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Dotazník 

 
Súhrn hlavných aktivít vedeckej organizácie 

Slovenskej akadémie vied 
 

Hodnotené obdobie: 1. január 2003 – 31. december 2006 

 

 

I. Základné informácie o hodnotenej organizácii: 
 

1. Názov a adresa organizácie 
Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied 

 

2. Vedenie organizácie 

Útvar riaditeľa Meno Vek Počet rokov vo funkcii

Riaditeľ PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc. 55 6

Zástupca riaditeľa PhDr. Katarína Popelková, CSc. 41 4

Vedecký tajomník RNDr. Mgr. Tatiana Bužeková, PhD. 43 2
 

 
3. Predseda vedeckej rady 

PhDr. Monika Vrzgulová, CSc. 

 

4. Základné informácie o počte výskumných pracovníkov 
i. Celkový počet zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním zapojených do 

výskumu a vývoja (okrem doktorandov) a jeho prepočet na plný ekvivalent 
pracovného času (FTE) za roky 2003, 2004, 2005, 2006 a priemer za hodnotené 
obdobie 
 

ii. Počet zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním zapojených do výskumu a 
vývoja (okrem doktorandov) na jednotlivých oddeleniach/útvaroch organizácie 
a jeho prepočet na plný ekvivalent pracovného času (FTE) za roky 2003, 2004, 
2005, 2006 a priemer za hodnotené obdobie 
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Vedecká práca v Ústave etnológie SAV sa neorganizuje cez oddelenia/útvary. 
Výskumní pracovníci sa združujú do riešiteľských tímov podľa aktuálne 
riešených vedecko-výskumných projektov. 
 

Počet FTE Počet FTE Počet FTE Počet FTE Počet FTE

Celkom v organizácii 20 18 20 18 20 18 22 20 21 19

Oddelenie 1 ###### ######

Oddelenie 2 ###### ######

###### ######

###### ######

###### ######

###### ######

###### ######

###### ######

###### ######

###### ######

Výskumní pracovníci
2003 Priemer200620052004

 
 
5. Základné informácie o rozpočte mzdových prostriedkov organizácie 

i. Suma mzdových prostriedkov organizácie (Objem mzdových prostriedkov bez 
odvodov do poiťovní)  pridelená z inštitucionálnych zdrojov Slovenskej 
akadémie vied (SAV) v rokoch 2003, 2004, 2005, 2006 a priemer za hodnotené 
obdobie 

Mzdové prostriedky (MP) 2003 2004 2005 2006 Priemer

Mzdové prostriedky spolu (mil. Sk) 6,497 6,493 6,796 7,451 6,809  
 
6. URL webovej stránky organizácie 

www.uet.sav.sk 
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II. Základné informácie o činnosti organizácie v oblasti výskumu a 
vývoja: 

 
1. Poslanie a úlohy organizácie sformulované v jej zriaďovacej listine 
Zriaďovacia listina Ústavu etnológie SAV, zo dňa 9. 9. 2003 
 
Čl. 1 
Základný účel a predmet činnosti 

1. Ústav je vedeckou organizáciou základného výskumu so zameraním na etnologické 
a kultúrno-antropologické štúdium kultúry a spôsobu života Slovákov v SR i v zahraničí, 
ako aj národností a etnických skupín žijúcich na území Slovenska. Výskum sa zameriava 
na porovnávacie medzikultúrne štúdium etnických skupín a národov Európy. 
Zabezpečuje zhromažďovanie, spracovávanie, ochranu a praktické využívanie 
archívnych fondov. 

2. Ústav aplikuje výsledky základného výskumu formou expertíznej a poradenskej činnosti, 
určenej pre decíznu sféru, ako aj pre rôzne formy osvetovej a kultúrnej činnosti. 

3. Ústav poskytuje expertízne a poradenské služby vládnym a iným inštitúciám, 
vydavateľstvám, rozhlasu a televízii. 

4. Ústav uskutočňuje vedeckú výchovu v zmysle všeobecne platných právnych predpisov. 

5. Ústav zabezpečuje publikáciu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti prostredníctvom 
periodickej a neperiodickej tlače. Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače sa riadi 
uzneseniami Predsedníctva SAV. 

 

2. Súhrn aktivít výskumu a vývoja organizácie za hodnotené obdobie, ich 
význam z národného a medzinárodného hľadiska, zapojenie organizácie do 
európskeho výskumného priestoru (max. 10 strán) 
 

i. Súhrn aktivít výskumu a vývoja organizácie 
 
V období 2003-2006 Ústav etnológie SAV (ďalej ÚEt SAV) napĺňal svojimi výskumami  
etnologické, kultúrno-antropologické a sociálno-antropologické zameranie, stanovené 
v zriaďovacej listine. Zároveň sa v ÚEt SAV už vyše desať rokov rozvíja vedný odbor 
porovnávacia religionistika, ktorý sa na Slovensku obnovil po roku 1989 a doteraz nemá 
samostatné pracovisko v rámci SAV.  
ÚEt SAV sa dlhodobo profiluje ako pracovisko, ktoré tematicky, metodologicky a teoreticky 
sleduje na jednej strane odborný diskurz v (európskej) etnológii.1 Európska etnológia sa 
v minulosti prednostne orientovala na výskum vlastného národa, vlastnej krajiny a orientácia 
výskumu na vlastnú krajinu dodnes  pretrváva. V podmienkach  Slovenska, ktoré ako 
v  historickej perspektíve, tak i v súčasnosti predstavuje multikultúrnu a multietnickú krajinu, 
sa bádatelia v ÚEt SAV  sústreďovali na štúdium kultúrneho dedičstva, kultúrnych tradícii 
i súčasnej každodennej kultúry Slovákov ako majoritného obyvateľstva,  na  kultúru etnických 
menšín a na vzájomné vzťahy medzi majoritným a minoritným obyvateľstvom. Mimo územia 
Slovenska sa bádatelia venovali slovenským menšinám v štátoch strednej, východnej 
a juhovýchodnej Európy. Otázky etnických vzťahov, etnickej identity, etnicity, národnej 

                                                 
1 K vymedzeniu odboru pozri napr. Niedermüller, P: Európska etnológia: Nová veda pre „nový“ svet. In: 
Slovenský národopis roč. 50, č. 3-4, s. 292-300. Niedermüller, P: Europäische Ethnologie: Deutungen, Optionen, 
Alternativen. In: K. Köstlin, P. Niedermüller, H. Nikitsch: Die Wende als Wende? Orientierungen Europäischen 
Ethnologie nach 1989. Wien 2002, s. 27-62. 
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identity a nacionalizmu  zostávali centrálnou témou pracoviska. Štúdium tradičnej kultúry 
Slovákov a etnických menšín  sa ďalej sústreďovalo na  úlohu kultúrneho dedičstva ako 
znaku a symbolu v kolektívnych (etnických, národných, konfesionálnych, sociálnych a. i.) 
identifikačných procesoch. Kultúrne tradície sa sledovali aj ako indikátory súčasnej 
diverzifikácie v podmienkach moderných európskych spoločností.  
Na druhej strane ÚEt SAV reagoval a reaguje na niekoľkoročné národné i medzinárodné 
diskusie  o vzájomných snahách prekračovať hranice  medzi odbormi (európska) etnológia 
a sociálna a kultúrna antropológia. Zmyslom tohto úsilia je odpútanie sa od prevažujúceho 
historického, vývinového alebo typologického štúdia (tradičnej) kultúry vlastného národa 
a krajiny a zameranie sa na komplexnejší  (antropologický) výskum človeka a kultúry.  ÚEt 
SAV sa v tomto prípade cielene venuje kultúram v moderných komplexných európskych 
spoločnostiach, pričom naďalej, ale nie výlučne,  skúma najmä „vlastnú“ spoločnosť.  
V súlade s týmito odbornými názormi pokračoval príklon k výskumu aktuálnych sociálnych 
a kultúrnych zmien  na území  Slovenska, vyvolaných modernizačnými, globalizačnými 
a transformačnými procesmi. Zároveň sa vyvíjala snaha o interdisciplinárny dialóg medzi 
etnológiou a príbuznými spoločenskovednými odbormi.  
V nasledujúcej časti sa budeme podrobnejšie vyjadrovať k jednotlivým oblastiam výskumu na 
pracovisku. Upozorňujeme, že najvýznamnejšie informácie o ďalších dvoch základným 
činnostiam pracoviska - vedecká výchova a aplikácia výskumu, sa nachádzajú 
v samostatných častiach.2  
 
