  zhromaždilo  viac  ako  50  individuálnych  interview  (40  hodín  
nahrávok).  Metódou  focus group sa  získali  dáta  od  ďalších  60  respondentov.  Terénny  výskum  sa  
realizoval  v  regiónoch  Rimavskej  Soboty,  Prešova, Košíc,  Kežmarku,  Lučenca  a  Rožňavy,  na  viac  
ako  20  stredných  školách.  Výsledky  výskumu  autori  zhrnuli  do  výskumnej  správy  adresovanej  
zadávateľovi  a  slovenskému  implementátorovi.  Výskum  ocenil  význam  tútoringu  a  mentoringu  v  
pilotnom programe a upozornil na špecifiká  slovenského  kontextu.  Evaluačná  správa  External 
Evaluation Report on „Roma Secondary Scholarship Program in Slovakia  [71 rkp. str. v 
anglickom  jazyku]  obsahuje  aj  SWOT  analýzu,  ktorá  prináša  konkrétne  odporúčania  na  efektívnejší  
chod  programu  na  Slovensku.  Kvalitatívne  interview  zhromaždené  v  rámci  evaluačného  výskumu  
obsahujú  cenné  dáta  k  výskumu  modelov  vzájomného  spolužitia  Rómov  a  majority  na  Slovensku,  
ktoré  riešiteľský  kolektív  plánuje  vedecky  zhodnotiť  v  nasledujúcom  roku 
  
2.3.3.  Medzinárodné  vedecké  projekty 
Medzinárodný  európsky  projekt  zameraný  na  ochranu  a  rozvoj  dedičstva  ľudovej  kultúry  v  
strednej  Európe  - ETNOFOLK  (  projekt  ERDF  ev.  č.  3  CE296P4). 
Od  roku  2011  je  ÚET  SAV  riešiteľom  medzinárodného  európskeho  projektu  (European  Regional  
Development Fund – ERDF)  zameraného  na  ochranu  a  rozvoj  dedičstva  ľudovej  kultúry  v  strednej  
Európe  - ETNOFOLK (Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central 
Europe,  ev.  č.  3  CE296P4).  Hlavným  koordinátorom  projektu  je  Etnologický  ústav  AV  ČR  v.  v.  i.  v  
Prahe. Na riešení  projektu  sa  podieľa  5  pracovísk  zo  štyroch  krajín  (Česko,  Maďarsko,  Slovinsko,  
Slovensko).  Cieľom  projektu  je  príprava  databázy  ľudovej  kultúry  v  strednej  Európe,  ktorá  by  bola  
voľne  prístupná  koncovým  užívateľom  a  inštitúciám.  Projekt  tak  prispieva  nielen  k  ochrane  
kultúrneho  dedičstva  (jeho  digitalizáciou),  ale  sprístupnením  dát  v  rámci  jednej  databázy  umožňuje  
ich  disemináciu  a  popularizáciu. 
ÚEt  SAV,  ako  hlavný  koordinátor  pre  komunikačnú  a  diseminačnú  aktivitu  projektu  ETNOFOLK  ,  
pripravil v roku 2012 koncepciu a realizoval publikovanie leafletu  ETNOFOLK  (5  jazykových  
mutácií  – anglická,  česká,  slovenská,  maďarská  a  slovinská  verzia;;  termín  distribúcie:  február  
2012).  Rovnako  v  rámci  WP2  ÚEt  SAV  pripravil  návrh  a  realizoval  vydanie  multilingválnych  
verzií  plagátu  ETNOFOLK  (október  2012).  ÚEt  SAV  zorganizoval  medzinárodné  podujatie  
ETNOFOLK M12 meeting a Steering Commitee Meeting (Bratislava 19.–20.4.2012).  Z  parciálnych  
databáz  bola  vytvorená  spojená  databáza  (súčasný  stav  zahrňuje  44.256  záznamov)  ako  východisko  
pre  vytvorenie  repozitória  na  serveri  SAV  (pre  internetovú  prezentáciu  DAOD  ÚEt  SAV  a  zároveň  
pre  potreby  portálu  ETNOFOLK).  V  priebehu  októbra  a  novembra  2012  bola  úspešne nainštalovaná  
aplikácia  Fotoarchív,  ktorá  je  v  súčasnosti  prístupná  na  internetovej  adrese  
htpp://bach.savba.sk:8080/savfoto-test  pre  editačné  práce,  aplikáciu  EEF  a  skúšobný  zber  zo  strany  
technického  kooperátora  projektu  – AiP  Beroun.  Zároveň  bola  na  adrese  
http://bach.savba.sk:8080/vademecum/  sprístupnená  aj  stránka  umožňujúca  fulltextové  
vyhľadávanie  v  doposiaľ  digitalizovaných  záznamoch  a  príslušných  fotografických  dokumentoch. 
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2.4.  Publikačná  činnosť (úplný  zoznam  je  uvedený  v  Prílohe  C)    
 
Tabuľka  2e  Štatistika  vybraných  kategórií  publikácií          

 PUBLIKAČNÁ  A  EDIČNÁ  ČINNOSŤ    
A  

Počet  v  r.  2012/  
doplnky z r. 

2011 

B  
Počet  v  r.  2012/  

doplnky z r. 
2011 

C  
Počet  v  r.  2012/  

doplnky z r. 
2011 

1.  Vedecké  monografie  vydané  v  domácich  
vydavateľstvách  
(AAB, ABB, CAB) 

2 / 2 0 / 0 0 / 0 

2.  Vedecké  monografie  vydané  v  
zahraničných  vydavateľstvách  
(AAA, ABA, CAA) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

3.  Odborné  monografie,  vysokoškolské  
učebnice  a  učebné  texty  vydané  v  domácich  
vydavateľstvách (BAB, ACB) 

1 / 0 0 / 0 0 / 0 

4.  Odborné  monografie  a  vysokoškolské  
učebnice  a  učebné  texty  vydané  v  
zahraničných  vydavateľstvách (BAA, ACA) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

5.  Kapitoly  vo  vedeckých  monografiách  
vydaných  v  domácich  vydavateľstvách 
(ABD, ACD) 

2 / 0 0 / 0 0 / 0 

6.  Kapitoly  vo  vedeckých  monografiách  
vydaných  v  zahraničných  vydavateľstvách 
(ABC, ACC) 

9 / 0 0 / 0 0 / 0 

7.  Kapitoly  v  odborných  monografiách,  
vysokoškolských  učebniciach  a  učebných  
textoch  vydaných  v  domácich  
vydavateľstvách (BBB, ACD) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

8.  Kapitoly  v  odborných  monografiách,  
vysokoškolských  učebniciach  a  učebných  
textoch  vydaných  v  zahraničných  
vydavateľstvách (BBA, ACC) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

9.  Vedecké  a  odborné  práce  v  časopisoch  
evidovaných  v  Current  Contents  
(ADC, ADCA, ADCB, ADD, ADDA, ADDB, 
CDC, CDCA, CDCB, CDD, CDDA, CDDB, 
BDC, BDCA, BDCB, BDD, BDDA, BDDB) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

10.  Vedecké  a  odborné  práce v 
nekarentovaných  časopisoch  
(ADE, ADEA, ADEB, ADF, ADFA, ADFB, 
CDE, CDEA, CDEB, CDF, CDFA, CDFB, 
BDE, BDEA, BDEB, BDF, BDFA, BDFB) 

11 / 10 0 / 0 0 / 0 

11.  Vedecké  a  odborné  práce  v  zborníkoch  
(konferenčných  aj  nekonferenčných,  
vydaných  tlačou  alebo  na CD) 

 

a/  recenzovaných,  editované  
(AEC, AED, AFA, AFB, AFBA, AFBB, 
BEC, BED, CEC, CED) 

10 / 0 0 / 0 0 / 0 

b/  nerecenzovaných  
(AEE, AEF, AFC, AFD, AFDA, AFDB, BEE, 
BEF) 

6 / 0 0 / 0 0 / 0 
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12.  Vydané  periodiká  evidované  v  Current  
Contents 0 0 0 

13.  Ostatné  vydané  periodiká 2 0 0 
14.  Vydané  alebo  editované  zborníky  z  
vedeckých  podujatí  
(FAI) 

3/1 0/0 0/0 

15.  Vedecké  práce  uverejnené  na  internete  
(GHG) 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

16.  Preklady  vedeckých  a  odborných  textov  
(EAJ) 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

A - pracovisko  SAV  je  uvedené  ako  pracovisko  (adresa)  autora,  alebo  je  súčasťou  kolaborácie  
alebo  iného  združenia,  ktoré  je  uvedené  ako  pracovisko  (adresa)  autora    
B - pracovisko  SAV  nie  je  na  publikácii  uvedené,  pretože  prameň  údaj  o  pracovisku  autora  
neobsahuje,  práca  ale  vznikla  na  pracovisku  SAV    
C - pracovisko  SAV  je  uvedené  ako  materské  pracovisko  autora  odlišné  od  pracoviska,  na  ktorom  
práca  vznikla  (napr.  „on  leave...“,  „permanent  address...“,  „present  address...“) 
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Tabuľka  2f  Ohlasy 
 OHLASY A  

Počet v r. 2011/ 
doplnky z r. 2010 

B  
Počet  v  r.  2011/  

doplnky z r. 2010 
 Citácie  vo  WOS  (1.1,  2.1) 14 / 0 0 / 0 
 Citácie  v  SCOPUS  (1.2,  2.2) 2 / 0 0 / 0 
 Citácie  v  iných  citačných  indexoch  a  databázach  (9,  10) 0 / 0 0 / 0 
 Citácie  v  publikáciách  neregistrovaných  v  citačných    
 indexoch (3, 4) 61 / 8 0 / 0 

 Recenzie  na  práce  autorov  z  organizácie  (5,  6,  7,  8) 9 / 1 0 / 0 
A - pracovisko  SAV  je  uvedené  ako  pracovisko  (adresa)  autora,  alebo  je  súčasťou  kolaborácie  
alebo  iného  združenia,  ktoré je  uvedené  ako  pracovisko  (adresa)  autora,  alebo  pracovisko  SAV  nie  
je  na  publikácii  uvedené,  pretože  prameň  údaj  o  pracovisku  autora  neobsahuje,  práca  ale  vznikla  
na pracovisku SAV  
B - pracovisko  SAV  je  uvedené  ako  materské  pracovisko  autora  odlišné  od  pracoviska, na ktorom 
práca  vznikla  (napr.  „on  leave...“,  „permanent  address...“,  „present  address...“)  
  
 
2.5.  Aktívna  účasť  na  vedeckých  podujatiach 
 
Prednášky  a  vývesky  na  medzinárodných  vedeckých  podujatiach 
BUŽEKOVÁ,   T.   Construction   of   sacred places in neo-shamanism. [15 rkp. str.] Konferencia: 
Pilgrimage and Sacred Places in Central and Eastern Europe: Place, Politics, and Religious 
Tourism.  Organizátor:  University  of  Zadar;;  Zadar,  Chorvátsko,  27.–30.9.2012. 

GRAUZELOVÁ,   T.   Reprezentácie   sociálnych   noriem:   prepojenie   etnografických   a  
sociálno-psychologických  metód.  [10  rkp.  str.]  Konferencia:  Mladá  antropologie.  8.  medzinárodná  
študentská   vedecká   konferencia   Antropowebu   pri   Katedre   antropológie.   Organizátor:   Filozofická  
fakulta  Západočeskej  univerzity  v  Plzni;;  Plzeň,  Česká  republika,  18.–19.10.2012. 

GRAUZELOVÁ,  T.  Využitie  kvalitatívnych  metód  pri  výskume   reprezentácií   sociálnych  noriem.  
[5   rkp.   str.]   Konferencia:   Metodologické   problémy   pri   výskume   sociálnych   reprezentácií.  
Organizátor:  Ústav etnológie  SAV;;  Bratislava,  8.  –9.11.2012. 

GYÁRFÁŠ LUTHEROVÁ,   S.– HIRT, T. Pamäť   ľudí   a   pamäť   vecí.   [5   rkp.   str.]   Konferencia:  
Vizuální  studia  – věda,  umění,  instituce.  Organizátor:  Sociální  antropologie  na  Katedře  sociologie,  
Fakulta  sociálních  studií  Masarykova  Univerzita;;  Brno,  Česká  republika,  20.–21.4.2012. 

GYÁRFÁŠ LUTHEROVÁ,  S.  Sweet  Property  O'Mine. [6 rkp. str.] Konferencia: Anthropology in 
London.   Organizátori:   University   college   London;;   London   School   of   Economics   and   Political  
Science; The School of   Oriental   and   African   Studies;;   Goldsmiths,   Brunel   University;;   Londýn,  
Veľká  Británia,11.6.2012. 

HRUSTIČ,   T.   The   new   “brotherhood” and “sisterhood”. Perception of Roma identity after 
conversion to Watchtower Society. [11 rkp.str.] Konferencia: Ends and Beginnings. Annual 
meeting   of   European   Association   for   Studies   of   Religion.   Organizátor:   Söderntörn University; 
Stockholm, Švédsko,  23.–26.8.2012. 

HRUSTIČ,  T.  Kvalitatívny  výskum  v   kontexte   rómskych  osád.   [15   rkp.   str.]  XI.   československá  
konferencia s medzinárodnou   účasťou   Kvalitatívny   prístup   a   metódy   vo   vedách   o   človeku   :  
Diverzita   v   spoločenských   vedách.   Organizátor:   Fakulta   sociálnych   a   ekonomických   vied  
Univerzity  Komenského;;  Bratislava,  23–24.1.2012. 

HRUSTIČ,   T.   Rómska   politická   participácia   na   lokálnej   úrovni.   [10   rkp.   str.]   Konferencia:  
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Teoretické   a   praktické   otázky   politickej   participácie   Rómov   na   lokálnej   úrovni.   Organizátor:  
Slovenská  spoločnosť  pre  zahraničnú  politiku;;  Prešov, 3.12.2012. 

KREKOVIČOVÁ,  E.  – PANCZOVÁ,  Z.  Visual  Representations  of  the Others: Slovak Example in 
Central European Context. [19 rkp. str.] Konferencia: Visual Encounters with Alterity. 
Representing East-Central and South-Eastern Europeans in the Nineteenth Century and the First 
Half  of  the  Twentieth  Century.  Organizátor:  Institute of Ethnology, Research Centre for Humanities 
Hungarian Academy of Sciences, Budapest; Budapešť,  Maďarsko,  24.–26.5.2012. 

KUSÁ,  M.  Životné  stratégie  Židov  a  Rómov.  [5  rkp.  str.]      Konferencia:  Studentské  antropologické  
fórum   (SAF   2012)   :   Kontinuita   a   inovace   studentských   prací   v   oboru   etnologie   a   kulturní  
antropologie.   Organizátor:   Studentský   spolek   Pro   Aktivní   ETtnologii   (PAKET)   při   Ústavu  
etnologie  FF  UK  v  Praze;;  Praha,  Česká  republika,  27.–28.4.2012. 

KUSÁ,  M.  Význam  a  pozícia  menšinovej etnickej  skupiny  v  interkultúrnom  prostredí.  Rómovia  a  
slovenská   majorita   v   horskej   obci   stredného   Slovenska.   [10   rkp.   str.]   Konferencia:   Mladá  
antropologie.   8.   medzinárodná   študentská   vedecká   konferencia   Antropowebu   pri   Katedre  
antropológie.   Organizátor:   Filozofická   fakulta   Západočeskej   univerzity   v   Plzni;;   Plzeň,   Česká  
republika, 18.–19.10.2012. 

KUSÁ,  M.  Interakcia  príslušníkov  židovskej  a  rómskej  komunity  v  pamäti  preživších.  [9  rkp.  str.]  
Konferencia:   Studentské   antropologické   fórum   (SAF)   2012:   Kontinuita   a   inovace   studentských  
prací   v   oboru   etnologie   a   kulturní   antropologie.   Oraganizátor:   Studentský   spolek   PAKET   (Pro  
Aktivní   ETnologii),   působíci   při   Ústavu   etnologie   pod   záštitou   Studentské   rady   FF   Univerzity  
Karlovy v Praze; Praha, 27.–28.4.2012. 

LUTHER, D. Bratislava – multikultúrne   alebo   polykultúrne   mesto?   [8   rkp.   str.]   Konference  
pracovní   skupiny   grantového   úkolu   GA   ČR   P   410/12/2390   Mýty   a   „realita“ středoevropských  
metropolí   při   utváření   národních   a   nadnárodních   identit.  Organizátor:   Fakulta   humanitních   studií  
Univerzita  Karlova;;  Praha,  Česká  republika,  20.–21.9.2012. 

PODOBA,   J.   Bieda   (nielen)   postsocialistických   humanitných   vied   alebo   prečo   vlastne   robiť  
kvalitatívne  výskumy?  [5  rkp.  str.]  Konferencia:  XI.  československá  konferencia  s  medzinárodnou  
účasťou  Kvalitatívny  prístup   a  metódy  vo  vedách  o   človeku   :  Diverzita  v   spoločenských  vedách.  
Organizátor:   Fakulta   sociálnych   a   ekonomických   vied   Univerzity   Komenského;;   Bratislava,  
23–24.1.2012. 

PODOLINSKÁ,  T.  Personal  Ends  and  Beginnings:  Analysis  of  conversion  narratives among Roma 
in   Slovakia.   [8   rkp.   str.   +   ppp   21   tabúľ]  Konferencia:   Ends   and  Beginnings.  Annual  meeting   of  
European   Association   for   Studies   of   Religion.   Organizátor:   Söderntörn University; Stockholm, 
Švédsko,  23.  –26.8.2012. 

PODOLINSKÁ,  T.  Religious Change in Slovakia – comparative focus (EVS 1990-2008). [7 rkp. 
str.   +   ppp   15   tabúľ]   Konferencia:   Midterim   konference   of   Research   Network   for   the   Study   of  
Religion.  Organizátor:  European  Sociological  Association;;  Potstdam,  Nemecko,  2.–5.9.2012. 

PODOLINSKÁ,   T.   Prieskum   efektu   sociálnej   integrácie   Rómov   prostredníctvom   pastoračných  
aktivít  v  SR.  [10  rkp.  str.]  Konferencia:  Hodnotenie   štrukturálnych  fondov  a  Kohézneho  fondu  na  
Slovensku:  skúsenosti  a   trendy.  Organizátor:  Centrálny  koordinačný  orgán  a  Slovenská  evaluačná  
spoločnosť;;  Bratislava,  5.12.2012. 

SALNER,   P.   Medzivojnová   Bratislava:   mýtus   trojjazyčného   mesta.   [9   rkp.   str.]   Konference  
pracovní   skupiny   grantového   úkolu   GA   ČR   P   410/12/2390   Mýty   a   „realita“ středoevropských  
metropolí   při   utváření   národních a   nadnárodních   identit.  Organizátor:   Fakulta   humanitních   studií  
Univerzita  Karlova;;  Praha,  Česká  republika,  20.–21.9.2012. 
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SIRKOVSKÁ,  M.  Teoretické   a   empirické   implikácie   výskumu  kultúrneho  kapitálu.  Konferencia:  
Metodologické   problémy   v   etnografickom   výskume   sociálnych   reprezentácií.   Organizátor:   Ústav  
etnológie  SAV;;  Bratislava,  8.– 9.11.2012. 

SIRKOVSKÁ,  M.   Po   stopách   Pierra   Bourdieua   (skúmanie   kultúrneho   kapitálu   naprieč   časom   a  
hranicami).   Konferencia:   Mladá   antropologie.   8.   medzinárodná   študentská   vedecká   konferencia  
Antropowebu  pri  Katedre  antropológie.  Organizátor:  Filozofická  fakulta  Západočeskej  univerzity  v  
Plzni;;  Plzeň,  Česká  republika,  18.–19.10.2012. 

ŠTOFEJ,   J.   Rodičovská   voľba   vzdelávacej   dráhy   rómskych   detí.   [5   rkp.   str.]   Konferencia:  
Mezinárodní   vědecká   konference   studentů   doktorských   studijních   programů   v   oblasti  
společenských  věd.  Organizátor:  Pedagogická  fakulta  Univerzita  Palackého;;  Olomouc,  22.5.2012. 

ŠTOFEJ,  J.  Sociálna  exklúzia   rómskych  detí  a  možnosti   inkluzívnej  politiky  v   sociálnej  oblasti a 
oblasti predškolského   vzdelávania.   [5   rkp.   str.]   Konferencia:   Aplikovaná   sociálna   politika.  
Organizátor:  VŠZaSP  sv.  Alžbety  v  Bratislave;;  Piešťany,  17.–18.10.2012. 

WIESNEROVÁ,   V.   Etický   přístup   a   volba   klíčové   metody:   praktické   problémy.   Konferencia: 
Metodologické   problémy   v   etnografickom   výskume   sociálnych   reprezentácií.   Organizátor:   Ústav  
etnológie  SAV;;  Bratislava,  8.– 9.11.2012. 

ZAJONC,   J.   Vplyv   valaskej   kolonizácie   na   tradičnú   textilnú   kultúru   Slovenska.   [ppp   24   tabúľ]  
Konferencia: Valašská  kolonizácia  Slovenska  a   slovenská  kolonizácia  v  Rumunsku.  Organizátori:  
Komisia  historikov  Rumunska  a  Slovenska  a  Múzeum  Slovenského  národného  povstania  v  Banskej  
Bystrici;;  Banská  Bystrica,  25.–27.9.2012. 

ZAJONC, J. – POPELKOVÁ,   K.   Súčasné   sviatky   v   historickom   baníckom   meste:   symbolické  
aktivity  v  etnologickej  perspektíve.  [ppp  28  tabúľ]  Konferencia:  Vivat  Akadémia  Banská  Štiavnica: 
Vzdelanie,   pokrok,   tradícia.   Organizátori:   Slovenské   banské   múzeum   Banská   Štiavnica; Mesto 
Banská  Štiavnica; Štátny  ústredný  banský  archív  Banská  Štiavnica;;  Katedra  histórie,  Pedagogická  
fakulta  Univerzity  Komenského  Bratislava;;  Banská  Štiavnica, 11.–13.10.2012. 

  
Prednášky  a  vývesky  na  domácich  vedeckých  podujatiach 
DITMAROVÁ,   L.   „Stalo   sa   známemu   môjho   známeho“ alebo „FOAF Tales“. [17 rkp. str.] 
Konferencia:  Ľudové  poznanie.  Organizátori:  Ústav  etnológie  SAV  ;;  Bratislava,  31.5.  –1.6.2012. 

DITMAROVÁ,   L.   Súčasné   povesti   (Contemporary   legends)   ako   súčasť   každodenného   života.   [8  
rkp.   str.]   Doktorandská   konferencia   – prezentácie   projektov.   Organizátor:   Ústav   etnológie   SAV;;  
Bratislava, 15.6.2012. 

HRUSTIČ,  T.  O  možnostiach  sociálnej  zmeny  v  rómskych  osadách  prostredníctvom  pastorácie.  [12  
rkp.str.,   8   tabuliek   a   grafov]   Konferencia:   Možnosti   inklúzie   a   komunitné   skúsenosti   ľudí   v  
rómskych  osadách.  Organizátori:  Fridrich  Ebert  Stiftung  a  Ústav  etnológie  SAV;;  Bratislava,  7.  12.  
2012. 

GYÁRFÁŠ LUTHEROVÁ,  S.  Spoločenská  zmena  v  postsocialistickom  období;;  Stratégie  mladých  
rodín   pri   budovaní   domova.   [8   rkp.   str.]   Seminár:   Adaptácia   obyvateľov   mesta v procesoch 
spoločenských  zmien.  Organizátor:  Ústav  etnológie  SAV;;  Bratislava,  14.12.2012. 

HLINČÍKOVÁ,   M.   Majoritné   spoločenstvo   a   imigranti.   [5   rkp.   str.   ]   Seminár:   Adaptácia  
obyvateľov   mesta   v   procesoch   spoločenských   zmien.   Organizátor:   Ústav   etnológie SAV; 
Bratislava, 14.12.2012. 

KUSÁ,   M.   Interakcia   a   konceptualizácia   etnických   termínov   Rómov   a   Židov   v   oral   history  
videomateriálu   preživších   holokaust.   [5   rkp.   str]   Konferencia:   Ľudové   poznanie.   Organizátori:  
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Ústav  etnológie  SAV;;  Bratislava,  31.5.  –1.6.2012. 

KUSÁ,  M.  Vzťahy  Rómov  a  Židov  v  mestskom  prostredí  po  roku  1938.  [8  rkp.  str.]  Doktorandská  
konferencia – prezentácie  projektov.  Organizátor.  Ústav  etnológie  SAV;;  Bratislava,  15.6.2012. 

LUTHER,  D.  Adaptácia  ako  etnologický  problém;;  Ochranárske  aktivity pri obnove mesta. [7 rkp. 
str.]  Seminár:  Adaptácia  obyvateľov  mesta  v  procesoch  spoločenských  zmien.  Organizátor:  Ústav  
etnológie  SAV;;  Bratislava,  14.12.2012. 

LUTHER, D. – RATICA,  D.   Ochrana   a   rozvoj   kultúrneho   dedičstva   ľudovej   kultúry   v   strednej  
Európe.   [ppp  7   tabúľ]  Konferencia:  Národný  konzultačný  panel  Kultúrne   dedičstvo.  Organizátor:  
Univerzita  Mateja  Bela;;  Banská  Bystrica,  6.3.2012. 

PODOLINSKÁ,   T.   Mosty   chudoby:   koncept   preklenutia   generačnej   chudoby.   [ppp   15   tabúľ]  
Konferencia:  Možnosti   inklúzie a   komunitné   skúsenosti   ľudí   v   rómskych   osadách.   Organizátori:  
Fridrich  Ebert  Stiftung  a  Ústav  etnológie  SAV;;  Bratislava,  7.  12.  2012. 

SALNER,  P.  Renovácia  komunitného  života  Židov  po   roku  1989.   [5   rkp.   str.]  Vedecký   seminár:  
Adaptácia  obyvateľov  mesta  v  procesoch  spoločenských  zmien.  Organizátor:  Ústav  etnológie  SAV;;  
Bratislava, 14.12.2012. 

SALNER,  P.  Kto  zachránil  ľudský  život,  zachránil  celý  svet?  [7  rkp.  str.]  Konferencia:  Holokaust  
ako  rámec  dobra  a  zla.  Organizátori:  Dokumentačné  stredisko  holokaustu  a  Ústav  etnológie  SAV;;  
Bratislava, 19.12.2012. 

TESÁROVÁ,   K.   Mesto   ako   sociokultúrny   priestor.   [8   rkp.   str.]   Doktorandská   konferencia   – 
prezentácie  projektov.  Organizátor.  Ústav  etnológie  SAV;;  Bratislava,  15.6.2012. 

VRZGULOVÁ,   M.   Holokaust   na   Slovensku   :   perspektíva   „divákov“ [8 rkp. str.] Konferencia: 
Holokaust   ako   rámec   dobra   a   zla.   Organizátori:   Dokumentačné   stredisko   holokaustu   a   Ústav  
etnológie  SAV;;  Bratislava,  19.12.2012. 

WIESNEROVÁ,  V.  LGBTQ  hnutí   jako  síť  a   její   fungování  v  ČR  a  SR  v  perspektivě   lokálních  a  
globálních  procesů.   [8   rkp.   str.   ]  Doktorandská   konferencia   – prezentácie  projektov.  Organizátor.  
Ústav  etnológie  SAV;;  Bratislava,  15.6.2012. 

WIESNEROVÁ,   V.   Hľadanie   a   porozumenie   novej   identite.   [6   rkp.   str.]   Seminár:   Adaptácia  
obyvateľov   mesta   v   procesoch   spoločenských   zmien.   Organizátor:   Ústav   etnológie   SAV;;  
Bratislava, 14.12.2012. 

  
  
 Tabuľka  2g  Vedecké  podujatia 
  Prednášky  a  vývesky  na  medzinárodných  vedeckých  podujatiach       25  
  Prednášky  a  vývesky  na  domácich  vedeckých  podujatiach       16  
  
2.6.  Vyžiadané  prednášky 
 
2.6.1.  Vyžiadané  prednášky  na  medzinárodných  vedeckých  podujatiach 
HRUSTIČ,  T.  Usury  among   the  Slovak  Roma   - relations between the lenders and the borrowers. 
[20 rkp. str.] Konferencia: The two sides of the coin: Gypsy economies between the state and the 
market.  Organizátor:  ISCTE-IUL; Lisbon, Portugalsko, 20.–23.9.2012. 

KILIÁNOVÁ,   G.   Forschungen   der   deutschen   Minderheit   in   der   Slowakei   nach   1989   (Themen,  
Konzepte und Ergebnisse). [10 rkp. str.] Konferencia: Volkskundlich-ethnologische Perspektiven 
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auf das östliche Europa. Rückblicke – Programme – Vorausblicke.  Organizátori:  Ludwig  Uhland  
Institut für die empirische Kulturforschung, Fachkommission Volkskunde des Johann Gottfried 
Herder-Forschungsrates; Tübingen, Nemecko, 28.–30.9.2012. 

KILIÁNOVÁ,  G.  The  Role  of  the  Social  Sciences  and  Humanities  in  Contemporary  Society  (The  
Slovak case). [11 rkp. str.]. Round table of the Institute of Ethnography SASA „Social Sciences and 
the Humanities: Facing the Challenges of Postdisciplinarity and the Market. Experiences with 
preparing, organizing and funding scientific studies.“ Organizátor:  Institute  of  Ethnography  SASA,  
Beograd; Belehrad, Srbsko, 2.–4.10.2012. 

KILIÁNOVÁ,  G.  Komentáre  k  referátom  B.  Hoenig  a P. Kupper. [5 rkp. str.] Workshop: Alpen und 
Karpaten: Die Erschließung zweier europäischen Bergregionen zwischen Nutzungsziele und 
Schutzansprüchen.  Organizátori:  Collegium  Carolinum,  Rachel  Carson  Center  for  Enviroment  and  
Society; Alpinen Museum des Deutschen  Alpenverreins;;  Mníchov,  Nemecko,  10.–11.10.2012. 

KILIÁNOVÁ,  G.  Komentáre  k  PhD  projektom  K.  Tóth,  K.  Lehnert,  H.  C.  Wadle.   [4,6   rkp.   str.]  
Seminár:  Schroubek-Kolloquium:  Perspektiven auf Transformationsprozesse im östlichen Europa. 
Organizátor:   Ludwig Maximilian Universität;;   Mníchov,   Nemecko,   10.–11.11.2012   [Účasť   na  
podujatí  zrušená  pre  chorobu,  zaslané  komentáre  boli  na  podujatí  prečítané.] 

KREKOVIČOVÁ,  E.  K  repertoáru  piesní  Slovákov  z  Maďarska  (predbežné  výsledky  výskumov  na  
prelome   tisícročia).   [7   rkp.   str.]  Konferencia:  Slovenský   jazyk  a  kultúra  v  menšinovom  prostredí.  
Organizátor:  Výskumný  ústav  Slovákov  v  Maďarsku;;  Békešská  Čaba,  Maďarsko,  15.–16.11.2012. 

KREKOVIČOVÁ,  E.  Die  komische  Figur  des  Romas  in  traditioneller   folkloren  Anekdote  und  im 
Internet.   [9   rkp.   str.]   Konferencia:   Forum   Hungaricum   III.   Organizátori:   Deutsch-ungarische 
Gesellschaft, Berlin; Haus des Deutschen Ostens, München, Forschungszentrum für Europäische 
Ethnologie des Forum Instituts für  Minderheitenforschung,   Komárno;;   Pädagogische Fakultät der 
Hans-Selye-Universität;;  Komárno,  18.–21.10.2012. 

KREKOVIČOVÁ,   E.   Aktuálne   otázky   stredoeurópskej   folkloristiky.   [8   rkp.   str.]   Konferencia:  
Aktuálne   otázky   folkloristiky   v   strednej   Európe.   Organizátori:   Výskumné   centrum   európskej  
etnológie   Inštitútu   Fórum   v   Komárne,   Národpisná   spoločnosť   Slovenska;;   Katedra   etnológie   a  
kultúrnej  antropológie  Filozofickej  fakulty  Univerzity  Komenského  Bratislava;;  Katedra  sociológie  
Univerzity  J.  Selyeho,  Komárno;;  Komárno,  9.–10.11.2012. 

PODOBA, J. Pozvaný  komentátor.  Konferencia:  Jahrestagung  des  Collegium  Carolinum:  Sprache,  
Gesellschaft   und   Nation:   Institutionalisierung   und   Alltagpraxis.   Oraganizátor:   Collegium  
Carolinum, Forschungsstelle für die böhmischen Länder; Bad Wiessee, Nemecko, 8.–11.11.2012. 

STOLIČNÁ,  R.  Ethnologic  researchs  of  culinary  culture  in  Poland  and  Slovakia.  [9  rkp.  str.] 

Konferencia:   II.   Kongres   zagranicznych   badaczy   dziejów   Polski.   Organizátor:   Jegelonská  
univerzita  Krakov.  Krakov,  Poľsko  13.–15.9.2012. 

VRZGULOVÁ,  M.   Pozvaná   komentátorka. Konferencia: The Genocide of Roma and Sinti, new 
teaching  materials.  Organizátori:  Bundesministerium  für Unterricht, Kunst und Kultur, erinnern.at, 
Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research 
(ITF); Eisenstadt,  Rakúsko,  8.– 10.11.2012. 

VRZGULOVÁ,  M.  – POPELKOVÁ,  K.  Sabotovci  na  pomedzí  :  faktory  procesu  štátnej  a  etnickej  
identifikácie   obyvateľov  územia   na   novej   česko-slovenskej   hranici   po   roku  1993.   [ppp  25   tabúľ]  
Vedecký   seminár:   Viditeľná   i   skrytá...   Česko(moravsko)-slovenská   hranica   v   20.   storočí.  
Organizátori:   Česko-slovenská   komisia   historikov,   Stredoeurópska   vysoká   škola v Skalici, 
Záhorské  múzeum  Skalica;;  Skalica,  18.4.2012. 
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2.6.2.  Vyžiadané  prednášky  na  domácich  vedeckých  podujatiach 
GYÁRFÁŠ LUTHEROVÁ,   S.   Pohľad   z   inej   strany:   antropológia   dizajnu.   [10   rkp.   str.]  
Medziodborový   seminár:   Sila   a   bezmocnosť   slova   II.   Umelecké   a   kultúrne   dianie   rokov  
1991–2011+1.   Organizátor:   Galéria   Médium,   Vysoká   škola   výtvarných   umení;;   Bratislava,  
20.–22.12.2012. 

HRUSTIČ,  T.  Evaluácia  výkonu  terénnej  sociálnej  práce  v  marginalizovaných  osadách.  [8  rkp.  str.]  
Konferencia: Hodnotenie štrukturálnych   fondov   a   Kohézneho   fondu   na   Slovensku:   skúsenosti   a  
trendy.  Organizátor:  Centrálny   koordinačný   orgán   a   Slovenská   evaluačná   spoločnosť;;  Bratislava,  
5.12.2012. 

HRUSTIČ,  Z.  – PODOLINSKÁ,  T.  Prieskum  efektu  sociálnej   integrácie  Rómov  prostredníctvom  
pastoračných   aktivít   v   SR.   [12   rkp.   str.]   Konferencia:   Hodnotenie   štrukturálnych   fondov   a  
Kohézneho  fondu  na  Slovensku:  skúsenosti a  trendy.  Organizátor:  Centrálny  koordinačný  orgán  a  
Slovenská  evaluačná  spoločnosť;;  Bratislava,  5.12.2012. 

MANN,  A.  Vedecký  záujem  o  Rómov  na  území  dnešného  Slovenska.  [7  rkp.  str.]  Seminár:  História  
Rómov  v  kontexte  umeleckej   fotografie  usporiadaný  pri   príležitosti  vernisáže  výstavy  Polstoročie  
života   Rómov   vo   fotografii   Evy   Davidovej.   Organizátori:   Občianske   združenie   Oblik   Východ  
Bystré  a  Slovenské  národné  múzeum;;  Bratislava,  21.  6.  2012. 

  
2.6.3.  Vyžiadané  prednášky  na  významných  vedeckých  inštitúciách 
HRUSTIČ,  T.  Koncept  úžery  v  segregovaných  rómskych  osadách.  Prednáška a diskusia [2 hod.] v 
rámci   cyklu   Romistické   utopie.   Organizátor:   Ústav   jižní   a   centrální   Asie,   Seminář   romistiky,  
Filozofická  fakulta  Univerzity  Karlovy  v  Praze;;  Praha,  Česká  republika, 25.10.2012. 
 