Výskum tradičnej kultúry a kultúrneho dedičstva3  
Od polovice 90. rokov 20. storočia pracuje v ÚEt SAV tím, ktorý nadviazal na výsledky prác 
Etnografického atlasu Slovenska (1990) a postupoval vo výskume tradičnej kultúry 
slovenských menšín v strednej a juhovýchodnej Európe etnokartografickou metódou.  
V hodnotenom období tím pokračoval v spracovávaní  atlasov  a publikovaní monografií so 
zahraničnými partnermi  spravidla v dvoch jazykoch, v slovenčine a v majoritnom jazyku 
príslušnej krajiny:  BENŽA, M. ed.: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Juhoslávii. 2002 (vyšlo 
v roku 2003);  BENŽA, M. ed.: Ľudová kultúra Slovákov na Ukrajine. (2005); BENŽA, M. ed.: 
Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Chorvátsku. (2005) a syntetické dielo BENŽA, M. ed. –  
SLAVKOVSKÝ, P. –  STOLIČNÁ, R.: Atlas tradičnej kultúry slovenských menšín v strednej 
a južnej Európe. (2006).  Posledná práca zhŕňa poznatky o tradičnej kultúre Slovákov 
žijúcich v Poľsku, Ukrajine, Maďarsku, Rumunsku, Chorvátsku, Srbsku a Bulharsku, ktoré 
boli zhromaždené výskumami v rokoch 1991 až 2003.  Syntéza je prvá práca svojho druhu 
na Slovensku a v okolitých krajinách. 
V oblasti výskumu kultúrneho dedičstva na  Slovensku sa v hodnotenom období pokračovalo 
v monografickom spracovaní tradičných javov. Niekoľkoročné spracovanie veľkého  fondu  
rozprávok a iných folklórnych žánrov z archívov ÚEt SAV sa zakončilo vydaním posledného 
zväzku GAŠPARÍKOVÁ, V. ed.: Slovenské ľudové rozprávky. III. diel. (2004). Obsiahle dielo 
porovnáva  ľudové rozprávania zo Slovenska s európskou tradíciou prostredníctvom 
medzinárodného katalógu Aarne-Thompsona.  
Výsledky historicko-genetických a sémantických aspektov výskumu  kulinárnej kultúry  
Slovenska priniesla knižná práca STOLIČNÁ, R.: Jedlo ako kľúč ku kultúre. (2004). Kniha 
sprostredkúva nové pohľady na vývin, charakter, preferencie  a symboly slovenskej tradičnej 
stravy.   
Na znalostiach tradičných javov (špeciálne  ľudového odevu)  stavia odborná monografia 
BAJCUROVÁ, K. – BENŽA, M.: Benka: Odev môjho ľudu. (2006). Zaoberá sa využívaním 
prvkov ľudovej kultúry v tvorbe maliara M. Benku, jedného zo zakladateľov slovenskej 
výtvarnej moderny.  

                                                 
2 Pozri ďalej bod III. 5 a 6. 
3 V nasledujúcich častiach sa citujú  knižné a iné práce v skrátenej podobe. Bibliografické údaje pozri v bode III, 
1. i-iv. Kompletné bibliografické údaje za roky 2003-2006 pozri http://www.uet.sav.sk/vyrocnespravy.htm. 
Podčiarknuté meno v skupine autorov označuje autora z ÚEt SAV. Pokiaľ nie sú mená v skupine autorov 
podčiarknuté, znamená to, že celý autorský kolektív  pochádza z ÚEt SAV. 
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Knižná práca BEŇUŠKOVÁ, Z. a kol.: Tradičná kultúra regiónov Slovenska. (2005) patrí ku 
kvalitným odborným príručkám. Opiera sa o  predchádzajúce výsledky syntetického 
spracovania tradičnej kultúry Slovenska, ktoré nanovo  sumarizuje  z pohľadu jednotlivých 
regiónov.  
Aktuálne otázky výskumu folklórnych tradícií na Slovensku a v okolitých krajinách  rozoberali 
domáci a zahraniční odborníci vo vedeckom zborníku PROFANTOVÁ, Z. ed.: Traditional 
Culture as a Part of the Cultural Heritage of Europe. 2003. Problematika folklórnych žánrov 
nadobudla opäť veľkú aktuálnosť najmä v súvislosti s novými formami skupinovej 
komunikácie. Problematike sa venovali dve publikácie: HLÔŠKOVÁ, H. ed: Folklór 
v kontextoch. 2005 a KREKOVIČOVÁ, E. – POSPÍŠILOVÁ, J. eds.:  Medzi folklórnym textom 
a kontextom. 2006.  
Kolektívna monografia KREKOVIČOVÁ, E. a kol.: Folklór a komunikácia v procesoch 
globalizácie. 2005 pokračovala v tejto výskumnej línii a priniesla kapitoly o „tradičných“ i 
„súčasných“  rozprávaniach v orálnej i internetovej komunikácii v podmienkach 
globalizovaného sveta.  
E. Krekovičová už niekoľko rokov kladie nové otázky v oblasti výskumu folklóru. Študovala, 
ako sa používa folklór na konštruovanie národných mýtov, akú úlohu v súčasnosti hrajú 
folklórne tradície vo verejnom diskurze i v politike na Slovensku. Svoje bádania zhrnula v 
monografii KREKOVIČOVÁ, E. Mentálne obrazy, stereotypy a mýty vo folklóre a v politike.  
(2005). K prácam o konštruovaní tradícií sa  radí i monografia KILIÁNOVÁ, G.: Identita a 
pamäť. (2005). Autorka  sleduje, ako sa z jednej lokality postupne stalo pamätné miesto pre 
Slovákov, Maďarov a Nemcov. Práca  prispieva k výskumu etnických a národných 
identifikačných procesov v kontexte multikultúrnej a multietnickej  strednej Európy od 19. 
storočia až po súčasnosť. 
Výskumy tradičnej kultúry Slovenska a tradičnej kultúry slovenských menšín v zahraničí sú 
v súčasnosti heuristicky relatívne uspokojivo spracované, k čomu prispeli do veľkej miery 
projekty v ÚEt SAV a ich výstupy v období 2003-2006.  Syntetické práce o kultúrnom 
dedičstve  dovoľujú odborne sa vyjadrovať ku zmenám kultúrnych tradícií pod vplyvom   
modernizácie a globalizácie. Metodologicky sa preto výskumy kultúrneho dedičstva v ÚEt 
SAV posúvajú   k otázkam skúmania  konštrukcií (tradičnej) kultúry,  využitia kultúrnych javov 
v kolektívnych identifikačných procesoch, k úlohe hmotného a nehmotného kultúrneho 
dedičstva v modernej spoločnosti, k otázkam ochrany a uchovávania kultúrneho dedičstva.  
 
Výskum etnických menšín  
Vo výskume etnických menšín  sa v ÚEt SAV  venuje pozornosť Rómom, Židom, Maďarom, 
Nemcom, Ukrajincom, Rusínom, Čechom a Bulharom na Slovensku. V hodnotenom období 
vyzdvihujeme publikáciu  KOVÁČ, M.  –  MANN, A. B. (ed.). Boh všetko vidí. (2003), 
na ktorej spolupracovali etnológovia, religionisti a rómski aktivisti. Práca priniesla dôležité 
empirické poznatky o súčasnom náboženskom živote Rómov na Slovensku. Výsledky 
aktuálneho bádania rómskej menšiny na Slovensku sú obsiahnuté ďalej vo vedeckých 
štúdiách  E. Krekovičovej (napr. 2005a), A. Manna (napr. 2003, 2005) a T. Podolinskej (napr. 
2004).  
Výskumy židovskej menšiny v ÚEt SAV sa uskutočňujú systematicky od roku 1989. 
V posledných rokoch vyústili do niekoľkých knižných prác. Autori SALNER, P. – KVASNICA, 
M. v práci  Chatam Sofer Memoriál. (2002, vyšlo v roku 2003) sa sústredili na sociálne 
i kultúrne dôsledky, aké priniesla najnovšia rekonštrukcia  hrobky  významného židovského 
učenca Ch. Sofera (1762-1839). Rekonštrukcia v rokoch 1999-2002 nastolila viaceré otázky 
vnímania seba i iných, ako pre židovskú komunitu tak i pre majoritné obyvateľstvo na 
Slovensku. Problematike individuálnej a skupinovej reflexie holokaustu sa venovala 
VRZGULOVÁ, M.  a spoluautori v dvoch publikáciách : Videli sme holokaust. 2003 a 
v prepracovanej anglickej verzii We Saw the Holocaust.  2005. Dopad politických rozhodnutí 
v období druhej svetovej vojny na židovstvo v Čechách a na Slovensku sa riešil v práci  
SALNER, P. – SOUKUPOVÁ, B. eds.:  Modernizace, identita, stereotyp, konflikt. (2004). 
Identifikačné procesy príslušníkov židovskej obce najmä po holokauste nastoľujú  dve práce: 
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SALNER, P.: Cesty k identite. 2005. SALNER, P. ed. : Židovská komunita po roku 1945. 
(2006). 

Českej a iným  menšinám, ako i konfesionálnym vzťahom v stredoeurópskych mestách sa 
venovala kolektívna monografia LUTHER, D. -  SALNER, P.  ed.: Menšiny v meste. Premeny 
etnických a náboženských identít v 20. storočí. (2004).   

Päťročný bilaterálny projekt ÚEt SAV a Institutu za folklor BAN v Sofii  sa úspešne zavŕšil 
dvojzväzkovou publikáciou o bulharskej menšine: KREKOVIČOVÁ, E. – PENČEV, V. eds.: 
Bulhari na Slovensku. Etnokultúrne charakteristiky a súvislosti. Štúdie.  (2005) a  Materiály. 
(2005). 

Výskum maďarskej menšiny na Slovensku, maďarsko-slovenských vzťahov bol 
v hodnotenom období predmetom hĺbkového výskumu doktorandky M. Ferencovej, ktorá 
publikovala niekoľko štúdií (napr. Marušiak – Frencová 2005). Problém ukrajinskej 
a rusínskej menšiny riešila napr. Z. Beňušková (2006) a v širšom kontexte štúdia etnických 
konfliktov,  J. Podoba (2006).   

Už niekoľko desaťročí pracovníci ÚEt SAV sústavne skúmajú  slovenskú menšinu 
v Maďarsku. Práce zamerané na etnoidentifikačné procesy v  menšinových spoločenstvách  
sú výsledkom dlhodobej spolupráce s Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku. 
V hodnotenom období publikovali pracovníci ÚEt SAV svoje výsledky  v zborníku  
DIVIČANOVÁ, A. – KREKOVIČOVÁ, E. – UHRINOVÁ, A. eds.: V službách etnografie.  
(2004), ako i v odborných periodikách v Maďarsku a na Slovensku.  

V uplynulom období  výskum etnických menšín tvoril dôležitú časť bádania v ÚEt SAV. 
Pracovníci sa sústredili na výskumy vzťahov etnických majoritných a minoritných skupín,  
konštruovanie etnických znakov a ich významu pre skupinové identifikačné procesy. V ÚEt 
SAV sa po roku 1989 rozvinuli niektoré témy, ktoré dovtedy etnológia na Slovensku 
obchádzala (napr. výskum židovskej menšiny). Metodologicky a teoreticky sa riešili najmä 
otázky etnickej identity a identifikačných procesov, etnických skupín a etnických kategórii. 
Viaceré uvedené publikácie sa stali pilotnými prácami v etnológii na Slovensku. 
 

Výskum sociálnych a kultúrnych zmien a transformačných procesov po roku 1989 

Významný okruh vedeckých výskumov v ÚEt SAV tvoria otázky novodobých sociálnych  
a kultúrnych zmien na Slovensku v porovnaní s podobnými procesmi  v Európe, zvlášť 
v post-socialistických krajinách. Bádatelia sledujú spravidla na mikrosociálnej úrovni 
modernizačné, globalizačné  procesy, ako i sociálnu, kultúrnu a ekonomickú transformáciu 
po roku 1989. Venujú sa dopadu  spomínaných procesov na lokálne komunity a sociálne 
skupiny. V tejto oblasti výskumu najzreteľnejšie prebieha zbližovanie odboru (európska) 
etnológia s disciplínami sociálna a kultúrna antropológia. Bádatelia hojne čerpajú 
z referenčnej literatúry sociálnej a kultúrnej antropológie a sociálnych vied všeobecne. 
Výsledné práce sa spravidla opierajú o hĺbkové etnografické výskumy so snahou o dlhodobé 
pozorovania.  

Otázke post-socialistickej transformácie sa venovali domáci a zahraniční autori v obsiahlych 
empirických štúdiách v  samostatnom čísle zahraničného periodika:  KILIÁNOVÁ, G. ed. – 
DANGLOVÁ, O. – KANOVSKÝ, M.co-eds.: Communities in Transformation: Central and 
Eastern Europe. Anthropological Journal on European Cultures, 12/ 2003. Číslo sa editovalo 
v ÚEt SAV. 

Súčasné zmeny v organizácii náboženského života, štúdium konfesionálnych vzťahov 
v religiózne heterogénnych lokálnych spoločenstvách po roku 1989 riešila vo vedeckej 
monografii BEŇUŠKOVÁ, Z.: Religiozita a medzikonfesionálne vzťahy v lokálnom 
spoločenstve.  (2004).  