 
Ak   boli   príspevky   publikované,   sú   súčasťou   Prílohy   C,   kategória   (AFC,   AFD,   AFE,   AFF,   AFG,  
AFH) 
  
 
2.7.  Patentová  a  licenčná  činnosť  na  Slovensku  a  v  zahraničí  v  roku  2012  
 
- 
 
 
2.8.  Iné  informácie  k  vedeckej  činnosti. 
 
Ústav  etnológie  SAV  je  pracovisko  základného  výskumu  v  odbore  etnológia.  Na  pracovisku  sa  
rozvíja  i  základný  výskum  v  sociálnej  antropológii  a  v  porovnávacej  religionistike. 
V  roku  2012  bolo  pracovisko  nositeľom  9  domácich  projektov  VEGA,  z  toho  je  ÚEt  SAV  v  8  
projektoch hlavným  a  v  1  projekte  spoluriešiteľským  pracoviskom.  V  roku  2012  bola  podaná  a  
Komisiou  VEGA  odporučená  na  financovanie  v  kategórii  A  žiadosť  na  nový  VEGA  projekt. 
Vedeckí  pracovníci  boli  ďalej  riešitelia  v  4  multilaterálnych  a  6  bilaterálnych  projektoch  (z  toho v 3 
projektoch  bol  ÚEt  SAV  hlavným  a  v  3  prípadoch  spoluriešiteľským  pracoviskom).  Zvlášť  
vyzdvihujeme,  že  ÚEt  SAV  bol  partnerom  v  projekte  Ochrana  a  rozvoj  dedičstva  ľudovej  kultúry  v  
strednej  Európe  - ETNOFOLK (Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in 
Central Europe)  z  programu  European  Regional  Development  Fund  (bližšie  Príloha  B). 
Okrem  výsledkov  uvedených  v  bode  2.3.  upozorňujeme  na  nasledovné  vedecké  výstupy  domácich  a  
medzinárodných  vedeckých  projektov: 
V projekte VEGA 2/0092/11 Ľudové  poznanie  a  jeho  socio-kultúrne  podmienky (Príloha  B,  č.  1)  
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riešitelia  publikovali  2  kapitoly  v  zahraničnej  vedeckej  monografii  a  zorganizovali  dve  konferencie:  
domáce  vedecké  podujatie  Ľudové  poznanie  (Bratislava,  31.5.-1.6.2012) a konferenciu s 
medzinárodnou  účasťou  Metodologické  problémy  v  etnografickom  výskume  sociálnych  
reprezentácií  (Bratislava,  18.-19.11.2012).  Konferencia  bola  zaradená  do  akcie  Týždeň  vedy  a  
techniky  na  Slovensku.  Z  tejto  konferencie  bol  v  roku  2012  pripravený  do  tlače  zborník: 
BUŽEKOVÁ,  Tatiana,  JEROTIJEVIČ,  Danijela  (eds.):  Metodologické  problémy  etnografického  
výskumu  [v  tlači]. 
V  rámci  projektu  VEGA 2/0086/11 Dejiny  etnológie  na  Slovensku  v  druhej  polovici  20.  storočia:  
kontinuity  a  diskontinuity  v  bádaní (Príloha  B,  č.  3)  bol  do  tlače  zadaný  rukopis  autorskej  vedeckej  
monografie  SLAVKOVSKÝ,  Peter.  Slovenská  etnológia  v  kontextoch  doby  (kompendium  dejín  
vedného  odboru).  Bratislava,  VEDA  [v  tlači]. 
V  rámci  projektu  VEGA 2/009/11 Adaptácia  obyvateľov  mesta  v  procesoch  spoločenských  zmien 
(Príloha  B,  č.  5)  bola  publikovaná  kapitola  v  zahraničnej  monografii:    
LUTHER, Daniel. Mondialisation visible: le cas de Bratislava. In Production et perception des 
créations  culturelles.  H.  Bálintová  et  J.  Pálková  (Eds).  Paris  :  L´Harmatan, 2012, pp. 177-192. 
ISBN : 978-2-296-96844-8. 
V  rámci  projektu  VEGA  2/0014/11 Rómovia  v  majoritnej  spoločnosti:  výskum  modelov  
vzájomného  spolužitia (Príloha  B,  č.  6)  bola  publikovaná  vedecká  monografia:    
PODOLINSKÁ,  Tatiana  – HRUSTIČ,  Tomáš. Religion as a Path to Change? The possibilities of 
Social Inclusion of the Roma in Slovakia. Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, Institute of 
Ethnology, 2011, ISBN 978-80-89149-20-9  a  zorganizovaný  panel  v  rámci  medzinárodnej  
konferencie European Association for the  Study  of  Religion  na  tému  „Roma and Religion“ 
(Rómovia  a  náboženstvo)  s  aktívnym  vystúpením  3  riešiteľov  projektu.  Riešiteľ  projektu      T.  
Hrustič  bol  v  organizačnom  výbore  seminára  European  Science  Foundation  (ESF)  (Lisabon,  
september  2012),  ktorý  sa  venoval  úžere  v  rómskych  osadách.  Zo  seminára  sa  pripravuje  
publikácia.  Plánované  pokračovanie  vedeckých  seminárov  zaštítených  ESF  by  sa  malo  v  roku  2013  
konať  na  Slovensku,  pričom  jeden  z  organizátorov  bude  ÚEt  SAV. 
V  roku  2012  skončil  obdobie  riešenia projekt VEGA 2/0002/10 Kulinárna  kultúra  regiónov  
Slovenska (Príloha  B,  č.  9)  v  rámci  ktorého  bola  do  tlače  zadaná  syntetizujúca  vedecká  monografia  
autoriek STOLIČNÁ-MIKOLAJOVÁ,  Rastislava (Ed.) – NOVÁKOVÁ,  Katarína:  Kulinárna  
kultúra  regiónov  Slovenska. Bratislava: Veda, 2012, ISBN978-80-2214-1257-5.  [v  tlači]. 
V  rámci  medzinárodných  projektov  uvádzame  ďalej  nasledujúce  vedecké  výstupy: 
V  roku  2012  sa  pracovníci  ÚEt  SAV  ako  riešitelia  medzinárodných  projektov  aktívne  zúčastnili  na  
viacerých  medzinárodných  konferenciách  (Príloha  B,  č.  1,  2,  3,  7).  Z  ukončených  publikačných  
výstupov  chceme  upozorniť  na  prácu  pracovníčky  Z.  Profantovej  v  rámci  medzinárodného  projektu  
Naratívna  každodennosť  v  historicko-etnologickej  a  lingvistickej  perspektíve,  v  rámci  ktorého  
hlavná  riešiteľka  pripravila  publikáciu  PROFANTOVÁ,  Z.  (vedecká  spoluredaktorka)  Sacrum et 
Profanum.  Jazykovyje,  literaturnyje  i  etničeskije  vzajmosvjazy  christjanskoj  kuľtury. Rossijskaja 
Akademija Nauk, Institut slavjanovedenija, Slovackaja Akademija nauk, Institut slavistiky im. Ja. 
Stanislava,  Institut  etnologii  SAN.  Moskva,  2012,  342  strán,  ISBN  978-7576-0263-9.  
Ústav  etnológie  SAV  sa  v  roku  2011  prostredníctvom  svojej  pracovníčky  M.  Vrzgulovej  zapojil  do  
projektu Zločiny  proti  ľudskosti  na  civilnom  obyvateľstve  počas  2.  svetovej  vojny (Crimes against 
Civilian Populations during WW2: Victims, Witnesses, Collaborators and Perpetrators)  (Príloha  B,  
č.  4),  ktorý  koordinuje  inštitúcia  United  States  Holokaust  Memorial Museum, Washington, USA. V 
roku  2012  M.  Vrzgulová  koordinovala  druhú  etapu  terénneho  výskumu  slovenského  tímu. 
Ústav  etnológie  SAV  je  od  roku  2010  spoluriešiteľom  multilaterálneho  projektu  zameraného  na  
výskum  a  ochranu  svetového  kultúrneho  dedičstva  v  lokalite  Uaxactún  v  Guatemale  - Projekt 
Uaxactún  2010  - 2012 (Proyecto Uaxactun - Monumentos  de  Uaxactún  2010-2012)  (Príloha  B,  č.  
3). Riešiteľka  projektu  T.  Podolinská  pracovala  v  roku  2012  ako  vedúca  medzinárodného  
výskumného  tímu  v  rámci  projektového  segmentu  Operácia  15  – „Epigrafia y ikonografia de los 
monumentos  de  Uaxactún“ (Guatemala, 3.4.-3.5.2012),  z  ktorého  boli  pripravené  2  kapitoly  v  
zahraničnej  monografii. 
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Pre rok 2012 môžeme  ako  po  minulé  roky  konštatovať,  že  práca  v  etnologických,  
sociálno-antropologických,  religionistických  ako  i  interdisciplinárnych  domácich  alebo  
medzinárodných  projektoch  sa  úspešne  rozvíja.  Výsledky  sa  odrazili  najmä v  kvalite  domácich  a  
zahraničných  vedeckých  výstupov.  V  roku  2012  väčšina  domácich  projektov  pokračovala  vo  svojej 
činnosti  v  2.  roku  riešenia.  ÚEt  SAV  sa  podieľal  na  príprave  2  medzinárodných  vedeckých  podujatí  
(v  rámci  projektov  VEGA  2/0014/11  a      ETNOFOLK)  a  organizoval  (resp.  spoluorganizoval)  8  
domácich  vedeckých  podujatí.  Ústav  etnológie  SAV  sa  úspešne zapojil  do  podujatí  
popularizujúcich  vedu  na  Slovensku  – Noc  výskumníka a Týždeň  vedy  a  techniky  na  Slovensku. 
Naďalej  sa  úspešne  rozvíja  spolupráca  ÚEt  SAV  s  vládnymi  a  mimovládnymi  organizáciami  v  
aplikačných  projektoch,  najmä v  oblasti  vzdelávania  štátnej  a miestnej  správy  vo  vzťahu  k  Rómom,  
Židom  a  k  iným  menšinám  (viď  bod  2.3.2.).  Významnú  oblasť  popularizačných  výstupov  a  
výstupov  do  spoločenskej  praxe  tvorí  téma  kultúrneho  dedičstva. 
V  roku  2011  sa  skončili  editorské  práce  na  elektronickej  encyklopédii  Tradičná  ľudová  kultúra  
Slovenska slovom a obrazom.  Projekt,  ktorý  ÚEt  SAV  riešil  spolu  s  Koordinačným  centrom  
tradičnej  ľudovej  kultúry,  bol  implementáciou  vládneho  nariadenia  na  ochranu  nehmotného  
kultúrneho  dedičstva  v  SR.  Elektronická  encyklopédia  bola  zverejnená  v  marci  2012  na  adrese  
http://www.ludovakultura.sk/. 
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3.  Doktorandské  štúdium,  iná  pedagogická  činnosť  a  budovanie  ľudských  
zdrojov pre vedu a techniku  
  
 
3.1.  Údaje  o  doktorandskom  štúdiu  
 
Tabuľka  3a  Počet  doktorandov  v  roku  2012 

Forma Počet  k  31.12.2012 Počet  ukončených  doktorantúr  v  
r. 2012 

 Doktorandi Ukončenie  z  dôvodov 

 

celkový  počet z toho 
novoprijatí 

ukončenie  
úspešnou  

obhajobou 
predčasné  
ukončenie 

neúspešné  
ukončenie 

M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž 

 Interná  zo  zdrojov  SAV 2 8 1 1 1 1 0 1 0 0 

 Interná  z  iných  zdrojov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Externá 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 

 Spolu 3 10 2 3 1 1 0 1 0 0 
  
  
3.2.  Zmena  formy  doktorandského  štúdia  
  
 
Tabuľka  3b  Počty  preradení 

Z formy 
Interná  z  

prostriedkov 
SAV 

Interná z 
prostriedkov 

SAV 

Interná  z  
iných  

zdrojov 

Interná  z  
iných  

zdrojov 
Externá Externá 

Do formy 
Interná  z  
iných  

zdrojov 
Externá 

Interná  z  
prostriedkov 

SAV 
Externá 

Interná  z  
prostriedkov 

SAV 

Interná  z  
iných  

zdrojov 
Počet 0 0 0 0 2 0 

  
  
3.3.  Zoznam  doktorandov,  ktorí  ukončili  doktorandské  štúdium  úspešnou  obhajobou  
  
 
Tabuľka  3c  Menný  zoznam  ukončených  doktorandov  v  roku  2012  úspešnou  obhajobou 

Meno 
doktoranda 

Forma 
DŠ 

Mesiac, 
rok 

nástupu  
na  DŠ 

Mesiac, 
rok 

obhajoby 

Číslo  a  názov  
študijného 

odboru 

Meno a 
organizácia  
školiteľa 

Fakulta 
udeľujúca  
vedeckú  
hodnosť 

Vladimír  Bahna 

interné  
štúdium  
hradené  

z 
prostrie

dkov 

9 / 2007 3 / 2012 3.1.3  etnológia 

Mgr. Tatiana 
Podolinská  PhD.,  
Ústav  etnológie  

SAV 

Filozofická  
fakulta UK 



 
Správa  o  činnosti  organizácie  SAV 

 

18 

SAV 

Soňa  Gyárfáš  
Lutherová 

interné  
štúdium  
hradené  

z 
prostrie

dkov 
SAV 

9 / 2007 6 / 2012 3.1.3  etnológia 

PhDr. Juraj 
Podoba CSc., 
Ústav  etnológie  

SAV 

Filozofická  
fakulta UK 

  
  
Zoznam  interných  a  externých  doktorandov  je  uvedený  v  Prílohe  A. 
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3.4.  Zoznam  akreditovaných  študijných  odborov  s  uvedením  VŠ  
 
Tabuľka  3d  Zoznam  akreditovaných  študijných  odborov  s  uvedením  univerzity/vysokej  školy  a  
fakulty,  kde  sa  doktorandský  študijný  program  uskutočňuje 

Názov  študijného  odboru  (ŠO) Číslo  ŠO Doktorandské  štúdium  uskutočňované  
na: (univerzita/vysoká  škola  a  fakulta) 

 etnológia  3.1.3  Filozofická  fakulta  UK 
 etnológia  3.1.3  Filozofická  fakulta  UKF 
     
  
Tabuľka  3e  Účasť  na  pedagogickom  procese    
 Menný  prehľad  pracovníkov,    
 ktorí  boli  menovaní    
 do  odborových  komisií    
 študijných  programov    
 doktorandského  štúdia 

 Menný  prehľad  pracovníkov,    
 ktorí  pôsobili  ako  členovia    
 vedeckých  rád  univerzít,    
 správnych  rád  univerzít  a  fakúlt 

 Menný  prehľad  pracovníkov,    
 ktorí  získali  vyššiu  vedeckú,    
 pedagogickú  hodnosť    
 alebo vyšší  kvalifikačný  stupeň 

 Doc. PhDr. Zuzana 
Beňušková,  CSc.  (etnológia) 

 PhDr.  Gabriela  Kiliánová,  CSc.  
(Zentrum  für  
Kulturwissenschaften. 
Universität  Graz.  Rakúsko,  Graz) 

 Mgr.  Vladimír  Bahna,  PhD.  
(IIb) 

 RNDr., Mgr. Tatiana 
Bužeková,  PhD.  (etnológia) 

 PhDr.  Gabriela  Kiliánová,  CSc.  
(Sorbisches Institut e.V., 
Bautzen, Nemecko) 

 Mgr.  Soňa  Gyárfáš  Lutherová,  
PhD. (IIb) 

 Oľga  Danglová,  CSc.  
(etnológia) 

 PhDr.  Gabriela  Kiliánová,  CSc.  
(Institut  für  
Kulturwissenschaften und 
Theatergeschichte,  Österreichisc) 

 Mgr.  Zuzana  Panczová,  PhD.  
(IIb) 

 PhDr.  Gabriela  Kiliánová,  
CSc.  (etnológia) 

 PhDr.  Gabriela  Kiliánová,  CSc.  
(Institut  für  Sozialanthropologie  
ÖAW,  Wien,  Rakúsko) 

 Mgr.  Vladimír  Bahna,  PhD.  
(PhD.,  Filozofická  fakulta  UK) 

 Doc.  PhDr.  Eva  Krekovičová,  
DrSc.  (etnológia) 

 prof.  PhDr.  Rastislava  Stoličná,  
DrSc. (Wydzial etnologii a nauk 
o  edukacji,  Universytet  Śląski,  
Katowice,  Poľ) 

 Mgr.  Soňa  Gyárfáš  Lutherová,  
PhD.  (PhD.,  Filozofická  fakulta  
UK) 

 Mgr.  Tatiana  Podolinská,  PhD.  
(etnológia)       

 Mgr. Tatiana  Podolinská,  PhD.  
(religionistika)       

 PhDr. Peter Salner, DrSc. 
(etnológia)       

 PhDr.  Peter  Slavkovský,  DrSc.  
(etnológia)       

 prof. PhDr. Rastislava 
Stoličná,  DrSc.  (kulturológia)       

 prof. PhDr. Rastislava 
Stoličná,  DrSc.  (etnológia)       
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3.5.  Údaje  o  pedagogickej  činnosti  
Tabuľka  3f  Prednášky  a  cvičenia  vedené  v  roku  2012 

PEDAGOGICKÁ  ČINNOSŤ 
Prednášky Cvičenia  a  semináre 

doma v  zahraničí doma v  zahraničí 

 Počet  prednášateľov  alebo  vedúcich  cvičení 10 6 5 1 

 Celkový  počet  hodín v r. 2012 565 78 172 20 
Prehľad  prednášateľov  predmetov  a  vedúcich  cvičení,  s  uvedením  názvu  predmetu,  úväzku,  katedry,  
fakulty,  univerzity/vysokej  školy  je  uvedený  v  Prílohe  D.  
  
 
Tabuľka  3g  Aktivity  pracovníkov  na  VŠ 

1.  Počet  pracovníkov,  ktorí  pôsobili  ako  vedúci  alebo  konzultanti    
 diplomových  a  bakalárskych  prác 3 

2.  Počet  vedených  alebo  konzultovaných  diplomových  a  bakalárskych  prác 10 

3.  Počet  pracovníkov,  ktorí  pôsobili  ako  školitelia  doktorandov  (PhD.) 9 

4.  Počet  školených  doktorandov  (aj  pre  iné  inštitúcie) 18 

5.  Počet  oponovaných  dizertačných  a  habilitačných  prác 8 

6.  Počet  pracovníkov,  ktorí  oponovali  dizertačné  a  habilitačné  práce 7 

7.  Počet  pracovníkov,  ktorí  pôsobili  ako  členovia  komisií pre obhajoby DrSc.  
 prác 0 

8.  Počet  pracovníkov,  ktorí  pôsobili  ako  členovia  komisií  pre  obhajoby  PhD.    
 prác 5 

9.  Počet  pracovníkov,  ktorí  pôsobili  ako  členovia  komisií,  resp.  oponenti    
 v  inauguračnom  alebo  habilitačnom  konaní  na  vysokých  školách 4 

  
  
3.6.  Iné  dôležité  informácie  k  pedagogickej  činnosti 
 
Doktorandské  štúdium 
Ústav  etnológie  SAV  realizoval  v  roku  2012  doktorandské  štúdium  (v  dennej  i  externej  forme)  ako  
externá  vzdelávacia  inštitúcia  v  spolupráci  s  dvoma  slovenskými univerzitami: Univerzitou 
Konštantína  Filozofa  v  Nitre  (odbor  etnológia  3.1.3.  akreditovaný  od  30.7.2008,  garant  E.  
Krekovičová)  a  Univerzitou  Komenského  v  Bratislave  (odbor  etnológia  3.1.3.  akreditovaný  od  
26.5.2010,  garant  P.  Salner,  R.  Stoličná,  E.  Krekovičová). 
Od  zimného  semestra  2011/2012  obnovil  Ústav  etnológie  SAV  výučbu  poslucháčov  
doktorandského  štúdia  na  pôde  pracoviska  v  spolupráci  s  Katedrou  etnológie  a  kultúrnej  
antropológie  FiF  UK.  V  zimnom  semestri  2011/2012  doktorandský  seminár  I.  a  II.  koncepčne  a  
pedagogicky  zabezpečovali  G.  Kiliánová  a  T.  Hrustič.  Na  záver  akademického  roka  2011/2012  sa  v  
ÚEt  SAV  konala  spoločná  doktorandská  konferencia  pre  poslucháčov  doktorandského  štúdia.  V  
roku  2012  ÚEt  SAV  školil 13 doktorandov (z toho 5 boli novoprijatí  v  r.  2012).  V  roku  2012  
ukončili  úspešnou obhajobou štúdium  2  doktorandi. 
 
Pedagogická  činnosť  pracovníkov 
Za  pozitívny  prvok  v  činnosti  pracoviska  považujeme  skutočnosť,  že  pedagogická  činnosť  tvorí  
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dlhodobo dôležitú  súčasť  práce  vedeckých  pracovníkov  ÚEt  SAV.  V  roku  2012  pokračovala  
pravidelná  zahraničná  pedagogická  činnosť  (Poľsko,  Česká  republika).  Okrem  vedeckých  
pracovníkov  sa  na  pedagogickej  činnosti  podieľali  aj  mladí  vedeckí  pracovníci  do  35  rokov  T.  
Hrustič,  doktorandi  M.  Bahna,  S.  Gyárfáš-Lutherová,  J.  Štofej,  V.  Wiesnerová.  Viacerí  doktorandi  
boli  úspešne  zapájaní  do  pedagogického  procesu  v  rámci  individuálnych  prednášok v 
pedagogickom kurikulu VŠ (M.  Kusá,  L.  Ditmarová).  Táto  skutočnosť  vytvára  reálne  predpoklady  
ďalšieho  rozvíjania  pedagogických  aktivít  vedeckých  pracovníkov  a  doktorandov  ÚEt  SAV  (bližšie 
bod  6.  spolupráca  s  vysokými  školami  a  príloha  D). 
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4.  Medzinárodná  vedecká  spolupráca  
 
4.1.  Medzinárodné  vedecké  podujatia  
 
4.1.1.  Medzinárodné  vedecké  podujatia,  ktoré  organizácia  SAV  organizovala  v  roku  2012  
alebo  sa  na  ich  organizácii  podieľala,  s  vyhodnotením  vedeckého  a  spoločenského  prínosu  
podujatia  
  
ETNOFOLK  M12  meeting,  Bratislava,  27  účastníkov,  19.04.-20.04.2012 
Plánované  priebežné  stretnutie  predstaviteľov  kooperujúcich  inštitúcií  a  riešiteľov  medzinárodného  
projektu  spojené  s  odbornými  workshopmi  a  organizačnými  poradami.  Na  stretnutí  boli  riešené  
koncepčné  otázky  tvorby  portálu  ETNOFOLK,  ktorý  bude  internetovou  prezentáciou  archívnych  
dokumentov o dedičstve  ľudovej  kultúry  štyroch  krajín  zapojených  do  projektu.  Predmetom  
rokovania  boli  tiež  otázky  tvorby  digitálneho  obsahu  portálu,  aplikácie  a  fungovania  Výmenného  
formátu  ETNOFOLK  (EEF)  a  všeobecnej  propagačnej  stratégie  výstupov  a  cieľov  projektu.       
 
Metodologické  problémy  v  etnografickom  výskume  sociálnych  reprezentácií,  Bratislava,  27  
účastníkov,  08.11.-09.11.2012 
Konferencia,  ako  výstup  projektu  VEGA  2/0092/11,  sa  zaoberá  problematikou  sociálnych  
reprezentácií  ako  kľúčovým  konceptom  spoločenských  vied.  Procesy  distribúcie  sociálnych  
reprezentácií  sa  skúmajú  v  rámci  rozličných  tém  a  ich  definície  sa  naprieč  teóriami  spoločenských  
vied  môžu  značne  líšiť.  V  etnografickom  výskume  prináša  osobité  výzvy  a  problémy  predovšetkým  
všeobecnosť  tohto  konceptu.  Tá  vyvoláva  rozličné  prístupy  pri  získavaní  dát  aj  v  rámci  následnej  
analýzy.  Cieľom  konferencie  je  priblížiť  praktické  problémy,  ktorým  výskumníčky  a  výskumníci  
pri  etnografickom  výskume  sociálnych  reprezentácií  čelia.  Podujatie  súčasne  ponúka  fórum  na  
prezentáciu  a  diskusiu  vybraných  problémov  využitia  kvalitatívnych  metód  pri  skúmaní  rôznych  
oblastí  sociálneho  života.    
 
4.1.2.  Medzinárodné  vedecké  podujatia,  ktoré  usporiada  organizácia  SAV  v  roku  2013  
(anglický  a  slovenský  názov  podujatia,  miesto  a  termín konania,  meno,  telefónne  číslo  a  e-mail 
zodpovedného  pracovníka)  
- 
  
 
4.1.3.  Počet  pracovníkov  v  programových  a  organizačných  výboroch  medzinárodných  
konferencií  
 
Tabuľka  4a  Programové  a  organizačné  výbory  medzinárodných  konferencií 

Typ  výboru Programový Organizačný Programový  i  organizačný 
Počet  členstiev 2 6 3 

  
 
4.2.  Členstvo  a  funkcie  v  medzinárodných  orgánoch  
 
4.2.1.  Členstvo  a  funkcie  v  medzinárodných  vedeckých  spoločnostiach,  úniách  a  národných  
komitétoch  SR  
 
Mgr.  Vladimír  Bahna,  PhD.  
 

International  Association  for  the  Cognitive  Science  of  Religion  (IACSR)  (funkcia:  člen) 
International  Society  for  Folk  Narrative  Research  (ISFNR)  (funkcia:  člen)    
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RNDr.,  Mgr.  Tatiana  Bužeková,  PhD.  
 

International Society for Folk Narratives Research (ISFNR)  (funkcia:  členka)    
 

 Oľga  Danglová,  CSc.  
 

International  Organization  of  Folk  Art  UNESCO  (IOFA)  (funkcia:  členka) 
Society International for Ethnology and Folklore - Working group on Cultural Heritage 
(funkcia:  členka)    
 

Mgr.  Tomáš  Hrustič,  PhD.  
 

European  Academic  Network  on  Romani  Studies  (funkcia:  člen) 
Gypsy  Lore  Society      (funkcia:  člen) 
SYLFF - Sasakawa  Young  Leaders  Fellowship  Fund  (funkcia:  člen)    
 

PhDr.  Gabriela  Kiliánová,  CSc.  
 

American  Folklore  Society  (funkcia:  členka) 
European Academy of Sciences  and  Arts,  Salzburg  (funkcia:  členka) 
European  Association  of  Social  Anthropologists  (EASA)  (funkcia:  členka) 
Finnish  Literature  Society  (funkcia:  čestná  členka) 
International  Society  for  Folk  Narrative  Research  (ISFNR)  (funkcia:  členka) 
Johann Gottfried Herder-Forschungsrat  (funkcia:  členka  výboru  Fachkommision  Volkskunde) 
Niederösterreichische  Gesellschaft  für  Volkskunde  (funkcia:  členka) 
Österreichische  volkskundliche  Gesellschaft  (funkcia:  dopisujúca  členka) 
Society International for Ethnology and Folklore  (SIEF)  (funkcia:  členka)    
 

Doc.  PhDr.  Eva  Krekovičová,  DrSc.  
 

International  Society  for  Folk  Narrative  Research  (ISFNR)  (funkcia:  členka) 
Kommision  für  Volkskdichtung  (KfV)  Ballade  Kommision  bei  SIEF  (funkcia:  členka) 
Societé  internationale  d´ethnologie  et  de  folklore  (SIEF)  (funkcia:  členka)    
 

 Daniel Luther, CSc.  
 

European  Association  of  Social  Anthropologists  (EASA)  (funkcia:  člen)    
 

Mgr.  Tatiana  Podolinská,  PhD.  
 

European  Academic  Network  on  Romani  Studies  (funkcia:  členka) 
European  Sociological  Association  (ESA)  (funkcia:  členka  výboru  Sociology  of  Religion  
(Research Network 34)) 
Gypsy  Lore  Society  (funkcia:  členka) 
International  Society  of  Sociology  of  Religion  (ISSR)  (funkcia:  členka)    
 

Mgr.  Zuzana  Profantová,  CSc.  
 

Česká asociace  orální  historie  (funkcia:  členka) 
International  Oral  History  Association  (IOHA)  (funkcia:  členka) 
International  Society  for  Folk  Narrative  Research  (ISFNR)  (funkcia:  členka) 
Medzinárodný  komitét  slavistov      - Medzinárodná  komisia  pre  etnolingvistiku  (funkcia:  členka) 
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Medzinárodný  komitét  slavistov  - Medzinárodná  komisia  slovanského  folklóru  (funkcia:  
členka)    
 

prof.  PhDr.  Rastislava  Stoličná,  DrSc.  
 

International  Commision  for  Ethnological  Food  Research  SIEF  (funkcia:  členka)    
 

PhDr. Monika Vrzgulová,  CSc.  
 

European Shoah Legacy Institute (ESLI) – Česká  republika,  Praha      (funkcia:  členka  Advisory  
Council in the Holocaust Education) 
International  Oral  History  Association  (IOHA)  (funkcia:  členka)    
 

4.3.  Účasť  expertov  na  hodnotení  medzinárodných  projektov  (EÚ  RP,  ESF  a  iných)  
Tabuľka  4b  Experti  hodnotiaci  medzinárodné  projekty 

Meno  pracovníka Typ  programu/projektu/výzvy 
Počet  

hodnotených  
projektov 

   Salner Peter     GA  ČR 1 
 
4.4.   Najvýznamnejšie   prínosy   MVTS   ústavu   vyplývajúce   z   mobility   a   riešenia 
medzinárodných  projektov  a  iné  informácie  k  medzinárodnej  vedeckej  spolupráci 
Okrem  výsledkov  medzinárodnej  spolupráce  uvedených  v  bode  2.3.  a  v  bode  2.8.  uvádzame,  že  ÚEt  
SAV  má  od  roku  2008  medziústavnú  dohodu  súvisiacu  s  riešením  bilaterálneho  projektu s 
partnerským  Etnografickým  ústavom  SAVU  v  Belehrade  (Srbsko)  (Príloha  B,  medzinárodné  
projekty  č.  1).  V  roku  2012  sa  G.  Kiliánová  zúčastnila  okrúhleho  stola  v  rámci  medzinárodnej  
konferencie „Social Sciences and Humanities: Facing the Chalenges of Postdisciplinary and the 
Market“ v Srbsku. 
V  roku  2012  sa  ÚEt  SAV  prostredníctvom  pracovníčok  E.  Krekovičovej  a  Z.  Panczovej  zapojil  do  
riešenia  projektu  Medzinárodného  visegrádskeho  fondu  s  názvom  Visual Encounters with Alterty 
(Príloha  B,  č.  2).  Obe  pracovníčky  v  roku  2012  aktívne  vystúpili  na  medzinárodnej  konferencii  k  
projektu v Budapešti. 
V  roku  2012  pokračoval  bilaterálny  rusko-slovenský  projekt  (Príloha  B,  č.  9)  uzatvorený  v  roku  
2011 na 6-ročné  obdobie.  V  rámci  projektu  sa  uskutočnili dva študijné  pobyty  Dr.  M.  Valentsovej,  
CSc. a Dr. A. Guru z Inštitútu  slavjanovedenja  RAV  v  ÚEt  SAV.  M.  Valentsová  pripravuje  
vedeckú  monografiu  o  duchovnej  kultúre  Slovenska  v  slovanskom  kontexte  a  jej  premenách. 
Okrem  prijatí  zahraničných  výskumníkov  realizovaných  v  rámci  medziakademických  a  
medziústavných  dohôd (podrobnejšie  v  prílohe  E)  sa  uskutočnilo  v  roku  2012  jedno  prijatie  
prostredníctvom  agentúry  SAIA.  ÚEt  SAV  bol  garantom  a  v  období  1.5.2012–31.7.2012 aj 
hosťujúcim  pracoviskom  výskumného  pobytu zahraničnej  bádateľky  Prof.  D.Sc.  Albeny  Lazarovej  
Georgieva-Angelovej,  pracovníčky  Institute  of  Ethnology  and  Folklore  Studies  with  National  
Ethnographic  Museum,  Bulgarian  Academy  of  Sciences,  Sofia,  Bulgaria.  Výskumný  pobyt  k  
problematike  lokálnych  náboženských  kultov  (Local Religious Cults and Culture Policies (A 
comparison between the processes in Bulgaria and Slovakia))  sa  realizoval  v  rámci  Národného  
štipendijného  programu  na  podporu  mobilít  študentov, doktorandov, vysokoškolských  učiteľov  a  
výskumných  pracovníkov. 
V  roku  2012  vyhovel  ÚEt  SAV  piatim  zahraničným  žiadostiam  o  odborné  garantovanie  
niekoľkomesačných  výskumných  pobytov  na  Slovensku.  V  prípade  získania  pobytových  grantov  
pre  žiadateľov  sa  v  roku  2013  ÚEt  SAV  stane  hosťujúcim  pracoviskom  pre vedcov zo Španielska, 
Maďarska,  Českej  republiky,  Ukrajiny  a  Bulharska. 
Prehľad  údajov  o  medzinárodnej  mobilite  pracovníkov  organizácie  je  uvedený  v  Prílohe  E. 
Prehľad  a  údaje  o  medzinárodných  projektoch  sú  uvedené  v  kapitole  2  a  Prílohe  B. 
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5.  Vedná  politika  
 
V  oblasti  vednej  politiky  sa  ÚEt  SAV  v  roku  2012  aktívne  zapájal  do  prípravných  diskusií  v  
súvislosti  s  transformáciou  SAV  na  vedecko-výskumnú  inštitúciu,  a  to  či  už  prostredníctvom  svojej  
zástupkyne  v  Pracovnej  skupine  pre  transformáciu  pri  Rade  riaditeľov  3.  odd  vied  SAV  (PhDr.  G.  
Kiliánová,  CSc.),  alebo  prostredníctvom  svojej  zástupkyne  v  Sneme  SAV  (PhDr.  Monika  
Vrzgulová,  CSc.),  ako  i  prostredníctvom  diskusií  na  Radách  riaditeľov,  resp.  Odborných  
seminároch  k  transformácii  v  rámci 3.  oddelenia  vied  SAV.  ÚEt  SAV  sa  v  tomto  smere  stotožňuje  
so  stanoviskom  III.  OV  SAV  (schválené  ako  Uznesenie  č.  1010.C.  Predsedníctvom  SAV  dňa  
18.12.2012).  V  súvislosti  so  zachovaním  diverzity  spoločenských  a  humanitných  vied  na  Slovensku  
považujeme  mechanické  spájanie  do  väčších  celkov  (centier)  v  spojitosti  s  transformáciou  za  
neefektívne  a  kontraproduktívne.  Diskusiu  o  alternatívach  alebo  modeloch  spájania  vnímame  ako  
prípravu  náhradného  riešenia  pre  prípad  tlaku  vonkajších  alebo  iných  faktorov.  Efektívne  tímy  v  III.  
OV SAV môžu  vznikať  ad  hoc  v  rámci  multidisciplinárnych  projektov  podľa  tematického  
zamerania  a  konkrétnych  projektových  potrieb. 
Na  žiadosť  Vedeckej  rady  Ústavu  etnológie  SAV  do  tejto  rubriky  zaraďujeme  aj  podnet  na  
nezrovnalosť  v  oblasti rubriky  vykazovania  publikačných  aktivít  pracovníkov  v  dokumente  
Výročných  správ,  kedy  je  možné  vykazovať  len  vedecké  a  odborné  práce  v  časopisoch  evidovaných  
v  CC  (2.4.  publikačná  činnosť,  Tabuľka  2e,  bod  9)  a  Vedecké  a  odborné  práce  v  nekarentovaných  
časopisoch  (tamže,  bod  10).  Tak  napr.  publikácie  z  Kategórie  publikačnej  činnosti  ADEA,  t.  j.  
vedecké  a  odborné  práce  publikované  v  zahraničných  impaktovaných  časopisoch,  je  možné  vykázať  
len  v  bode  9,  t.  j.  nekarentované  práce.  Domnievame  sa,  že  v  tomto  smere  by  bolo  efektívne  
podobné  rozlišovanie  ako  v  prípade  ohlasov  (kde  sa  osobitne  evidujú  karentované  a  osobitne  
impaktované  ohlasy  a  citácie)  (viď  Tabuľka  2f,  Ohlasy).  V  spoločenských  vedách  sú  mnohé  
impaktované  časopisy  najrenomovanejšou  existujúcou  publikačnou  platformou,  preto  si  myslíme,  
že  by  bolo  možné  zvážiť  jemnejšie štruktúrovanie  publikačných  výstupov  zaradením  možnosti  
štatistického  vykazovania  „vedecké  a  odborné  výstupy  v  nekarentovaných  impaktovaných  
časopisoch“. 
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6.  Spolupráca  s  univerzitami/vysokými  školami,  štátnymi  a  neziskovými  
inštitúciami  okrem  aktivít  uvedených  v  kap.  2,  3,  4  
  
 
6.1.  Spolupráca  s  univerzitami/VŠ  (fakultami)  
     
Názov  univerzity/vysokej  školy  a  fakulty: Fakulta  sociálnych  a  ekonomických  vied  UK             
Druh  spolupráce  (spoločné  pracovisko  alebo  iné): Ústav  sociálnej  antropológie             
Začiatok  spolupráce: 2012     
Zameranie: vedenie  diplomantov,  odborná  oponentská  a  konzultačná  činnosť             
Zhodnotenie: T.  Bužeková:  vedenie  spoločného VEGA projektu; J. Podoba -  semestrálne  
prednášky  a  semináre;;  J.  Podoba  - vedenie  a  oponovanie  bakalárskych  a  diplomových  prác;;  J.  
Podoba: vedenie doktorandov;  J. Podoba - členstvo  v  komisii  pre  obhajoby;;  G.  Kiliánová  - 
členstvo  v  komisii  pre  štátne  skúšky  bakalárskeho  stupňa;;  oponovanie  habilitačnej  práce;;                   
       
Názov  univerzity/vysokej  školy  a  fakulty: Filozofická  fakulta  UK             
Druh  spolupráce  (spoločné  pracovisko  alebo  iné): Katedra  etnológie  a  kultúrnej  antropológie             
Začiatok  spolupráce: 2008     
Zameranie: odborná  a  pedagogická  spolupráca             
Zhodnotenie: T.  Hrustič,  G.  Kiliánová:  od  zimného  semestra  2011/2012  vedenie  spoločného  
Doktorandského  seminára  pre  poslucháčov  doktorandského  štúdia  na  KEKA  FF  UK  a  UEt  SAV;;  O.  
Danglová,  R.  Stoličná,  P.  Slavkovský,  P.  Salner,  E.  Krekovičová,  G.  Kiliánová,  T.  Podolinská,  T.  
Bužeková:  členstvo  v  odborovej  komisii  doktorandského  štúdia  v  odbore  etnológia;;  O.  Danglová,  
E.  Krekovičová:  členstvo  v  Komisii  pre  obhajoby  diplomových  prác  a  štátnych  skúšok  a  rigorózne  
skúšky  z  odboru  etnológia,  socio-kultúrna  antropológia,  muzeológia  a  kultúrne  dedičstvo;;     G.  
Kiliánová,  E.  Krekovičová,  A.  Mann,  P.  Salner:  semestrálne  prednášky  a  semináre;;  J.  Zajonc:  člen  
komisie  rigoróznej  doktorandskej  skúšky  a  vedenie  doktoranda;;  G.  Kiliánová:  spolupráca  na  
príprave  nového  kreditného  systému  pre  PhD.  štúdium  a  syláb  PhD  seminára;;  E.  Krekovičová:  
oponovanie  rukopisu  monografie;;  D.  Luther:  školenie  doktorandky;;  T.  Bužeková:  zimný  semester  
2012/2013  vedenie  semestrálnych  cvičení    Doktorandský  seminár;;                
       
Názov  univerzity/vysokej  školy  a  fakulty: Filozofická  fakulta  UK             
Druh  spolupráce  (spoločné  pracovisko  alebo  iné): Katedra  porovnávacej  religionistiky             
Začiatok  spolupráce: 2011     
Zameranie: vedenie  diplomantov;;  prednášková  činnosť;;             
Zhodnotenie: T.  Hrustič,  T.  Podolinská:  semestrálne  prednášky,  členstvo  v  štátnicovej  komisii;;  T.  
Podolinská:  menovaná  do  spoločnej  odborovej  komisie  v  odbore  religionistika;;  T.  Hrustič:  vedenie  
diplomantov; T.  Podolinská:  členstvo  v  komisii  na  príjímanie  doktorandov;;  spolupráca  na  príprave  
medzinárodnej  akadémie  4-th Autumn Academy of Maya Hieroglyphic Writings, 9.-11.11.2012; 
spolupráca  na  príprave  dvoch  vedeckých  projektov;;  spolupráca  na  príprave  slávnostnej 
spomienkovej  akcie  na  prof.  Jána  Komorovského  (7.6.2012);;  organizovanie  prednášok  v  spolupráci  
so  Slovenskou  spoločnosťou  pre  výskum  náboženstiev;;                
       
Názov  univerzity/vysokej  školy  a  fakulty: Filozofická  fakulta  UCM             
Druh  spolupráce  (spoločné  pracovisko  alebo  iné): Katedra  etnológie  a  mimoeurópskych  štúdií             
Začiatok  spolupráce: 2012     
Zameranie: odborná  spolupráca  doktorandov             
Zhodnotenie: M.  Kusá,  L.  Ditmarová,  K.  Tesárová:  členstvo  v  hodnotiacej  komisii  ŠVOK,  
22.11.2012;      
       
Názov  univerzity/vysokej  školy  a  fakulty: Filozofická  fakulta  UKF             
Druh  spolupráce  (spoločné  pracovisko  alebo  iné): Katedra etiky     
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Začiatok  spolupráce: 2012     
Zameranie: vyžiadaná  prednášková  činnosť             
Zhodnotenie: A.  Mann:  pozvaný  hosť  do  diskusie  v  rámci  akcie  "interkultúrny  dialóg",  7.11.2012;;                
       
Názov  univerzity/vysokej  školy  a  fakulty: Filozofická  fakulta  UKF             
Druh  spolupráce  (spoločné  pracovisko  alebo  iné): Katedra  etnológie  a  etnomuzikológie             
Začiatok  spolupráce: 2008     
Zameranie: členstvo  v  komisii             
Zhodnotenie: O.  Danglová:  školiteľka  doktorandského  štúdia,  členstvo  v  odborovej  komisii  
doktorandského  štúdia  v  študijnom  odbore  etnológia;;      T.  Podolinská:  členstvo  v  komisii  pre  
doktorandské  štúdium;;  R.  Stoličná  - členka  komisie  doktorandského  štúdia  pre  odbor  etnológia  a  
pre  odbor  kulturológia;;  R.  Stoličná,  P.  Slavkovský  - členstvo  v  habilitačnej  komisii;;  R.  Stoličná  - 
oponentský  posudok  na  habilitačnú  prácu;;  T.  Hrustič  - semestrálne  prednášky;;                
       
Názov  univerzity/vysokej  školy  a  fakulty: Vysoká  škola  výtvarných  umení  v  Bratislave             
Druh  spolupráce  (spoločné  pracovisko  alebo  iné): Katedra textilnej tvorby     
Začiatok  spolupráce: 2008     
Zameranie: pedagogická  činnosť,  práca  v  komisiách             
Zhodnotenie: J. Zajonc, S.  Gyárfáš  Lutherová:  semestrálne  prednášky  a  semináre;;  S.  Gyárfáš  
Lutherová:  členstvo  v  prijímacej  komisii  uchádzačov  o  doktorandské  štúdium  na  odbor  dizajn  
(4.7.2012);;  J.  Zajonc:  členstvo  v  komisii  pre  obhajoby  záverečných  prác  študentov  magisterského  
štúdia  v  akad.  roku  2011/2012  (21.6.2012);;                
       
Názov  univerzity/vysokej  školy  a  fakulty: Fakulta  sociálních  studií,  Masarykova  Univerzita,  
Brno,  ČR             
Druh  spolupráce  (spoločné  pracovisko  alebo  iné): Katedra sociologie     
Začiatok  spolupráce: 2011     
Zameranie: prednášková  činnosť,  účasť  v  tíme  vedeckého  projektu             
Zhodnotenie: S.  Lutherová:  Účasť  vo  výskumnom  tíme  projektu  GA  ČR  "Volba  rodičů  ohledně  
péče  o  děti  v  České  a  Slovenské  republice";;  S.  Gyárfáš  Lutherová:  problémová  prednáška;;                
       
Názov  univerzity/vysokej  školy  a  fakulty: Prešovská  univerzita  v  Prešove             
Druh  spolupráce  (spoločné  pracovisko  alebo  iné): Ústav  romistických  štúdií             
Začiatok  spolupráce: 2012     
Zameranie: oponentská  činnosť             
Zhodnotenie: T.  Hrustič:  odborný  recenzent  rukopisu  monografie;;                
       
Názov  univerzity/vysokej  školy  a  fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici     
Druh  spolupráce  (spoločné  pracovisko  alebo  iné): Inštitút  sociálnych  a  kultúrnych  štúdií  Fakulta  
humanitných  vied             
Začiatok  spolupráce: 2010     
Zameranie: spolupráca  na  medzinárodnom  vedeckom  projekte,  editorská  práca             
Zhodnotenie: D.  Luther:  spolupráca  na  príprave  konferencie  Národný  konzultačný  panel  Kultúrne  
dedičstvo  (6.3.2012);;  G.  Kiliánová:  menované  členstvo  v  Expertnej skupine rodovej rovnosti vo 
výskume  a  vývoji  pre  Slovenskú  republiku  (projekt  7RP  GENDERA)(ukončenie  projektu  november  
2012)- cieľom  Expertnej  skupiny  je  pripraviť  národný  akčný  plán  pre  oblasť  rodovej  rovnosti  vo  
výskume  a  vývoji;;  D.  Luther:  posudok  rukopisu  knižnej  publikácie;;  D.  Luther,  D.  Ratica  - 
spolupráca  na  riešení  projektu  CENTRAL  EUROPE  3CE296P4      Etnofolk:  “Preservation  and  
Enhancement  of  Folk  Culture  Heritage  in  Central  Europe”  (rieši  sa  na  oboch  pracoviskách  
2010-2014);;  P.  Slavkovský:  oponovanie rukopisu monografie;      
       
Názov  univerzity/vysokej  školy  a  fakulty: Trnavská  univerzita  v  Trnave             
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Druh  spolupráce  (spoločné  pracovisko  alebo  iné): Pedagogická  fakulta,  Katedra  pedagogických  
štúdií             
Začiatok  spolupráce: 2011     
Zameranie: prednášková  činnosť             
Zhodnotenie: J.  Štofej:  vedenie  semestrálnej  prednášky  Priebežná  prax  II.;;                
       
Názov  univerzity/vysokej  školy  a  fakulty: Vysoká  škola  múzických  umení  v  Bratislave             
Druh  spolupráce  (spoločné  pracovisko  alebo  iné): Divadelná  fakulta             
Začiatok  spolupráce: 2012     
Zameranie: prednášková  činnosť             
Zhodnotenie: A.  Mann,  J.  Zajonc:  individuálne  vyžiadané  prednášky;;                
       
Názov  univerzity/vysokej  školy  a  fakulty: Bratislavská  medzinárodná  škola  liberálnych  štúdií v 
Bratislave     
Druh  spolupráce  (spoločné  pracovisko  alebo  iné): konzultácie             
Začiatok  spolupráce: 2012     
Zameranie: odborná  a  pedagogická  spolupráca             
Zhodnotenie: M.  Vrzgulová  - konzultovanie  bakalárskej  práce;;                
       
Názov  univerzity/vysokej  školy  a  fakulty: Univerzita  Karlova  v  Praze,  Česká  republika             
Druh  spolupráce  (spoločné  pracovisko  alebo  iné): Fakulta  humanitních  studií             
Začiatok  spolupráce: 2009     
Zameranie: pedagogická  činnosť;;  odborná  práca  v  redakcii  časopisu             
Zhodnotenie: D.  Luther,  P.  Salner:  členstvo  v  edičnej  rade  časopisu  Urban  People.  Review  of  
Anthropology,  Ethnology  and  Ethology  of  Communication;;  A.  Mann,  P.  Salner:  semestrálne  
prednášky;;  P.  Salner,  D.  Luther:  riešiteľská  účasť  vo  vedeckom  projekte  GA  ČR P 410/12/2390;      
       
Názov  univerzity/vysokej  školy  a  fakulty: Masarykova  univerzita  Brno,  ČR             
Druh  spolupráce  (spoločné  pracovisko  alebo  iné): Institut religionistiky     
Začiatok  spolupráce: 2010     
Zameranie: vedenie doktoranda     
Zhodnotenie: T.  Podolinská:  vedenie  doktorandky;;                
       
Názov  univerzity/vysokej  školy  a  fakulty: Uniwersytet  Ślaski  Katowice,  Poľsko             
Druh  spolupráce  (spoločné  pracovisko  alebo  iné): Wydzial Etnologii i Nauk o Edukaciji v 
Cieszyne     
Začiatok  spolupráce: 2009     
Zameranie: pedagogická  činnosť             
Zhodnotenie: R.  Stoličná:  semestrálne  prednášky  a  semináre;;  členstvo  ve  vedeckej  rade;;                
       
Názov  univerzity/vysokej  školy  a  fakulty: Filozofická  fakulta  Univerzity  Karlovy,  Česká  
republika     
Druh spolupráce  (spoločné  pracovisko  alebo  iné): Katedra etnologie     
Začiatok  spolupráce: 2012     
Zameranie: odborná  spolupráca             
Zhodnotenie: E.  Krekovičová:  členstvo  v  habilitačnej  komisii;;                
       
Názov  univerzity/vysokej  školy  a  fakulty: Filozofická  fakulta  Masarykovej  univerzity,  ČR             
Druh  spolupráce  (spoločné  pracovisko  alebo  iné): Ústav  evropské  etnologie             
Začiatok  spolupráce: 2012     
Zameranie: odborná  spolupráca             
Zhodnotenie: E.  Krekovičová:  členstvo  v  habilitačnej  komisii;;                
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Názov  univerzity/vysokej  školy  a  fakulty: Filozofická  fakulta  Západočeské  univerzity  v  Plzni,  ČR             
Druh  spolupráce  (spoločné  pracovisko  alebo  iné): Katedra antropologie     
Začiatok  spolupráce: 2012     
Zameranie: prednášková  činnosť             
Zhodnotenie: S.  Gyárfáš  Lutherová:  problémové  prednášky                
   
6.2.  Významné  aplikácie  výsledkov  výskumu  v  spoločenskej  praxi  alebo  vyriešenie  problému  
pre  štátnu  alebo  neziskovú  inštitúciu  
     
Zadávateľ,  odberateľ,  zmluvný  partner: Asociácia  pre  kultúru,  vzdelávanie  a  komunikáciu,  
Bratislava     
Názov  aplikácie/objekt  výskumu: Spolupráca  pri  realizácii  projektu  Roma  childhood  vaccination  
in Europe (RCVE)     
Začiatok  spolupráce: 2012     
Stručný  opis  aplikácie/výsledku: Odborné  konzultácie  pri  terénnom  výskume  a  analýze  dát 
(zabezpečoval  T.  Hrustič)             
Zhodnotenie  (uviesť  i  finančný  efekt  z  aplikácie  v  €  pre  organizáciu  SAV):       
       
Zadávateľ,  odberateľ,  zmluvný  partner: Banskobystrický  samosprávny  kraj             
Názov  aplikácie/objekt  výskumu: Predseda  poroty  súťaže  paličkovanej  čipky  pri  príležitosti  10.  
ročníka  festivalu  Čipka  v  Honte.  Organizátor:  BBSK  a  Hontiansko-ipeľské  osvetové  stredisko  
Veľký  Krtíš.  14.  7.  2012,  Sucháň.  (J.  Zajonc);;             
Začiatok  spolupráce: 2012     
Stručný  opis  aplikácie/výsledku: odborná  spolupráca     
Zhodnotenie  (uviesť  i  finančný  efekt  z  aplikácie  v  €  pre  organizáciu  SAV):       
       
Zadávateľ,  odberateľ,  zmluvný  partner: Ľubovnianske  múzeum  - hrad  v  Starej  Ľubovni             
Názov  aplikácie/objekt  výskumu: Výber  obrazových  historických  dokumentov  pre  expozíciu  
pivovarníctva  (marec  2012);;  Identifikácia  liturgickej  textílie  zo  zbierok  Ľubovnianskeho  múzea  – 
hrad  v  Starej  Ľubovni  (marec  2012)  (vypracoval  J.  Zajonc);;             
Začiatok  spolupráce: 2012     
Stručný  opis  aplikácie/výsledku: Odborná  posudková  a  konzultačná  činnosť;;             
Zhodnotenie  (uviesť  i  finančný  efekt  z  aplikácie  v  €  pre  organizáciu  SAV):       
       
Zadávateľ,  odberateľ,  zmluvný  partner: Nadácia  Milana  Šimečku,  občianske  združenie             
Názov  aplikácie/objekt  výskumu: Organizovanie  seminára  pre  stredoškolských  učiteľov:  
Vzdelávanie  o  holokauste  a  internet.  Bratislava,  12.  jún  2012.  (M.  Vrzgulová);;             
Začiatok  spolupráce: 2012     
Stručný  opis  aplikácie/výsledku: Odborná  organizačná  práca  a  prednášková  činnosť;;             
Zhodnotenie  (uviesť  i  finančný  efekt  z  aplikácie  v  €  pre  organizáciu  SAV):       
       
Zadávateľ,  odberateľ,  zmluvný  partner: obec Bzenov     
Názov  aplikácie/objekt  výskumu: Plán  sociálnej  inklúzie  marginalizovaných  rómskych  komunít  
(spracoval  M.  Hojsík)             
Začiatok  spolupráce: 2012     
Stručný  opis  aplikácie/výsledku: M.  Hojsík:  príprava  dokumentu;;             
Zhodnotenie  (uviesť  i  finančný  efekt  z  aplikácie  v  €  pre  organizáciu  SAV):       
       
Zadávateľ,  odberateľ,  zmluvný  partner: Regionálne  kultúrne  centrum  v  Prievidzi             
Názov  aplikácie/objekt  výskumu: Odborná  garancia  a  praktická  spolupráca  ÚEt  SAV  na  príprave  
a  realizácii  popularizačnej  súťaže  Mjartanovo  Sebedražie             
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Začiatok  spolupráce: 2012     
Stručný  opis  aplikácie/výsledku: Tím  pracovníkov  ÚEt  SAV  poskytol  konzultácie  a  odbornú  
garanciu  pri  vyhodnotení  súťažných  prác  vytvorených  na  základe  etnologického  výskumu  (január  - 
marec  2012);;  (predsedníčka  odbornej  poroty  K.  Popelková,  člen  poroty  J.  Zajonc,  posudzovatelia  
prác:  E.  Krekovičová,  Ľ.  Falťanová,  P.  Slavkovský,  M.  Benža,  D. Luther);     
Zhodnotenie  (uviesť  i  finančný  efekt  z  aplikácie  v  €  pre  organizáciu  SAV):       
       
Zadávateľ,  odberateľ,  zmluvný  partner: Roma Education Fund (REF), Budapest     
Názov  aplikácie/objekt  výskumu: Projekt  REF  SLO  045.  Evaluácia  rómskeho  stredoškolského  
štipendia  poskytovaného  Roma  Education  Fund             
Začiatok  spolupráce: 2012     
Stručný  opis  aplikácie/výsledku: Realizovanie  terénneho  výskumu  v  regiónoch  Rimavskej  
Soboty,  Prešova,  Košíc,  Kežmarku,  Lučenca  a  Rožňavy  (10  dní,  október  2012) a vypracovanie 
evaluačnej  správy  External  Evaluation  Report  on  „Roma  Secondary  Scholarship  Program  in  
Slovakia“  (riešitelia  a  autori  správy  T.  Podolinská,  T.  Hrustič,  M.  Hojsík);;             
Zhodnotenie  (uviesť  i  finančný  efekt  z  aplikácie  v  €  pre  organizáciu SAV): 3880.- €                
       
Zadávateľ,  odberateľ,  zmluvný  partner: Slovenské  národné  múzeum  - Múzeum  židovskej  
kultúry  Bratislava  - OZ  Dokumentačné  stredisko  holokaustu,  Bratislava                
Názov  aplikácie/objekt  výskumu: Organizácia  a  lektorská  činnosť  na  seminári  ICEJ  pre  budúcich  
lektorov  na  školách.  Bratislava,  2.-3.  7.  2012.  Vzdelávanie  o  holokauste  – špecifiká  práce  lektorov.  
(M.  Vrzgulová)             
Začiatok  spolupráce: 2012     
Stručný  opis  aplikácie/výsledku: Spoluorganizácia  a  odborná  lektorská  činnosť             
Zhodnotenie  (uviesť  i  finančný  efekt  z  aplikácie  v  €  pre  organizáciu  SAV):       
       
Zadávateľ,  odberateľ,  zmluvný  partner: TransFúzia,  občianske  združenie             
Názov  aplikácie/objekt  výskumu: Spolupráca  pri  riešení  projektu  Transrodoví  ľudia v procese 
zmeny  pohlavia  a  zdravotnícka  starostlivosť  (odborná  spolupráca  V.  Wiesnerová)             
Začiatok  spolupráce: 2012     
Stručný  opis  aplikácie/výsledku: aplikovaná  odborná  spolupráca  na  výskumnom  projekte     
(február-jún  2012);;             
Zhodnotenie (uviesť  i  finančný  efekt  z  aplikácie  v  €  pre  organizáciu  SAV):       
       
Zadávateľ,  odberateľ,  zmluvný  partner: Uměleckoprůmylsové  muzeum  v  Prahe,  ČR                
Názov  aplikácie/objekt  výskumu: Konzultácia  pre  PhDr.  Markétu  Grill-Janatovú,  kurátorku  
zbierky historického  textilu  k  nálezu  bakačinu  na  území  Čiech  a  jeho  komparácia  s  materiálom  zo  
Slovenska,  resp.  z  územia  Uhorska;;  Praha,  30.  1.  2012.             
Začiatok  spolupráce: 2012     
Stručný  opis  aplikácie/výsledku: Odborná  konzultačná  a  expertízna  činnosť             
Zhodnotenie  (uviesť  i  finančný  efekt  z  aplikácie  v  €  pre  organizáciu  SAV):       
       
Zadávateľ,  odberateľ,  zmluvný  partner: Ústredie  ľudovej  umeleckej  výroby             
Názov  aplikácie/objekt  výskumu: Odborná  prednášková  činnosť  pre  účastníkov  kurzu  tkania  a  
účastníkov kurzu  paličkovanej  čipky  a  kurzu  ručného  tkania  Školy  remesiel  ÚĽUV-u a pre 
verejnosť             
Začiatok  spolupráce: 2011     
Stručný  opis  aplikácie/výsledku: J. Zajonc - 2  prednášky:  Ručné  tkanie  a  domáce  tkaniny  na  
Slovensku  (Bratislava,  Banská  Bystrica  máj,  nov.  2012)  a  1  prednáška  Tradičné  ľudové  paličkované  
čipky  na  Slovensku  (Banská  Bystrica,  máj  2012);;  posudok  rukopisu  publikácie;;             
Zhodnotenie  (uviesť  i  finančný  efekt  z  aplikácie  v  €  pre  organizáciu  SAV):       
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6.3.  Iná  činnosť  využiteľná  pre  potreby  spoločenskej  praxe  
     
„9.  európske  rómske  kováčske  sympózium“,  Obec  Dunajská  Lužná,  8.9.2012:  A.  Mann  - pozvaná  
účasť,  fotodokumentácia;;                
       
Academia  Istropolitana  Nova,  Svätý  Jur:  odborná  spolupráca  s  výskumno-vzdelávacou  inštitúciou  - 
účasť na workshope (Bardejov, 3.-8.6.2012)  a  prezentácia  projektu  o  manažmente  hodnôt,  pre  ktoré  
bolo  mesto  Bardejov  zapísané  do  Zoznamu  svetového  dedičstva;;  autorská  spolupráca  na  príprave  
popularizačnej  odbornej  monografie  Prírodné  a  kultúrne  dedičstvo  Malokarpatského  regiónu  
(zadaná  do  tlače  2012)  (O.  Danglová,  K.  Tesárová);;                
       
Asociácia  nízkoprahových  programov  na  Slovensku:  členstvo  a  odborná  spolupráca  (J.  Štofej);;                   
       
Dezorzovo  lútkové  divadlo,  Bratislava,  občianske  združenie:  vypracovanie  odborného  posudku  na  
projekt  Slovenské  marionetové  divadlo,  február  2012  (A.  Mann);;                
       
Dokumentačné  stredisko  holokaustu,  občianske  združenie  (DSH):  M.  Vrzgulová  - riaditeľka;;                
       
Etnofilm  Čadca:  asistentská  práca  v  organizačnom  tíme  festivalu, 23.-26.10.2012  (M.  Kusá,  T.  
Grauzelová);;                
       
Chronos,  občianske  združenie  a  vydavateľstvo:  T.  Podolinská  - odborná  spolupráca;;                
       
International  organization  for  migration:  spolupráca  na  projekte  Next  door  family  - asistentka 
stretnutia  rodín,  november  2012  (T.  Grauzelová);;                
       
Muzeum  romské  kultury,  Brno  (ČR):  A.  Mann  - člen  Společnosti  přátel  Muzea  romské  kultury;;  
prednášková  činnosť;;                
       
Nadácia  Friedrich  Ebert  Stiftung:  T.  Podolinská  - odborná  spolupráca;;                
       
Nadácia  Milana  Šimečku:  členka  Správnej  rady,  odborná  spolupráca  a  organizácia  seminára  pre  
stredoškoslkých  učiteľov:  Vzdelávanie  o  holokauste  a  internet.  Bratislava,  12.  jún  2012  (M.  
Vrzgulová);;  spolupráca  na  organizácii  politickej  diskusie  Perspektívy  rómskej  verejnej  politiky  
(Bratislava,  KC  Dunaj,  29.6.2012)  (T.  Hrustič);;                
       
Národní  ústav  lidové  kultury  (NÚLK),  Strážnice,  ČR:  členstvo  vo  Vedeckej  rade  nakladateľstva;;  
členstvo  v  Programovej  rade  Medzinárodného  folklórneho  festivalu  Strážnice (D. Luther);      
       
National  demokratic  institute  for  international  affairs,  medzinárodná  mimovládna  organizácia:  
spolupráca  a  organizovanie  školení  pre  rómskych  lokálnych  poslancov  (marec,  jún,  september  
2012); organizovanie workshopov pre politikov  a  rómskych  aktivistov  (jún,  november  2012);;  
Národný  demokratický  inštitút  v  Rumunsku:  konzultantská  činnosť  (školenie  a  konzultácie  pre  
rómske  politické  strany  v  Rumunsku  kandidujúce  v  lokálnych  a  parlamentných  voľbách  v  roku  
2012)  (T.  Hrustič);;                
       
Open  Society  Foundations:  spolupráca  s  medzinárodnou  mimovládnou  organizáciou  - 1)  príprava  a  
moderovanie  dvoch  workshopov  na  medzinárodnej  konferencii  OSF  a  Európskej  komisie  Mayors  
Making  the  Most  of  EU  Funds  for  Roma  Inclusion  (október  2012);;  2)výskumná  spolupráca  na  
projekte The Educational Selectivity Effects of European Social Fund Projects; 2012-2013; 
zabezpečenie  výskumnej  časti  Public  Sector  Stream  za  Slovensko  (M.  Hojsík);;                
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Redakcia  časopisu  Axis  Mundi,  časopis  Sovenskej  spoločnosti pre  štúdium  náboženstiev  (SSŠN):  
priebežná  oponentúra  rukopisov  (T.  Podolinská,  T.  Hrustič);;                
       
Redakcia  časopisu  Cargo:  odborná  oponentúra  rukopisu  štúdie  (J.  Podoba);;                
       
Redakcia  časopisu  Český  lid,  ČR:  odborná  oponentúra  rukopisu  štúdie  (J.  Podoba,  T.  Podolinská);;                
       
Redakcia  časopisu  Human  Affairs  (SR):  odborná  oponentúra  rukopisu  štúdie  (D.  Luther);;                
       
Redakcia  časopisu  Human  Affairs,  SR:  odborná  oponentúra  rukopisu  štúdie  (J.  Podoba);;                
       
Redakcia  časopisu  Národopisná  revue,  ČR:  odborné  oponentúry  rukopisov  2  štúdií  (T.  Podolinská);;                
       
Redakcia  časopisu  Národopisný  věstník,  ČR:  odborná  oponentúra  rukopisu  štúdie  (P.  Slavkovský,  
M.  Hlinčíková);;                
       
Redakcia  časopisu  Polski  rocznik  muzykologiczny,  Poľská  republika:  odborná  oponentúra  rukopisu  
štúdie  (E.  Krekovičová);;                
       
Redakcia  časopisu  Religio,  ČR:  odborná  oponentúra  rukopisu  štúdie  (T.  Podolinská);;                
       
Redakcia  časopisu  Romano  džaniben,  časopis  romistických  studií  (ČR):  odborná  oponentúra  
rukopisu  štúdie  (A.  Mann,  T.  Hrustič);;                
       
Redakcia  časopisu  Sociológia:  odborná  oponentúra  rukopisu  štúdie  (J.  Podoba);;                
       
Redakcia  časopisu  Sociologický  časopis:  odborná  oponentúra  rukopisu  štúdie  (J.  Podoba);;                
       
Regionálne  kultúrne  centrum  v  Prievidzi:  odborná  garancia  a  praktická  spolupráca  tímu  
pracovníkov  ÚEt  SAV  na  príprave  a  realizácii  popularizačnej  súťaže  a  hodnotení  prác  vytvorených  
na  základe  etnologického  výskumu  Mjartanovo  Sebedražie  2011;;                
       
Romano  kher,  občianske  združenie:  odborná  spolupráca  na  príprave  interneovej  encyklopédie  
Amari  luma;;  členstvo  v  redakčnej  rade,  redaktorská  a  autorská  práca  (A.  Mann);;                
       
Rómsky  inštitút,  Bratislava:  odborná  spolupráca  s  neziskovou  organizáciou  (M.  Hojsík);;                
       
Slovenská  spoločnosť  pre  zahraničnú  politiku:  spoluorganizácia  medzinárodnej  konferencie  
Teoretické  a  praktické  otázky  politickej  participácie  Rómov  na  lokálnej  úrovni;;  Prešov,  3.12.2012  
(T.  Hrustič);;                
       
Slovenské  národné  múzeum - Múzeum  Ľudovíta  Štúra  v  Modre:  A.  Mann  - pozvaná  prednáška  na  
vernisáži  výstavy      rómskej  výtvarníčky  Violy  Stojkovej-Petrášovej,  13.7.2012;;                
       
Slovenské  národné  múzeum  Bratislava:  členstvo  vo  Vedeckej  rade  SNM  (J.  Podoba);;                
       
Slovenské  národné  múzeum  Etnografické  múzeum  v  Martine:  G.  Kiliánová,  P.  Slavkovský  - 
členovia  vedeckej  rady;;  P.  Slavkovský  - vedenie  spoločného  vedeckého  projektu;;                
       
Úsmev  ako  dar,  občianske  združenie:  odborná  spolupráca  s  neziskovou  organizáciou  (J. Štofej);;                
       
Ústredie  ľudovej  umeleckej  výroby:  J.  Zajonc  - člen  Komisie  na  tvorbu  zbierok  Múzea  ľudovej  
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umeleckej  kultúry  Ústredia  ľudovej  umeleckej  výroby  (od  25.  11.  2011);;  prednášková  činnosť  pre  
Školu  remesiel  ÚĽUV;;                   
       
Vydavateľstvo Kalligram:  odborná  oponentúra  rukopisu  knižnej  publikácie  (J.  Podoba);;                
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7.  Spolupráca  s  aplikačnou  a  hospodárskou  sférou  okrem  aktivít  uvedených  v  
kap. 2, 3, 4  
  
- 
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8.  Aktivity  pre  Národnú  radu  SR,  vládu  SR,  ústredné  orgány  štátnej  správy  SR  
a  iné  organizácie  
  
 
8.1.  Členstvo  v  poradných  zboroch  vlády  SR,  Národnej  rady  SR,  ministerstiev  SR,  orgánoch  
EÚ,  EP,  NATO  a  pod.  
 
Tabuľka  8a  Členstvo  v  poradných  zboroch  Národnej  rady  SR,  vlády  SR,  ministerstiev  SR,  orgánoch  
EÚ,  EP,  NATO  a  pod. 
 

Meno  pracovníka Názov  orgánu Funkcia 
 PhDr.  Mojmír  Benža,  PhD. Ministerstvo  kultúry  SR;;  Komisia  pre  

udeľovanie  Ceny  Andreja  Kmeťa 
 predseda komisie 

 Ministerstvo  kultúry  SR;;  Odborná  
komisia  pre  posudzovanie  návrhov  na  
zápis  do  Reprezentatívneho  zoznamu  
nehmotného  kultúrneho  dedičstva  
Slovenska. 

 predseda komisie 

 PhDr.  Gabriela  Kiliánová,  
CSc. 

Rada  na  ochranu  nehmotného  kultúrneho  
dedičstva,  Ministerstvo  kultúry  a  
cestovného  ruchu  SR 

 členka 

 Ústredná  metodická  rada  pre realizáciu  
koncepcie  tradičnej  ľudovej  kultúry  pri  
Národnom  osvetovom  centre 

 členka 

 Odborná  komisia  pre  posudzovanie  
návrhov  na  zápis  do  Reprezentatívneho  
zoznamu  nehmotného  kultúrneho  
dedičstva  Slovenska,  Ministerstvo  
kultúry  SR 

 členka 

 Doc. PhDr. Eva 
Krekovičová,  DrSc. 

Ministerstvo  školstva  SR:  Komisia  pre  
obhajoby  doktorských  dizertačných  prác    

 predsedníčka 

  Daniel Luther, CSc. Rada  na  ochranu  nehmotného  kultúrneho  
dedičstva,  Ministerstvo  kultúry  SR 

 člen 

 Odborná  komisia  pre  posudzovanie  
návrhov  na  zápis  do  Reprezentatívneho  
zoznamu  nehmotného  kultúrneho  
dedičstva  Slovenska,  Ministerstvo  
kultúry  SR 

 člen 

 PhDr. Juraj Podoba, CSc. Vedecká  rada  pre  pamiatkovú  
starostlivosť  pri  Ministerstve  kultúry  
Slovenskej republiky 

 člen 

 PhDr. Peter Slavkovský,  
DrSc. 

Odborná  komisia  pre  posudzovanie  
návrhov  na  zápis  do  Reprezentatívneho  
zoznamu  nehmotného  kultúrneho  
dedičstva  Slovenska,  Ministerstvo  
kultúry  SR 

 člen 

 prof. PhDr. Rastislava 
Stoličná,  DrSc. 

Komisia  kultúrneho  dedičstva  Úradu  pre  
Slovákov  žijúcich  v  zahraničí 

 členka 

 PhDr.  Monika  Vrzgulová,  
CSc. 

Vzdelávanie  o  holokauste,  expertná  
skupina  Ministerstva  školstva  SR 

 členka 
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8.2.  Expertízna  činnosť  a  iné  služby  pre  štátnu  správu  a  samosprávy  
 
Názov  expertízy: Členstvo  vo  Vedeckej  rade  Slovenského  národného  múzea  - Etnografického  
múzea  v  Martine 
Adresát  expertízy: SNM - Etnografické  múzeum  v  Martine 
Spracoval: PhDr.  Gabriela  Kiliánová,  CSc. 
Stručný  opis: Koncepčná  a  vedecko-organizačná  práca;;    
 
Názov  expertízy: Členstvo  vo  výberovej  komisii 
Adresát  expertízy: Akademie  věd  České  republiky 
Spracoval: PhDr.  Gabriela  Kiliánová,  CSc. 
Stručný  opis: Členstvo  vo  výberovej  komisii  na  obsadenie  miesta  riaditeľa  etnologického  ústavu  
AV  ČR  v  Prahe;;    
 
Názov  expertízy: Členstvo  vo  výberovej  komisii 
Adresát  expertízy: Ministerstvo  kultúry  SR 
Spracoval: PhDr.  Gabriela  Kiliánová,  CSc. 
Stručný  opis: Členstvo  vo  výberovej  komisii  na  obsadenie  funkcie  Štatutárny  orgán  - generálny  
riaditeľ  Ústredia  ľudovej  umeleckej  výroby  (zasadnutia  2.  a  15.10.2012);;    
 
Názov  expertízy: Členstvo  v  Programovej  rade  Medzinárodného  folklórneho  festivalu  Myjava 
Adresát  expertízy: Mestský  úrad  Myjava 
Spracoval:  Daniel Luther, CSc. 
Stručný  opis: odborná  konzultačná  a  programová  činnosť;;    
 
Názov  expertízy: Vedecký  recenzentský  posudok  publikácie 
Adresát  expertízy: Obec  Hrušov 
Spracoval:  Daniel Luther, CSc. 
Stručný  opis: Posudok  na  rukopis  publikácie  Zvykoslovie  obce  Hrušov.  Edícia  Tradičná  ľudová  
kultúra  obce  Hrušov.  Hrušov,  2012    
 
Názov  expertízy: Vyžiadané  vystúpenie  pri  príležitosti  Svetového  dňa  Rómov 
Adresát  expertízy: Úrad  splnomocnenca  vlády  SR  pre  rómske  komunity 
Spracoval: PhDr. Arne Mann, CSc. 
Stručný  opis: Zmeny  v  živote  Rómov  po  roku  1989  - vystúpenie  na  verejnosti;;  Bratislava,  
Nákupné  centrum  Aupark,  3.4.2012    
 
Názov  expertízy: Predsedníčka  odbornej  poroty  súťaže  prác  v  etnologickom  výskume  Mjartanovo  
Sebedražie  2011 
Adresát  expertízy: Regionálne  kultúrne  centrum  v  Prievidzi 
Spracoval: PhDr.  Katarína  Popelková,  CSc. 
Stručný  opis: Vedenie  odbornej  poroty,  odborné  posudzovanie  kvalitatívnej  úrovne  prác  
prihlásených  do  súťaže  v  etnologickom  výskume  Mjartanovo  Sebedražie  2011  (február-marec 
2012).  Ďalším  členom  poroty  a  súčasne  posudzovateľom  prác  bol  J.  Zajonc;;      posudzovateľmi  
súťažných  prác  boli:  M.  Benža,  Ľ.  Falťanová, E.  Krekovičová,  D.  Luther  a  P.  Slavkovský;;    
 
Názov  expertízy: Členstvo  vo  Vedeckej  rade  SNM  - Etnografického  múzea  v  Martine 
Adresát  expertízy: SNM - Etnografické  múzeum  v  Martine 
Spracoval: PhDr.  Peter  Slavkovský,  DrSc. 
Stručný  opis: Koncepčná  a  vedecko-organizačná  práca;;    
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Názov  expertízy: Členstvo  v  medzinár.  expertnej  skupine  International     Holocaust  Remembrance  
Alliance (IHRA) 
Adresát  expertízy: Ministerstvo  školstva,  vedy,  výskumu  a  športu  SR 
Spracoval: PhDr.  Monika  Vrzgulová,  CSc. 
Stručný  opis: Nominácia  Ministerstvom  školstva  ako  členka  (od  roku  2005)  národnej  delegácie  SR  
v  IHRA:  v  tejto  organizácii  členka  Stáleho  výboru  pre  sledovanie  popierania  holokaustu  a  súčasné  
prejavy  antisemitizmu;;  v  období  03.  2012-03.  2013  predsedn.  skupiny  špecializovanej na 
vzdelávanie  o  holokauste  (EWG);;  činnosť:  príprava  programov  a  vedenie  zasadnutí  EWG,  
komunikácia  za  EWG  v  rámci  plenárneho  zasadnutia  v  Mechelene  (24.-28.  jún  2012),  v  Liege  
(10.-13. december 2012);  
 
Názov  expertízy: Spolupráca  pri  riešení  projektu  Transrodoví  ľudia  v  procese  zmeny  pohlavia  a  
zdravotnícka  starostlivosť 
Adresát  expertízy: TransFúzia,  občianske  združenie 
Spracoval: Mgr.  Vendula  Wiesnerová 
Stručný  opis: Aplikovaná  odborná  spolupráca  na  výskumnom  projekte  (február-jún  2012);;    
 
Názov  expertízy: Spolupráca  s  Ústredím  ľudovej  umeleckej  výroby  v  Bratislave 
Adresát  expertízy: konzultant 
Spracoval: PhDr. Juraj Zajonc, CSc. 
Stručný  opis: Člen  Komisie  na  tvorbu  zbierok  Múzea  ľudovej  umeleckej  kultúry  Ústredia  ľudovej  
umeleckej  výroby  (od  25. 11. 2011).  
  
 
8.3.  Členstvo  v  radách  štátnych  programov  a  podprogramov  ŠPVV  a  ŠO  
 
Tabuľka  8b  Členstvo  v  radách  štátnych  programov  a  podprogramov  ŠPVV  a  ŠO 

Meno  pracovníka Názov  orgánu Funkcia 
 RNDr., Mgr. Tatiana 
Bužeková,  PhD. 

Národný  štipendijný  program SR, 
Výberová  komisia  SAIA  pre  udelenie  
štipendií  uchádzačom  zo  zahraničia 

 členka  výberovej  komisie 

 PhDr.  Gabriela  Kiliánová,  
CSc. 