Migrácie, dobrovoľné alebo vynútené presuny obyvateľstva tvoria v súčasnosti jednu 
z najaktuálnejších spoločenských  a rovnako aj  vedeckých tém. V kolektívnej monografii  
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LUTHER, D. ed.: E/Migrácie a Slovensko. (2006) autori riešili otázky, ako vplýva 
premiestnenie jednotlivcov a celých skupín do odlišného prostredia na ich individuálnu 
a kolektívnu identitu, aké možné riziká vyplývajú zo stretania príslušníkov  rozdielnych kultúr 
v moderných, komplexných spoločnostiach a pod.  

Nové pohľady na výskum rurálneho prostredia poskytla publikácia DANGLOVÁ O. a kol.: 
Vidiek v procese transformácie. (2005). O.  Danglová a  piati spoluautori uskutočnili  
podrobný výskum jedného mikroregiónu na Slovensku a priniesli dáta o zmene správania sa 
obyvateľov vidieka, o ekonomických a kultúrnych  stratégiách členov lokálnych komunít, 
ktoré podliehajú procesom post-socialistickej transformácie. Vedúca bádateľského  tímu 
pritom svoje viacročné  výskumy z niekoľkých oblastí Slovenska ukončila aj autorskou 
monografiou DANGLOVÁ, O. Slovenský vidiek. (2006).  Autorka analyzovala premeny 
vidieckych komunít na Slovensku v širšom časovom horizonte od počiatkov druhej vlny 
modernizácie v období socializmu až po súčasné post-socialistické obdobie.  Procesy na 
Slovensku komparovala s podobnými zmenami v krajinách stredovýchodnej a južnej Európy. 
O. Danglová v práci zároveň riešila metodologické a teoretické problémy súčasného 
etnologického/sociálno-antropologického výskumu.  

Veľký záber premien v Česko-Slovensku (v niektorých príspevkoch aj v okolitých krajinách 
ako napr. Poľsko, Maďarsko a Nemecko) pod vplyvom zásadných politických zlomov  
sledoval široký kolektív autorov, zložený z etnológov, historikov, politológov, sociológov, 
psychológov a. i.  v dvojzväzkovom zborníku PROFANTOVÁ, Z. ed.: Malé dejiny veľkých 
udalostí v Česko-Slovensku po roku 1948, 1968, 1989. I., II. (2005, v tlači je anglická verzia 
zborníka). Väčšina autorov sa  sústreďovala na cenné empirické výskumy zmien na 
mikrosociálnej úrovni v období komunistického režimu a  krátko po roku 1989.  

Terénne výskumy v zahraničí rozvíjajú diskusie o možnostiach komparatívnych štúdií 
európskych a mimoeurópskych spoločenstiev, ktoré v  rozdielnych kultúrnych, 
spoločenských a historických kontextoch rovnako podliehajú globálnym kultúrnym zmenám. 
Hlavnou témou výskumov v západnej Európe je pracovná migrácia po rozšírení EÚ: Z. 
Búriková uskutočnila v Londýne ročný terénny výskum slovenských au pair (2004/2005), 
doktorandka I. Jenčová je v súčasnosti na osemmesačnom pobyte v Londýne (2006/2007), 
kde skúma partnerský život migrantov.  

Vďaka T. Podolinskej sa uskutočňujú v ÚEt SAV terénne výskumy aj mimo európskeho 
kontinentu. V hodnotenom období T. Podolinská nadviazala na svoj sedemmesačný 
stacionárny výskum kmeňa Lacandoncov (Mexiko) v rokoch 1999–2000 a v roku 2005 
absolvovala opakovaný mesačný výskum v Mexiku.  

Tieto výskumy v regionálnom zameraní aj tematike rozširujú bádateľské záujmy pracoviska.  

V hodnotenom období sa výskumy novodobých zmien zamerali jednak na  vidiecke lokality, 
kde bádatelia z ÚEt SAV monograficky spracovali problematiku ekonomického a kultúrneho 
správania sa obyvateľov pod vplyvom transformácie po roku 1989. Na druhej strane sa 
rozvíjal výskum zmien v urbánnom prostredí  pod vplyvom migračných pohybov ako 
v súčasnosti, tak i v širšom časovom horizonte 20. a 21. storočia. Pozornosť bádateľov sa 
tiež venovala zlomovým politickým udalostiam od druhej polovice 20. storočia a ich dopadom 
na spoločenské skupiny. Metodologicky sa výskumy orientovali na koncept post-socialistickej 
transformácie, modernity, modernizácie a globalizácie. Vo výskume diverzifikácie vystúpili do 
popredia opäť koncepty identity a identifikačných procesov. Väčšina uvedených výstupov 
tvorila prvé komplexnejšie práce k príslušným témam na Slovensku. 
 

Výskum teoretických otázok a dejín disciplíny 

V hodnotenom období vyšiel v spolupráci s Inštitútom európskej etnológie na Viedenskej 
Univerzite zborník KILIÁNOVÁ, G., KÖSTLIN, K, NIKITSCH, H., STOLIČNÁ, R. eds: 
Ethnology  in  Slovakia  at the Beginning of the 21st  Century. (2005), ktorý sa opieral 
o príspevky z medzinárodnej konferencie v roku 2001. Zborník reagoval na súčasný odborný 
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diskurz v (stredo)európskej etnológii. Slovenskí i zahraniční autori sumarizovali  etnologické 
bádanie za posledné dve-tri desaťročia v štyroch ťažiskových témach: urbánne  a rurálne 
svety,  konštrukcie obrazu kultúry a obraz štruktúry spoločnosti. Rovnako rozoberali otázku 
teoretického a paradigmatického posunu v etnológii. Teoretickým otázkam sa ďalej  venovalo 
niekoľko vedeckých zborníkov a  štúdií, ako napr. MARUŠIAK, J. – FERENCOVÁ, M.: 
Teoretické prístupy k identitám a ich praktické aplikácie. (2005).  

Na práce s teoretickou problematikou sa napájali publikácie o dejinách disciplíny. 
K životnému jubileu J. Michálka, osobnosti folkloristického výskumu na Slovensku,  pripravila  
PROFANTOVÁ, Z. ed.: Kapitoly z dejín folkloristiky na Slovensku. (2003). V máji 2006 
usporiadalo pracovisko odborný seminár pri príležitosti 60. výročia založenia ÚEt SAV. 
Príspevky zo seminára vyšli v časopise  Slovenský národopis č. 3, 2006. Štúdia 
KILIÁNOVEJ, G. - VRZGULOVEJ, M. (2006) zhodnocuje vedecké bádanie v ÚEt SAV od 
roku 1946, najmä v období komunistického režimu. V druhej časti sa autorky venujú 
budúcemu smerovaniu výskumu na pracovisku. ÚEt SAV vydal pri príležitosti výročia 
rozšírené číslo časopisu Etnologické rozpravy č. 1, 2006, ktoré sa venovalo dejinám 
pracoviska v rokoch 1946-2006. Kritické štúdie k dejinám etnológie vyšli aj v zahraničí, napr. 
KILIÁNOVÁ, G.:  Continuity and Discontinuity in an Intellectual Tradition under Socialism. In: 
Studying Peoples in the People' s Democracies. (2005),  tiež  PODOBA, J.: On the Periphery 
of a Periphery: Slovak Anthropology Behind the Ideological Veil. (2005) v tej istej publikácii.  