Slovenská  komisia  UNESCO,  sekcia  pre  
kultúru    

 členka 

 Rada  APVV  pre  humanitné  vedy  predsedníčka 
 Slovenský  národný  výbor  pre  program  

Pamäť  sveta,  Slovenská  komisia  
UNESCO 

 členka 

  
 
8.4.   Prehľad   aktuálnych   spoločenských   problémov,   ktoré   riešilo   pracovisko   v   spolupráci   s  
Kanceláriou  prezidenta  SR,  s  vládnymi  a  parlamentnými  orgánmi  alebo  pre  ich  potrebu 
 
Ťažiská spolupráce  Ústavu  etnológie  SAV  so  štátnymi  orgánmi  spočívali  v  roku  2012  na  
problematike: 
• riešenia  situácie  obyvateľov  sociálne  vylúčených  lokalít  Slovenska  spočívajúcej  na  empirických  
vedeckých  poznatkoch,  oponovania  projektov  a  vládnych  dokumentov  dotýkajúcich  sa  problému  
sociálnej  exklúzie;; 
• sprístupňovania,  popularizácie  a  pedagogickej  činnosti  v  problematike  aktuálnej  situácie  rómskej  
minority  na  Slovensku  a  histórie  Rómov  na  Slovensku;; 
• identifikácie,  spôsobov  ochrany  a  sprístupňovania  prvkov  kultúrneho  dedičstva  Slovenska  širokej 
verejnosti; 
• koncepcie  pamiatkovej  starostlivosti,  ochrany  kultúrneho  dedičstva  príslušníkov  slovenskej  
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minority  žijúcich  v  zahraničí;; 
• odbornej  identifikácie  a  expertného  posudzovania  kultúrnych  a  spoločenských  fenoménov  
navrhovaných  na  zápis  do  Reprezentatívneho  zoznamu  nehmotného  kultúrneho  dedičstva  
Slovenska; 
• vzdelávania  o  ľudských  právach,  antisemitizme  a  holokauste  (nadväzujúceho  na  aktivitu  v  
medzinárodných  špecializovaných  odborných  skupinách)  s  uplatnením  empirických  vedeckých  
poznatkov  z  územia  Slovenska  a  zahraničných  praktických  skúseností  v  pedagogickej  aktivite  
zameranej  na  uvedenú  problematiku;; 
• zahraničnej  mobility  slovenských  vedcov  (odborné  posudzovanie  kandidátov  udelenia  štátnych  
štipendií  na  zahraničné  vedecké  a  študijné  pobyty);; 
• otázok  vedeckej  koncepcie  a  rozvoja  slovenského  múzejníctva  špecializovaného  na  kultúrne  
dedičstvo,  etnografiu  a  folkloristiku. 
  
 



 
Správa  o  činnosti  organizácie  SAV 

 

39 

9. Vedecko-organizačné  a  popularizačné  aktivity  
  
 
9.1.Vedecko-popularizačná  činnosť  
 
9.1.1.  Najvýznamnejšia  vedecko-popularizačná  činnosť  pracovníkov  organizácie  SAV  
 
Tabuľka  9a  Vedecko-popularizačná  činnosť  pracovníkov  organizácie  SAV 

Meno Spoluautori Typ1 Názov Miesto 
zverejnenia 

Dátum  alebo  
počet za rok 

Doc. PhDr. Zuzana 
Beňušková,  CSc.   TV  Pamiatka  zosnulých  STV 31.10.2012 

Doc. PhDr. Zuzana 
Beňušková,  CSc.   TV  Pamiatka  zosnulých  TA3 1.11.2012 

Mgr.  Soňa  Gyárfáš  
Lutherová,  PhD.   PB 

 Vizuálna  
antropológia      [8  
rkp.str.] 

 VŠVU Bratislava: 
Podujatie The lure of 
the  real.  Metódy  a  
nástroje  spracovania  
reality  v  antropológii,  

filme a 
kolaboratívnych  

projektoch  

8.12.2012 

Mgr.  Tomáš  Hrustič,  
PhD.   PB 

 Možnosti  inkluze  
romského  
obyvatelstva: 
zkušenosti  ze  
Slovenské republiky - 
pozvaný  hosť  do  
diskusie 

 Masarykova 
demokratická  

akademie, Praha 
(spoluorg. Friedrich 

Ebert Stifftung) 

4.6.2012 

Mgr.  Tomáš  Hrustič,  
PhD.   PB 

 Možnosti  inklúzie  
Rómov  na  Slovensku  - 
pozvaný  hosť  do  
diskusie 

 Filmová  a  televízna  
fakulta  VŠMU  

(spoluorg. Friedrich 
Ebert Stifftung) 

22.5.2012 

Mgr.  Tomáš  Hrustič,  
PhD. 

 autor filmu Jaro 
Vojtek DO 

 Cigáni  idú  do  volieb  - 
spolupráca  na  príprave  
filmu a diskusia k 
filmu na festivale 

 Filmový  festival  
Jeden svet 5.12.2012 

PhDr. Gabriela 
Kiliánová, CSc.   TV 

 Poskytnutý  rozhovor  
o  účasti  na  
medzinárodnej  
konferencii 
organizovanej 
Etnologickým  
inštitútom  Srbskej  
akadémie  vied    

 Srpska televizija; 
dostupné  na  internete  

http://www.srpskatelev
izija.com/index.php?o
ption=content&task=vi
ew&id=1070&Itemid  

8.10.2012 

PhDr. Gabriela 
Kiliánová,  CSc.   TV 

 Živý  časopis,  
prezentácia  
Slovenského  
národopisu  v  rámci  
programu FolkCool, 
Divadlo  SĽUK  - 
poskytnutý  rozhovor 

 STV,  relácia  Správy  
STV 24.10.2012 

PhDr. Arne Mann, 
CSc.   TV 

 poskytnutý  rozhovor  
pre  Rómsku  tlačovú  
kanceláriu  (2.  4.  2012) 

 STV  2,  relácia  
Rómsky  magazín  So  

vakeras? 
19.4.2012 

PhDr. Arne Mann, 
CSc.   PB 

 Rómovia  na  
Slovensku v 
medzivojnovom 
období.  [6  rkp.  str.] 

 Muzeum  romské  
kultury Brno 17.10.2012 
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PhDr. Arne Mann, 
CSc.   PB 

 Rómovia na 
Slovensku v rokoch 
1945-1989  [10 rkp. 
str.] 

 Ústav  pamäti  národa,  
Bratislava 26.7.2012 

PhDr. Arne Mann, 
CSc.   PB 

 Stručné  dejiny  
Rómov.  Kultúrne  
centrum Dunaj - 
jazykuchyňa  – škola  
menšinových  jazykov  
[10 rkp. str.] 

 Kultúrne  centrum  
Dunaj, Bratislava 24.10.2012 

PhDr. Arne Mann, 
CSc.   TV 

 účinkovanie  v  
dokumentárnom  filme  
„Pred  dedinou  za  
dedinou“,  o  rómskych  
osadách  na  Slovensku    

 STV 2, 15.20 hod, 
repríza  9.6.2012,  7.00  

hod. 
13.5.2012 

PhDr. Arne Mann, 
CSc.   PB 

 Vika by mala 50 
rokov. Referát  pri  
otvorení  výstavy  
rómskej  výtvarníčky  
Violy 
Petrášovej-Stojkovej  
[4 rkp. str.] 

 Múzeum  Ľudovíta  
Štúra  Modra 13.7.2012 

PhDr. Arne Mann, 
CSc. 

 doc. H. 
Hlôšková TV  Rómske  rozprávky 

 Slovenský  rozhlas  – 
Rádio  Devín,  relácia  

Zvedavec 
17.4.2012 

Mgr. Tatiana 
Podolinská,  PhD.   PB 

 Diskusia o smrti - 
pozvaná  hosťka  
diskusie 

 Bratislava, Centrum 
OZ Quo Vadis 14.6.2012 

Mgr. Tatiana 
Podolinská,  PhD.   PB 

 Možnosti  inklúzie  
Rómov  na  Slovensku  - 
pozvaná  hosťka  
diskusie 

  Filmová  a  televízna  
fakulta  VŠMU 22.5.2012 

PhDr.  Katarína  
Popelková,  CSc.   RO 

 Spoločenské  aspekty  
prežívania  Druhého  
sviatku  vianočného  v  
súčasnosti  a  obyčaje  
spojené  na  Slovensku  s  
dňom  Štefana  - 
poskytnutý  rozhovor 

 Slovenský  rozhlas    26.12.2012 

PhDr.  Katarína  
Popelková,  CSc. 

 Miroslav  Tížik,  
sociológ;;  Alžbeta  
Lukáčová,  
etnomuzikologič
ka 

IN 

 Videodiskusia:  Dáta  a  
dátové  archívy  - 
pozvaná  hosťka  do  
videodiskusie v cykle 
pripravovanom 
Sociologickým  
ústavom  SAV  Živá  
vo/edička 

 
http://www.youtube.co
m/watch?feature=play
er_embedded&v=d54

ZbJSuQXk 

21.11.2012 

PhDr.  Katarína  
Popelková,  CSc. 

 PhDr. Juraj 
Zajonc, CSc. PB 

 Interaktívna  
prezentácia  
elektronickej 
encyklopédie  Tradičná  
kultúra  Slovenska  
slovom a obrazom pod 
názvom  Nájdi  grgalicu  
na webe! 

 Festival vedy - Noc 
výskumníkov na 
Slovensku 2012.  

Avion Shoping park. 
Organizátor  SOVVA 

28.9.2012 

PhDr.  Katarína  
Popelková,  CSc. 

 redaktor Martin 
Linhart TV 

 Predkresťanské  
predstavy  spojené  so  
zosnulými  a  
posmrtným  životom  (v  
súvislosti  s  blížiacim  
sa  Sviatkom  všetkých  
svätých) 

 TA3,  Hlavné  správy 1.11.2012 
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PhDr.  Katarína  
Popelková,  CSc. 

 redaktor Matej 
Hábek RO 

 Vývoj  spôsobov  
umiestnenia 
vianočného  stromčeka  
v  interiéri  - poskytnutý  
rozhovor 

 Rádio  VIVA,  
rozhovor 11.20 hod 24.12.2012 

PhDr.  Katarína  
Popelková,  CSc. 

 redaktor Matej 
Hábek RO 

 Výzdoba  vianočného  
stromčeka  - 
poskytnutý  rozhovor 

 Rádio  VIVA,  
rozhovor 12.20 hod. 19.12.2012 

PhDr. Peter Salner, 
DrSc.   RO 

 250.  výročie  
narodenia Chatama 
Sofera 

 SRO,  Rádio  Devín,  
relácia  Rubikon,  16.30  

hod. 
5.10.2012 

PhDr. Peter Salner, 
DrSc.   PB  Etnická  premena  

Bratislavy  
 Gymnázium  C.S.  
Lewisa, Bratislava 14.6.2012 

PhDr. Peter Salner, 
DrSc.   PB 

 Chatam Sofer - 
prednáška  pre  žiakov  
ZDŠ 

 ZDŠ  Jánova  Lehota 26.3.2012 

PhDr. Peter Salner, 
DrSc.   PB  Chatam Sofer 

Memoriál 
 Bratislava, CK Dunaj  
(V  rámci  podujatia  
Jazykuchyňa) 

29.10.2012 

PhDr. Peter Salner, 
DrSc.   PB  Memoriál  Ch.  Sofera  

(zánik  a  obnova) 

 Šaľa,  Centrum  
voľného  času  (V  rámci  
Európskeho  týždňa  
židovskej  kultúry)    

11.9.2012 

PhDr. Peter Salner, 
DrSc.   PB  Memoriál  Chatama  

Sofera  

 Katedra antropologie 
PrFUK - prednáška  pre  

poslucháčov  a  
zamestnancov 

18.4.2012 

PhDr. Peter Salner, 
DrSc.   PB  Návrat  strateného  

mesta 
 Gymnázium  C.S.  
Lewisa, Bratislava 14.6.2012 

PhDr. Peter Salner, 
DrSc.   PB 

 Nezabudnime. 
Beseda k 
Medzinárodnému  dňu  
pamiatky  obetí  
holokaustu 

 Bratislava, 
Staromestská  knižnica 25.1.2012 

PhDr. Peter Salner, 
DrSc.   TL  V tieni z hory 

mŕtvych. 
 SME, 26.3.2012, s. 

13 27.3.2012 

PhDr. Peter 
Slavkovský,  DrSc.   TV 

 Čo znamenala jar v 
tradičnej  roľníckej  
kultúre?  - poskytnutý  
rozhovor 

 STV 13.4.2012 

prof. PhDr. Rastislava 
Stoličná,  DrSc.   TL  Bláznivé  fašiangy  a  

potom  pôst 
 Moje zdravie, 2012, 

č.  2,  s.  92-94  2012 

prof. PhDr. Rastislava 
Stoličná,  DrSc.   TL  Veľká noc  to  nie  sú  

len  vajíčka.    
 Moje zdravie, 2012, 

č.  4,  s.  92-93 2012 

PhDr. Monika 
Vrzgulová,  CSc.   PB 

 Debata Naboso o 
holokauste, dobre a 
zle.  

 Čajovňa  UNIK,     
Bratislava, 

Ferienčíkova  3 
3.5.2012 

PhDr. Monika 
Vrzgulová,  CSc.   PB 

 Holocaust Education 
and Research in 
Slovakia after 1989. 
Vyžiadaná  prednáška  
na  stretnutí  potomkov  
židovských  
obyvateľov  Bardejova  
pri  príležitosti  70.  
výročia  deportácií  
židovz  Bardejova.    

 Bardejov 16.5.2012 

PhDr. Monika 
Vrzgulová,  CSc.   PB 

 Holokaust a jeho 
príbehy.  Prednáška  pre  
členov  Kolégia  Antona  

 Bratislava, 
Škarniclova  4 24.4.2012 
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Neuwirtha 

PhDr. Monika 
Vrzgulová,  CSc.   PB 

 Holokaust na 
Slovensku – osobné  
histórie.          

 Škola  pre  mimoriadne  
nadané  deti  a  

Gymnázium,  Teplická  
7, Bratislava 3 

26.3.2012 

PhDr. Monika 
Vrzgulová,  CSc.   PB 

 Vzdelávanie  o  
holokauste – špecifiká  
práce  lektorov 

 Seminár  ICEJ  pre  
budúcich  lektorov  na  
školách,  v  spolupráci  
so SNM - Múzeom  
židovskej  kultúry     

2.-3.  júla  2012 

2.7.2012 

PhDr. Monika 
Vrzgulová,  CSc.   iné 

 Vzdelávanie  o  
holokauste a internet. 
Seminár  pre  
stredoškolských  
učiteľov  v  spolupráci  s  
Nadáciou  Milana  
Šimečku 

 Bratislava,  12.  jún  
2012 12.6.2012 

PhDr. Monika 
Vrzgulová,  CSc. 

  Diskutujúci:  
Marína  Zavacká,  
Andrej Findor, 
Fedor  Blaščák 

PB 

 Moderné  dejiny 
Slovenska - čo  si  
pripomíname  a  na  čo  
zabúdame?  
Organizovanie a 
moderovanie 
diskusného  stretnutia  v  
rámci  kultúrneho  
protestu  Dosť  bolo  
ticha 

 KC DUNAJ, 
Bratislava pre 
študentov  

bratislavských  
stredných  škôl    

14.3.2012 

PhDr. Juraj Zajonc, 
CSc.   TV 

 Halloween – Všech  
svätých  – Pamiatka 
zosnulých.  Rozhovor    

 TV  Markíza 2.11.2012 

PhDr. Juraj Zajonc, 
CSc.   PB 

 Ručné  tkanie  a  
domácke  tkaniny  na  
Slovensku.  Prednáška  
pre  účastníkov  kurzu  
ručného  tkania  Školy  
remesiel  ÚĽUV-u a 
pre  verejnosť.      [ppp  
57  tabúľ] 

 Bratislava,  Ústredie  
ľudovej  umeleckej  

výroby 
5.11.2012 

PhDr. Juraj Zajonc, 
CSc.   DO 

 Spolupráca  na  
filmovom dokumente  
z  cyklu  Jeden  deň,  
produkcia Rozhlas a 
televízia  Slovenska  a  
ART4 

 STV 2, 20.55 hod. 12.11.2012 

PhDr. Juraj Zajonc, 
CSc.   IN 

 Sviatok  sv.  Valentína  
: text [5 rkp. str.] pre 
SITA. 

 
http://www.24hod.sk/v
alentin-marketing-zme
nil-zamer-i-sposob-osl
avy-sviatku-tvrdi-etnol

og-cl186724.html 
stránka:  24  hodín.sk  
citované:  2012-02-14;  

ht 

14.2.2012 

PhDr. Juraj Zajonc, 
CSc.   PB 

 Tradičné ľudové  
paličkované  čipky  na  
Slovensku.  Prednáška  
pre  účastníkov  kurzu  
paličkovanej  čipky  
Školy  remesiel  
ÚĽUV-u a pre 
verejnosť      [ppp  57  

 Bratislava,  Ústredie  
ľudovej  umeleckej  

výroby 
7.11.2012 
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tabúľ] 

PhDr. Juraj Zajonc, 
CSc.   PB 

 Tradičné  ľudové  
paličkované  čipky  na  
Slovensku.  Prednáška  
pre  účastníkov  kurzu  
paličkovanej  čipky  
Školy  remesiel  
ÚĽUV-u a pre 
verejnosť.      [ppp  57  
tabúľ] 

  Banská  Bystrica,  
Ústredie  ľudovej  
umeleckej  výroby 

16.5.2012 

PhDr. Juraj Zajonc, 
CSc.   IN 

 Vampirizus. 
Rozhovor poskytnutý  
denníku  SME.     
Publikovaná  časť  pod  
názvom:  Upíri.  Od  
netvorov k hrdinom 

 
http://kultura.sme.sk/c/
6267531/uipri-od-netv
orov-k-hrdinom.html 
stránka:  SME.sk  

citované:  27.  2.  2012 

27.2.2012 

PhDr. Juraj Zajonc, 
CSc. 

 Katarína  
Popelková PB 

 Interaktívna 
prezentácia  
elektronickej 
encyklopédie  Tradičná  
kultúra  Slovenska  
slovom a obrazom pod 
názvom  Nájdi  grgalicu  
na webe! 

 Festival vedy - Noc 
výskumníkov  na  
Slovensku 2012. 

Avion Shoping park. 
Organizátor  SOVVA 

28.9.2012 

Mgr. Zuzana 
Profantová,  CSc. 

 Zuzana 
Beňušková IN 

 Žili  sme  v  socializme        
1945-1989 - tvorba 
internetovej  stránky  
výskumného  projektu  
s  účelom  vyzvať  
verejnosť  k  spolupráci  
pri  zhromažďovaní  
spomienok na obdobie 
pred rokom 1989 

 
http://socializmus.web

s.com/ 
2012 

  
1 PB - prednáška/beseda, TL - tlač,  TV  - televízia,  RO  - rozhlas, IN - internet, EX - exkurzia, PU - 
publikácia,  MM  - multimédiá,  DO  - dokumentárny  film  
  
 
9.1.2.  Súhrnné  počty  vedecko-popularizačných  činností  organizácie  SAV  
 
Tabuľka  9b  Súhrnné  počty  vedecko-popularizačných  činností  organizácie  SAV 

Typ Počet Typ Počet Typ Počet 
prednášky/besedy 27 tlač 4 TV 10 

rozhlas 4 internet 4 exkurzie 0 
publikácie 0 multimediálne  nosiče 0 dokumentárne  filmy 2 

iné 1     
  
9.2. Vedecko-organizačná  činnosť  
 
Tabuľka  9c  Vedecko-organizačná  činnosť 

Názov  podujatia Domáca/  
medzinárodná Miesto Dátum  konania Počet  

účastníkov 
 Národný  konzultačný  
panel  Kultúrne  dedičstvo domáca Banská  Bystrica 16.03.-16.03.2012 25 

 Ľudové  poznanie domáca Bratislava 31.05.-01.06.2012 18 
 Odborný  seminár s 
prednáškou  T.  E.  Lawsona   domáca Bratislava 18.10.-18.10.2012 20 
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(Queen's University, 
Belfast)  na  tému  Moving  
from Why to How 
 Folkcool:  Ľudové  divadlo  - 
Svetová  premiéra  živého  
časopisu 

domáca Rusovce,  SĽUK 23.10.-23.10.2012 50 

 Prezentácia  publikácií  
Ústavu  etnológie  SAV:  Od  
folklóru  k  literárnemu  
folklorizmu  a  Žili  sme  v  
socializme I. 

domáca Bratislava 12.11.-12.11.2012 110 

 Možnosti  inklúzie  a  
komunitné  skúsenosti  ľudí  v  
rómskych  osadách 

domáca Bratislava 07.12.-07.12.2012 10 

 Adaptácia  obyvateľov 
mesta v procesoch 
spoločenských  zmien 

domáca Bratislava 14.12.-14.12.2012 12 

 Holokaust  ako  rámec  
dobra a zla domáca Bratislava 19.12.-19.12.2012 12 

 ETNOFOLK M12 meeting medzinárodná Bratislava 19.04.-20.04.2012 27 
 Metodologické  problémy v 
etnografickom  výskume  
sociálnych  reprezentácií 

medzinárodná Bratislava 08.11.-09.11.2012 27 

  
9.3.  Účasť  na  výstavách  
  
     
Názov  výstavy:  Hemocity;;  Výstava  Kristíny  Španihelovej;;             
Miesto  konania:  Bratislava,  Galéria  Eggplant,  Panenská  27             
Dátum: 10.10.2012     
Zhodnotenie  účasti:  S.  Gyárfáš  Lutherová:  kurátorka  výstavy;;  trvanie  výstavy  10.10.–16.11.2012;      
   
9.4.  Účasť  v  programových  a  organizačných  výboroch  národných  konferencií  
  
Tabuľka  9d  Programové  a  organizačné  výbory  národných  konferencií 

Typ  výboru Programový Organizačný Programový  i  organizačný 
Počet  členstiev 1 7 0 

  
9.5.  Členstvo  v  redakčných  radách  časopisov  
 
PhDr.  Mojmír  Benža,  PhD.  
 

Ethnologia  actualis  slovaca  (funkcia:  člen) 
Slavica  slovaca  (funkcia:  člen)    
 

Mgr.  Zuzana  Búriková,  PhD.  
 

Anthropos:  časopis  pre  humanitné  a  sociálne  poznanie  (funkcia:  členka)    
 

 Oľga  Danglová,  CSc.  
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Remeslo,  umenie,  dizajn  (Vydáva  Ústredie  ľudovej  umeleckej  výroby,  Bratislava)  (funkcia:  
členka)    
 

Mgr.  Táňa  Grauzelová  
 

SPECULUM, recenzovaný  internetový  študentský  časopis  (funkcia:  hlavná  redaktorka)    
 

Mgr.  Tomáš  Hrustič,  PhD.  
 

Axis  Mundi,  časopis  Slovenskej  spoločnosti  pre  štúdium  náboženstiev;;  (funkcia:  člen)    
 

PhDr.  Gabriela  Kiliánová,  CSc.  
 

Anthropological Journal of European  Cultures,  Veľká  Británia  (funkcia:  členka) 
Anthropos,  časopis  pre  humanitné  a  spoločenské  poznanie  (funkcia:  členka) 
Book series of the Europeanist Network, EASA. Europeanist Studies in Socio-Cultural 
Anthropology and Ethnology, LIT Verlag, Berlin, Nemecko  (funkcia:  členka) 
Český  lid,  ČR  (funkcia:  členka) 
Glasnik  Etnografskog  instituta  SANU,  Belehrad,  Srbsko  (funkcia:  členka) 
Human  Affairs  (funkcia:  členka) 
Lětopis,  periodikum  Sorbisches  Institut  e.  V.,  Bautzen,  Nemecko  (funkcia:  členka) 
Slovenský  národopis  (funkcia:  šéfredaktorka)    
 

Doc.  PhDr.  Eva  Krekovičová,  DrSc.  
 

Národopisná  revue,  Česká  republika  (funkcia:  členka) 
Polski  rocznik  muzikologiczny  (vydáva  Sekcja  muzykologów  Zwiazku  kompozytorów  
polskich),  Varšava,  Poľsko  (funkcia:  členka) 
Slovenský  národopis  (funkcia:  členka)    
 

 Daniel Luther, CSc.  
 

Urban  People.  Review  of  Anthropology,  Ethnology  and  Ethology  of  Communication  (Česká  
republika)  (funkcia:  člen  edičnej  rady) 
Vedecká  redakcia  nakladateľstva  Národního  ústavu  lidové  kultury,  Strážnice,  ČR  (funkcia: 
člen)    
 

PhDr. Arne Mann, CSc.  
 

Romano  džaniben  :  časopis  romistických  studií,  Praha,  ČR  (funkcia:  člen)    
 

Mgr.  Tatiana  Podolinská,  PhD.  
 

Axis  Mundi  (funkcia:  členka) 
Slovenský  národopis  (funkcia:  redaktorka)    
 

Mgr.  Zuzana  Profantová,  CSc.  
 

Ethnologia  actualis  Slovaca  (funkcia:  členka) 
Ethnologia  Slovaca  et  Slavica  (funkcia:  členka) 
Etnolingvistyka,  Lublin,  Poľská  republika  (funkcia:  členka) 
Slavica  Slovaca  (funkcia:  členka)    
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PhDr. Peter Salner, DrSc.  
 

Human  Affairs  (funkcia:  čestný  člen  Advisory Board) 
Lidé  města/Urban  people.  Review  of  Anthropology,  Ethnology  and  Ethology  of  
Communication  (Česká  republika)  (funkcia:  člen) 
Slovenský  národopis  (funkcia:  člen) 
Židé  a  Morava;;  Ročenka;;  Vydáva  Muzeum  Kroměřížska,  přísp.  organizace  Zlínského  kraje 
(funkcia:  garant  edičného  radu)    
 

PhDr.  Peter  Slavkovský,  DrSc.  
 

Etnologické  štúdie,  neperiodická  edícia  ÚEt  SAV  (funkcia:  zodpovedný  redaktor) 
Glasnik  Etnografskog  instituta  SANU,  Belehrad,  Srbsko  (funkcia:  člen) 
Redakčná  rada  kolektívneho  diela  Encyclopaedia  Beliana  (funkcia:  člen)    
 

prof.  PhDr.  Rastislava  Stoličná,  DrSc.  
 

Ethnologia  Europea  Centralis,  Česká  republika  - Poľsko  (funkcia:  členka) 
Etnološka  istraživanja.  Etnografski  muzej,  Zagreb,  Chorvátsko.  (funkcia:  členka) 
Infrastruktura i ekologia terénow  wiejskich.  Akademia  rolnicza,     Krakov,  Poľsko  (funkcia:  
členka) 
Studia  etnologiczne  i  antropologiczne,  Poľsko  (funkcia:  členka)    
 

Mgr.  Ľubica  Voľanská,  PhD.  
 

Verein  Dokumentation  lebensgeschichtlicher  Aufzeichnungen;;  vydáva  rad  publikácií     
(funkcia:  členka)    
 

PhDr. Juraj Zajonc, CSc.  
 

Etnologické  štúdie,  neperiodická  edícia  ÚEt  SAV  (funkcia:  zodpovedný  redaktor) 
Krajka  (štvrťročník,  vydáva  Sdružení  Krajka,  Praha,  ČR)  (funkcia:  člen) 
Zborník  Slovenského  národného  múzea  – História      (funkcia:  člen)    
 

9.6.  Činnosť  v  domácich  vedeckých  spoločnostiach  
  
 
Mgr.  Vladimír  Bahna,  PhD.  
 

Slovenská  asociácia  sociálnych  antropológov  (SASA)  (funkcia:  člen) 
Slovenská  spoločnosť  pre  štúdium  náboženstiev  pri  SAV  (funkcia:  člen)    
 

Doc.  PhDr.  Zuzana  Beňušková,  CSc.  
 

Národopisná  spoločnosť  Slovenska  (NSS)  (funkcia:  členka)    
 

PhDr.  Mojmír  Benža,  PhD.  
 

Národopisná  spoločnosť  Slovenska  (funkcia:  podpredseda  výboru) 
Slovenský  komitét  slavistov  (funkcia:  podpredseda  výboru)    
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Mgr.  Zuzana  Búriková,  PhD.  
 

Národopisná  spoločnosť  Slovenska  (NSS)  (funkcia:  členka) 
Slovenská  asociácia  sociálnych  antropológov  (SASA)  (funkcia:  členka  rady)    
 

 Oľga  Danglová,  CSc.  
 

Národopisná  spoločnosť  Slovenska  (funkcia:  čestná  členka)    
 

Mgr.  Soňa  Gyárfáš  Lutherová,  PhD.  
 

Slovenská  asociácia  sociálnych  antropológov  (SASA)  (funkcia:  členka  grantovej  komisie,  
členka  edukačnej  komisie)    
 

Mgr.  Tomáš  Hrustič,  PhD.  
 

Slovenská  asociácia  sociálnych  antropológov  (SASA)  (funkcia:  člen) 
Slovenská  spoločnosť  pre  štúdium  náboženstiev  (SSŠN)  (funkcia:  člen  riadiaceho  výboru)    
 

Mgr.  Ľudmila  Hrustičová  
 

Slovenská  spoločnosť  pre  štúdium  náboženstiev  (SSŠN)  (funkcia:  členka  riadiaceho  výboru)    
 

PhDr.  Gabriela  Kiliánová,  CSc.  
 

Národopisná  spoločnosť  Slovenska  (funkcia:  členka) 
Slovenská  asociácia  sociálnych  antropológov  (SASA)  (funkcia:  členka) 
Slovenská  komisia  pre  UNESCO,  Slovenský  národný  výbor  pre  program  Pamäť  sveta  (funkcia:  
členka  výboru) 
Slovenský  komitét  slavistov  (funkcia:  členka)    
 

Doc.  PhDr.  Eva  Krekovičová,  DrSc.  
 

Národopisná  spoločnosť Slovenska  (funkcia:  členka) 
Slovenská  asociácia  sociálnych  antropológov  (SASA)  (funkcia:  členka)    
 

 Daniel Luther, CSc.  
 

Národopisná  spoločnosť  Slovenska  (NSS)  (funkcia:  člen)    
 

PhDr. Juraj Podoba, CSc.  
 

Národopisná  spoločnosť  Slovenska  (NSS)  (funkcia:  člen) 
Slovenská  asociácia  sociálnych  antropológov  (SASA)  (funkcia:  predseda) 
Spoločnosť  pre  trvalo  udržateľný  život  v  SR  (funkcia:  člen)    
 

Mgr.  Tatiana  Podolinská,  PhD.  
 

Národopisná  spoločnosť  Slovenska  (NSS)  (funkcia:  členka) 
Slovenská  spoločnosť  pre  štúdium  náboženstiev  (SSŠN)  (funkcia:  tajomníčka)    
 

PhDr.  Katarína  Popelková,  CSc.  
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Národopisná  spoločnosť  Slovenska  (NSS)  (funkcia:  členka)    
 

Mgr.  Zuzana  Profantová,  CSc.  
 

Jazykovedná  spoločnosť  Slovenska  (funkcia:  členka) 
Národopisná  spoločnosť  Slovenska  (NSS)  (funkcia:  členka) 
Slovenský  komitét  slavistov  (funkcia:  členka)    
 

Mgr.  Dušan  Ratica,  CSc.  
 

Národopisná  spoločnosť  Slovenska  (NSS)  (funkcia:  člen)    
 

PhDr. Peter Salner, DrSc.  
 

Národný  komitét  UNESCO  MOST  (funkcia:  člen  výboru) 
Národopisná  spoločnosť Slovenska  (NSS)  (funkcia:  člen)    
 

Mgr.  Monika  Sirkovská  
 

Slovenská  spoločnosť  pre  štúdium  náboženstiev  (funkcia:  členka)    
 

PhDr.  Peter  Slavkovský,  DrSc.  
 

Národopisná  spoločnosť  Slovenska  (NSS)  (funkcia:  člen)    
 

prof.  PhDr.  Rastislava  Stoličná,  DrSc.  
 

Národopisná  spoločnosť  Slovenska      (funkcia:  členka)    
 

Mgr.  Juraj  Štofej  
 

Slovenská  spoločnosť  pre  štúdium  náboženstiev  (SSŠN)  (funkcia:  člen)    
 

PhDr.  Monika  Vrzgulová,  CSc.  
 

Národopisná  spoločnosť  Slovenska  (NSS)  (funkcia:  členka)    
 

PhDr. Juraj Zajonc, CSc.  
 

Národopisná  spoločnosť  Slovenska  (NSS)  (funkcia:  člen)    
 

9.7.  Iné  dôležité  informácie  o  vedecko-organizačných  a  popularizačných  aktivitách 
Pracovníci  ÚEt  SAV  sú  často  cielene  oslovovaní  médiami  a  inštitúciami,  v  ktorých  prostredníctvom 
rozhovorov,   vystúpení,   prednášok,   výstav   a   článkov   popularizujú   poznatky   etnológie,   sociálnej  
antropológie   a   religionistiky   z   oblasti   kultúrneho   dedičstva   Slovenska   a   každodennej   kultúry.  
Vyjadrujú   sa   k   aktuálnym   spoločenským   témam   a   udalostiam,   ktoré   sa   viažu   najmä na   otázky  
menšín,   národnej   identity,   riešenie   sociálnych   a   etnických   konfliktov,   zmeny   hodnôt a podobne 
(spolu  52  mediálnych  vystúpení,  viď  časť  9.1.1.). 
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10.  Činnosť  knižnično-informačného  pracoviska  
 
10.1.  Knižničný  fond 
  
Tabuľka  10a  Knižničný  fond 
Knižničné  jednotky  spolu 12 269 

z toho 

knihy  a  zviazané  periodiká 12 198 

audiovizuálne  dokumenty - 

elektronické  dokumenty  (vrátane  digitálnych) - 

mikroformy - 

iné  špeciálne  dokumenty  - dizertácie,  výskumné  správy 71 

Počet  titulov  dochádzajúcich  periodík 53 

  z  toho  zahraničné  periodiká 42 

Ročný  prírastok  knižničných  jednotiek 120 

v tom 

kúpou 22 

darom 89 

výmenou 9 

bezodplatným  prevodom - 

Úbytky  knižničných  jednotiek - 

Knižničné  jednotky  spracované automatizovane - 
  
10.2.  Výpožičky  a  služby 
Tabuľka  10b  Výpožičky  a  služby 
Výpožičky  spolu 698 

z toho 

odborná  literatúra  pre  dospelých 231 

výpožičky  periodík 191 

prezenčné  výpožičky 276 

MVS  iným  knižniciam - 

MVS  z  iných  knižníc 2 

MMVS  iným  knižniciam - 

MMVS  z  iných  knižníc 3 

Počet  vypracovaných  bibliografií - 

Počet  vypracovaných  rešerší - 
  
10.3.  Používatelia    
  
Tabuľka  10c  Užívatelia 
Registrovaní  používatelia 446,  z  toho  v  2012  5  nových 

Návštevníci  knižnice  spolu  (bez  návštevníkov  podujatí) 203 
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 10.4.  Iné  údaje 
  
Tabuľka  10d  Iné  údaje 
On-line  katalóg  knižnice  na  internete  (  1=áno,  0=nie) 0 

Náklady  na  nákup  knižničného  fondu  v  € 368,52 
  
10.5.  Iné  informácie  o  knižničnej  činnosti 
Iná  činnosť: 
- budovanie  autorského  katalógu 
- evidencia časopisov 
- distribúcia  povinných  výtlačkov    
- výmena  ústavných  publikácií  s  partnerskými  inštitúciami 
- výmena  časopisu  Slovenský  národopis  s  10  inštitúciami  (  z  toho  5  zahraničné) 
- prírastkový  zoznam  kníh    
- výstavka  publikačnej  činnosti  - 2x 
- odborné  informácie  realizovaných  online  – 39 
- vedenie  agendy  objednávok,  faktúr,  ostatnej  korešpondencie 
- spolupráca  s  Ústrednou  knižnicou  SAV,  Univerzitnou  knižnicou  a  partnerskými  knižnicami    
/účasť  na  seminároch,  školeniach,  výstavách,  výmena  duplicitných  publikácií  a  pod./ 
- reprografické  služby  - pre  čitateľov,  zahraničné  návštevy  a  potreby  knižnice    
- predaj  kníh  a  časopisov  z  produkcie  ÚEt  SAV    
- nákup  kníh 
- 833  dokumentov  vrátených  a  založených  v  knižničnom  sklade 
Evidencia  publikačnej  činnosti: 
- budovanie  Fondu  publikácií  vedeckých  a  odborných  pracovníkov  ÚEt  SAV 
- evidencia  publikačnej  činnosti  a  ohlasov  v  programe  ARL    
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11.  Aktivity  v  orgánoch  SAV  
  
 
11.1.  Členstvo  vo  Výbore  Snemu  SAV  
 
PhDr.  Monika  Vrzgulová,  CSc.  
 
- členka  Výboru  Snemu  SAV  za  III.  odd.  vied    
  
 
11.2.  Členstvo  v  Predsedníctve  SAV  a  vo  Vedeckej  rade  SAV  
 
PhDr.  Gabriela  Kiliánová,  CSc.  
 
- podpredsedníčka  Rady  riaditeľov  III.  oddelenia  vied  SAV    
  
 
11.3.  Členstvo  vo  vedeckých  kolégiách  SAV  
 
PhDr. Gabriela Kiliánová,  CSc.  
 
- VK  SAV  pre  kultúrnohistorické  vedy  (vedecká  tajomníčka  kolégia)    
 
prof.  PhDr.  Rastislava  Stoličná,  DrSc.  
 
- VK  SAV  pre  kultúrnohistorické  vedy  (členka)    
  
 
11.4.  Členstvo  v  komisiách  SAV  
 
PhDr.  Gabriela  Kiliánová,  CSc.  
 
- Komisia SAV pre posudzovanie  vedeckej  kvalifikácie  zamestnancov  (Atestačná  komisia  
Sociologického  ústavu  SAV,  členka)    
 
Mgr.  Tatiana  Podolinská,  PhD.  
 
- Komisia  SAV  pre  vyhodnocovanie  medzinárodných  projektov  (členka)    
 
PhDr.  Monika  Vrzgulová,  CSc.  
 
- Akreditačná  komisia  SAV  (členka  AKOV  3  za  III.  komoru  Snemu  SAV  pre  hodnotenie  
vedeckých  organizácií  SAV  za  obdobie  2007–2011)  
  
 
11.5.  Členstvo  v  orgánoch  VEGA  
 
Mgr.  Tatiana  Podolinská,  PhD.  
 
- Komisia  VEGA  č.  10  pre  vedy  historické  a  vedy  o  spoločnosti  (filozofia,  sociológia,  politológia,  
teológia)  (členka)    
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12.  Hospodárenie  organizácie  
  
 
12.1.  Výdavky  RO  SAV 
  
Tabuľka  12a  Výdavky  RO  SAV  (v  €) 
Kategória Posledný  

upravený  
rozpočet  r.  2012 

Čerpanie  k  
31.12.2012 

celkom 

 z toho: 
z  rozpočtu z mimoroz. 

zdrojov 

 Výdavky  spolu  570 485 574 281,86 570 481,86 3 800 

 z toho:         

 - kapitálové  výdavky 0 0 0 0 

 - bežné  výdavky 570 485 574 281,86 570 481,86 3 800 

    z toho:         

    - mzdové  výdavky 293 691  293 691 293 691 0 

    odvody do 
poisťovní  a  NÚP 

99 728 99 726,52 99 726,52 0 

    - tovary  a  ďalšie 
služby 

109 781 113 580,22 109 780,22 3 800 

    z toho:         

    výdavky  na  
projekty (VEGA, 
APVV, ŠPVV, MVTP, 
ESF) 

57 044 57 044 57 044 0 

    výdavky  na  
periodickú  tlač 

9 063 9 063 9 063   

    transfery na 
vedeckú  výchovu 

62 457 62 456,50 62 456,50 0 

  
 12.2.  Príjmy  RO  SAV 
  
Tabuľka  12b  Príjmy  RO  SAV  (v  €) 
Kategória Posledný  upravený  rozpočet  

r. 2012 
Plnenie k 31.12.2012 

Príjmy  spolu: 6 276 6 276,48 

 z toho:     

rozpočtované  príjmy  (účet  19) 2 476 2 476 

z toho:     

 - príjmy  za  nájomné    
- príjmy  za  T  a  S    
- iné  príjmy       

 0  
2 098  
378  

 0  
2 098,29  
378,19  

mimorozpočtové  príjmy (účet  
780) 

3 800 3 800 



 
Správa  o  činnosti  organizácie  SAV 

 

53 

13.  Nadácie  a  fondy  pri  organizácii  SAV  
  
 -
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14.  Iné  významné  činnosti  organizácie  SAV  
  
Ústav  etnológie  SAV  je  už  šieste  desaťročie  sídlom  vedeckej  spoločnosti  Národopisná  spoločnosť  
Slovenska so štatútom  občianskeho  združenia.  Spoločnosť  bola  založená  pod  názvom  Slovenská  
národopisná  spoločnosť  pri  SAV v  roku  1958.  S  vedeckým  pracoviskom  spolupracuje  pri  
organizovaní      vedeckých  a  odborno-popularizačných  podujatí,  pri  vydávaní  periodika  Etnologické  
rozpravy i pri tvorbe slovenskej etnologickej bibliografie.  
Ústav  etnológie  SAV  naďalej  vytvára  priestor  na  spoluprácu  s  bývalými  pracovníkmi,  na  
využívanie  ich  odborných  skúseností  a  vedomostí.  Pokračuje  tradícia  neformálneho  stretávania  
bývalých  pracovníkov  s  terajšími  pracovníkmi  každú  poslednú  stredu  v  mesiaci.
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15.  Vyznamenania,  ocenenia  a  ceny  udelené  pracovníkom  organizácie  v  roku  
2012  
  
 
15.1.  Domáce  ocenenia  
 
15.1.1. Ocenenia SAV        
 
Benža  Mojmír       
Čestná  plaketa  Ľudovíta  Štúra  za  zásluhy  v  spoločenských  vedách                   
Oceňovateľ:  SAV            
 
Danglová  Oľga       
Zlatá  medaila  SAV  za  celoživotné  dielo                   
Oceňovateľ:  SAV      
 
15.1.2.  Iné  domáce  ocenenia        
 
Hrustič  Tomáš       
Cena  Jána  Komorovského  za  najlepšiu  vedeckú  publikáciu  z  oblasti  vedeckého  štúdia  náboženstiev  
za rok 2011       
Oceňovateľ:  Katedra  porovnávacej  religionistiky  FF  UK  v  Bratislave  a  Slovenská  spoločnosť  pre  
štúdium  náboženstiev            
 
Podolinská  Tatiana       
Cena  Jána  Komorovského  za  najlepšiu  vedeckú  publikáciu  z  oblasti  vedeckého  štúdia  náboženstiev  
za rok 2011       
Oceňovateľ:  Katedra  porovnávacej  religionistiky  FF  UK  v  Bratislave  a  Slovenská  spoločnosť  pre  
štúdium  náboženstiev            
 
Slavkovský  Peter       
Cena  Andreja  Kmeťa  za  rok  2011                   
Oceňovateľ:  Ministerstvo  kultúry  SR     
Opis: Ocenenie udelené  Ministrom  kultúry  SR  dňa  17.5.2012  
 
15.2.  Medzinárodné  ocenenia 
- 
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16.  Poskytovanie  informácií  v  súlade  so  zákonom  č.  211/2000  Z.  z.  o  slobodnom  
prístupe  k  informáciám  v  znení  neskorších  predpisov  (Zákon  o  slobode  
informácií)  
  
Ústav  etnológie  SAV  zverejňuje  informácie  v  súlade  so  zákonom  č.  211/2000  a  zákonom  č.  
546/2010  (v  zmysle  Nariadenia  vlády  č.  118  z  30.  marca  2011)  na  svojej  webovej  stránke  
http://www.uet.sav.sk/ 
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17.  Problémy  a  podnety  pre  činnosť  SAV  
  
ÚEt  SAV  opätovne  upozorňuje  na  nutnosť  ďalších  opráv  v  budove  na  Klemensovej  19,  ako  je  
napríklad  riešenie  vlhnutia  suterénnych  priestorov,  v  ktorých  sú  umiestnené  vedecké  archívy,  
výmena  podláh  v  pracovniach  na  4.  poschodí  a  na  chodbách,  oprava  schodiska  a  ďalšie.  V  rámci  
protipožiarnych  opatrení  v  budove  na  Klemensovej  ulici  č.  19  by  sme  uvítali  rozmiestnenie  aspoň  
elementárnych  protipožiarnych  hlásičov  a  zdokonalenie  systému  centrálneho  ohlasovania  vzniku  
požiaru  v  budove  z  vrátnice.  Z  hľadiska  priechodnosti  únikových  trás  upozorňujeme  na  nevhodné  
umiestnenie  automatu  na  kávu  v  spojovacej  chodbe  medzi  traktami  budovy.    
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Správu  o  činnosti  organizácie  SAV  spracoval(i):  
 
Mgr.  Tatiana  Podolinská,  PhD.,  02  52964707  kl.  104 
PhDr.  Katarína  Popelková, CSc., 02 52964707 kl. 102 
  
  
Riaditeľ  organizácie  SAV:  
  
  
  
  
   

.......................................................... 
Mgr.  Tatiana  Podolinská,  PhD. 
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Prílohy  
Príloha  A 
Zoznam  zamestnancov  a  doktorandov  organizácie  k  31.12.2012  
 
Zoznam  zamestnancov  podľa  štruktúry (nadväzne  na  údaje  v  Tabuľke  1a) 

 Meno s titulmi Úväzok       
(v %) 

Ročný  prepočítaný  
úväzok 

 Vedúci  vedeckí  pracovníci  DrSc. 

1.  Doc.  PhDr.  Eva  Krekovičová,  DrSc. 100 1.00 

2.  PhDr. Peter Salner, DrSc. 100 1.00 

3.  PhDr. Peter Slavkovský,  DrSc. 100 1.00 

4.  prof.  PhDr.  Rastislava  Stoličná,  DrSc. 100 1.00 

 Vedúci  vedeckí  pracovníci  CSc.,  PhD. 

1.  Oľga  Danglová,  CSc. 20 0.20 

 Samostatní  vedeckí  pracovníci 

1.  Doc.  PhDr.  Zuzana  Beňušková,  CSc. 10 0.10 

2.  RNDr.,  Mgr.  Tatiana  Bužeková,  PhD. 100 1.00 

3.  Mgr.  Ľubica  Falťanová,  CSc. 100 1.00 

4.  PhDr.  Gabriela  Kiliánová,  CSc. 100 1.00 

5.  Daniel Luther, CSc. 100 1.00 

6.  PhDr. Arne Mann, CSc. 100 1.00 

7.  PhDr. Juraj Podoba, CSc. 100 1.00 

8.  Mgr.  Tatiana  Podolinská,  PhD. 100 1.00 

9.  Mgr.  Zuzana  Profantová,  CSc. 100 1.00 

10.  PhDr.  Monika  Vrzgulová,  CSc. 100 1.00 

11.  PhDr. Juraj Zajonc, CSc. 100 1.00 

 Vedeckí  pracovníci 

1.  Mgr.  Vladimír  Bahna,  PhD. 100 0.50 

2.  Mgr. Zuzana Búriková,  PhD. 100 0.00 

3.  Mgr.  Soňa  Gyárfáš  Lutherová,  PhD. 33 0.33 

4.  Mgr.  Tomáš  Hrustič,  PhD. 100 1.00 

5.  Mgr.  Zuzana  Panczová,  PhD. 50 0.00 

6.  PhDr.  Katarína  Popelková,  CSc. 100 1.00 

7.  Mgr. Dušan  Ratica,  CSc. 100 1.00 

8.  Mgr.  Ľubica  Voľanská,  PhD. 100 0.00 

 Odborní  pracovníci  s  VŠ  vzdelaním 

1.  Andrea  Kalivodová 100 1.00 

http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3367
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3378
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3380
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3382
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3358
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3352
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3357
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3360
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3344
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3369
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3370
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3373
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3374
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3376
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3387
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3388
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=7374
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3354
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=7376
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=7183
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=6683
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3375
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3377
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3363
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3365
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2.  PhDr.  Ingrid  Kostovská 100 1.00 

3.  Mgr.  Vladimír  Potančok 50 0.50 

 Odborní  pracovníci  ÚSV 

1.  Magdaléna  Slavkovská 100 1.00 

2.  Edita  Vrátna 100 1.00 

 Ostatní  pracovníci 

1.  Anna  Nagyová 60 0.60 
  
Zoznam  zamestnancov,  ktorí  odišli  v  priebehu  roka 

 Meno s titulmi Dátum  odchodu Ročný  prepočítaný  
úväzok 

 Vedúci  vedeckí  pracovníci  CSc.,  PhD. 

1.  PhDr.  Mojmír  Benža,  PhD. 30.6.2012 0.25 
  
Zoznam doktorandov 

 Meno s titulmi Škola/fakulta Študijný  odbor 

 Interní  doktorandi  hradení  z  prostriedkov  SAV 

 1.  Mgr.  Natália  Blahová  Filozofická  fakulta  UK  3.1.3  etnológia 

 2.  Mgr.  Lucia  Ditmarová  Filozofická  fakulta  UK  3.1.3  etnológia 

 3.  Mgr.  Táňa  Grauzelová  Filozofická  fakulta  UKF  3.1.3  etnológia 

 4.  Mgr.  Miroslava  Hlinčíková  Filozofická  fakulta  UK  3.1.3  etnológia 

 5.  Mgr.  Marek  Hojsík  Filozofická  fakulta  UK  3.1.3  etnológia 

 6.  Mgr.  Magdaléna  Kusá  Filozofická  fakulta  UK  3.1.3  etnológia 

 7.  Mgr.  Monika  Sirkovská  Filozofická  fakulta  UKF  3.1.3  etnológia 

 8.  Mgr.  Juraj  Štofej  Filozofická  fakulta  UKF  3.1.3  etnológia 

 9.  Mgr.  Katarína  Tesárová  Filozofická  fakulta  UKF  3.1.3  etnológia 

 10.  Mgr.  Vendula  Wiesnerová  Filozofická  fakulta  UK  3.1.3  etnológia 

 Interní  doktorandi  hradení z  iných  zdrojov 

organizácia  nemá  interných  doktorandov  hradených  z  iných  zdrojov 

 Externí  doktorandi 

 1.  Mgr.  Ján  Granec  Filozofická  fakulta  UK  3.1.3  etnológia 

 2.  Mgr.  Hedvika  Novotná  Filozofická  fakulta  UK  3.1.3  etnológia 

 3.  Mgr.  Soňa  Štangová  Filozofická  fakulta  UK  3.1.3  etnológia 
 

http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3366
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=8774
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3379
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3386
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=6684
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3351
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Príloha  B 
Projekty  riešené  v  organizácii  
 
Medzinárodné  projekty  
 
Programy:  Medziústavná  dohoda  
 
1.)  Kultúrne  a  transformačné  procesy  v  Srbsku  a  na  Slovensku   
 
Zodpovedný  riešiteľ: Gabriela  Kiliánová 
Trvanie projektu: 1.1.2008 / 30.12.2013 
Evidenčné  číslo  projektu:  
Organizácia  je  
koordinátorom  projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav  etnológie  SAV 
Počet  spoluriešiteľských  
inštitúcií: 

6  - Srbsko: 3, Slovensko: 3 

Čerpané  financie:   
  
           

  
Dosiahnuté  výsledky:  
účasť  na  medzinárodnej  konferencii  na  základe  pozvania  Etnografického  ústavu  SAVU  v  
Belehrade:  
KILIÁNOVÁ,  G.  The  Role  of  the  Social  Sciences  and  Humanities  in  Contemporary  Society  (The  
Slovak case). [11 rkp. str.]. Round  table  of  the  Institute  of  Ethnography  SASA  „Social  Sciences  and  
the Humanities: Facing the Challenges of Postdisciplinarity and the Market. Experiences with 
preparing,  organizing  and  funding  scientific  studies.“  Organizátor:  Institute  of  Ethnography  SASA, 
Beograd; Belehrad, Srbsko, 2.-4.10.2012.  
  
  
Programy: International Visegrad Found (IVF)  
 
2.)  Projekt  Medzinárodného  visegrádskeho  fondu  (IVF)  - Visual Encounters with Alterty 
(Project International Visegar Fund Visual Encounters with Alerty)  
 
Zodpovedný  riešiteľ: Eva  Krekovičová 
Trvanie projektu: 1.1.2012 / 31.12.2013 
Evidenčné  číslo  projektu: 21210049 
Organizácia  je  
koordinátorom  projektu: 

nie 

Koordinátor: Institute of Archeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, 
Warsaw 

Počet  spoluriešiteľských  
inštitúcií: 

6  - Česko:  2,  Maďarsko:  2,  Slovensko:  2 

Čerpané  financie:   
  
           

  
Dosiahnuté  výsledky:  
Aktívna  účasť  na  vedeckej  konferencii  organizovanej  projektom  v  Budapešti:    
KREKOVIČOVÁ,  Eva  – PANCZOVÁ,  Zuzana:  Visual  representations of the others and strangers: 
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A Slovak example in central European context. Konferencia: Visual Encounters with Alterity: 
Representing East-Central and South-Eastern Europeans in the Nineteenth Century and the First 
Half  of  the  Twentieth  Century.  Organizátor: Institute of Ethnology, Hungarian Academy of 
Sciences Budapest; Institute of Archeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Warszaw; 
Institute of Ethnology, Slovak Academy od Sciences, Bratislava; Institute of Ethnology, Czech 
Academy od Sciences,  Prag.  Budapešť,  24.-26.5.2012. [9 s. +  24 obr.]  
  
Programy:  Multilaterálne  - iné  
 
3.)  Projekt  Uaxactún  2010  - 2012 (Proyecto Uaxactun - Monumentos  de  Uaxactún  2010-2012)  
 
Zodpovedný  riešiteľ: Tatiana  Podolinská 
Trvanie projektu: 1.3.2010 / 31.12.2012 
Evidenčné  číslo  projektu: PU/2010; PU/2011, PU/2012 
Organizácia  je  
koordinátorom  projektu: 

nie 

Koordinátor: Slovenský  archeologický  a  historický  inštitút  (SAHI)  v  Bratislave 
Počet  spoluriešiteľských  
inštitúcií: 

13  - Česko:  2,  Francúzsko:  2,  Guatemala:  2,  Mexiko:  2,  Poľsko:  2,  
Slovensko: 3 

Čerpané  financie:   
  
           

Dosiahnuté  výsledky:  
terénny  výskum:    
Riešiteľka  projektu  T.  Podolinská  pracovala  v  roku  2012  ako  vedúca  medzinárodného  výskumného  
tímu  v  rámci  projektového  segmentu  Operácia  15  - Epigrafia y ikonografia de los monumentos de 
Uaxactún  (Guatemala,  3.4.-3.5.2012);  
prednáška  na  medzinárodnom  workshope  a  príprava  kapitol  - výskumných  správ  - do  zahraničnej  
monografie:  
PODOLINSKÁ,  Tatiana  – PALLÁN  GAYOL  Carlos. Capitulo  V.  Documentación  de  los  
monumentos  de  Uaxactún.  In  KOVÁČ,  Milan  – LEIVA ARREDONDO, N. (Eds). Nuevas 
Excavaciónes  en  Uaxactún.  IV,  Temporada  2012,  Cuidad  de  Guatemala,  2012,  p.  325-353.   
  
PALLÁN  GAYOL  Carlos  – PODOLINSKÁ,  Tatiana.  Capitulo  X.  Documentación  de  los  
monumentos  de  TRSOI/A2  (Manautial)  In  KOVÁČ,  Milan  – LEIVA ARREDONDO, N.  (Eds). 
Nuevas  Excavaciónes  en  Uaxactún.  IV,  Temporada  2012,  Cuidad  de  Guatemala,  2012,  p.  137-200.   
  
4.)  Zločiny  proti  ľudskosti  na  civilnom  obyvateľstve  počas  2. svetovej vojny (Crimes against 
Civilian Populations during WW2: Victims, Witnesses, Collaborators and Perpetrators)  
 
Zodpovedný  riešiteľ: Monika  Vrzgulová 
Trvanie projektu: 1.1.2011 / 31.12.2013 
Evidenčné  číslo  projektu:  
Organizácia  je  
koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: United States Holokaust Memorial Museum, Washington, USA 
Počet  spoluriešiteľských  
inštitúcií: 

0  

Čerpané  financie:   
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Dosiahnuté  výsledky:  
terénny  výskum  a  jeho  spracovanie:    
riešiteľka  projektu  M.  Vrzgulová zorganizovala  a  koordinovala  druhú  etapu  terénneho  výskumu  
slovenského  tímu  podieľajúceho  sa  na  projektových  aktivitách  a  osobne  sa  zúčastnila  jednotlivých  
prác:    
1.  predvýskum  23.7.-28.7.2012 – prípravné  rozhovory  so  získanými  respondentmi:  sumáre  20  
predrozhovorov,  2.  výskum  22.9.-27.9.2012  11  rozhovorov  (oral  history)  nakrútených  na      kameru.    
  
Programy:  Bilaterálne  - iné  
 
5.)  Voľba  rodičov  v  otázke      starostlivosti  o  deti      v  Českej  a  Slovenskej  republike (Parental 
Choice and Caring for Children in the Czech Republic and Slovakia)  
 
Zodpovedný  riešiteľ: Soňa  Gyárfáš  Lutherová 
Trvanie projektu: 1.1.2010 / 31.12.2012 
Evidenčné  číslo  projektu: Grantová  agentura  ČR,  projekt  č.  P404/10/1586 
Organizácia  je  
koordinátorom  projektu: 

nie 

Koordinátor: Masarykova univerzita Brno 
Počet  spoluriešiteľských  
inštitúcií: 

0  

Čerpané  financie:   
  
           

Dosiahnuté  výsledky:  
analýza  a  interpretácia  dát,  príprava  publikačných  výstupov;;    
  
6.)  Etnologické  výskumy  slovenského  etnika  v  Maďarsku   
 
Zodpovedný  riešiteľ: Eva  Krekovičová 
Trvanie projektu: 1.1.2006 / 31.12.2012 
Evidenčné  číslo  projektu:  
Organizácia  je  
koordinátorom  projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav  etnológie  SAV 
Počet  spoluriešiteľských  
inštitúcií: 

2  - Maďarsko:  1,  Slovensko:  1 

Čerpané  financie:   
  
           

 Dosiahnuté  výsledky: 
účasť  E.  Krekovičovej  na  medzinárodnom  výskumnom  tábore      v Békešskej  Čabe  (jún  2012);; 
vystúpenie  KREKOVIČOVÁ,  Eva:  K  repertoáru  piesní  Slovákov  z  Maďarska  (predbežné  výsledky  výskumov  
na  prelome  tisícročia)    na  medzinárodnej konferencii Slovenský  jazyk  a  kultúra  v  menšinovom  prostredí.     
v Békéscsabe;  
  
7.)  Mýty  a  „realita“  středoevropských  metropolí  při  utváření  národních  a  nadnárodních  
identit.  Příklad  Prahy,  Bratislavy,  Varšavy,  Krakova  a  Vídně   
 
Zodpovedný  riešiteľ: Daniel Luther 
Trvanie projektu: 1.1.2012 / 31.12.2014 
Evidenčné  číslo  projektu: GA  ČR  P410/12/2390 
Organizácia  je   nie 
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koordinátorom  projektu: 
Koordinátor: Fakulta  humanitních  věd  Univerzity  Karlovy,  Praha 
Počet  spoluriešiteľských  
inštitúcií: 

0  

Čerpané  financie:   
  
           

Dosiahnuté  výsledky:  
aktívna  účasť  na  vedeckej  konferencii:    
LUTHER, D. Bratislava – multikultúrne  alebo  polykultúrne  mesto?  [7,5  rkp.  str.]  Konferencia:  
Mýty  a  „realita“  středoevropských  metropolí  při  utváření  národních  a nadnárodních  identit.  
Organizátor:  FHS  Univerzita  Karlova,  Praha,  20.-21.9.2012.  
SALNER,  P.  Medzivojnová  Bratislava:  mýtus  trojjazyčného  mesta.  [9  rkp.  str.]  Konferencia:  Mýty  
a  „realita“  středoevropských  metropolí  při  utváření  národních  a  nadnárodních  identit.  Organizátor:  
FHS Univerzita Karlova, Praha, 20.-21.9.2012.  
  
8.)  Externá  evaluácia  rómskeho  stredoškolského  štipendia  poskytovaného  Roma  Education  
Fund (External Evaluation of Roma secondary scholarship program)  
 
Zodpovedný  riešiteľ: Tatiana Podolinská 
Trvanie projektu: 27.9.2012 / 15.11.2012 
Evidenčné  číslo  projektu: REF SLO 045 
Organizácia  je  
koordinátorom  projektu: 

nie 

Koordinátor: Roma Education Fund, Budapest 
Počet  spoluriešiteľských  
inštitúcií: 

2  - Slovensko: 2 

Čerpané  financie:   
  
           

 Dosiahnuté  výsledky:  
výskumná  správa  odoslaná  koordinujúcej  inštitúcii:    
HRUSTIČ,  T.  – PODOLINSKÁ,  T.  – HOJSÍK,  M.  External  Evaluation  Report  on  „Roma  
Secondary  Scholarship  Program  in  Slovakia“.  Externá  evaluácia  pre  Roma  Education  Fund  (REF, 
Budapest). November 2012 [78,5 rkp. str.]  
  
  
9.)  Naratívna  každodennosť  v  historicko-etnologickej  a  lingvistickej  perspektíve   
 
Zodpovedný  riešiteľ: Katarína  Žeňuchová 
Zodpovedný  riešiteľ  v  
organizácii  SAV: 

Zuzana  Profantová 

Trvanie projektu: 1.1.2011 / 31.12.2014 
Evidenčné  číslo  projektu:  
Organizácia  je  
koordinátorom  projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav  etnológie  SAV 
Počet  spoluriešiteľských  
inštitúcií: 

5  - Rusko: 2, Slovensko: 3 

Čerpané  financie:   
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Dosiahnuté  výsledky:  
editorská  a  autorská  práca  na  príprave  medzinárodnej  publikácie:    
PROFANTOVÁ,  Z.(vedecká  spoluredaktorka)  Sacrum  et  Profanum.  Jazykovyje,  literaturnyje  i  
etničeskije  vzajmosvjazy  christjanskoj  kuľtury.  Rossijskaja  Akademija  Nauk,  Institut  
slavjanovedenija, Slovackaja Akademija nauk, Institut slavistiky im. Ja. Stanislava, Institut 
etnologii  SAN.  Moskva,  2012,  342  strán,  ISBN  978-7576-0263-9.  
  
prijatie  na  študijné  pobyty  v  ÚEt  SAV  dvoch  vedeckých  pracovníkov  ruskej  projektovej  partnerskej  
inštitúcie:  Dr.  A. Guru a Dr. M. Valentsovej.  
  
Programy: European Regional Development Fund (ERDF)  
 
10.)  Ochrana  a  rozvoj  dedičstva  ľudovej  kultúry  v  strednej  Európe  - ETNOFOLK 
(Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe)  
 
Zodpovedný  riešiteľ: Dušan  Ratica 
Trvanie projektu: 1.5.2011 / 30.4.2014 
Evidenčné  číslo  projektu: 3CE296P4 
Organizácia  je  
koordinátorom  projektu: 

nie 

Koordinátor: Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech 
Republic, p.r.i. 

Počet  spoluriešiteľských 
inštitúcií: 

5  - Česko:  2,  Maďarsko:  1,  Slovensko:  2,  Slovinsko:  0 

Čerpané  financie: ERDF:  27766  €    
  
Podpora  medzinárodnej  spolupráce  z  národných  zdrojov:  4000  €                               

  
Dosiahnuté  výsledky:  
ÚEt  SAV,  ako  hlavný  koordinátor  pre  komunikačnú a  diseminačnú  aktivitu  projektu  ETNOFOLK  
prípravil  koncepciu  a  realizoval  publikovania  leafletu  ETNOFOLK  (5  jazykových  mutácií  – 
anglická,  česká,  slovenská,  maďarská  a  slovinská  verzia;;  termín  distribúcie  – február  2012).  
Rovnako  v  rámci  WP2  UEt  SAV  pripravil  návrh  a  realizoval  vydanie  multilingválnych  verzií     
plagátu  ETNOFOLK  (október  2012).  ÚEt  SAV  zorganizoval  podujatie  ETNOFOLK  M12  meeting     
a Steering Commitee Meeting (Bratislava 19.–20.4.2012).  Z  parciálnych  databáz  bola  vytvorená  
spojená  databáza  (súčasný  stav  zahrňuje  44.256  záznamov)  ako  východisko  pre  vytvorenie  
repozitória  na  serveri  SAV  (pre  internetovú  prezentáciu  DAOD  ÚEt  SAV  a  zároveň  pre  potreby  
portálu  ETNOFOLK).  V  priebehu  októbra  a  novembra  2012  bola  po  vyriešení  technických  a  
koncepčných  problémov  nainštalovaná  aplikácia  Fotoarchív,  ktorá  je  v  súčasnosti  prístupná  na  
internetovej adrese htpp://bach.savba.sk:8080/savfoto-test  pre  editačné  práce,  aplikáciu  EEF  a  
skúšobný  harvesting  zo  strany  technického  kooperátora  projektu  – AiP Beroun. Zaroveň  bola  na  
adrese  http://bach.savba.sk:8080/vademecum/  zprístupnená  aj  stránka  umožňujúca  fultextové  
vyhľadávanie  v  doposiaľ  digitalizovaných  záznamoch  a  príslušných  fotografických  dokumentoch.    
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Projekty  národných  agentúr  
 
Programy: VEGA  
 
1.) Ľudové  poznanie  a  jeho  socio-kultúrne  podmienky (Folk knowledge and its social and 
cultural conditions)  
 
Zodpovedný  riešiteľ: Tatiana  Bužeková 
Trvanie projektu: 1.1.2011 / 31.12.2013 
Evidenčné  číslo  projektu: 2/0092/11 
Organizácia  je  
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav  etnológie  SAV 
Počet  spoluriešiteľských  
inštitúcií: 

0  

Čerpané  financie: VEGA:  8593  €    
  
           

Dosiahnuté  výsledky:  
kapitoly  v  zahraničnej  vedeckej  monografii:    
KILIÁNOVÁ,  G.  Introduction:  Ritual,  Conflict  and  Consensus.  In  KILIÁNOVÁ,  G.,  JAHODA,  
Ch.,  FERENCOVÁ,  M.  eds.  Ritual,  Conflict  and  Consensus:  Case  Studies  from  Asia  and  Europe.  
Vienna:  Verlag  der  Österreichischen  Akademie  der  Wissenschaften  2012,      s.  1–11. [28 rkp. str.]  
BUŽEKOVÁ,  T.  Modern  faces  of  antient  wisdom.  In  KILIÁNOVÁ,  G.,  JAHODA,  Ch.,  
FERENCOVÁ,  M.  eds.:  Ritual,  Conflict  and  Consensus:  Case  Studies  from  Asia  and  Europe.  
Vienna:  Verlag  der  Österreichischen  Akademie  der  Wissenschaften  2012,  s.  75-90. [38,5 rkp. str.]  
do  tlače  zadaný  rukopis  zborníka:    
BUŽEKOVÁ,  T.,  JEROTIJEVIČ,  D.  (eds):  Metodologické  problémy  etnografického  výskumu.  [v  
tlači]    
  
2.)  Lokálne  iniciatívy  občianskej  sféry  v  rozvoji  sídiel (Local initiatives from civic area in 
settlements' development )  
 
Zodpovedný  riešiteľ: Ľubica  Falťanová 
Trvanie projektu: 1.1.2011 / 31.12.2013 
Evidenčné  číslo  projektu: 2/0052/11 
Organizácia  je  
koordinátorom  projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav  etnológie  SAV 
Počet  spoluriešiteľských  
inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA:  4134  €    
  
           

Dosiahnuté  výsledky:  
vedecká  štúdia:    
PODOBA, Juraj. Qualitative Research and Scientific Knowledge: Social Science in 
Post-Totalitarian  Academia.  In  Human  Affairs,  2012,  roč.  22,  č.  4,  s.  591-602.  
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3.)  Dejiny  etnológie  na  Slovensku  v  druhej  polovici  20.  storočia:  kontinuity  a  diskontinuity  v  
bádaní (The history of ethnology in Slovakia in the second half of the 20th century: continuties and 
discontinuities in scholarly enquiry)  
 
Zodpovedný  riešiteľ: Gabriela  Kiliánová 
Trvanie projektu: 1.1.2011 / 31.12.2013 
Evidenčné  číslo  projektu: 2/0086/11 
Organizácia  je  
koordinátorom  projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav  etnológie  SAV 
Počet  spoluriešiteľských  
inštitúcií: 

0  

Čerpané  financie: VEGA:  5860  €    
  
           

Dosiahnuté  výsledky:  
do  tlače  zadaný  rukopis  autorskej  vedeckej  monografie:    
SLAVKOVSKÝ,  P.:  Slovenská  etnológia  v  kontextoch  doby  (kompendium  dejín  vedného  odboru).  
Bratislava,  VEDA,  129  rkp.  str.  [v  tlači]    
  
4.)  Slovenská  spoločnosť  v  časových  a  medzinárodných  rodových  porovnaniach   
 
Zodpovedný  riešiteľ: Vladimír  Krivý 
Zodpovedný  riešiteľ  v  
organizácii  SAV: 

Tatiana  Podolinská 

Trvanie projektu: 1.1.2011 / 31.12.2013 
Evidenčné  číslo  projektu: 2/0115/11 
Organizácia  je  
koordinátorom  projektu: 

nie 

Koordinátor:  
Počet  spoluriešiteľských  
inštitúcií: 

0  

Čerpané  financie: VEGA:  1240  €    
  
           

Dosiahnuté  výsledky:  
vystúpenie  na  medzinárodnej  konferencii:    
PODOLINSKÁ,  T.  Religious  Change  in  Slovakia  – comparative focus (EVS 1990-2008). 7 rkp. str. 
+  15  str.  ppt  prezentácia.      Konferencia:  Midterim  konference  of  Research  Networok  for  the  Study  
of Religion, European Sociological Association. Potstdam, Nemecko, 2.-5.9.2012.  
  
rukopis kapitoly do monografie:  
PODOLINSKÁ,  Tatiana  – KRIVÝ,  Vladimír  – BAHNA, Miloslav. Religiozita: Slovensko a jeho 
susedia  v  období  neskorej  moderny.  In  KRIVÝ,  Vladimír  (ed.).  názov  monografie  sa  upresní,  
publikácia  má  byť  publikovaná  začiatkom  roka  2014.  [109  normostrán  +  14  grafov/tabuliek = 116 
normostrán]    
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5.)  Adaptácia  obyvateľov  mesta  v  procesoch  spoločenských  zmien (Adaptation of urban 
inhabitants in the processes of social change)  
 
Zodpovedný  riešiteľ: Daniel Luther 
Trvanie projektu: 1.1.2011 / 31.12.2013 
Evidenčné  číslo  projektu: 2/0099/11 
Organizácia  je  
koordinátorom  projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav  etnológie  SAV 
Počet  spoluriešiteľských  
inštitúcií: 

0  

Čerpané  financie: VEGA:  9504  €    
  
           

  
Dosiahnuté  výsledky:  
kapitola  v  zahraničnej  monografii:    
LUTHER, Daniel. Mondialisation visible: le cas de Bratislava. In Production et perception des 
créations  culturelles.  Sous  la  direction  H.  Bálintová  et  J.  Pálková.  Paris  :  L´Harmatan,  2012,  pp.  
177-192. ISBN 978-2-296-96844-8.  
  
6.)  Rómovia  v  majoritnej  spoločnosti:  výskum  modelov  vzájomného  spolužitia (Roma in 
majority society: the research of models of mutual cohabitation)  
 
Zodpovedný  riešiteľ: Tatiana  Podolinská 
Trvanie projektu: 1.1.2011 / 31.12.2013 
Evidenčné  číslo  projektu: 2/0014/11 
Organizácia je 
koordinátorom  projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav  etnológie  SAV 
Počet  spoluriešiteľských  
inštitúcií: 

0  

Čerpané  financie: VEGA:  11017  €    
  
           

Dosiahnuté  výsledky:  
vedecká  monografia:    
PODOLINSKÁ,  T.  – HRUSTIČ,  T.  Religion  as  a  Path  to  Change? The possibilities of Social 
Inclusion of the Roma in Slovakia. Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, Institute of Ethnology, 
2011. 48 s. ISBN 978-80-89149-20-9.  [68,5  rkp.  str.+  6  grafov/schém;;  sumárne  71,5  rkp.str.]  
(recenzovaná  vedecká  monografia)    
  
organizovanie  medzinárodného  panelu  v  rámci  konferencie  European  Association  for  the  Study  of  
Religion  na  tému  „Roma  and  Religion“  (Rómovia  a  náboženstvo)  a  aktívne  vystúpenie  v  rámci  
neho:  
PODOLINSKÁ,  Tatiana.  Personal  Ends  and  Beginnings:  Religious  conversions and narratives of 
life trajectories among Roma in Slovakia. In Ends and Beginnings. Abstracts. EASR Annual 
Conference,  IAHR  Special  Conference.  Stockholm:  Söderntörn  University,  August  23-26, 2012.  
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7.)  Čo  je  to  sviatok  v  21.  storočí  na  Slovensku.  K  otázke  sociálneho  kontextu  rituálov (What Is 
a Holiday in the 21st Century in Slovakia? To the Issue of the Social Context of Rituals)  
 
Zodpovedný  riešiteľ: Katarína  Popelková 
Trvanie projektu: 1.1.2011 / 31.12.2013 
Evidenčné  číslo  projektu: 2/0069/11 
Organizácia  je  
koordinátorom  projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav  etnológie  SAV 
Počet  spoluriešiteľských  
inštitúcií: 

0  

Čerpané  financie: VEGA:  3792  €    
  
           

  
Dosiahnuté  výsledky:  
vedecké  štúdie:    
VRZGULOVÁ,  M.:  Media  Coverage  of  International Women's Day Following the Fall of 
Communism  in  1989.  In  Etnologia  actualis  slovaca,  roč.  12,  2012,  č.  2,  s.  32-51. [32 rkp. str.]  
   
POPELKOVÁ,  K.:  Čo  je  sviatok  v  21.  storočí  na  Slovensku?  (poznámky  k  možnostiam  
etnologického  výskumu).  In  Ethnologia  actualis  Slovaca,  roč.  12,  2012,  č.  2,  s.  9-31. [23 rkp. str.]  
  
8.)  Naratívna  každodennosť  obdobia  socializmu (Narrative Everyday Life of Socialism)  
 
Zodpovedný  riešiteľ: Zuzana  Profantová 
Trvanie projektu: 1.1.2010 / 30.12.2012 
Evidenčné  číslo projektu: 2/0043/10 
Organizácia  je  
koordinátorom  projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav  etnológie  SAV 
Počet  spoluriešiteľských  
inštitúcií: 

0  

Čerpané  financie: VEGA:  2758  €    
  
           

Dosiahnuté  výsledky:  
kolektívna  vedecká  monografia:    
PROFANTOVÁ,  Z.  a  kolektív:  Žili      sme  v  socializme.  Bratislava:  Ústav  etnológie  SAV,  Bratislava  
2012. 350 s. ISBN 978-80-88997-49-8.  
  
9.)  Kulinárna  kultúra  regiónov  Slovenska (Culinary  Culture  of  Slovakia´s  Regions)  
 
Zodpovedný  riešiteľ: Rastislava  Stoličná 
Trvanie projektu: 1.1.2010 / 30.12.2012 
Evidenčné  číslo  projektu: 2/0002/10 
Organizácia  je  
koordinátorom  projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav  etnológie  SAV 
Počet  spoluriešiteľských  
inštitúcií: 

0  

Čerpané  financie: VEGA:  2066  €    
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Dosiahnuté  výsledky:  
do  tlače  zadaný  rukopis  vedeckej  monografie:    
STOLIČNÁ  - MIKOLAJOVÁ,  R.  (Ed.)  – NOVÁKOVÁ,  K.:  Kulinárna  kultúra  regiónov  
Slovenska. Bratislava: Veda, 2012, ISBN 978-80-2214-1257-5.  [v  tlači]    
  
Programy:  Vnútroústavné  
 
10.)  Obrady  a  folklór  medzi kresťanskou  a  svetskou  kultúrou      
 
Zodpovedný  riešiteľ: Eva  Krekovičová 
Trvanie projektu: 1.1.2011 / 31.12.2013 
Evidenčné  číslo  projektu: 28/2011 
Organizácia  je  
koordinátorom  projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav  etnológie  SAV 
Počet  spoluriešiteľských  
inštitúcií: 

0  

Čerpané  financie:   
  
           

Dosiahnuté  výsledky:  
KREKOVIČOVÁ,  E.:  K  duchovným  piesňam  v  ústnom  repertoári  slovenskej  minority  v  Maďarsku.  
(Predbežné  výsledky  výskumov  na  prelome  tisícročia).  In  Národopisná  revue  XXII  (XLIX)  2012,  č.  
3, s. 191-205. [27 rkp. str.]  
  