 

ii. Význam výskumu v organizácii z národného hľadiska 

V hodnotenom období ÚEt SAV inicioval alebo participoval v projektoch, ktoré otvárali nové 
témy a posunuli odbornú diskusiu v etnológii, resp. v spoločenských vedách na Slovensku. 
Súčasné trendy smerujúce k interdisciplinárnemu bádaniu, podnietili skupinu odborníkov 
z ÚEt SAV k príprave mimoriadneho projektu v doterajšej činnosti pracoviska. V úzkej 
spolupráci s bádateľmi z Historického ústavu SAV a   ďalšími odborníkmi vypracovali projekt 
interdisciplinárneho výskumného centra Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. 
Región strednej Európy (akronym Procesy). Návrh získal financovanie na roky 2002-2006 
v rámci projektovej schémy Centier excelentnosti SAV (ďalej CE). ÚEt SAV plnil funkciu 
základného pracoviska CE Procesy. V tíme sa stretlo 27 popredných odborníkov  
(etnológovia, historici, jazykovedci, sociológovia, politológovia, religionista, orientalista, 
sociálny psychológ a germanista) z ústavov SAV v Bratislave, v  Košiciach a z Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V CE Procesy pracovalo  8 bádateľov4 z ÚEt 
SAV. Centrum zavŕšilo svoju činnosť vydaním niekoľkých desiatok vedeckých štúdií, 10 
knižných publikácií a zadaním troch kníh do tlače, z toho jednej v zahraničí (SRN). Veľkú 
pozornosť akademickej aj laickej verejnosti získala kolektívna práca centra KREKOVIČ, E., 
MANNOVÁ, E., KREKOVIČOVÁ, E. eds: Mýty naše slovenské. (2005), ktorá rozoberá 
základné príbehy “slovenskej mytológie” od mýtov o Veľkej Morave až po mýty komunizmu.   
Najvýznamnejším výsledkom centra sa stali dve záverečné monografie: KILIÁNOVÁ, G., 
KOWALSKÁ, E., KREKOVIČOVÁ, E. eds: Procesy konštruovania reprodukcie 
a transformácie kolektívnych kategórií a identít v moderných spoločnostiach. Región strednej 
Európy. (cca 700  strán, v tlači). Do monografie prispelo 22 riešiteľov projektu, ktorí spolu 
napísali 6 kapitol. Kapitoly sa venujú kolektívnej identite a rodu, identite a jazyku, identite a 
národu, premenám konfesionálnej identity, menšinovej identity, identite a konfliktu. Druhou 
záverečnou monografiou je KRIVÝ, V. - DANGLOVÁ, O.: Súčasný stav kolektívnych identít 
na Slovensku. Konštrukcie kolektívnych identít na makrosociálnej a mikrosociálnej úrovni. 
(cca 200 strán, v tlači). Diela prešli v septembri 2006 vedeckou oponentúrou v podobe 
medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie. Spoločenskú závažnosť výskumnej úlohy 
podčiarkla aj prítomnosť komisára EÚ Jána Figeľa, ktorý podujatie otváral.  

                                                 
4 Na práci CE Procesy sa podieľali: E. Krekovičová (vedúca CE), J. Podoba (tajomník CE), O. Danglová, G. 
Kiliánová, A. Mann, T. Podolinská, P. Salner, R. Stoličná. 
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V hodnotenom období boli pracovníci ÚEt SAV vďaka svojmu výskumnému zameraniu a 
vedeckým výsledkom prizvaní do 3 prestížnych Štátnych programov vedeckého výskumu a 
vývoja (ďalej ŠPVV). Išlo o projekt koordinovaný Sociologickým ústavom SAV, Bratislava 
Regionálna diferenciácia a regionálny rozvoj v SR v kontexte integračných dosahov (2003-
2006), kde 5 pracovníci5 spolupracovali v prvom roku výskumu (2003), ďalej projekt 
koordinovaný Spoločenskovedným ústavom SAV, Košice  Národ, národnosti a etnické 
skupiny v transformujúcej sa spoločnosti (2003-2005, 2 pracovníci6) a projekt koordinovaný 
Filozofickou fakultou UKF, Nitra Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej 
spoločnosti (2003-2005, 2 pracovníci7).  
ÚEt SAV sa koncepčne podieľal na príprave ŠPVV pre mladých vedeckých pracovníkov 
Transformácie identít v súčasnom a historickom kontexte Slovenska so zreteľom na 
integračné procesy (2003-2006, 4 mladí vedeckí pracovníci resp. doktorandi8). Projekt 
koordinoval Politologický ústav SAV, ÚEt SAV a Historický ústav SAV sa stali 
spoluriešiteľskými pracoviskami. 
Zapojenie starších aj mladších vedeckých pracovníkov do štyroch ŠPVV podnietilo výskumy 
na pracovisku, publikačné výstupy aj rozvoj interdisciplinárneho dialógu medzi humanitnými 
a sociálnymi vedami (viď vyššie MARUŠIAK – FERENCOVÁ 2005; KREKOVIČOVÁ a kol. 
2005; KILIÁNOVÁ 2005 a iné.) 
ÚEt SAV je sídlom dôležitých vedeckých archívov, vedeckej odbornej knižnice, vydáva 
centrálny etnologický časopis Slovenský národopis a iné periodiká. Momentálne disponuje 
vyváženým kolektívom starších a mladších vedeckých pracovníkov. Pracovníci v období 
2003-2006 riešili novátorské etnologické projekty, zapojili sa alebo sami iniciovali  
interdisciplinárne projekty, ktoré patrili k najvýznamnejším na národnej úrovni. Výsledky 
práce, ako aj pozvánky na rôzne vedecké podujatia, účasť vo vedeckých grémiách a pod. 
poukazujú na odborný kredit, aký má pracovisko a jeho pracovníci. S potešením 
konštatujeme, že v rámci  ročnej evaluácie9 spoločenskovedných ústavov SAV v roku 2006 
sa ÚEt SAV umiestnil na prvom mieste. 

 

iii. Význam výskumu v organizácii z medzinárodného hľadiska a zapojenie organizácie 
do európskeho výskumného priestoru 

 
Výskumné aktivity ÚEt SAV popísané v bode II.2.i. skúmanou problematikou aj zameraním 
korešpondujú s aktuálnym spoločenskovedným bádaním v celej Európe. Výskum rovnakých 
tém v špecifickom postsocialistickom prostredí Slovenska (prípadne Slovákov žijúcich 
v zahraničí) a porovnanie výsledkov s inými krajinami významne prispieva k medzinárodným 
teoretickým debatám o kultúrnom dedičstve, o sociálnej a kultúrnej transformácii 
v moderných spoločnostiach. Vďaka dosiahnutým výsledkom sa pracovisko v hodnotenom 
období zapojilo do niekoľkých projektov 5. a 6. rámcového programu Európskej únie (ďalej 
RP EÚ), iniciovalo alebo vstúpilo do viacerých multilaterálnych a bilaterálnych vedeckých 
projektov, ktoré súviseli s aktuálnymi vedeckými zámermi v ÚEt SAV. 