11.) Ma bisteren - rómsky  holokaust  na  Slovensku   
 
Zodpovedný  riešiteľ: Arne Mann 
Trvanie projektu: 1.3.2009 / 29.2.2012 
Evidenčné  číslo  projektu: 12/2006 
Organizácia  je  
koordinátorom  projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav  etnológie  SAV 
Počet  spoluriešiteľských  
inštitúcií: 

0  

Čerpané  financie:   
  
           

Dosiahnuté  výsledky:  
popularizačná  prednáška    
MANN,  A.  Stručné  dejiny  Rómov.[10  rkp.  str.]  Bratislava,  Kultúrne  centrum  Dunaj  - jazykuchyňa  
– škola  menšinových  jazykov; 24.10.2012   
  
12.)  Židovská  komunita,  majoritná  spoločnosť  a  štátna  moc  po  roku  1945   
 
Zodpovedný  riešiteľ: Peter Salner 
Trvanie projektu: 1.1.2010 / 31.12.2012 
Evidenčné  číslo  projektu: 25/2010 
Organizácia  je  
koordinátorom  projektu: 

áno 
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Koordinátor: Ústav  etnológie  SAV 
Počet  spoluriešiteľských  
inštitúcií: 

0  

Čerpané  financie:   
  
           

Dosiahnuté  výsledky:  
Spoluorganizovanie  a  aktívna  účasť  na  vedeckom  seminári  Holokaust  ako  rámec  dobra  a  zla,  
Bratislava, 19.12.2012 (zorganizovaný  spolu  s  vnútroústavným  projektom  27/2010  a  
dokumentačným  strediskom  holokaustu).       
  
13.) Slovensko a jeho identita   
 
Zodpovedný  riešiteľ: Peter  Slavkovský 
Trvanie projektu: 1.1.2010 / 30.12.2012 
Evidenčné  číslo  projektu: 23/2010 
Organizácia je 
koordinátorom  projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav  etnológie  SAV 
Počet  spoluriešiteľských  
inštitúcií: 

0  

Čerpané  financie:   
  
           

Dosiahnuté  výsledky:  
vedecké  štúdie:    
1.  SLAVKOVSKÝ,  P.  :  Traditional  culture  of  Slovak  colonists  in  Lowland  – issue of social and 
cultural adaptation. In Ethnographic Atlases Regions, Borders, Interfernces.  Ed. G. Barna, 
Budapest  :  Akadémiai  Kiadó,  2012.  ISBN  978  963  05  92567,  s.  55-62.  (recenzovaný  zborník,  
kooperácia  so  SIEF  International  Ethnocartography  Network)  
  
2.  SLAVKOVSKÝ,  P.,  NOVÁKOVÁ,  K.:  Tradičná  agrárna  kultúra  Slovenska  – súčasť  európskej  
roľníckej  civilizácie.  In  HOP  Historie  – Otázky  – Problémy.  Filozofická  fakulta  Univerzity  
Karlovy,  Praha,  2010  č.  2,  s.77-86.  (vyšlo  v  roku  2012)    
  
14.) Reflexie  holokaustu  a  židovská  identita   
 
Zodpovedný  riešiteľ: Monika  Vrzgulová 
Trvanie projektu: 1.3.2010 / 28.2.2012 
Evidenčné  číslo  projektu:  
Organizácia  je  
koordinátorom  projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav  etnológie  SAV 
Počet  spoluriešiteľských  
inštitúcií: 

0  

Čerpané  financie:   
  
           

Dosiahnuté  výsledky:  
Zorganizovanie  vedeckého  seminára  Holokaust  ako  rámec  dobra  a  zla  (Bratislava,  19.12.2012)  v  
spolupráci  s  vnútroústavným  projektom  č.  25/2010  (Židovská  komunita,  majoritná  spoločnosť  a  
štátna  moc  po  roku  1945)  a  Dokumentačným  strediskom  holokaustu.       
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15.)  Budovanie  Elektronického  katalógu  Wollmanovský  archív   
 
Zodpovedný  riešiteľ: Juraj Zajonc 
Trvanie projektu: 1.4.2010 / 30.4.2013 
Evidenčné  číslo  projektu: 24/2010 
Organizácia  je  
koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Ústav  etnológie  SAV 
Počet  spoluriešiteľských  
inštitúcií: 

0  

Čerpané  financie:   
  
           

Dosiahnuté  výsledky:  
práca  realizovaná  priebežne:    
vkladanie  údajov  o  dokumentoch  do  databázy  Wollmanovského  archívu  (WA)  na  základe  
multiaspektovej  analýzy  každého  dokumentu;;  výsledkom  je  komplexná  obsahovo-formálna  
deskripcia  každého  dokumentu  a  rýchla  dostupnosť  údajov  v  spracovanej  časti  fondu  WA;;       
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Príloha  C  
Publikačná  činnosť  organizácie (zoradená  podľa  kategórií)    
  
 
AAB  Vedecké  monografie  vydané  v  domácich  vydavateľstvách  
 
AAB01 ANDRÁŠIOVÁ,  Katarína  - BELIČKOVÁ,  Katarína  - BEŇUŠKOVÁ,  Zuzana - 

BOBULOVÁ,  Lenka  - MLÁDEK-RAJNIAKOVÁ,  Jana  - NOVÁKOVÁ,  Katarína  - 
OLŠAVSKÁ,  Miriam  - PARÍKOVÁ,  Magdaléna  - PROFANTOVÁ,  Zuzana - 
ŠEBO,  Dušan.  Žili  sme  v  socializme  I.  :  kapitoly  z  etnológie  každodennosti.  
Bratislava  :  Ústav  etnológie  SAV,  2012.  350  s.  ISBN  978-80-88997-49-8. 

AAB02 FALŤAN,  Ľubomír  - STRUSSOVÁ,  Mária  - KOSTLÁN,  David  - FALŤANOVÁ,  
Ľubica - SOPIROVÁ,  Alžbeta.  Malé  vidiecke  sídla  na  Slovensku  začiatkom  21.  
storočia.  Bratislava  :  Sociologický  ústav  SAV,  2011.  ISBN  978-80-85544-73-2. 

AAB03 PODOLINSKÁ,  Tatiana - HRUSTIČ,  Tomáš. Religion as a path to change? : The 
Possibilities of Social Inclusion of the Roma in Slovakia . Bratislava : Friedrich 
Ebert Stiftung e. V., Slovakia : Institute of Ethnology SAS, 2011. 48 s. ISBN 
978-80-8914-20-9. 

AAB04 ZAJONC, Juraj.  Premeny  vlákna.  Trnava  :  Edition  Ryba,  2012.  235  s.  ISBN  
978-80-89250-13-4. 

  
ABC Kapitoly vo vedeckých  monografiách  vydané  v zahraničných  vydavateľstvách  
 
ABC01 BUŽEKOVÁ,  Tatiana. Modern Faces of Ancient Wisdom: Neo-Shamanic Practices 

in a Slovak Urban Environment. In Ritual, Conflict and Consensus : Case Studies 
from Asia and Europe. - Wien : Verlag  der  Österreichischen  Akademie  der  
Wissenschaften, 2012, s. 75-90. ISBN 978-3-7001-7133-1. 

ABC02 KILIÁNOVÁ,  Gabriela. Introduction: Ritual, Conflict and Consensus. In Ritual, 
Conflict and Consensus : Case Studies from Asia and Europe. - Wien : Verlag der 
Österreichischen  Akademie  der  Wissenschaften,  2012,  s.  1-11. ISBN 
978-3-7001-7133-1. 

ABC03 KILIÁNOVÁ,  Gabriela. Mitteleuropean Ethnology in Transition. In A Companion 
to the Anthropology of Europe. - Chichester : Wiley-Blackwell, 2012, s. 103-121. 
ISBN 978-1-4051-9073-2. 

ABC04 LUTHER, Daniel.  Bratislava  a  mýtus  multikultúrnej  tolerancie.  In  Mýtus  - „realita“  
- identita  :  Státní  a  národní  metropole  po  první  světové  válce,  s.  107-119. 

ABC05 LUTHER, Daniel. Mondialisation visible: le cas de Bratislava. In Productions et 
perceptions  des  créations  culturelles.  - Paríž  :  Ľ  Harmattan,  2012,  s.  177-192. ISBN 
978-2-296-96844-8. 

ABC06 PODOLINSKÁ,  Tatiana. Non-traditional Way of Social Inclusion of Romanies in 
Slovakia. Pentecostal Case. In Integrating minorities: traditional communities and 
modernization. - Cluj-Napoca : Institutului pentru Studierea Problemelor 
Minorităţilor  Naţionale  :      Kriterion,  2011,  s.  161-174. ISBN 978-606-92744-9-1. 

ABC07 SALNER, Peter. Mýtus  (alebo  realita?)  trojjazyčného  mesta  (Bratislava  1919-1938). 
In  Mýtus  - „realita“  - identita  :  Státní  a  národní  metropole  po  první  světové  válce,  s.  
121-134. 

ABC08 SALNER, Peter.  Niektoré  aspekty  činnosti  židovských  organizácií  na  Slovensku  v  
rokoch 1956-1969  :  (Prípadová  štúdia  na  základe  zachovaných  dokumentov  ÚZŽNO  
a  ŽNO  Bratislava)  .  In  Židovská  menšina  v  Československu  v  letech  1956-1968. - 
Praha  :  Židovské  múzeum  v  Praze,  2012,  s.  69-84. ISBN 978-80-87366-09-7. 

ABC09 SALNER, Peter. Holokaust v prostredí,  kde  každý  každého  poznal...  :  (Špecifiká  
holokaustu  na  Slovensku).  In  Společnost  českých  zemí  v  evropských  kontextech.  - 
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Praha  :  Univerzita  Karlova  v  Praze,  Fakulta  humanitných  studií,  2012,  s.  125-137. 
ISBN 978-80-87398-20-3. 

  
ABD Kapitoly vo vedeckých  monografiách  vydané  v  domácich  vydavateľstvách  
 
ABD01 PROFANTOVÁ,  Zuzana.  Slovenská  slavistická  folkloristika  po  roku  1993  :  (po  11.  

medzinárodnom  zjazde  slavistov  v  Bratislave).  In  Slovenská  slavistika  včera  a  dnes.  
- Bratislava  :  Slovenský komitét  slavistov,  Slavistický  ústav  Jána  Stanislava  SAV,  
2012, s. 213-230. ISBN 9788089489053. 

ABD02 ROGUĽOVÁ,  Jaroslava  - FALISOVÁ,  Anna  - POPELKOVÁ,  Katarína.  Spoločnosť  
a  jej  premeny  v  medzivojnovom  období.  In  FERENČUHOVÁ,  Bohumila  et  al.  
Slovensko v 20.  storočí.  3.  zväzok.V  medzivojnovom  Československu  1918-1939. - 
Bratislava  :  Veda  :  Historický  ústav  SAV,  2012.  ISBN  978-80-224-1199-8. 

  
ADEA  Vedecké  práce  v  zahraničných  nekarentovaných  časopisoch  impaktovaných  
 
ADEA01 SLAVKOVSKÝ,  Peter. Traditional Culture of Slovak Colonists in the Lowland : 

Socialand  Cultural  Adaptation  Issue.  In  Acta  ethnographica  Hungarica,  2012,  roč.  
57,  č.  1,  s.  55-62. ISSN 1216-9803. 

  
ADEB  Vedecké  práce  v  zahraničných  nekarentovaných      časopisoch  neimpaktovaných  
 
ADEB01 BENŽA,  Mojmír. Odev ako znak. In HOP Historie - Otázky  - Problémy  :  Jinakost  

našich  společných  dějin,  2010,  roč.  2,  č.  2,  s.  115-119. ISSN 1804-1132. 
ADEB02 KREKOVIČOVÁ,  Eva.  Slovenské  koledy  a  ich  stredoeurópske  súvislosti.  In  HOP  

Historie - Otázky  - Problémy  :  Jinakost  našich  společných  dějin,  2010,  roč.  2,  č.  2,  s.  
121-126. ISSN 1804-1132. 

ADEB03 KREKOVIČOVÁ,  Eva.  K  duchovným  piesňam  v  ústnom  repertoári  slovenskej  
minority  v  Maďarsku  :  (predbežné  výsledky  výskumov  na  prelome  tisícročia).  In  
Národopisná  revue,  2012,  roč.  XXII,  č.  3,  s.  191-205. ISSN 0862-8351. 

ADEB04 NOVÁKOVÁ,  Katarína  - SLAVKOVSKÝ,  Peter.  Tradičná  agrárna  kultúra  
Slovenska - súčasť  európskej  roľníckej  civilizácie.  In  HOP  Historie  - Otázky  - 
Problémy  :  Jinakost  našich  společných  dějin,  2010,  roč.  2,  č.  2,  s.  77-86. ISSN 
1804-1132. 

ADEB05 PODOLINSKÁ,  Tatiana - HRUSTIČ,  Tomáš.  Dynamika  religijności  Romów  na  
Słowacji  - droga  ku  integracji  czy  wykluczeniu  społecznemu?  In  Studia  romologica,  
2011,  č.  4,  s.  125-151. ISSN 1689-4758. 

ADEB06 STOLIČNÁ,  Rastislava.  Národné  kulinárstvo  v  identifikačnom  procese  obyvateľov  
stredoeurópskych  krajín.  In  HOP  Historie  - Otázky  - Problémy  :  Jinakost  našich  
společných  dějin,  2010,  roč.  2,  č.  2,  s.  103-113. ISSN 1804-1132. 

ADEB07 STOLIČNÁ,  Rastislava. Tradycje  kulinarnej  kultury  Słowacji.  In  Przegląd  
historyczny  :  pismo  Towarzystwa  Miłośników  Historii  w  Warszawie  Oddziału  
Polskiego Towarystwa Historycznego i Instytutu Historycznego Uniwersytetu 
Warszawskiego, 2011, tom. CII, zesz. 4, s. 567-576. ISSN 0033-2186. 

  
ADFB  Vedecké  práce  v  domácich  nekarentovaných  časopisoch  neimpaktovaných  
 
ADFB01 BENŽA,  Mojmír. Slovensko-slovenské  vzťahy  v  tradičnom  odeve  a  obuvi.  In  

Zborník  Slovenského  národného  múzea  :  Etnografia,  2011,  roč.  CV,  s.  65-89. ISSN 
0139-5475. 

ADFB02 PODOBA, Juraj. Qualitative research and scientific knowledge: Social science in 
post-totalitarian academia. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and 
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Social Sciences Quarterly, 2012, vol. 22, no. 4, p. 591-602. (2012 - Scopus, The 
Philosopher's Index, SpringerLink). ISSN 1337-401X.  Dostupné  na  internete:  
<http://link.springer.com/search?sortOrder=newestFirst&facet-content-type=Article
&facet-journal-id=13374>. 

ADFB03 PODOLINSKÁ,  Tatiana - HRUSTIČ,  Tomáš.  Sociálna  efektivita  náboženskej  
zmeny  medzi  Rómami  na  Slovensku.  In  Axis  Mundi  :  Slovenský  žurnál  pre  štúdium  
náboženstiev,  2011,  roč.  6.  č.  2,  s.  32-44. ISSN 1337-0626. 

ADFB04 POPELKOVÁ,  Katarína.  Čo  je  sviatok  v  21.  storočí  na  Slovensku  :  (poznámky  k  
možnostiam  etnologického  výskumu). In Ethnologia Actualis Slovaca : revue pre 
výskum  kultúr  etnických  spoločenstiev,  2012,  roč.  12,  č.  2,  s.  9-31. ISSN 
1336-569X. 

ADFB05 SALNER, Peter.  Rabín  Chatam  Sofer  (1762  - 1839).  In  Slovenský  národopis,  2012,  
roč.  60,  č.  2,  s.  117-132. ISSN 1335-1303. 

ADFB06 ZAJONC, Juraj.  Tradičná  textilná  kultúra  vo  výučbe  textilných  výtvarníkov  na  
Vysokej  škole  výtvarných  umení  v  Bratislave.  In  Zborník  Slovenského  národného  
múzea  :  Etnografia,  2011,  roč.  CV,  s.  176-191. ISSN 0139-5475. 

  
AEC  Vedecké  práce v zahraničných  recenzovaných  vedeckých  zborníkoch  (aj  
konferenčných),  monografiách  
 
AEC01 KILIÁNOVÁ,  Gabriela.  Kolektívna  pamäť,  historická  pamäť  a  identita.  In  Identita,  

história  a  kultúra.  Dejiny  Slovákov  na  Dolnej  zemi  :  (zborník  z  konferencie  11.  - 12. 
novembra  2010).  Editor:  Anna  Kováčová.  - Budapešť  ;;  Békešská  Čaba  :  Výskumný  
ústav  Slovákov  v  Maďarsku,  2011,  s.  14-25. ISBN 978-963-88583-5-1. 

AEC02 PROFANTOVÁ,  Zuzana.  Pamäť  a  oral  history  z  pohľadu  etnológie.  In  Pamięć  jako  
kategoria  rzeczywistości  kulturowej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 
Curie-Sklodowskie, 2012, s. 145-153. ISBN 9788377842560. 

AEC03 PROFANTOVÁ,  Zuzana.  Folklorystyka  w  Słowacji.  Wyniki  badań  na  przełomie  
tysiącleci  i  perspektywy  ich  dalszego  rozwoju.  In  Nowe  konteksty  badań  
folklorystycznych. - Wrocław  :  Polskie  Towarzystwo  Ludoznawcze,  2011,  s.  
191-206. ISBN 978-83-87266-88-2. 

  
AED  Vedecké  práce  v domácich  recenzovaných  vedeckých  zborníkoch  (aj  konferenčných),  
monografiách  
 
AED01 BENŽA,  Mojmír.  Slavistické  výskumy  v  slovenskej  etnológii.  In  Slovenská  

slavistika  včera  a  dnes.  - Bratislava  :  Slovenský  komitét  slavistov,  Slavistický  ústav  
Jána  Stanislava  SAV,  2012,  s.  260-267. ISBN 9788089489053. 

AED02 PODOBA, Juraj.  Bieda  (nielen)  postsocialiatických  humanitných  vied  alebo  prečo  
vlastne  robiť  kvalitatívne  výskumy?  In  Diverzita  v  spoločenských  vedách  :  
príspevky  z  11.  česko-slovenskej  konferencie  s  medzinárodnou  účasťou  Kvalitatívny  
prístup  a  metódy  vo  vedách  o  človeku,  Bratislava,  23.-24.  január  2012.  Eds.  Radomír  
Masaryk,  Magda  Petrjánošová,  Barbara  Lášticová;;  recenzenti:  Oľga  Zápotočná,  
Matúš  Šucha.  - Bratislava  :  Ústav  výskumu  sociálnej  komunikácie  SAV,  2012,  s.  
41-46. ISBN 978-80-970234-2-3.  Názov  z  obrazovky.  Dostupné  na  internete:  
<http://www.kvsbk.sav.sk/ZbornikQAK2012_Diverzita_v_spolocenskych_vedach.p
df>. 

AED03 PODOLINSKÁ,  Tatiana - HRUSTIČ,  Tomáš.  Sociálna  inklúzia  Rómov  
náboženskou  cestou.  In  Misia  charizmatické  hnutia  :  Piešťany  19.- 21.  októbra  2011.  
Zostavovateľ:  Miloš  Klátik.  - Liptovský  Mikuláš  :  Tranoscius, a. s., 2012, s. 26-45. 
ISBN 978-80-7140-380-7. 

AED04 SALNER, Peter.  Kto  nehladoval,  nikdy  nepochopí,  čoho  je  človek  schopný,  aby  sa  
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najedol.  In  Výskum  a  vzdelávanie  o  holokauste  v  strednej  Európe.  Monika  
Vrzgulová,  Ján  Hlavinka,  editori.  - [Bratislava]  :  Dokumentačné  stredisko  
holokaustu, 2012, s. 85-96. ISBN 978-80-969857-5-3. 

AED05 ŠTOFEJ,  Juraj.  Sociálna  exklúzia  rómskych  detí  a  možností  inkluzívnej  politiky  v  
sociálnej  oblasti  a  oblasti  predškolského  vzdelávania.  In  Aplikovaná  sociálna  
politika  :  zborník  z  medzinárodnej  vedeckej  konferencie.  Andrej  Mátel,  Tibor  
Roman,  Lucia  Janechová  (eds.).  - Bratislava  :  Vysoká  škola  zdravotníctva  a  sociálnej  
práce  sv.  Alžbety  v  Bratislave,  2012,  s.  303-311. ISBN 978-80-8132-061-3. 

AED06 VRZGULOVÁ,  Monika. Interpreting Jewish - non-Jewish relations in two 
biographic  narratives.  In  Výskum  a  vzdelávanie  o  holokauste  v  strednej  Európe.  
Monika  Vrzgulová,  Ján  Hlavinka,  editori.  - [Bratislava]  :  Dokumentačné  stredisko  
holokaustu, 2012, s. 235-255. ISBN 978-80-969857-5-3. 

  
AEE  Vedecké  práce  v zahraničných  nerecenzovaných  vedeckých  zborníkoch  (aj  
konferenčných),  monografiách  
 
AEE01 BEŇUŠKOVÁ,  Zuzana.  Sistema  konfessionaľnych  osobennostej  kak  znakovaja  

sistema  povesednevnoj  kuľtury. In Sacrum et profanum. Jazykovyje, literaturnyje i 
etničeskije  vzaimosviazi  christianskoj  kuľtury.  - Moskva : Institut slavianovedenija 
Rossijskoj akademii nauk, Institut slavistiki im. Jana Stanislava Slovackoj akademii 
nauk, Institut etnologii Slovackoj akademii nauk, 2012, s. 38-50. ISBN 
978-7576-0263-9. 

AEE02 KREKOVIČOVÁ,  Eva.  Duchovná  pieseň  a  modlitba  medzi  ústnym  podaním,  
písanými  textami  a  letákovou  tlačou  na  príklade  Slovákov  v  Šáre.  In  Materiálové  
príspevky  ku  kultúre  a  spôsobu  života  v  Dabaši  - Šáre.  Editorka  A.  
Uhrinová-Hornoková...  [et  al.].  - Békescsaba  :  Výskumný  ústav  Slovákov  v  
Maďarsku,  2011,  s.  196-215. ISBN 978-963-88583-6-8. 

AEE03 PROFANTOVÁ,  Zuzana.  Sakraľnoje  i  profannoje  v  povsednevnoj  kuľture.  In  
Sacrum et profanum. Jazykovyje,  literaturnyje  i  etničeskije  vzaimosviazi  
christianskoj  kuľtury.  - Moskva : Institut slavianovedenija Rossijskoj akademii nauk, 
Institut slavistiki im. Jana Stanislava Slovackoj akademii nauk, Institut etnologii 
Slovackoj akademii nauk, 2012, s. 8-25. ISBN 978-7576-0263-9. 

AEE04 WIESNEROVÁ,  Vendula. LGBTQ Activism and the Appropriation of Queer 
Theory in Spain. In Import - Export - Transport : Queer Theory, Queer Critique and 
Activism in Motion. - Wien : Zaglossus, 2012, s. 165-180. ISBN 
978-3-9502922-9-9. 

  
AEF  Vedecké  práce  v domácich  nerecenzovaných  vedeckých  zborníkoch,  monografiách  
 
AEF01 BENŽA,  Mojmír.  Slovenská  etnológia  potrebuje  inú  paradigmu.  In  Dokumentácia  

druhej  polovice  20.  storočia  a  súčasnosti  :  zborník  príspevkov  z  rovnomenného  
seminára,  konaného  v  dňoch  8.  - 9. novembra 2011 v SNK - Slovenskom  národnom  
literárnom  múzeu  v  Martine.  Zostavila  a  redakčne  upravila  Mária  Halmová.  - Martin 
:  Slovenské  národné  múzeum,  s.  9-14. 

  
AFG  Abstrakty  príspevkov  zo  zahraničných  konferencií     
 
AFG01 HRUSTIČ,  Tomáš. The new "brotherhood" and "sisterhood". Perception of Roma 

identity after conversion to Watchtower Society in Eastern Slovakia. In Ends and 
Beginnings. Abstracts  EASR Annual Conference, IAHR Special Conference, 
August 23-26, 2012. - Stockholm :  Söderntörn  University,  2012,  s.  155-156. 

AFG02 PODOLINSKÁ,  Tatiana. Personal Ends and Beginnings: Religious conversions and 



 
Správa  o  činnosti  organizácie  SAV 

 

77 

narratives of life trajectories among Roma in Slovakia. In Ends and Beginnings. 
Abstracts  EASR Annual Conference, IAHR Special Conference, August 23-26, 
2012. - Stockholm  :  Söderntörn  University,  2012,  s.  276. 

AFG03 PODOLINSKÁ,  Tatiana. Religious Change in Slovakia (1989-2008) in a 
Comparative Focus. In Transformations of the Sacred in Europe and Beyond : 
European Sociological Association, Research Network 34:Sociology of Religion, 
Midterm Conference - September 3-5, 2012. - Potsdam : University of Potsdam, 
2012, s. 43-44. 

  
BAB  Odborné      monografie  vydané  v domácich  vydavateľstvách  
 
BAB01 SALNER, Peter - KVASNICA,  Martin.  Chatam  Sofer  memoriál  :  (zánik  a  obnova).  

Bratislava  :  Marenčin  PT,  2012.  263  s.  ISBN  978-80-8114-126-3. 
  
BDEB  Odborné  práce  v  zahraničných  nekarentovaných  časopisoch  neimpaktovaných  
 
BDEB01 ZAJONC, Juraj.  Paramenty!  :  výstava  sakrálnych  textílií  i  historických  čipiek.  In  

Krajka  :  krajkářský  občasník,  2012,  roč.  XIV.  č.  1,  s.  6-7. ISSN 1212-589X. 
  
BDFB  Odborné  práce  v  domácich  nekarentovaných  časopisoch  neimpaktovaných  
 
BDFB01 DANGLOVÁ,  Oľga.  Ľudový  odev  ako  prejav  folklorizmu.  In  Remeslo,  umenie,  

dizajn  :  Revue  o  hodnotách  remesla  a  dizajnu,  2012,  roč.13.  č.  3,  s.  27-31. ISSN 
1335-5457. 

BDFB02 HRUSTIČOVÁ,  Ľudmila.  Sekularizačná  paradigma  v  súčasných  perspektívach  :  na  
príklade  najnovších diel Stevea Brucea, Petra Bergera, Grace Davieovej a Effie 
Fokasovej.  In  Axis  Mundi  :  Slovenský  žurnál  pre  štúdium  náboženstiev,  2011,  roč.  
6.  č.  2,  s.  58-61. ISSN 1337-0626. 

BDFB03 MANN, Arne.  Rómovia  na  Slovensku.  In  Slovenské  pohrebníctvo,  2012,  roč.  II.,  č.  
3, s. 34-35. 

BDFB04 PODOLINSKÁ,  Tatiana.  Cena  Jána  Komorovského.  In  Slovenský  národopis,  2012,  
roč.  60,  č.  2,  s.  214-216. ISSN 1335-1303. 

BDFB05 VRZGULOVÁ,  Monika.  Listovanie  v  pamäti  :  metóda  oral  history  v  mojom  
profesnom  živote.  In  Slovenský národopis,  2012,  roč.  60,  č.  2,  s.  187-193. ISSN 
1335-1303. 

BDFB06 ZAJONC, Juraj.  Z  nití  tvorivosti  a  tradície.  Jarmila  Rybánska.  In  Remeslo,  umenie,  
dizajn.  :  Revue  o  hodnotách  remesla  a  dizajnu,  2012,  roč.  13.  č.  2,  s.  16-19. 

  
BEC  Odborné  práce  v zahraničných  recenzovaných  zborníkoch  (konferenčných  aj  
nekonferenčných)  
 
BEC01 SALNER, Peter.  Urbánna  etnológia  na  Slovensku  :  (subjektívny  pohľad  na  výskum  

mesta  na  Slovensku).  In  Úvod  do  urbánní  antropologie.  Blanka  Soukupová,  Miroslav  
Hroch, Peter Salner,  Róża  Godula-Węcławowicz  (Editoři).  - Praha : Fakulta 
humanitních  studií  v  Praze,  2012,  s.  38-44. ISBN 978-80-87398-32-6.  Názov  z  
obrazovky. 

  
BEF  Odborné  práce  v domácich  nerecenzovaných  zborníkoch  (konferenčných  aj  
nekonferenčných)  
 
BEF01 ZAJONC, Juraj.  Čipka  v  Honte  nie  je  len  o  čipke.  In  Čipka  v  Honte  :  tichá  krása  

rozkvitla... II. - Sucháň  :  Obec  Sucháň  a  Mikroregión  Východný  Hont,  občianske  
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združenie  so  sídlom  v  Sucháni,  2012,  s.  7-8. ISBN 978-80-971075-8-1. 
  
DAI  Dizertačné  a habilitačné  práce  
 
DAI01 BAHNA,  Vladimír.  Kognitívne  aspekty  rozprávaní  o  stretnutiach  s  nadprirodzenými  

činiteľmi  :  dizertačná  práca.  Školiteľka  Mgr.  Tatiana  Podolinská  PhD.  Bratislava,  
2012. 

DAI02 GYÁRFÁŠ  LUTHEROVÁ,  Soňa.  Spôsob  zabezpečenia  bývania  v  procese  tvorby  
domova  :  dizertačná  práca.  Školiteľ  PhDr.  Juraj  Podoba  CSc.  Bratislava,  2012.  151  
s. 

  
EDI  Recenzie  v  časopisoch  a zborníkoch  
 
EDI01 DANGLOVÁ,  Oľga.  Richard  Jeřábek.  Lidová  výtvarná  kultura.  Dvacet  příspevků  k  

teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice.  Etnologické  studie  10,  Masarykova  
univerzita  Filozofická  fakulta.  Ústav  evropské  etnologie,  Brno  2011,  239  s.  In  
Slovenský  národopis,  2012,  roč.  60,  č.  3,  s.  375-377. ISSN 1335-1303. Recenzia na: 
Lidová  výtvarná  kultura.  Dvacet  príspevků  k  teorii,  metodologii,ikonografii a 
komparatistice  /  Richard  Jeřábek.  - Brno  :  Masarykova  univerzita  Filozofická  
fakulta,  Ústav  evropské  etnologie,  2012. 

EDI02 DANGLOVÁ,  Oľga.  Irena  Pišútová:  Maľby  na  skle  :  Ústredie  ľudovej  umeleckej  
výroby:  Bratislava,  2010,  392  s.  In  Slovenský  národopis,  2012,  roč.  60,  č.  3,  s.  
372-375. ISSN 1335-1303.  Recenzia  na:  Ľudové  maľby  na  skle.  - Martin : Osveta, 
1969. 

EDI03 KREKOVIČOVÁ,  Eva.  Tatiana  Podolinská,  Tomáš  Hrustič:  Boh  medzi  bariérami.  
Sociálna  inklúzia  Rómov  náboženskou  cestou.  Bratislava.  Fond  sociálneho  rozvoja.  
Ústav  etnológie  SAV,  174  s.  In  Slovenský  národopis,  2012,  roč.  60,  č.  1,  s.  98  -99. 
ISSN 1335-1303.  Recenzia  na:  Boh  medzi  bariérami  /  Tatiana  Podolinská,  Tomáš  
Hrustič.  - Bratislava  :  Ústav  etnológie  SAV,  2010.  - ISBN 978-80-89027-34-7. 

EDI04 KUSÁ,  Magdaléna.  Peter  Salner  (Ed.):  Premeny  židovskej  identity  po  holokauste.  
Zing  Print:  Bratislava,  2011,  143  s.  In  Slovenský  národopis,  2012,  roč.  60,  č.  2,  s.  
217-219. ISSN 1335-1303.  Recenzia  na:  Premeny  židovskej  identity  po holokauste / 
Zostavil Peter Salner. - Bratislava : Zing Print, 2011. - ISBN 978-80-88997-48-1. 

EDI05 KUSÁ,  Magdaléna.  Tzvetan  Todorov:  Strach  z  barbarů.  Kulturní  rozmanitost,  
identita  a  střet  civilizací.  Paseka:  Praha  2011,  240  s.  In  Slovenský  národopis, 2012, 
roč.  60,  č.  1,  s.  96-97. ISSN 1335-1303.  Recenzia  na:  Strach  z  barbarů.  Kulturní  
rozmanitost,  identita  a  střet  civilizací  /  Tzvetan  Todorov.  - Praha : Paseka, 2011. 

EDI06 MANN, Arne.  Karol  Janas:  Perzekúcie  Rómov  v  Slovenskej  republike  (1939  - 1945) 
Ústav  Pamäti  národa,  Bratislava  2010,  112  s.  In  Slovenský  národopis,  2012,  roč.  60,  
č.  1,  s.  99-102. ISSN 1335-1303.  Recenzia  na:  Perzekúcie  Rómov  v  Slovenskej  
republike (1939 - 1945) / Karol Janas. - Bratislava  :  Ústav  Pamäti  národa,  2010. 

EDI07 PANCZOVÁ,  Zuzana.  Marta  Wójcicka:  Dawno  to  temu,  już  bardzo  dawno...  
Formuły  ramowe  w  tekstach  polskiej  prozy  ludowej.  Wydawnictwo  Uniwersitetu  
Marii Curie-Skłodowskiej:  Lubin  2010,  228  s.  In  Slovenský  národopis,  2012,  roč.  
60,  č.  1,  s.  104-105. ISSN 1335-1303.  Recenzia  na:  Dawno  to  temu,  jużbardzo  
dawno...  :  Formuły  ramowe  w  twkstach  polskiej  prozy  ludowej  /  Marta  Wójcicka.  - 
Lublin : Wydawnictwo Uniwersitetu Marii Curie-Skłodowskiej,  2010. 

EDI08 SALNER, Peter.  Kultúrna  a  sociálna  diverzita  na  Slovensku  : štúdie,  dokumenty,  
materiály  1-3.  In  Slovenský  národopis,  2012,  roč.  60,  č.  3,  s.  371-372. ISSN 
1335-1303.  Recenzia  na:  Kultúrna  a  sociálna  diverzita  na  Slovensku  /  Editorka  
Alexandra  Bitušíková.  - Banská  Bystrica  :  Ústav  vedy  a  výskumu  Univerzity  Mateja  
Bela, 2007. - ISBN 978-80-8083-345-9.  Recenzia  na:  Kultúrna  a  sociálna  diverzita  
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na  Slovensku  II.  /  Editori:  Alexandra  Bitušíková  a  Daniel  Luther.  - Banská  Bystrica  :  
Ústav  vedy  a  výskumu  Univerzity  Mateja  Bela  v  Banskej  Bystrici,  2009.  - ISBN 
978-80-8083-700-6.  Recenzia  na:  Kultúrna  a  sociálna  diverzita  na  Slovensku  III.  /  
Editori:  Alexandra  Bitušíková  a  Daniel  Luther.  - Banská  Bystrica  :  Inštitút  
sociálnych  a  kultúrnych  štúdií  FHV,  Univerzita  Mateja  Bela  v  Banskej  Bystrici  :  
Ústav  etnológie  SAV,  2010.  - ISBN 978-80-557-0008-3. 

  
EDJ  Prehľadové  práce,  odborné  preklady  v časopisoch  a  zborníkoch  
 
EDJ01 PROFANTOVÁ,  Zuzana.  K  životnému  jubileu  univerzitného  profesora  PhDr.  Jána  

Michálka,  DrSc.  In  Slovenský  národopis,  2012,  roč.  60,  č.  1,  s.  64-73. ISSN 
1335-1303. 

EDJ02 ZAJONC, Juraj.  Ester  Plicková  (2.  7.  1928  - 1.  12.  2011).  In  Slovenský  národopis,  
2012,  roč.  60,  č.  1,  s.  58-62. ISSN 1335-1303. 

  
FAI  Redakčné  a  zostavovateľské  práce  knižného  charakteru  (bibliografie,  encyklopédie,  
katalógy,  slovníky,  zborníky...)  
 
FAI01 Axis  Mundi  :  Slovenský  žurnál  pre  štúdium  náboženstiev.  Zodp.  red.  Vladimír  

Bahna,  [hosťujúca  editorka  Tatiana  Podolinská,  2011,  roč.  6,  č.  2].  Bratislava  :  
Slovenská  spoločnosť  pre  štúdium  náboženstiev  pri  SAV.  ISSN  1337-0626. 

FAI02 Tradičná  ľudová  kultúra  Slovenska  slovom  a  obrazom  :  elektronická  encyklopédia  
[elektronický  zdroj].  Hlavná  redaktorka  Gabriela  Kiliánová,  redaktori  Mojmír  
Benža,  Oľga  Danglová,  Ľubica  Falťanová,  Daniel  Luther,  Katarína  Nováková,  
Katarína  Popelková,  Dušan  Ratica,  Peter  Slavkovský,  Rastislava  Stoličná,  Juraj  
Zajonc  ;;  vedúci  projektu  Vladimír  Kyseľ,  manažérka  projektu  Katarína  Nováková.  
Bratislava  :  Ústav  etnológie  SAV  :  Koordinačné  centrum  tradičnej  ľudovej  kultúry,  
SĽUK,  2011.  Názov  z  hlavnej  obrazovky.  Dostupné  na internete: 
<http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=11>. 

FAI03 Ritual, Conflict and Consensus : Case Studies from Asia and Europe. Gabriela 
Kiliánová,  Christian  Jahoda,  Michaela  Ferencová  (Eds.).  Wien  :  Verlag  der  
Österreichischen  Akademie  der  Wissenschaften, 2012. 142 s. ISBN 
978-3-7001-7133-1. 

FAI04 Slovenský  národopis.  Hlavná  redaktorka:  Gabriela  Kiliánová  [2001-2012];;  výkonné  
redaktorky:  Hana  Hlôšková  [2001-2010],  Tatiana  Podolinská  [1998-2012], Michaela 
Ferencová  [2009-2011],  Tatiana  Bužeková  [2009-2011],  [hosťujúci  editor:  Peter  
Salner,  2010,  č.  2;;  2012,  č.  2]  [hosťujúci  editor:  Tomáš  Hrustič,  2010,  č.3]  
[hosťujúci  editor:  Eva  Krekovičová,  2011,  č.1].  Bratislava  :  Ústav  etnológie  
Slovenskej  akadémie  vied,  1953-.  Do  roku  1991  s  podnázvom  Časopis  Slovenskej 
akadémie  vied,  v  rokoch  1992-1993  s  podnázvom  Časopis  Národopisného  ústavu  
Slovenskej  akadémie  vied,  od  roku  1994  s  podnázvom  Časopis     Ústavu  etnológie  
Slovenskej  akadémie  vied.  5x  ročne.  ISSN  1335-1303. 

FAI05 Úvod  do  urbánní  antropologie.  Blanka  Soukupová,  Miroslav  Hroch,  Peter  Salner,  
Róża  Godula-Węcławowicz  (Editoři).  Praha  :  Fakulta  humanitních  studií  v  Praze,  
2012. 1 CD - ROM.  názov  z  CD.  ISBN  978-80-87398-32-6. 

FAI06 Výskum  a  vzdelávanie  o  holokauste  v  strednej  Európe.  Monika  Vrzgulová,  Ján 
Hlavinka,  editori.  [Bratislava]  :  Dokumentačné  stredisko  holokaustu,  2012.  276  s.  
ISBN 978-80-969857-5-3. 

  
GII  Rôzne  publikácie  a  dokumenty,  ktoré  nemožno  zaradiť  do  žiadnej  z  predchádzajúcich  
kategórií  
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GII01 DANGLOVÁ,  Oľga.  Blahoželanie  k  narodeninám  Ireny  Pišútovej.  In  Slovenský  
národopis,  2012,  roč.  60,  č.  3,  s.  350-353. ISSN 1335-1303. 

GII02 KILIÁNOVÁ,  Gabriela.  Ľudová  kultúra  slovom  a  obrazom.  In  Správy  Slovenskej  
akadémie  vied,  2012,  roč.  48,  č.  8,  s.  6-7. ISSN 0139-6307. 

GII03 KILIÁNOVÁ,  Gabriela.  60.  výročie  založenia  Ústavu  slovinského  národopisu  ZRC  
SAZU  v  Ľubľane  a  madzinárodná  vedecká  konferencia  Tradícia  a  kultúrne  
dedičstvo:  výzvy  kreativity  a  performancie  :  (31.  máj.  - 1.  jún  2012,  Bratislava).  In  
Slovenský  národopis,  2012,  roč.  60,  č. 2, s. 199-203. ISSN 1335-1303. 

GII04 KUSÁ,  Magdaléna.  Konferencia  o  ľudovom  poznaní  :  (31.  máj.  - 1.  jún  2012,  
Bratislava)  .  In  Slovenský  národopis,  2012,  roč.  60,  č.  2,  s.  212-213. ISSN 
1335-1303. 

GII05 PANCZOVÁ,  Zuzana.  Medzinárodná  konferencia  Vizuálne  stretnutie  s  inakosťou:  
zobrazovania  stredovýchodnýcha  juhovýchodných  Európanov  v  19.  storočí  a  v  prvej  
polovici  20.  storočia  :  (24.  - 26.  máj  2012,  Budapešť).  In  Slovenský  národopis,  2012,  
roč.  60,  č.  2,  s.  203-205. ISSN 1335-1303. 

GII06 PODOBA, Juraj.  Oľga  Danglová  jubiluje.  In  Národopisná  revue,  2012,  roč.  XXI,  č.  
1, s. 64-65. ISSN 0862-8351. 

GII07 POPELKOVÁ,  Katarína.  Folkcool  :  Ľudové  divadlo.  Svetová  premiéra  živého  
časopisu  :  na  margo  jedného  predstavenia.  In  Slovenský  národopis,  2012,  roč.  60,  č.  
4, s. 446-449. ISSN 1335-1303. 

GII08 POPELKOVÁ,  Katarína.  Vedecký  seminár  „Viditeľná  i  skrytá...  Česko  
(moravsko)-slovenská  hranica  v  20.  storočí"  :  (18.  apríl  2012,  Skalica)  .  In  
Slovenský  národopis,  2012,  roč.  60,  č.  2,  s.  206-207. ISSN 1335-1303. 

GII09 SALNER, Peter.  Otvorenie  Židovského  komunitného  múzea  v  Bratislave.  In  
Slovenský  národopis,  2012,  roč.  60,  č.  2,  s.  216.  ISSN  1335-1303. 

GII10 SIRKOVSKÁ,  Monika.  Konferencia  Ľudové  poznanie  (31.  5.  - 1. 6. 2012, 
Bratislava).  In  Speculum,  2012,  č.  2,  s. 100-103. ISSN 1337-9461.  Názov  z  
obrazovky.  Dostupné  na  internete:  
<http://speculum.antropologia.sk/casopis-speculum/2012-2/22012-2/>. 

GII11 SLAVKOVSKÝ,  Peter.  K  významnému  jubileu  PhDr.  Štefana  mruškoviča,  CSc.  
(10.  9.  1932  Smolenice).  In  Slovenský  národopis,  2012,  roč.  60.  č.  4,  s.  444-445. 
ISSN 1335-1303. 

GII12 STOLIČNÁ,  Rastislava.  Jedlo  prezrádza  viac,  než  si  myslíte.  In  Hotelier,  2012,  roč.  
VI.,  č.7-8, s. 78-82. 

GII13 STOLIČNÁ,  Rastislava.  PhDr.  Viera  Ábelová  :  (23.  12.  1930  - 4. 1. 2012). In 
Slovenský  národopis,  2012,  roč.  60,  č.  1,  s.  63-64. ISSN 1335-1303. 

  
  
Ohlasy  (citácie):  
  
 
AAB  Vedecké  monografie  vydané  v  domácich  vydavateľstvách  
 
AAB01 BUŽEKOVÁ,  Tatiana.  Nepriateľ  zvnútra  :  nadprirodzená  hrozba  v  ľudskej  

spoločnosti.  Bratislava  :  Veda, 2009. 144 s. ISBN 978-80-224-1091-5. 
Citácie: 
1.  [5]  OČENÁŠEK,  Jaroslav.  Tatiana  Bužeková,  Nepriateľ  zvnútra.  
Nadprirodzená  hrozba  v  ľudskej  podobe.  In  Český  lid,  2011,  roč.  98,  č.  4,  s.  
428-429, WOS 

AAB02 DROPPOVÁ,  Ľubica  - KREKOVIČOVÁ,  Eva.  Počujte  Panny,  aj  vy  Mládenci  ...  :  
letákové  piesne  zo  slovenských  tlačiarní.  Bratislava  :  Ústav  etnológie  SAV,  2010.  
496 s. ISBN 978-80-969259-3-3. 
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Citácie: 
1.  [4]  URBANCOVÁ,  Hana.  Piesňové  žánre  v  tradičnej  hudobnej  kultúre  na  
Slovensku  :  modely  žánrových  syntéz  v  etnomuzikológii.  In  Musicologica  Slovaca,  
2011,  roč.  2  [28],  č.  1,  s.  5-37. ISSN 1338-2596. 

AAB03 HANUŠIN,  Ján  - HUBA,  Mikuláš  - HUDEK,  Vladimír  - IRA,  Vladimír  - 
MINAROVIČ,  Marián  - PODOBA, Juraj - PODOLÁK,  Peter  - SPIŠIAK,  Peter  - 
TVRDOŇ,  Michal.  Monografia  kultúrno-historickej  a  spoločenskej  topografie  
mikroregiónu  Zdroje  Bielych  Karpát.  Bratislava  :  Regionálne  environmentálne  
centrum  Slovensko  :  Geografický  ústav  SAV,  2008.  154  s.  ISBN  
978-80-89320-02-8. 
Citácie: 
1.  [4]  PISCOVÁ,  V.,  ŠPULEROVÁ,  J.  Historical Structure of Agricultural 
Landscape  with  Orchards  in  Považský  Region.  In  Research  and  management  of  
the historical agricultural landscape : proceedings from international conference 
Viničné,  14  - 16th  March  2011,  Slovakia.  Marta  Dobrovodská,  Jana Špulerová,  
Dagmar  Štefunková  (eds.).  Bratislava  :  Institute  of  Landscape  Ecology  Slovak  
Academy of Sciences, 2011. ISBN 978-80-89325-19-1, p 139-148. 

AAB04 HLAVINKA,  Ján  - KAMENEC,  Ivan.  Spory  o  biskupa  Vojtaššáka  :  politické  a  
spoločenské  aktivity  Jána  Vojtaššáka  v  rokoch  1938- 1945. Editor: Monika 
Vrzgulová.  Bratislava  :  Dokumentačné  stredisko  holokaustu,  2008.  63  s.  Táto  práca  
bola  podporená  Agentúrou  pre  podporu  výskumu  a  vývoja  na  základe  zmluvy  č.  
APVV- 51-017105. ISBN 978-80-969857-1-5. 
Citácie: 
1. [2.1] Title: Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of 
Sciences in the years 2007-2009 Author(s): Durkova Maria Source: 
HISTORICKY CASOPIS  Volume: 59   Issue: 1   Pages: 101-117   Published: 
2011, WOS 

AAB05 HUBA,  Mikuláš  - ČUCHOR, Jozef - FLAMÍK,  Juraj  - GOJDIČ,  Ivan  - HRUBEC, 
Igor - KAPUSTA, Milan - KRAJČOVIČ,  Roman  - KRIŽAN,  Ladislav  - 
KUBÁČEK,  Jiří  - LUKÁČOVÁ,  Daniela  - MLYNKA, Ladislav - PAULINIOVÁ,  
Zora - PODOBA, Juraj - PROCHÁZKA,  Kamil  - SLIVKA, Michal - ŠIMKOVIC,  
Pavol - URBÁNEK,  Ján.  Historické  štruktúry  krajiny.  Mikuláš  Huba  et  al.  Bratislava  
: MV SZOPK, 1988. 62 s. 
Citácie: 
1.  [1.2]  ŠPULEROVÁ,  J.,  PETROVIČ,  F.  Historical  Agricultural  Landscape  as  a  
Subject of Landscape Ecological Research. In Hrvatski geografski glasnik. ISSN 
1331-5854, 2011, vol. 73, no. 2, p. 155-163., SCOPUS 
2.  [2.2]  ŠPULEROVÁ,  Jana  - DOBROVODSKÁ,  Marta  - LIESKOVSKÝ,  Juraj  - 
BAČA,  Andrej  - HALABUK, Andrej - KOHÚT,  František  - MOJSES, Matej - 
KENDERESSY, Pavol - PISCOVÁ,  Veronika  - BARANČOK,  Peter  - 
GERHÁTOVÁ,  Katarína  - KRAJČÍ,  Ján  - BOLTIŽIAR,  Martin.  Inventory  and  
classification of historical structures of the agricultural landscape in Slovakia. In 
Ekológia  (Bratislava)  :  international  journal  of  the  biosphere,  2011,  vol.  30,  no.  
2, p. 157-170. (2011 - SCOPUS, Cambridge Scientific Abstarcts, ProQuest). ISSN 
1335-342X., SCOPUS 
3.  [4]  HRNČIAROVÁ,  T.  Druhotná  krajinná  štruktúra  podľa  reálnej  vegetácie.  In  
Ekologické  štúdie.  ISSN  1338-2853,  2011,  roč.  2,  č.  1-2, s. 11-17. 
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ABD  Kapitoly  vo  vedeckých  monografiách  vydané  v  domácich  vydavateľstvách  
 
ABD01 KILIÁNOVÁ,  Gabriela. Umiestnenie národného  príbehu.  In  My  a  tí  druhí  v  

modernej  spoločnosti  :  konštrukcie  a  transformácie  kolektívnych  identít.  - Bratislava 
:  Veda  :  Historický  ústav  SAV  :  Ústav  etnológie  SAV,  2009,  s.  308-324. ISBN 
978-80-224-1025-0. 
Citácie: 
1.  [3]  ŠUTAJ,  Štefan.  Problémy  etnickej  identity:  lokálna,  regionálna  a  národná  
identita.  In  Identita,  história  a  kultúra.  Dejiny  Slovákov  na  Dolnej  zemi  :  (zborník  
z konferencie 11. - 12.  novembra  2010).  Editor:  Anna  Kováčová.  - Budapešť  ;;  
Békešská  Čaba  :  Výskumný  ústav  Slovákov  v  Maďarsku,  2011,  s.  26-39. ISBN 
978-963-88583-5-1. 

ABD02 KREKOVIČOVÁ,  Eva.  Ľudová  pieseň.  In  Slovensko  :  európske  kontexty  ľudovej  
kultúry.  - Bratislava : VEDA, 2000, s. 301-322. ISBN 80-224-0646-5. 
Citácie: 
1.  [4]  URBANCOVÁ,  Hana.  Piesňové  žánre  v  tradičnej  hudobnej  kultúre  na  
Slovensku  :  modely  žánrových  syntéz  v  etnomuzikológii.  In  Musicologica  Slovaca,  
2011,  roč.  2  [28],  č.  1,  s.  5-37. ISSN 1338-2596. 

ABD03 LUTHER, Daniel.  Koncepty  domova  a  vzťahy  slovenských  migrantov  a  emigrantov  
k domovine : postoje sprostredkované  internetom.  In  E/Migrácie  a  Slovensko  :  
diverzita  ako  faktor  transformácií  identít.  - Bratislava  :  Ústav  etnológie  SAV  ;;  
Banská  Bystrica  :  Ústav  vedy  a  výskumu  UMB,  2006,  s.  95-113. ISBN 
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80-88997-32-1. 
Citácie: 
1.  [3]  BITUŠÍKOVÁ,  Alexandra. Theorising, Researching and Practicing 
Transnational Migration. In Migration, Diversity and Their Management, Zdenek 
Uherek et al. -Praha : Institute of Ethnology of the AS CR, v.v.i., 2011, ISBN: 
978-80-87112-46-5, s. 60. 

ABD04 LUTHER, Daniel.  Schöner  Náci  a  tí  druhí.  In  Taká  bola  Bratislava.  - Bratislava : 
Veda, 1991, s. 162-174. ISBN 80-224-0252-4. 
Citácie: 
1.  [4]  ŠKORVANKOVÁ,  Eva.  Srbi  a  Chorváti  v  Bratislave  1918-1948. In 
NIŽŇANSKÝ,  Eduard  - BÚTORA,  Ivan.  Stratené  mesto  :  Bratislava  - Pozsony - 
Pressburg. - Bratislava  :  Vydavateľstvo  Marenčin  PT,  spol.  s.r.o.,  2011.  ISBN  
978-80-8114-100-3, s. 135. 

ABD05 PODOLINSKÁ,  Tatiana.  „Nová“  rómska  duchovná  identita.  :  charizmatické  hnutia  
medzi  Rómami  na  Slovensku.  In  My  a  tí  druhí  v  modernej  spoločnosti  :  konštrukcie  
a  transformácie  kolektívnych  identít.  - Bratislava  :  Veda  :  Historický  ústav  SAV  :  
Ústav  etnológie  SAV,  2009,  s.  175-216. ISBN 978-80-224-1025-0. 
Citácie: 
1.  [1.1]  BUDILOVÁ,  Lenka  - JAKOUBEK,  Marek.  Religiozita  Cikánů  v  ČR:  
Konceptuálně-metodologické  poznámky.  In  Český  lid  :  etnologický  časopis,  2011,  
roč.  98.  č.  4,  s.  (0.343  - IF2010). ISSN 0009-0794., WOS  
 

ADEB  Vedecké  práce  v  zahraničných  nekarentovaných      časopisoch  neimpaktovaných  
 
ADEB01 KREKOVIČOVÁ,  Eva. Pastierske piesne na Slovensku a ich  interetnické  súvislosti.  

In Acta musealia. - Zlín  :  Muzeum  jihovýchodní  Moravy  ve  Zlíně,  1992,  č.  2,  s  1-5. 
Citácie: 
1.  [4]  URBANCOVÁ,  Hana.  Piesňové  žánre  v  tradičnej  hudobnej  kultúre  na  
Slovensku  :  modely  žánrových  syntéz  v  etnomuzikológii.  In  Musicologica Slovaca, 
2011,  roč.  2  [28],  č.  1,  s.  5-37. ISSN 1338-2596. 

ADEB02 PODOLINSKÁ,  Tatiana. The Religious Landscape in Post-communist Slovakia. In 
Anthropological Journal of European Cultures, 2010, vol. 19, issue 1, p. 58-101. 
ISSN 0960-0604. 
Citácie: 
1.  [2.1]  Josef  NOVOTNÝ,  Filip  POLONSKÝ.  The  Level  of  Knowledge  about  Islam  
and Perception of Islam among Czech and Slovak University Students: does 
Ignorance  Determine  Subjective  Attitudes?  In  Sociológia  - Slovak Sociological 
Review. Volume 43, 2011, No. 6, s. 696., WOS 

ADEB03 STOLIČNÁ,  Rastislava.  Strava  ako  etnoidentifikačný  znak.  In  Český  lid  :  
etnologický  časopis,  2001,  roč.  88.  č.  1,  s.  15-27. 
Citácie: 
1.  [3]  ŁEŃSKA-BAK, Katarzyna. o pokarmach, smakach i utraconych 
znaczeniach  História  kultúry  sub  speciae culinaria . Opole : Wydavmictwo 
Uniwersytetu Opolskiego, 2010, s. 314.  ISBN 978-83-7395-387-1  
 

ADFB  Vedecké  práce  v  domácich  nekarentovaných  časopisoch  neimpaktovaných  
 
ADFB01 KILIÁNOVÁ,  Gabriela - POPELKOVÁ,  Katarína.  Zavádzanie  marxistickej  

etnografie  v  národopise  na  Slovensku  :  zmena  vedeckého  myslenia?  In  Slovenský  
národopis,  2010,  roč.  58,  č.  4,  s.  410-424. (2010 - MLA,  CEEOL,  Ulrich´s,  Willings,  
CEJSH, ERIH). ISSN 1335-1303. 
Citácie: 
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1.  [3]  PENČEV,  Vladimír.  Bulgarian  Folklore  Studies  during  the Socialist Period. 
In Bulgarian Folklore. ISSN 0323-9861,  2011,  roč.  37,  s.  23 

ADFB02 KILIÁNOVÁ,  Gabriela.  Etnológia  na  Slovensku  na  prahu  21.  storočia  :  reflexie  a  
trendy.  In  Slovenský  národopis,  2002,  roč.  50.  č.3- 4, s. 277-291. ISSN 1335-1303. 
Citácie: 
1.  [4]  URBANCOVÁ,  Hana.  Ľudová  hudobná  kultúra  v  historickej  koncepcii  
Richarda  Rybariča.  In  Ad  honorem  Richard  Rybarič  :  zborník  z  muzikologickej  
konferencie  Musicologica  historica  I.  venovanej  nedožitým  80.  narodeninám  
Richarda  Rybariča  (1930-1989). Janka  Petőczová  ed.  - Bratislava  :  Ústav  
hudobnej vedy SAV, 2011, s. 30-39. ISBN 978-80-89135-28-8. 

ADFB03 KILIÁNOVÁ,  Gabriela - POPELKOVÁ,  Katarína - VRZGULOVÁ,  Monika - 
ZAJONC, Juraj.  Slovensko  a  Slováci  v  diele  "Rakúsko-uhorská  monarchia  slovom  a  
obrazom"  :  (k  formálnej  a  obsahovej  analýze  textov  a  vyobrazení  z  pohľadu  
slovenskej  etnológie  na  konci  20.  storočia;;  percepcia  diela  súdobou  slovenskou  
spoločnosťou  a  národopisom).  In  Slovenský  národopis,  2001,  roč.  49.  č.  1,  s.  5-31. 
ISSN 1335-1303. 
Citácie: 
1.  [4]  SLAVKOVSKÝ,  Peter.  Svet  roľníka  :  agrárna  kultúra  Slovenska  ako  
predmet  etnografického  výskumu.  Bratislava  :  VEDA,  2011.  135  s.  Etnologické  
štúdie,  17.  ISBN  978-80-224-1205-6. 

ADFB04 KILIÁNOVÁ,  Gabriela.  Rozprávanie  zo  života  ako  žáner  ľudovej  prózy. In 
Slovenský  národopis,  1992,  roč.  40.  č.  3,  s.  267-279. ISSN 1335-1303. 
Citácie: 
1.  [4]  URBANCOVÁ,  Hana.  Piesňové  žánre  v  tradičnej  hudobnej  kultúre  na  
Slovensku  :  modely  žánrových  syntéz  v  etnomuzikológii.  In  Musicologica  Slovaca,  
2011,  roč.  2  [28],  č. 1, s. 5-37. (2011 - RILM, CEJSH). ISSN 1338-2596. 

ADFB05 KREKOVIČOVÁ,  Eva.  K  vybraným  problémom  kontextových  väzieb  piesne  vo  
svadobnom  ceremoniáli.  In  Slovenský  národopis,  1989,  roč.  37,  č.  1-2, s. 123-133. 
ISSN 1335-1303. 
Citácie: 
1.  [4]  URBANCOVÁ,  Hana.  Piesňové  žánre  v  tradičnej  hudobnej  kultúre  na  
Slovensku  :  modely  žánrových  syntéz  v  etnomuzikológii.  In  Musicologica  Slovaca,  
2011,  roč.  2  [28],  č.  1,  s.  5-37. ISSN 1338-2596. 

ADFB06 KREKOVIČOVÁ,  Eva.  Slovenská  ľudová  balada  a  epická  pieseň  z  hľadiska 
geografického  a  lokálneho.  In  Slovenský  národopis,  1984,  roč.  32,  č.  1,  s.  79-92. 
ISSN 1335-1303. 
Citácie: 
1.  [4]  URBANCOVÁ,  Hana.  Piesňové  žánre  v  tradičnej  hudobnej  kultúre  na  
Slovensku  :  modely  žánrových  syntéz  v  etnomuzikológii.  In  Musicologica  Slovaca, 
2011,  roč.  2  [28],  č.  1,  s.  5-37. ISSN 1338-2596. 

ADFB07 KREKOVIČOVÁ,  Eva.  K  súčasnému  stavu  spevnosti  a  identity  Slovákov  v  
Maďarsku.  In  Slovenská  hudba  :  revue  pre  hudobnú  kultúru,  2000,  roč.  26,  č.  3,  s.  
355-367. ISSN 1335-2458. 
Citácie: 
1. [3] URBANCOVÁ,  Hana.  Cirkevné  piesne  ako  súčasť  tradičného  spevu  
Slovákov  v  Maďarsku.  In  Cirkevná  kultúra  Slovákov  v  Maďarsku  /  A  
magyarországi  szlovákok  egyházi  kultúrája.  (=  Otázky  vývoja  kultúry  /  A  
kultúrafejlődés  kérdései  II.  ).  - Výskumný  ústav  Slovákov  v  Maďarsku  /  
Magyarországi  Szlovákok  Kutatóintézete  :  Békešská  Čaba  /  Békéscsaba,  2011,  s.  
126-152. ISBN 978-963-88583-4-4. 

ADFB08 KREKOVIČOVÁ,  Eva.  Barokový  obraz  Smrti  - nevesty  vo  folklóre  alebo  putovanie  
jednej  jarmočnej  balady.  In  Národopisné  informácie  :  informatívny  bulletin  
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Národopisného  ústavu  SAV  a  Slovenskej  národopisnej  spoločnosti  pri  SAV,  1993,  č.  
1, s. 20-30. 
Citácie: 
1.  [4]  URBANCOVÁ,  Hana.  Piesňové  žánre  v  tradičnej  hudobnej  kultúre  na  
Slovensku  :  modely  žánrových  syntéz  v  etnomuzikológii.  In Musicologica Slovaca, 
2011,  roč.  2  [28],  č.  1,  s.  5-37. ISSN 1338-2596. 

ADFB09 KREKOVIČOVÁ,  Eva.  Od  obrazu  pastiera  v  slovenskom  folklóre  k  národnému  
symbolu  :  (k  problematike  etnoidentifikačných  stereotypov  a  mýtov).  In  Slovenský  
národopis,  1994,  roč.  42.  č.  2,  s.  139-154. ISSN 1335-1303. 
Citácie: 
1.  [3]  ŠKVARNA,  Dušan.  Formes  et  limites  des  constructions  politiques  et  
symboliques  slovaques  au  XIX  siécle.  In  Miroirs  Brisés  :  récits  régionaux  et  
imaginaires  croisés  sur  le  territoire  Slovaque.  - Paris : Institut d'etudes slaves, 
2011, s. 35. ISBN 978-27204-0476-4. ISSN 1633-7452. 

ADFB10 MANN, Arne.  Obyčaje  pri  úmrtí  u  Cigánov  - Rómov  v  troch  spišských  obciach.  In  
Slovenský  národopis,  1988,  roč.  36,  č.  1,  s.  192-202. ISSN 1335-1303. 
Citácie: 
1. [1.1] BUDILOVÁ,  Lenka  - JAKOUBEK,  Marek.  Religiozita  Cikánů  v  ČR:  
Konceptuálně-metodologické  poznámky.  In  Český  lid  :  etnologický  časopis,  2011,  
roč.  98.  č.  4,  s.  (0.343  - IF2010). ISSN 0009-0794., WOS 

ADFB11 PODOBA, Juraj.  Modernizácia  na  prelome  storočí  :  kultúrna  zmena ako faktor 
rozvoja  a  súčasne  zániku  tradičnej  rurálnej  architektúry.  In  Slovenský  národopis,  
2001,  roč.  49.  č.  1,  s.  65-75. ISSN 1335-1303. 
Citácie: 
1.  [4]  DANGLOVÁ,  Oľga.  Regióny  a  regionalizmus  v  slovenskej  etnológii  druhej  
polovici  20.  storočia.  In  Etnologické  rozpravy,  2011,  roč.  XVIII,  č.  1-2, s. 15-23. 
ISSN 1335-5074. 

ADFB12 PODOLINSKÁ,  Tatiana.  Boh  alebo  satan?  :  úloha  nového  náboženského  hnutia  
Slovo  života  v  polarizácii  rómskej  kolónie  v  Plaveckom  Štvrtku.  In  Slovenský  
národopis,  2003,  roč.  51.  č.  1,  s.  4-31. ISSN 1335-1303. 
Citácie: 
1.  [1.1]  BUDILOVÁ,  Lenka  - JAKOUBEK,  Marek.  Religiozita  Cikánů  v  ČR:  
Konceptuálně-metodologické  poznámky.  In  Český  lid  :  etnologický  časopis,  2011,  
roč.  98.  č.  4,  s.  (0.343  - IF2010). ISSN 0009-0794., WOS 

ADFB13 PODOLINSKÁ,  Tatiana.  Súčasná  diskusia  na  tému  náboženstva  v  období  neskorej  
modernity.  In  Slovenský  národopis,  2008,  roč.  56.  č.  4,  s.  432-444. (2008 - MLA, 
CEEOL,  Ulrich´s,  Willings,  CEJSH,  ERIH).  ISSN  1335-1303. 
Citácie: 
1.  [4]  HRUSTIČOVÁ,  Ľudmila.  Sekularizačná  paradigma  v  súčasných  
perspektívach  :  na  príklade  najnovších  diel  Stevea  Brucea,  Petra  Bergera,  Grace  
Davieovej  a  Effie  Fokasovej.  In  Axis  Mundi  :  Slovenský  žurnál  pre  štúdium  
náboženstiev,  2011,  roč.  6.  č.  2,  s.  58-61. ISSN 1337-0626. 

ADFB14 PODOLINSKÁ,  Tatiana.  "Čokoládová  Mária"  - "rómske  kresťanstvo"  na  Slovensku.  
In  Etnologické  rozpravy,  2007,  roč.  XIV.  č.  1,  s.  50-77. (2007 - CEJSH). ISSN 
1335-5074. 
Citácie: 
1.  [1.1]  BUDILOVÁ,  Lenka  - JAKOUBEK,  Marek.  Religiozita  Cikánů  v  ČR:  
Konceptuálně-metodologické  poznámky.  In  Český  lid  :  etnologický  časopis,  2011,  
roč.  98.  č.  4,  s.  (0.343  - IF2010). ISSN 0009-0794., WOS 

ADFB15 ZAJONC, Juraj.  Výskum  v  okrese  Modrý  Kameň  v  roku  1950  ako  príklad  
prenikania  marxizmu  do  slovenského  národopisu.  In  Slovenský  národopis,  2010,  roč.  
58,  č.  4,  s.  425-442. (2010 - MLA,  CEEOL,  Ulrich´s,  Willings,  CEJSH,  ERIH).  
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ISSN 1335-1303. 
Citácie: 
1.  [4]  KILIÁNOVÁ,  Gabriela.  Kolektívne  výskumy  ľudovej  slovesnosti  v  druhej  
polovici  20.  storočia  :  príspevok  k  dejinám  etnológie  na Slovensku.  In  Etnologické  
rozpravy,  2011,  roč.  XVIII,  č.  1-2, s. 24-35. ISSN 1335-5074.  
 

AEC  Vedecké  práce  v zahraničných  recenzovaných  vedeckých  zborníkoch  (aj  
konferenčných),  monografiách  
 
AEC01 KREKOVIČOVÁ,  Eva.  Pieseň  v  procesoch  sebaidentifikácie  Slovákov  v  Maďarsku  

na  prelometisícročia  alebo  o  histórii  jednej  hymny.  In  Kultúra,  jazyk  a  história  
Slovákov  v  Maďarsku  :  materiály  z  jubilejnej  interdisciplinárnej  medzinárodnej  
vedeckej  konferencie  z  príležitosti  15.  výročia  založenia  Výskumného  ústavu  
Slovákov  v  Maďarsku.  A.  Divičanová,  A.  J.  Tóth,  A.  Uhrinová.  - Békešská  Čaba  :  
Výskumný  ústav  Slovákov  v  Maďarsku,  2006,  s.  295-300. ISBN 963-86573-8-3. 
Citácie: 
1.  [3]  URBANCOVÁ,  Hana.  Cirkevné  piesne  ako  súčasť  tradičného  spevu  
Slovákov  v  Maďarsku.  In  Cirkevná  kultúra  Slovákov  v  Maďarsku  /  A  
magyarországi  szlovákok  egyházi  kultúrája.  (=  Otázky  vývoja  kultúry  /  A  
kultúrafejlődés  kérdései  II.  ).  - Výskumný  ústav  Slovákov  v  Maďarsku  /  
Magyarországi  Szlovákok  Kutatóintézete  :  Békešská  Čaba  /  Békéscsaba,  2011, s. 
126-152. ISBN 978-963-88583-4-4. 

AEC02 KREKOVIČOVÁ,  Eva.  Slováci  v  Maďarsku  medzi  ústnou  a  písanou  komunikáciou  
:  (funkcia  duchovných  spevníkov  v  kultúrnej  pamäti  a  etnickej  identifikácii).  In  V  
službách  etnografie  :  zborník  na  počesť  sedemdesiatin  Ondreja Krupu. Zostavili: 
Anna  Divičanová,  Eva  Krekovičová,  Alžbeta  Uhrinová.  - Békešská  Čaba  :  
Výskumný  ústav  Slovákov  v  Maďarsku  :  Ústav  etnológie  SAV  v  Bratislave,  2004,  s.  
396-403. ISBN 96386573 1 6. 
Citácie: 
1.  [3]  URBANCOVÁ,  Hana.  Cirkevné  piesne  ako  súčasť  tradičného  spevu  
Slovákov  v  Maďarsku.  In  Cirkevná  kultúra  Slovákov  v  Maďarsku  /  A  
magyarországi  szlovákok  egyházi  kultúrája.  (=  Otázky  vývoja  kultúry  /  A  
kultúrafejlődés  kérdései  II.  ).  - Výskumný  ústav  Slovákov  v  Maďarsku  /  
Magyarországi  Szlovákok  Kutatóintézete  :  Békešská  Čaba  /  Békéscsaba,  2011,  s.  
126-152. ISBN 978-963-88583-4-4. 

AEC03 STOLIČNÁ,  Rastislava.  O  metodologii  badań  nad  pożywieniem.  In  Historie  
kuchenne  :  rola  i  znaczenie  pożywienia  w  kulturze.  Pod  redakcją  Rastislavy  
Stoličnej,  Anny  Drożdż.  - Cieszyn - Katowice - Brno  :  Uniwersytet  Śląski  w  
Katowicach, 2010, s. 8-14. ISBN 978-83-60431-51-1. 
Citácie: 
1.  [3]  Żuławy  :  oswajanie  krajobrazu  kulturowego.  Poznań  - Pruszcz  Gdański  :  
Wydawnictwo Jasne, 2011. 250 s. ISBN 978-83-61508-35-9.  
 

AED Vedecké  práce  v domácich  recenzovaných  vedeckých  zborníkoch  (aj  konferenčných),  
monografiách  
 
AED01 BEŇUŠKOVÁ,  Zuzana - RATICA,  Dušan. Das Bild der Gesellschaft in der 

slowakischen  Ethnologie  während  der  zweiten  Hälfte  des  20.  Jahrhunderts.  In  
Ethnology in Slovakia at the Beginning of the 21 st Century : reflections and trends. 
Editors  Gabriela  Kiliánová,  Konrad  Köstlin,  Herbert  Nikitsch,  Rastislava  Stoličná.  - 
Bratislava  ;;  Wien  :  Ústav  etnológie  Slovenskej  akadémie  vied  :  Institut  für  
Europäische  Ethnologie  der  Universität  Wien,  2005,  s.  158-169. ISBN 
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3-9-02029-10-2. 
Citácie: 
1.  [3]  KOFFER,  Blanka.  Ethnography  in  the  ČS(S)R.  Scientification  through  
Sovietization? In Sociology and Ethnography in East-Central and South-East 
Europe : Scientific Self-Description in State Socialist Countries. - München  :  
Oldenbourg Verlag, 2011, s. 173-184. ISBN 978-3-486-70461-7. 

AED02 BUŽEKOVÁ,  Tatiana.  Pamäť  a  dôveryhodnosť  zdroja  informácie.  In  Malé  dejiny  
veľkých  udalostí  I  :  v  Česko(a)Slovensku  po  roku  1948,1968,1989.  Editor,  vedecký  
redaktor  a  zostavovateľ  Zuzana  Profantová.  - Bratislava  :  Ústav  etnológie  SAV  :  
Ústav  pamäti  národa,  2005,  s.  17-26. ISBN 80-89069-14-2. 
Citácie: 
1.  [2.1]  BAHNA,  Vladimír.  Autobiografická  pamäť  a  nadprirodzené  predstavy:  
sociálna  nákazlivosť spomienok.  In  World  Literature  Studies  :  časopis  pre  výskum  
svetovej  literatúry,  2011,  vol.  3  [20],  no.  2,  p.  112-125. ISSN 1337-9690., WOS 

AED03 KILIÁNOVÁ,  Gabriela.  Teoretické  východiská  pre  výskum  etnických  otázok  v  
národopise/etnológii  na  Slovensku.  Obdobie po druhej svetovej vojne. In Identita 
etnických  spoločenstiev  :  výsledky  etnologických  výskumov.  Zostavila  Gabriela  
Kiliánová.  - Bratislava  :  Ústav  etnológie  SAV,  1998,  s.  9-24. 
Citácie: 
1.  [3]  DANGLOVÁ,  Oľga.  Vidiecke  sídlo  ako  priestor  identity  : výber  z  
prípadových  štúdií  štyroch  slovenských  obcí.  In  Národopisná  revue,  2011,  roč.  
XXI,  č.  2,  s.  93-102. ISSN 0862-8351. 

AED04 KILIÁNOVÁ,  Gabriela.  Kolektívna  pamäť  a  konštrukcia  identity  :  pohrebné  rituály  
v  strednej  Európe  medzi  tradíciou  a  modernou. In  JAKSICSOVÁ,  Vlasta.  
Kolektívne  identity  v  strednej  Európe  v  období  moderny.  - Bratislava : Academic 
Electronic Press, 1999, s. 61-81. ISBN 80-88880-35-1. 
Citácie: 
1.  [4]  MARTINKOVÁ,  Monika.  Spomienka  na  Martina  Slivku.  In  Slovenský  
národopis.  ISSN  1335-1303,  2011,  roč.  59,  č.  1,  s.  89 

AED05 KREKOVIČOVÁ,  Eva.  Folklór  a  folklorizmus  vo  vzťahu  k  folklórnym  žánrom  v  
súčasnosti.  In  Folklorizmus  na  prelome  storočí  :  zborník  príspevkov  z  
medzinárodného  sympózia.  - Bratislava  :  Prebudená  pieseň,  2000,  s.  58-63. ISBN 
978-80-88926-11-5. 
Citácie: 
1.  [4]  OČENÁŠEK,  Jaroslav.  Lidová  tradice  nebo  tradice  lidí?  In  Slovenský  
národopis,  roč.  59,  č.  1  (2011),  s.  70-75 
2.  [4]  URBANCOVÁ,  Hana.  Piesňové  žánre  v  tradičnej  hudobnej  kultúre  na  
Slovensku  :  modely  žánrových  syntéz  v  etnomuzikológii.  In  Musicologica  Slovaca,  
2011,  roč.  2  [28],  č.  1,  s.  5-37. ISSN 1338-2596. 

AED06 KREKOVIČOVÁ,  Eva.  K  niektorým  metodologickým  problémom  štúdia  
piesňových  žánrov.  In  Folklórne  žánre  - archívy  - katalógy.  Edične  pripravili  Hana  
Hlôšková,  Eva  Krekovičová.  - Bratislava  :  Národopisný  ústav  SAV,  1991,  s.  52-66. 
Citácie: 
1.  [4]  URBANCOVÁ,  Hana.  Piesňové  žánre  v  tradičnej  hudobnej  kultúre  na  
Slovensku  :  modely  žánrových  syntéz  v  etnomuzikológii.  In  Musicologica  Slovaca,  
2011,  roč.  2  [28],  č.  1, s. 5-37. ISSN 1338-2596. 

AED07 PROFANTOVÁ,  Zuzana.  Ľudová  próza  v  pozornosti  vedeckých  disciplín  na  
prelome  19.  a  20.  storočia.  In  Ľudová  prozaická  tradícia  vo  svetle  vied  o  kultúre  a  
umení.  Katarína  Žeňuchová  - Peter  Žeňuch.  - Bratislava  :  Slavistický  ústav  Jána  
Stanislava SAV - Slovenský  komitét  slavistov,  2009,  s.  53-64. ISBN 
978-80-969992-8-6. 
Citácie: 
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1.  [5]  Šrámková,  M.  – Šrámek,  R.  Katarína  Žeňuchová  – Peter  Žeňuch      (Eds.)  
Ľudová  prozaická  tradícia  vo  svetle  vied  o  kultúre  a  umení.  Bratislava:  Slavistický  
ústav  Jána  Stanislava  SAV,  Slovenský  komitét  slavistov,  2009,  197  s.  In  
Národopisná  revue,  2011,  roč.  21,  č.  1,  s.  76-77. 