V rokoch 2002-2005 spolupracoval ÚEt SAV (spolu s Historickým ústavom SAV ako 
prepojené školiace pracoviská) v 5. RP EÚ Marie Curie  Training Program European 
Doctorate in Social History of Europe and Mediterranean (ďalej ED), ktorý koordinovala  
Universita Ca´Foscari, Benátky. Projekt podporoval výmenu doktorandov medzi šiestimi 
európskymi školiacimi pracoviskami. Na projekt 5. RP EÚ úspešne nadviazal pokračujúci 
projekt 6. RP EÚ ED (2006-2008), ktorý sa rozšíril na desať európskych pracovísk. Postup 
ÚEt SAV (spolu s Historickým ústavom SAV) do kategórie zahraničného školiace pracoviska, 

                                                 
5  Z. Beňušková, O. Danglová, Ľ. Falťanová, K. Popelková, M. Vrzgulová. 
6  M. Benža, P. Salner. 
7  G. Kiliánová, E. Krekovičová. 
8  T. Bužeková, M. Ferencová, Ľ. Herzánová, N. Veselská.  
9  Ročná evaluácia pracovísk SAV sa uskutočnila po prvý raz v roku 2006. 
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zvýšil nároky na doktorandské štúdium a na kvalitu výskumu na pracovisku. Projekt podnietil 
aj odborné kontakty starších vedeckých pracovníkov s partnerskými pracoviskami v sieti. 
Na základe rozvinutého výskumu urbánnej etnológie, sociálnych a kultúrnych zmien 
pracovisko dostalo v roku 2005 pozvanie participovať v záverečnej fáze 5. RP EÚ,  Key 
Action City of Tomorrow and Cultural Heritage  Mobilising Reurbanisation on Condition of 
Demographic Change, akronym Reurban Mobil (2002-2005). Riešiteľská organizácia 
Academia Istropolitana Nova (Slovensko), ktorej úlohou bolo zostaviť výslednú správu za 
celý tím projektu, požiadala o spoluprácu experta – etnológa. Pracovníčka ÚEt SAV T. 
Podolinská vyhodnocovala kvalitatívne a kvantitatívne dáta z výskumu urbánneho vývoja 4 
európskych miest (Leipzig, Bologna, Ľubľana, León) a podieľala sa na záverečnej publikácii 
projektu PODOLINSKÁ, T. – HORANSKÁ, E. – KILIÁN, J.: Re Urban Mobil. (2005). 

V roku 2006 vstúpilo pracovisko do ďalšieho projektu 6. RP EÚ Network of Exellence, Global 
versus Local: the Dynamics of Diversity  in the Glocalisation Era  (2006-2010) 
prostredníctvom zmluvy so slovenským riešiteľom. Pracovník D. Luther spolupracuje na 
výskume etnickej diverzity v post-socialistických stredoeurópskych mestách. Výsledkom 
doterajšieho výskumu je už spomenutá  publikácia LUTHER, D. ed.(2006).  

Výskumy v ÚEt SAV najmä v oblasti urbánnej etnológie, kultúrnych a sociálnych zmien do 
roku 1989  a v post-socialistej spoločnosti umožnili pracovisku vstup do európskeho 
výskumného priestoru, kde sa ÚEt SAV  zapojil do náročných medzinárodných, 
interdisciplinárodných projektov. Rovnako sa záujem o vedecké výsledky prejavil pozvaniami 
pracovníkov na medzinárodné vedecké podujatia, na prednáškové pobyty v zahraničí a 
pod.10  

 

3. Koncepcia aktivít výskumu a vývoja organizácie na ďalšie štyri roky (max. 5 
strán) 

i. Súčasný stav poznania a výskumu v danej oblasti z národného a medzinárodného 
hľadiska 

Základné oblasti výskumu v ÚEt SAV patria k centrálnym výskumným problémom 
z národného aj medzinárodneho  hľadiska v (európskej) etnológii, v sociálnej a kultúrnej 
antropológii. 

V oblasti štúdia tradičnej kultúry a kultúrneho dedičstva stojí pred etnológiou na národnej 
úrovni naliehavá úloha pokračovať v  heuristickom výskume tém, ktoré  boli v druhej polovici 
20. storočia z politických a i. dôvodov zanedbávané alebo úplne vylúčené zo zreteľa: napr. 
religiózne a konfesionálne aspekty tradičnej kultúry a iné. Rovnako je potrebné naďalej 
rozširovať poznatkovú bázu kultúrneho dedičstva o ďalšie terénne a historické archívne 
výskumy.  Z hľadiska základných výskumných otázok sa na národnej úrovni pozornosť 
sústreďuje na nasledujúce okruhy: úloha kultúrnych tradícií v  identifikačných procesoch 
spoločnosti a spoločenských skupín, otázka globálnych kultúrnych vplyvov a  konštruovania 
lokálnych/ regionálnych/ národných/ skupinových  tradícií, význam kolektívnej/ kultúrnej 
pamäti, folklór a skupinová komunikácia,  ochrana a udržovanie kultúrneho dedičstva. Tieto 
okruhy stoja tiež v centre odborných diskurzov na medzinárodnom poli, kde je možné oprieť 
sa o práce autorov  ako napr. T. Hofer, O. Löfgren, R. Bendix, Ü. Valk, M. Csáky, J. 
Assmann, A. Assmann, P. Connerton a. i. 

Štúdium etnických otázok, vzájomných vzťahov etnických menšín a majoritného 
obyvateľstva, etnických tenzií a latentných entických konfliktov tvoria závažné odborné 
problémy na národnej úrovni. Výskumné otázky, ktoré bude potrebné na tomto poli riešiť, sa 
budú dotýkať problému prelínania etnických vzťahov so sociálnymi, konfesionálnymi, 

                                                 
10 Podrobnejšie pozri bod III. 3.,  časť Medzinárodné postavenie výskumných pracovníkov organizácie. Účasť 
v ďalších medzinárodných multilaterálnych a bilaterálnych projektoch sa uvádza  v bode III. 4.  
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regionálnymi a inými otázkami. V tejto súvislosti zložitosť etnických vzťahov bude 
komplikovať očakávaná vyššia mobilita a migrácia obyvateľstva, ktorej dynamika rastie od 
politických zmien po roku 1989 a proces akceleruje po vstupe Slovenska do Európskej únie. 
Problematika etnicity a nacionalizmu  patrí k závažným oblastiam výskumu v posledných 
desaťročiach z  medzinárodneho hľadiska, ako svedčia práce autorov napr. F. Bartha, A. D. 
Smitha, B. Andersona, R. Brubakera a. i. Etnické otázky sú špecifickým problémom v rámci 
širšej problematiky identifikačných a klasifikačných procesov. Z tohto dôvodu zostáva 
otvorená otázka, ako nadviazať na práce kognitívnych vedcov (psychológov a antropológov) 
ako aj sociálnych psychológov. 