AED08 VRZGULOVÁ,  Monika.  Návrat  domov?  :  (biografické  naratívy  žien,  ktoré  prežili  
holokaust).  In  Židovská  komunita  po  roku  1945. Editor Peter Salner. - Bratislava : 
Ústav  etnológie  SAV,  2006,  s.  9-30. ISBN 80-88997-33-X. 
Citácie: 
1.  [4]  BUMOVÁ,  Ivica  - GAŽOVIČOVÁ,  Tina  - SALNER, Peter - SOUKUPOVÁ,  
Blanka.  Premeny  židovskej  identity  po  holokauste.  Bratislava  :  Zing  Print,  2011. 
143 s. ISBN 978-80-88997-48-1.  
 

AEE  Vedecké  práce  v zahraničných  nerecenzovaných  vedeckých  zborníkoch  (aj  
konferenčných),  monografiách  
 
AEE01 KILIÁNOVÁ,  Gabriela. Continuity and Discontinuity in an Intellectual Tradition 

under Socialism : the `Folkloristic School` in Bratislava. In Studying Peoples in the 
People`s Democracies : socialist Era Anthropology in East-Central Europe. Chris 
Hann,  Mihály  Sárkány  and  Peter  Skalník  (eds.).  - 
Münster-Hamburg-Berlin-Wien-London : LIT Verlag, 2005, s. 257-272. ISBN 
3-8258-8048-6. 
Citácie: 
1.  [3]  KOFFER,  Blanka.  Ethnography  in  the  ČS(S)R.  Scientification  through  
Sovietization? In Sociology and Ethnography in East-Central and South-East 
Europe : Scientific Self-Description in State Socialist Countries. - München  :  
Oldenbourg Verlag, 2011, s. 173-184. ISBN 978-3-486-70461-7. 

AEE02 PODOBA, Juraj. On the Periphery of a Periphery : Slovak Anthropoligy behind 
Ideological Veil. In Studying Peoples in the People`s Democracies : socialist Era 
Anthropology in East-Central Europe.  Chris  Hann,  Mihály  Sárkány  and  Peter  
Skalník  (eds.).  - Münster-Hamburg-Berlin-Wien-London : LIT Verlag, 2005, s. 
245-256. ISBN 3-8258-8048-6. 
Citácie: 
1.  [3]  KOFFER,  Blanka.  Ethnography  in  the  ČS(S)R.  Scientification  through  
Sovietization? In Sociology and Ethnography in East-Central and South-East 
Europe : Scientific Self-Description in State Socialist Countries. - München  :  
Oldenbourg Verlag, 2011, s. 173-184. ISBN 978-3-486-70461-7. 
2.  [4]  KILIÁNOVÁ,  Gabriela.  Kolektívne  výskumy  ľudovej  slovesnosti  v druhej 
polovici  20.  storočia  :  príspevok  k  dejinám  etnológie  na  Slovensku.  In  Etnologické  
rozpravy,  2011,  roč.  XVIII,  č.  1-2, s. 24-35. ISSN 1335-5074.  
 

AEF  Vedecké  práce  v domácich  nerecenzovaných  vedeckých  zborníkoch,  monografiách  
 
AEF01 KREKOVIČOVÁ,  Eva.  Erotické  motívy  v  slovenskej  ľudovej  piesni.  In  

Sociologické  a  štýlotvorné  koncepty  v  etnomuzikológii  :  Zborník  z  20.  
etnomuzikologického  seminára.  - Bratislava  :  Slovenská  muzikologická  asociácia  pri  
Slovenskej  hudobnej  únii,  1990,  s.  69-73. 
Citácie: 
1.  [4]  URBANCOVÁ,  Hana.  Piesňové  žánre  v  tradičnej  hudobnej  kultúre  na  
Slovensku  :  modely  žánrových  syntéz  v  etnomuzikológii.  In  Musicologica  Slovaca,  
2011,  roč.  2  [28],  č.  1,  s.  5-37. ISSN 1338-2596. 

AEF02 MANN, Arne - KOVÁČ,  Milan.  Rómovia  a  viera.  In  Boh  všetko  vidí  :  duchovný  
svet  Rómov  na  Slovensku.  Editor  Milan  Kováč,  Arne  Mann.  - Bratislava : Chronos, 
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2003, s. 9-14. ISBN 8089027067. 
Citácie: 
1.  [1.1]  BUDILOVÁ,  Lenka  - JAKOUBEK,  Marek.  Religiozita  Cikánů  v  ČR:  
Konceptuálně-metodologické  poznámky.  In  Český  lid  :  etnologický  časopis,  2011,  
roč.  98.  č.  4,  s.  (0.343  - IF2010). ISSN 0009-0794., WOS 

AEF03 MANN, Arne.  Magická  ochrana  novorodenca  u  Rómov  na  Slovensku.  In  Boh  všetko  
vidí  :  duchovný  svet  Rómov  na  Slovensku.  Editor  Milan  Kováč,  Arne  Mann.  - 
Bratislava : Chronos, 2003, s. 85-101. ISBN 8089027067. 
Citácie: 
1.  [1.1]  BUDILOVÁ,  Lenka  - JAKOUBEK,  Marek.  Religiozita  Cikánů  v  ČR:  
Konceptuálně-metodologické  poznámky.  In  Český  lid  :  etnologický  časopis,  2011,  
roč.  98.  č.  4,  s.  (0.343  - IF2010). ISSN 0009-0794., WOS  
 

BAB  Odborné      monografie  vydané  v domácich  vydavateľstvách  
 
BAB01 BÁNESZ,  Ladislav  - BÁRTA,  Juraj  - BENŽA,  Mojmír - BÓNA,  Martin  - 

BREZOVÁKOVÁ,  Blanka  - BUJNA, Jozef - ČIČAJ,  Viliam  - ČINČURA,  Juraj  - 
DANGL, Vojtech - DVOŘÁKOVÁ,  Daniela  - FRANCOVÁ,  Zuzana  - 
FRIMMOVÁ,  Eva  - FURMÁNEK,  Václav  - HOLEC, Roman - HROMADA, Jozef - 
CHEBEN, Ivan - KAMENICKÝ,  Miroslav  - KOHÚTOVÁ,  Mária  - KOLNÍK,  Titus  
- KOMOROVSKÝ,  Ján  - KOPČAN,  Vojtech  - KOWALSKÁ,  Eva  - KRIŽANOVÁ,  
Eva - KURINCOVÁ,  Elena  - LENGYELOVÁ,  Tünde  - LUKAČKA,  Ján  - 
MACHO, Peter - MRVA, Ivan - NEVIZÁNSKY,  Gabriel  - PAVÚK,  Juraj  - 
PETRÍK,  Borislav  - PIETA, Karol - PODRIMAVSKÝ,  Milan  - RAJTÁR,  Ján  - 
ROMSAUER, Peter - SEDLIAKOVÁ,  Alžbeta  - SEGEŠ,  Vladimír  - SOPKO,  Július  
- STEINHÜBEL,  Ján  - ŠIŠKA,  Stanislav - ŠKVARNA,  Dušan  - TKÁČIKOVÁ,  Eva  
- TURČAN,  Vladimír  - VÁŠÁRYOVÁ,  Zuzana  - VELIAČIK,  Ladislav  - VLADÁR,  
Jozef - VOZÁR,  Jozef  - ZAJONC, Juraj - ZUBERCOVÁ,  Magdaléna  M.  - ŽUDEL,  
Juraj.  Kronika  Slovenska.  1.  Od  najstaších  čias  do  konca  19.  storočia.  Dušan  Kováč  
a kol. Bratislava : Fortuna Print and Adox, 1998. 616 s. 
Citácie: 
1.  [3]  BOCKOVÁ,  A.  Učiť  o  strednej  Európe?  In  Historie  - otázky  - problémy,  
2010,  roč.  2,  č.  2,  s.  187. 
2.  [4]  HOFERKA,  M.  Šaštínsky  (vice)archidiakonát  v  16.  - 18.  storočí.  Skalica : 
Záhorské  múzeum  2011,  s.  272. 
3.  [4]  OTTMÁROVÁ,  B.     Michal  Žilinský  v  korešpondencii  s  predstaviteľmi  
slovenského  kultúrneho  a  politického  života.  In  Acta  Faculatis  Humanisticae  
Universitatis  Matthiae  Belii  Neosoliensis.  Historické  vedy,  filozofia  a etika. 
Banská  Bystrica  :  Fakulta  humanitných  vied  UMB,  2011,  s.  47. 
4.  [4]  SERAFÍNOVÁ,  D.  Z  histórie  periodík  z  názvom  "slovenské"  z  obdobia  
monarchie  a  I.  ČSR.  In  Studia  Academica  Slovaca,  roč.  40,  2011,  s.  290. 

BAB02 BARNOVSKÝ,  Michal  - BACHRATÝ,  Bohumír - BARTLOVÁ,  Alena  - BENŽA,  
Mojmír - BRZICA,  Daneš  - ČÚZY,  Ladislav  - ČAPLOVIČ,  Miloslav  - DANGL, 
Vojtech - ELIÁŠ,  Anton  - FABRICIUS, Miroslav - HARBUĽOVÁ,  Ľubica  - 
HLAVOVÁ,  Viera  - HOLEC, Roman - HRNKO, Anton - HRONSKÝ,  Marián  - 
JAKEŠOVÁ,  Elena  - KÁZMEROVÁ,  Ľubica  - KRAJČOVIČOVÁ,  Natália  - 
KRIŽANOVÁ,  Eva  - LONDÁKOVÁ,  Elena  - MATUŠÍK,  Ivan  - PETRÁŠ,  
Stanislav - PETRÍK,  Borislav  - PLESNÍK,  Pavol  - PODRIMAVSKÝ,  Milan  - 
SEDLIAKOVÁ,  Alžbeta  - SIKORA, Stanislav - SLÁDEČEK,  Ján  - ŠIMUNIČ,  
Pavel - ŠTEFANSKÝ,  Michal - ŠUCHOVÁ,  Xénia  - TAKÁČ,  Ladislav  - 
VRAŠTIAK,  Štefan  - ZAJONC, Juraj - ZELENÁK,  Peter  - ZUBERCOVÁ,  
Magdaléna  M.  - ŽATKULIAK,  Jozef  - ŽIGO,  Pavol  - ŽIŠKOVÁ-MOROŇOVÁ,  
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Katarína  - ŽUDEL,  Juraj.  Kronika  Slovenska.  2.  Slovensko  v  dvadsiatom  storočí.  
Bratislava : Fortunaprint, 1999. 607 s. 
Citácie: 
1.  [4]  HRONSKÝ,  M.      Trianon.  Vznik  hraníc  Slovenska  a  problémy  jeho  
bezpečnosti  (1918-1920).  Bratislava : Veda 2011, s. 662. 
2.  [4]  LETZ,  R.  Slovenské  dejiny.  Zv.  IV.  1914-1938.  Bratislava  :  Literárne  
informačné  centrum 2010, s. 320. 

BAB03 STOLIČNÁ,  Rastislava.  Jedlá  a  nápoje  našich  predkov.  Bratislava  :  Veda,  1991.  240  
s. 
Citácie: 
1.  [3]  ŁEŃSKA-BAK, Katarzyna. o pokarmach, smakach i utraconych 
znaczeniach  História  kultúry  sub  speciae  culinaria  .  Opole  :  Wydavmictwo 
Uniwersytetu Opolskiego, 2010, s. 314.  ISBN 978-83-7395-387-1  
 

BDFB  Odborné  práce  v  domácich  nekarentovaných  časopisoch  neimpaktovaných  
 
BDFB01 ZAJONC, Juraj.  Premeny  vlákna.  Podoby  plsti  - plstenie  a  splsťovanie.  In  Remeslo,  

umenie, dizajn : Revue o hodnotách  remesla  a  dizajnu,  2002,  roč.  3.  č.  1,  s.  46-49. 
ISSN 1335-5457. 
Citácie: 
1.  [4]  SIKOROVÁ,  Eugénia:  Eva  Cisárová-Mináriková.  Prešov  :  Michal  Vaško,  
2010, s. 175  
 

FAI  Redakčné  a  zostavovateľské  práce  knižného  charakteru  (bibliografie,  encyklopédie, 
katalógy,  slovníky,  zborníky...)  
 
FAI01 Mýty  naše  slovenské.  Zostavili  Eduard  Krekovič  - Elena  Mannová  - Eva 

Krekovičová  ;;  jazyková  redaktorka  Vlasta  Jaksicsová.  Bratislava  :  Academic  
Electronic  Press  :  Historický  ústav  SAV  :  Ústav  etnológie  SAV  :  Sociologický  ústav  
SAV, 2005. 246 s. ISBN 80-88880-61-0. 
Citácie: 
1.  [3]  KMEŤ,  Miroslav.  Na  margo  problematiky  mýtov  a  stereotypov  o  Dolnej  
zemi  v  slovenskom  kultúrnom  prostredí.  In  Anna  Kováčová  (Ed.)  Identita,  história  
a  kultúra  :  dejiny  Slovákov  na  Dolnej  zemi.  Budapešť  - Békešskká  Čaba  :  
Výskumný  ústav  Slovákov  v  Maďarsku,  2011,  s.  51 
2.  [3]  MICHELA,  M.  Percepcia  svätého  Štefana  na  Slovensku  v  medzivojnovom  
období.  In  Hlavačka,  M.  - Mares, Antoine - Pokorná,  Magdaléna  et  alii:  Paměť  
míst,  událostí  a  osobností.  Praha  :  Historický  ústav  AV  ČR  2011,  s.  223. 
3.  [4]  MACHO,  Peter.  Milan  Rastislav  Štefánik  v  hlavách  a  v  srdciach  :  fenomén  
národného  hrdinu  v  historickej  pamäti.  Bratislava  :  Historický  ústav  SAV  v  
Prodama s.r.o., 2011. 208 s. ISBN 978-80-89396-13-9. 

FAI02 Hodnota zmeny - zmena  hodnoty  :  demarkačný  rok  1989.  Zuzana  Profantová  a  
kolektív.  Bratislava  :  Ústav  etnológie  SAV  :  Národopisná  spoločnosť  Slovenska,  
2009. 408 s. ISBN 978-80-88997-42-9. 
Citácie: 
1. [5] KIERZKOWSKI, Michal. Hodnota zmeny - zmena  hodnoty.  Demarkačný  
rok  1989.  Red.  Z.  Profantová.  Bratislava  2009,  ss.  408.  In  Porównania.  ISSN  
1733-165X, 2010, Vol. 7, s. 244-249. Recenzia na: Hodnota zmeny - zmena 
hodnoty  /  Zuzana  Profantová  a  kolektív.  - Bratislava  :  Ústav  etnológie  SAV  :  
Národopisná  spoločnosť  Slovenska,  2009.  - ISBN 978-80-88997-42-9. 

FAI03 Videli  sme  holokaust.  Monika  Vrzgulová,  editorka.  Bratislava  :  Nadácia  Milana  
Šimečku,  2002.  132  s.  ISBN  80-89008-13-5. 
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Citácie: 
1.  [4]  BUMOVÁ,  Ivica  - GAŽOVIČOVÁ,  Tina  - SALNER, Peter - SOUKUPOVÁ,  
Blanka.  Premeny  židovskej  identity  po  holokauste.  Bratislava  :  Zing  Print,  2011.  
143 s. ISBN 978-80-88997-48-1.  
 

GAI  Výskumné  štúdie  a  priebežné  správy  
 
GAI01 HANUŠIN,  Ján  - HUBA,  Mikuláš  - IRA,  Vladimír  - PODOBA, Juraj - PODOLÁK,  

Peter - SPIŠIAK,  Peter.  Kultúrno-historická  a  sociálna  topografia  mikroregiónu  
Zdroje  Bielych  Karpát  :  prípadová  štúdia.  Fotogr.  Dušan  Šebo.  Bratislava  :  REC  
Slovensko, 2008. 110 s. 
Citácie: 

1.  [4]  PISCOVÁ,  V.,  ŠPULEROVÁ,  J.  Historical  Structure  of  Agricultural  Landscape  with 
Orchards  in  Považský  Region.  In  Research  and  management  of  the  historical  agricultural  
landscape  :  proceedings  from  international  conference  Viničné,  14  - 16th March 2011, Slovakia. 
Marta  Dobrovodská,  Jana  Špulerová,  Dagmar  Štefunková  (eds).  Bratislava : Institute of Landscape 
Ecology Slovak Academy of Sciences, 2011.  ISBN 978-80-89325-19-1, s. 139-148. 
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Príloha  D 
 
Údaje  o  pedagogickej  činnosti  organizácie  
 
Semestrálne  prednášky:  
 
Mgr.  Soňa  Gyárfáš  Lutherová,  PhD. 
Názov  semestr.  predmetu:  Vizuálna  antropológia 
Počet  hodín  za  semester:  12 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Vysoká  škola  výtvarných  umení  v  Bratislave,  Katedra  dizajnu    
 
Mgr.  Soňa  Gyárfáš  Lutherová,  PhD. 
Názov  semestr.  predmetu:  Vizuálna  antropológia 
Počet  hodín  za  semester:  12 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Vysoká  škola  výtvarných  umení  v  Bratislave,  Katedra  dizajnu    
 
Mgr.  Tomáš  Hrustič,  PhD. 
Názov  semestr.  predmetu:  Dejiny  a  kultúra  Rómov 
Počet  hodín  za  semester:  40 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Filozofická  fakulta  UKF,  Katedra  etnológie  a  etnomuzikológie    
 
Mgr.  Tomáš  Hrustič,  PhD. 
Názov  semestr.  predmetu:  Metódy  a  techniky  terénneho  výskumu 
Počet  hodín  za  semester:  40 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Filozofická  fakulta  UK,  Katedra  porovnávacej  religionistiky    
 
PhDr. Gabriela Kiliánová,  CSc. 
Názov  semestr.  predmetu:  Doktorandský  seminár  II.,  Metodológia  etnológie  a  sociálnej  a  kultúrnej  
antropológie  (spolu  s  M.  Botíkovou  a  H.  Tužinskou) 
Počet  hodín  za  semester:  16 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Filozofická  fakulta  UK,  Katedra  etnológie  a  kultúrnej  antropológie       
 
Doc.  PhDr.  Eva  Krekovičová,  DrSc. 
Názov  semestr.  predmetu:  My  a  oni,  mentálne  obrazy,  stereotypy  a  sociálna  pamäť 
Počet  hodín  za  semester:  12 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Filozofická  fakulta  UK,  Katedra  etnológie  a  kultúrnej  antropológie       
 
PhDr. Arne Mann, CSc. 
Názov  semestr.  predmetu:  Etnokulturní  vývoj  Romů 
Počet  hodín  za  semester:  24 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Univerzita  Karlova  v  Praze,  Česká  republika,  Fakullta  humanitních  
studií    
 
PhDr. Arne Mann, CSc. 
Názov  semestr.  predmetu:  Etnokultúrny  vývoj  Rómov 
Počet  hodín  za  semester:  26 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Filozofická  fakulta  UK,  Katedra  etnológie  a  kultúrnej  antropológie       
 
PhDr. Arne Mann, CSc. 
Názov  semestr.  predmetu:  Etnokultúrny  vývoj  Rómov. 
Počet  hodín za semester: 24 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Filozofická  fakulta  UK,  Katedra  etnológie  akultúrnej  antropológie    
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PhDr. Juraj Podoba, CSc. 
Názov  semestr.  predmetu:  Antropológia  postsocializmu 
Počet  hodín  za  semester:  52 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Fakulta  sociálnych  a  ekonomických  vied  UK,  Ústav  sociálnej  
antropológie    
 
PhDr. Juraj Podoba, CSc. 
Názov  semestr.  predmetu:  Materiálna  kultúra 
Počet  hodín  za  semester:  52 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Fakulta  sociálnych  a  ekonomických  vied  UK,  Ústav  sociálnej 
antropológie    
 
PhDr. Juraj Podoba, CSc. 
Názov  semestr.  predmetu:  Súčasné  antropologické  teórie 
Počet  hodín  za  semester:  52 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Fakulta  sociálnych  a  ekonomických  vied  UK,  Ústav  sociálnej  
antropológie    
 
PhDr. Juraj Podoba, CSc. 
Názov  semestr.  predmetu:  Súčasné  antropologické  teórie 
Počet  hodín  za  semester:  52 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Fakulta  sociálnych  a  ekonomických  vied  UK,  Ústav  sociálnej  
antropológie    
 
Mgr.  Tatiana  Podolinská,  PhD. 
Názov  semestr.  predmetu:  Európske  mytológie  I. 
Počet  hodín  za  semester:  26 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Filozofická  fakulta  UK,  Katedra  porovnávacej  religionistiky    
 
Mgr.  Tatiana  Podolinská,  PhD. 
Názov  semestr.  predmetu:  Sociológia  náboženstva 
Počet  hodín  za  semester:  26 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Filozofická  fakulta  UK,  Katedra  porovnávacej  religionistiky    
 
PhDr. Peter Salner, DrSc. 
Názov  semestr.  predmetu:  Sociálna  kultúra  Židov 
Počet  hodín  za  semester:  12 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Filozofická  fakulta  UK,  Katedra  etnológie  a  kultúrnej  antropológie       
 
PhDr. Peter Salner, DrSc. 
Názov  semestr.  predmetu:  Spoločnosť  a  (židovská)  identita 
Počet  hodín  za  semester:  10 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Univerzita  Karlova  v  Praze,  Česká  republika,  Fakullta  humanitních  
studií    
 
prof.  PhDr.  Rastislava  Stoličná,  DrSc. 
Názov  semestr.  predmetu:  Etnológia  Čiech  a  Moravy 
Počet  hodín  za  semester:  10 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Uniwersytet  Ślaski  Katowice,  Poľsko,  Wydzial  Etnologii  i  Nauk  o  
Edukaciji w Ciezsyne  
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prof. PhDr. Rastislava  Stoličná,  DrSc. 
Názov  semestr.  predmetu:  Etnológia  Slovenska 
Počet  hodín  za  semester:  10 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Uniwersytet  Ślaski  Katowice,  Poľsko,  Wydzial  Etnologii  i  Nauk  o  
Edukaciji w Ciezsyne  
 
prof.  PhDr.  Rastislava  Stoličná,  DrSc. 
Názov  semestr.  predmetu:  Každodenná  kultúra  v  strednej  Európe 
Počet  hodín  za  semester:  10 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Uniwersytet  Ślaski  Katowice,  Poľsko,  Wydzial  Etnologii  i  Nauk  o  
Edukaciji w Ciezsyne  
 
PhDr. Juraj Zajonc, CSc. 
Názov  semestr.  predmetu:  Dejiny textilných  techník 
Počet  hodín  za  semester:  24 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Vysoká  škola  výtvarných  umení  v  Bratislave,  Katedra  textilnej  
tvorby  
 
PhDr. Juraj Zajonc, CSc. 
Názov  semestr.  predmetu:  Dejiny  textilných  techník 
Počet  hodín  za  semester:  20 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Vysoká  škola  výtvarných  umení  v  Bratislave,  Katedra  textilnej  
tvorby  
 
PhDr. Juraj Zajonc, CSc. 
Názov  semestr.  predmetu:  Dejiny  textilu  I. 
Počet  hodín  za  semester:  20 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Vysoká  škola  výtvarných  umení v Bratislave, Katedra textilnej 
tvorby  
 
PhDr. Juraj Zajonc, CSc. 
Názov  semestr.  predmetu:  Dejiny  textilu  II. 
Počet  hodín  za  semester:  24 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Vysoká  škola  výtvarných  umení  v  Bratislave,  Katedra  textilnej  
tvorby  
  
 
Semestrálne  cvičenia:  
 
RNDr.,  Mgr.  Tatiana  Bužeková,  PhD. 
Názov  semestr.  predmetu:  Doktoranský  seminár 
Počet  hodín  za  semester:  12 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Filozofická  fakulta  UK,  Katedra  etnológie  a  kultúrnej  antropológie    
 
Mgr.  Soňa  Gyárfáš  Lutherová,  PhD. 
Názov  semestr.  predmetu:  Vizuálna  antropológia 
Počet  hodín  za  semester:  12 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Vysoká  škola  výtvarných  umení  v  Bratislave,  Katedra  dizajnu    
 
Mgr.  Soňa  Gyárfáš  Lutherová,  PhD. 
Názov  semestr.  predmetu:  Vizuálna  antropológia 
Počet  hodín za semester: 12 
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Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Vysoká  škola  výtvarných  umení  v  Bratislave,  Katedra  dizajnu    
 
Doc.  PhDr.  Eva  Krekovičová,  DrSc. 
Názov  semestr.  predmetu:  My  a  oni,  mentálne  obrazy,  stereotypy  a  sociálna  pamäť 
Počet  hodín  za  semester:  12 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Filozofická  fakulta  UK,  Katedra  etnológie  a  kultúrnej  antropológie       
 
prof.  PhDr.  Rastislava  Stoličná,  DrSc. 
Názov  semestr.  predmetu:  Etnológia  Čiech  a  Moravy 
Počet  hodín  za  semester:  10 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Uniwersytet  Ślaski  Katowice,  Poľsko,     Wydzial  Etnologii  i  Nauk  o  
Edukaciji w Ciezsyne  
 
prof.  PhDr.  Rastislava  Stoličná,  DrSc. 
Názov  semestr.  predmetu:  Etnológia  Slovenska 
Počet  hodín  za  semester:  10 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Uniwersytet  Ślaski  Katowice,  Poľsko, Wydzial Etnologii i Nauk o 
Edukaciji w Ciezsyne  
 
PhDr. Juraj Zajonc, CSc. 
Názov  semestr.  predmetu:  Ručné  textilné  techniky 
Počet  hodín  za  semester:  24 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Vysoká  škola  výtvarných  umení  v  Bratislave,  Katedra  textilnej  
tvorby  
 
PhDr. Juraj Zajonc, CSc. 
Názov  semestr.  predmetu:  Ručné  textilné  techniky 
Počet  hodín  za  semester:  20 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Vysoká  škola  výtvarných  umení  v  Bratislave,  Katedra  textilnej  
tvorby  
  
Semináre:  
 
Mgr.  Tomáš  Hrustič,  PhD. 
Názov  semestr. predmetu:  Doktorandský  seminár  III. 
Počet  hodín  za  semester:  40 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Filozofická  fakulta  UK,  Katedra  etnológie  a  kultúrnej  antropológie     
spolu  s  Ústavom  etnológie  SAV    
 
Mgr.  Tomáš  Hrustič,  PhD. 
Názov  semestr.  predmetu:  Doktorandský  seminár  IV. 
Počet  hodín  za  semester:  40 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Filozofická  fakulta  UK,  Katedra  etnológie  a  kultúrnej  antropológie     
spolu  s  Ústavom  etnológie  SAV    
  
Individuálne  prednášky:  
 
PhDr.  Mojmír  Benža,  PhD. 
Názov  semestr.  predmetu:  Slováci  žijúci  v  zahraničí 
Počet  hodín  za  semester:  1 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Filozofická  fakulta  UK,  Univerzita  tretieho  veku,  odbor  Etnológia,  
2.  roč.    
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Mgr.  Soňa  Gyárfáš  Lutherová,  PhD. 
Názov  semestr.  predmetu:  Aktuálne  problémy  v  etnológii 
Počet  hodín za semester: 2 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Filozofická  fakulta  UK,  Katedra  etnológie  a  kultúrnej  antropológie       
 
Mgr.  Soňa  Gyárfáš  Lutherová,  PhD. 
Názov  semestr.  predmetu:  Antropológia  dizajnu 
Počet  hodín  za  semester:  3 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Fakulta  sociálních  studií,  Masarykova  Univerzita,  Brno,  ČR,  
Katedra sociologie  
 
Mgr.  Soňa  Gyárfáš  Lutherová,  PhD. 
Názov  semestr.  predmetu:  Súčasné  problémy  a  trendy  v  antropologickom      výskume  materiálnej  
kultúry  I.-II. 
Počet  hodín  za  semester:  5 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Filozofická  fakulta  Západočeské  univerzity  v  Plzni,  ČR,  Katedra  
antropologie  
 
Mgr.  Tomáš  Hrustič,  PhD. 
Názov  semestr.  predmetu:  Koncept  úžery  v  segregovaných  rómskych  osadách 
Počet  hodín  za  semester:  2 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Filozofická  fakulta  Karlovej  univerzity  Praha,  ČR,  Filozof.  fakulta  - 
cyklus  Romisitické  utopie    
 
Mgr.  Tomáš  Hrustič,  PhD. 
Názov  semestr.  predmetu:  Stacionárny  terénny  výskum  a  etické  dilemy  - na  príklade  výskumu  
úžery  v  rómskej  osade 
Počet  hodín  za  semester: 2 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Fakulta  sociálnych  a  ekonomických  vied  UK,  Ústav  sociálnej  
antropológie    
 
PhDr.  Gabriela  Kiliánová,  CSc. 
Názov  semestr.  predmetu:  Alltagskultur  in  der  Slowakei 
Počet  hodín  za  semester:  4 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Universität  Regensburg,  Nemecko,  Institut  für  Slavistik    
 
PhDr. Arne Mann, CSc. 
Názov  semestr.  predmetu:  Dejiny  Rómov 
Počet  hodín  za  semester:  2 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Vysoká  škola  múzických  umení  v  Bratislave,  Divadelná  fakulta    
 
PhDr. Arne Mann, CSc. 
Názov  semestr.  predmetu:  Dejiny  Rómov 
Počet  hodín  za  semester:  2 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Vysoká  škola  múzických  umení  v  Bratislave,  Divadelná  fakulta    
 
PhDr. Arne Mann, CSc. 
Názov  semestr.  predmetu:  Materiálna  kultúra  Rómov 
Počet  hodín  za  semester:  2 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Vysoká  škola  múzických  umení  v  Bratislave,  Divadelná  fakulta    
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PhDr. Arne Mann, CSc. 
Názov  semestr.  predmetu:  Materiálna  kultúra  Rómov 
Počet  hodín  za  semester:  2 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Vysoká  škola  múzických  umení  v  Bratislave,  Divadelná  fakulta    
 
PhDr. Arne Mann, CSc. 
Názov  semestr.  predmetu:  Rómovia  na  Slovensku,  diskusia  v  rámci  akcie  „interkultúrny  dialóg“  
(ako  jeden  z  3  hostí) 
Počet  hodín  za  semester:  2 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Filozofická  fakulta  UKF,  Katedra  všeobecnej  a  aplikovanej  etiky    
 
PhDr. Juraj Podoba, CSc. 
Názov  semestr.  predmetu:  Tradičná  stavebná  kultúra  v  Európe 
Počet  hodín  za  semester:  2 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Vysoká  škola  múzických  umení  v  Bratislave,  Divadelná  fakulta  
 
PhDr. Peter Salner, DrSc. 
Názov  semestr.  predmetu:  Memoriál  Chatama  Sofera 
Počet  hodín  za  semester:  1 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Prírodovedecká  fakulta  UK,  Katedra  antropológie    
 
PhDr. Peter Salner, DrSc. 
Názov  semestr.  predmetu:  Memoriál  Chatama Sofera 
Počet  hodín  za  semester:  1 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Filozofická  fakulta  UKF,  Katedra  histórie    
 
PhDr. Juraj Zajonc, CSc. 
Názov  semestr.  predmetu:  Tradičný  ľudový  nábytok 
Počet  hodín  za  semester:  2 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Vysoká  škola  múzických  umení  v  Bratislave,  Divadelná  fakulta    
 
PhDr. Juraj Zajonc, CSc. 
Názov  semestr.  predmetu:  Tradičný  ľudový  nábytok 
Počet  hodín  za  semester:  2 
Názov  katedry  a  vysokej  školy:  Vysoká  škola  múzických  umení  v  Bratislave,  Divadelná  fakulta    
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Príloha  E  
 
Medzinárodná  mobilita  organizácie        
       
(A)  Vyslanie  vedeckých  pracovníkov  do  zahraničia  na  základe  dohôd:       
Krajina D  r  u  h    d  o  h  o  d  y 
 MAD, KD, VTS Medziústavná Ostatné 
 Meno 

pracovníka 
Počet  dní Meno 

pracovníka 
Počet  dní Meno 

pracovníka 
Počet  dní 

Česko Zuzana 
Profantová 10     

Poľsko Zuzana 
Profantová 11     

Počet  
vyslaní  spolu 2 21     

                  
      (B)  Prijatie  vedeckých  pracovníkov  zo  zahraničia  na  základe  dohôd:       
Krajina D  r  u  h    d  o  h  o  d  y 
 MAD, KD, VTS Medziústavná Ostatné 
 Meno 

pracovníka 
Počet  dní Meno 

pracovníka 
Počet  dní Meno 

pracovníka 
Počet  dní 

Bulharsko Dr. Tanya 
Stojanova 
Matanova 

6 
 

 
 

 

Česko Dr.  Markéta  
Holubová 10     

Rusko Dr. 
Alexandre 
Gura 

13 
Dr. Marina 
Valentsova 35 

 
 

Počet  prijatí  
spolu 3 29 1 35   

                
  (C)  Účasť  pracovníkov  pracoviska  na  konferenciách  v  zahraničí  (nezahrnutých  v  "A"):   
Krajina Názov  konferencie Meno  pracovníka Počet  dní 
Česko Mladá  antropologie Táňa  Grauzelová 4 
  Magdaléna  Kusá 4 
  Monika  Sirkovská 4 
 Romistické  utopie Tomáš  Hrustič 1 
 Vědci  a  veřejnost  v  

rozhodovacích  
procesech 

Katarína  Tesárová 3 

 Vizuální  studia Soňa  Gyárfáš  Lutherová 2 
Chorvátsko Pilgrimage and Sacred 

Places 
Tatiana  Bužeková 5 

Maďarsko Slovenský  jazyk  a  
kultúra  v  menšinovom  
prostredí 

Eva  Krekovičová 3 

Nemecko Alpen und Karpaten Gabriela  Kiliánová 3 
 Midterim konference Tatiana  Podolinská 4 
 Volkskundlich-ethnologi

sche Perspektiven 
Gabriela  Kiliánová 4 
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Portugalsko The two sides of the 
coin 

Tomáš  Hrustič 4 

Srbsko Round table of the 
Institute of Ethnography 
SASA  

Gabriela  Kiliánová 3 

Švédsko Ends and Beginnings Tomáš  Hrustič 4 
  Tatiana  Podolinská 4 
Veľká  Británia Anthropology in London Soňa  Gyárfáš  Lutherová 4 
Spolu 13 16 56 
  
Vysvetlivky: MAD - medziakademické  dohody,  KD  - kultúrne  dohody,  VTS  - vedecko-technická  
spolupráca  v  rámci  vládnych  dohôd  
 
Skratky  použité  v  tabuľke  C:    
   
Alpen und Karpaten - Alpen  und  Karpaten:  Die  Erschließung  zweier  europäischen Bergregionen zwischen 
Nutzungsziele  und  Schutzansprüchen.  Organizátori:  Collegium  Carolinum,  Rachel  Carson  Center  for  Enviroment  and  
Society;;  Alpinen  Museum  des  Deutschen  Alpenverreins;;  Mníchov;; 
Anthropology in London - Anthropology in London. Organizátori:  University  college  London;;  London  School  of  
Economics  and  Political  Science;;  The  School  of  Oriental  and  African  Studies;;  Goldsmiths,  Brunel  University;;  Londýn,  
Veľká  Británia;; 
Ends and Beginnings - Ends and Beginnings. Annual meeting of European Association for Studies of Religion. 
Organizátor:  Söderntörn  University,  Stockholm;; 
Midterim konference - Midterim  konference  of  Research  Network  for  the  Study  of  Religion.  Organizátor:  European 
Sociological Association; Potstdam; 
Mladá  antropologie  - Mladá  antropologie.  8.  medzinárodná  študentská  vedecká  konferencia  Antropowebu  pri  Katedre  
antropológie.  Organizátor:  Filozofická  fakulta  Západočeskej  univerzity  v  Plzni;; 
Pilgrimage and Sacred Places - Pilgrimage and Sacred Places in Central and Eastern Europe: Place, Politics, and 
Religious  Tourism.  Organizátor:  University  of  Zadar;; 
Romistické  utopie  - Romistické  utopie.  Organizátor:  Ústav  jižní  a  centrální  Asie,  Seminář  romistiky,  Filozofická  fakulta  
Univerzity Karlovy v Praze; 
Round table of the Institute of Ethnography SASA  - Round  table  of  the  Institute  of  Ethnography  SASA  „Social  
Sciences and the Humanities: Facing the Challenges of Postdisciplinarity and the Market. Experiences with preparing, 
organizing  and  funding  scientific  studies.“  Organizátor:  Institute  of  Ethnography 
Slovenský  jazyk  a  kultúra  v  menšinovom  prostredí  - Slovenský  jazyk  a  kultúra  v  menšinovom  prostredí.  Organizátor:  
Výskumný  ústav  Slovákov  v  Maďarsku;;  Békešská  Čaba;; 
The two sides of the coin - The  two  sides  of  the  coin:  Gypsy  economies  between  the  state  and  the  market.  Organizátor:  
ISCTE-IUL; Lisbon, 
Vědci  a  veřejnost  v  rozhodovacích  procesech  - Vědci  a  veřejnost  v  rozhodovacích  procesech.  Organizátori:  Univerzita  
Karlova  v  Praze,  Fakulta  sociálních  věd,  Institut  sociologických  studií  a  Zelený  kruh  (asociácia  ekolog.  nevl.  org.  v  
spolupr. s Trust for Civil Society) 
Vizuální  studia  - Vizuální  studia  – věda,  umění,  instituce.  Organizátor:  Sociální  antropologie  na  Katedře sociologie, 
Fakulta  sociálních  studií  Masarykova  Univerzita,  Brno;; 
Volkskundlich-ethnologische Perspektiven - Volkskundlich-ethnologische  Perspektiven  auf  das  östliche  Europa.  
Rückblicke  – Programme – Vorausblicke.  Organizátori:  Ludwig  Uhland  Institut  für die empirische Kulturforschung, 
Fachkommission Volkskunde des Johann Gottfried Herder-Forschungsrates;;  Tübingen; 