Štúdium súčasných sociálnych a kultúrnych zmien a  procesov transformácie sa sústreďuje 
na hĺbkové empirické výskumy sociálnej reality v podmienkach moderných komplexných 
spoločností. Etnológia na národnej úrovni sa orientuje na zmeny, ku ktorým  prišlo 
v krajinách stredovýchodnej, východnej a juhovýchodnej Európy po kolapse totalitárnych 
režimov, následnej komplexnej politickej, ekonomickej, spoločenskej, kultúrnej a ideovej 
transformácii. Pred etnológmi stojí úloha pokračovať v kvalitatívnych hĺbkových výskumoch 
súčasných zmien a tiež  potreba riešiť závažné metodologické a teoretické otázky. Na 
medzinárodnej úrovni je možné metodologicky nadviazať na  práce autorov ako napr. K. 
Verdery, M. Buchowski, C. Hann, P. Niedermüller a iní. Zmeny vyvolané transformáciou 
v postsocialistických krajinách sa zároveň skúmajú v širšom kontexte modernizačných a 
globalizačných procesov. Tu výskum na národnej úrovni nadväzuje na práce napr. U. 
Hannerza, A. Appadurai, A. Millera a iných. Sociálna a kultúrna zmena je komplementárnym 
javom ku sociálnej a kultúrnej reprodukcii. Poznanie mechanizmov sociálnej a kultúrnej 
zmeny preto nie je možné bez poznatkov o mechanizmoch sociálnej a kultúrnej reprodukcie. 
Za jednu z kľúčových teórií pre výskum týchto otázok považujeme teóriu konania (theory of 
practice) P. Bourdieuho. 

 

ii. Úloha a význam organizácie v rámci výskumu v danej oblasti 
ÚEt SAV predstavuje najväčšie  pracovisko základného výskumu v odbore etnológia na 
Slovensku a je tiež najväčším školiacim pracoviskom doktorandov v odbore etnológia 
v súčasnosti. ÚEt SAV v hodnotenom období silne zmobilizoval svoj vedecký potenciál, čo 
sa prejavilo v získaní významných projektov, na počte a kvalite výstupov.  Prostredníctvom 
projektov, vedeckých domácich a medzinárodných podujatí a v dobrej spolupráci 
s partnerskými inštitúciami na Slovensku, pracovisko do značnej miery spoluvytváralo a 
vytyčovalo výskumné trendy v odbore etnológia na národnej úrovni. Pracovisko má preto 
vytvorené relatívne dobré predpoklady sústredene sa venovať  plánovaným výskumným 
okruhom podľa cieľov, popísaných v ďalšej časti. 

 

iii. Hlavné ciele koncepcie 
Cieľom činnosti pracoviska v období 2007-2010 bude pokračovať v základnom výskume 
v hlavných líniách, ako uvedieme ďalej. Zároveň bude pracovisko veľmi starostlivo sledovať 
rozvoj a kvalitu doktorandského štúdia v odbore etnológia.11 V neposlednom rade sa bude 
pracovisko cielene venovať aplikačným projektom, expertíznej činnosti a vedecko-
popularizačnej aktivite.12

 

Výskum kultúrneho dedičstva 

V oblasti výskumu kultúrneho dedičstva sústredí pracovisko svoju výskumnú činnosť na 
sumárne štúdium tradičnej kultúry slovenských menšín v zahraničí, ktoré vyústi do  
porovnania tradičnej kultúry menšín s tradičnou kultúrou Slovákov na Slovensku.  

                                                 
11  Ďalej bod III. 5. 
12  Ďalej bod III. 6. 
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Pracovisko sa ďalej sústredí na vybrané javy tradičnej kultúry z územia Slovenska (nielen 
Slovákov). Cieľom bude ich monografické spracovanie v historických a spoločenských 
kontextoch a  zároveň  komparovanie s podobnými javmi v iných európskych krajinách. Ako 
vyplýva z doterajšieho rozpracovania, pozornosť sa sústredí napr. na oblasť tradičnej 
textilnej kultúry na Slovensku, na monografické spracovanie niektorých piesňových a 
prozaických folklórnych žánrov. Výskum folklóru sa bude v  budúcnosti orientovať na otázku 
skupinovej komunikácie.  

V tejto oblasti výskumu sa bude rozvíjať kultúrno-historické a kultúrno-sociálne štúdium 
vybraných javov. Bádatelia budú  nadväzovať na dobrú spoluprácu so sociálnymi historikmi, 
historikmi umenia a i.  Z hľadiska koncepčného očakávame, že sa bude ďalej rozpracovávať 
otázka kolektívnej, kultúrnej pamäti a problematika významu kultúrnych tradícií v 
skupinových identifikačných procesoch.  

V rámci štúdia hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva sa zároveň budú riešiť 
metodické a metodologické otázky súčasného spracovania archívnych fondov ÚEt SAV 
(digitalizácia, multiúrovňová katalogizácia). 
 

Výskum etnických otázok 

Vzhľadom na doterajšie bádanie, ako aj na vysokú relevantnosť témy v podmienkach 
Slovenska, Európy a globalizovaného sveta vôbec, zostáva výskum etnicity a nacionalizmu 
ťažiskovou problematikou na pracovisku pre najbližšie obdobie. Hlavné ciele budúcej 
koncepcie pritom predpokladajú, že sa výskum sústredí najmä na etnickú (avšak aj inú 
skupinovú) diverzifikáciu modernej spoločnosti. Pozornosť bude zacielená najmä na 
prostredie menších a väčších post-socialistických miest, kde sa očakáva nárast  migrácie 
obyvateľstva a z toho vyplývajúcich problémov spolužitia.  Vzhľadom na doterajšiu 
rozpracovanosť výskumných tém smeruje bádanie k monografickým prácam o etnických 
skupinách v mestskom spoločenstve  v súčasnosti, ale aj v širšom historickom kontexte  
obdobia moderny, t. j. 19.–20. storočia. Z hľadiska spracovania jednotlivých etnických 
menšín očakávame v najbližšom období knižnú prácu o súčasnej kultúre Rómov na 
Slovensku. V teoretických otázkach sa bude rozpracovávať predovšetkým koncept etnickej 
kategorizácie, etnickej skupiny, kolektívnej pamäti, etnických identifikačných procesov, 
stereotypov a obrazov, ako aj otázky etnických tenzií a konfliktov.  
 

Výskum sociálnych a kultúrnych zmien, transformačné a integračné procesy 

Bádanie o sociálnych a kultúrnych zmenách na Slovensku a transformačných procesoch sa 
v najbližšom období rozšíri viac než doteraz o problém dopadu integračných procesov v EÚ 
na lokálne a regionálne svety. Výskum bude sledovať, ako sa politické a ekonomické 
transformácie na makroúrovni prejavujú v mikrosociálnej rovine, pričom si bude všímať 
konanie a interpretácie aktérov (jednotlivcov, sociálnych skupín a inštitúcií). Hoci bude jadro 
výskumu zamerané na súčasnosť, fenomény sledované v teréne bude vysvetľovať v širšej 
historickej perspektíve, najmä v kontexte modernizačných procesov 19. a 20. storočia. 
V tejto výskumnej oblasti pracovisko plánuje vedecké výstupy o premenách stavebnej kultúry 
vidieka, o zmenách rituálov v súkromnej a verejnej sfére a iné.  

Teoreticky sa bude ďalej rozpracovávať diverzifikovanosť priebehu postsocialistickej 
transformácie. ÚEt SAV má  zámer skúmať sociálne a kultúrne zmeny aj v iných krajinách 
napr. na Balkáne, zároveň bude sledovať slovenských migrantov v západoeurópskych 
krajinách (Veľká Británia). 

Špeciálnu líniu výskumu bude tvoriť výskum zlomových politických udalostí v druhej polovici 
20. storočia – etnografia totalitárnych režimov. Na základe naratívov, doplnených 
o heuristické historiografické a iné poznatky  budú výskumy  smerovať k otázkam sociálnych 
a kultúrnych dopadov  vážnych politických, historických zlomov najmä na sociálne skupiny a 
lokálne komunity. V tejto oblasti  bádatelia  rozpracujú najmä metódu oral history. 
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Bádanie v teórii a v dejinách disciplíny 

Podobne ako v diskurze na medzinárodnom poli bude potrebné venovať sa na národnej 
úrovni  kritickým úvahám o paradigmatických posunoch v odbore (európska) etnológia, 
kultúrna a sociálna antropológia avšak cielene, v rámci konkrétnych empirických a 
tematických výskumov. Vzhľadom na to, že výskum sa bude naďalej opierať o základný 
metodologický arzenál etnológie, sociálnej a kultúrnej antropológie, to jest o hĺbkový 
etnografický výskum, prevažne o mikrosociálne analýzy na úrovni lokálnych komunít a 
vybraných sociálnych skupín, pociťuje sa potreba rozvinúť diskusie o metódach 
kvalitatívneho výskumu. Ako špeciálny problém pritom vystupujú otázky etiky terénneho 
výskumu.  Závažnou otázkou sa stáva  tiež otvorenie kritickej diskusie o  základných  
etnologických pojmoch, ako napr. kultúra, spôsob života a. i. 

Na teoretické otázky sa bude napájať kritická reflexia dejín etnológie na Slovensku, ktorú 
bude potrebné rozpracovať v kontexte vedeckého myslenia v 20. storočí a vo vzťahu 
k etnologickým disciplínam v európskych krajinách. Zvláštnym problémom zostane rozvoj 
etnológie na Slovensku v podmienkach totalitárnych  režimov 20. storočia a ideológie 
marxizmu-leninizmu v druhej polovici 20. storočia.  

 

iv. Navrhované stratégie a metódy na dosiahnutie cieľov, časový harmonogram 
Koncepcia výskumu na najbližšie 4-ročné obdobie sa bude na pracovisku implementovať 
prostredníctvom národných a medzinárodných projektov, z ktorých niektoré sa už začali 
v uplynulých rokoch. Súlad navrhovaných projektov s koncepciou pracoviska, vyváženosť 
tematického zamerania, optimálne využitie vedeckých kapacít na pracovisku a vhodné 
časové plánovanie bude sledovať Vedecká rada ÚEt SAV (ďalej VR) v spolupráci s Radou 
riaditeľa ÚEt SAV (ďalej RR).  

Vzhľadom na skutočnosť, že všetky vedecké ciele je možné uskutočniť len na základe  
financií z projektov, bude  plnenie koncepcie závisieť od úspešných žiadostí v národných a 
medzinárodných grantových agentúrach. ÚEt SAV má dlhoročné skúsenosti v získavaní 
projektov VEGA, spolupracoval v projektoch ŠPVV, bol nositeľom Centra excelentnosti a 
pracoval v rôznych medzinárodných projektoch vrátane RP EÚ. Očakávame, že 
premyslenou stratégiou vedenia pracoviska v spolupráci s RR a VR bude možné zabezpečiť 
prinajmenšom uspokojivé financovanie cieľov výskumu na plánované  obdobie. ÚEt SAV sa 
v tejto súvislosti spolieha aj na dobrú spoluprácu s tretím sektorom, s neštátnymi 
výskumnými a aplikačnými inštitúciami. 

Veľmi významnú úlohu pri dosiahnutí navrhovaných cieľov bude zohrávať dobrá personálna 
politika, prijímanie najlepších absolventov doktorandskej výchovy a mladých vedcov. 
Predpokladáme, že úspešný personálny nárast pracoviska bude možné dosiahnuť jednak  
zapojením sa do veľkých  národných a medzinárodných projektov, ako aj získavaním  
ďalších štipendií pre postdoktorandov (napr. štipendium z Podporného fondu Š. Schwartza 
v SAV a iné). 

Navrhovaná koncepcia bude tiež vyžadovať účinnú mobilizáciu všetkých pracovníkov, 
intenzívny akademický život na pracovisku a rozvíjanie vedeckého dialógu na národnej a 
medzinárodnej úrovni. V tomto smere bude ÚEt SAV pokračovať v  pravidelných 
celoústavných seminároch, v usporadúvaní domácich a medzinárodných konferencií, 
pracovníci sa naďalej budú pravidelne zúčastňovať s referátmi na medzinárodných 
odborných fórach a podobne. 
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Témy vedeckých projektov 

Časový harmonogram na roky 2007-2010 

1. Tradičná kultúra slovenských menšín a tradičná kultúra Slovenska, vzájomné vzťahy – 
ukončenie 2008. 

2. Kultúrne dedičstvo Slovenska v európskom kontexte – etnologické skúmanie, spracúvanie 
a sprístupňovanie poznatkov na báze digitalizovaných fondov Vedeckých archívov ÚEt SAV 
–  výskum 2007-2010. 

3. Folklórne žánre a  skupinová komunikácia – ukončenie jednej fázy v 2007, pokračovanie 
výskumu 2008-2010. 

4. Diverzifikácia v podmienkach stredoeurópskych miest so zvláštnym zreteľom na  etnickú 
identifikáciu -  ukončenie jednej fázy v 2007,  pokračovanie výskumu 2008-2010. 

5.  Štúdium súčasných sociokultúrnych procesov, zmien a významov v európskom kontexte, 
vychádzajúce z etnografických výskumov každodennosti – ukončenie jednej fázy 2007, 
pokračovanie výskumu 2008-2010. 

6. Etnografia totalitárnych režimov, politické zlomy a ich dopady na mikrosociálnej úrovni – 
ukončenie jednej fázy  v 2008, pokračovanie výskumu 2009-2010. 

7. Kritická reflexia dejín etnológie v druhej polovici 20. storočia – výskum 2008-2010. 

 

 

III. Parciálne indikátory hlavných aktivít výskumu a vývoja: 
1. Vedecký výstup 

i. Zoznam vybraných monografií, zborníkov, vedeckých článkov atď., 
dokumentujúcich najvýznamnejšie výsledky základného výskumu. Celkový 
počet uvedených výstupov za hodnotené obdobie by nemal prekročiť 
priemerný počet výskumných pracovníkov 

Knižné monografie: viď ďalej ii. a iii. 
Zborníky:  
[1] DIVIČANOVÁ, A. – KREKOVIČOVÁ, E. – UHRINOVÁ, A. (Ed.) V službách etnografie. 

Zborník k 70. výročiu narodenia Ondreja Krupu/A néprajztudomány szolgálatában. 
Köszöntkönyv Krupa András 70. születésnapja tiszteletére.  Békéscsaba : VÚSM – ÚEt 
SAV 2004. ISBN 963 86573-1-6. 584 s. 

[2] Etnologické rozpravy, 2006, roč. 13, č. 1.  60 rokov Ústavu etnológie SAV. ISSN 1335-
5074. (Samostatné tematické číslo venované výročiu pracoviska.) 

[3] HLOŠKOVÁ, H. (Ed.) Folklór v kontextoch : Zborník príspevkov k jubileu  doc. dr. 
Ľubice Droppovej, CSc. Bratislava 2005. ISBN 80-88997-20-8. 215 str.  

[4] KILIÁNOVÁ, G. – KÖSTLIN, K. – NIKITSCH, H. – STOLIČNÁ, R. (Eds.) Ethnology  in  
Slovakia  at the Beginning of the 21th  Century. Reflections and Trends. 
Veröffentlichungen Europäische Ethnologie 27, Etnologické štúdie 9, Bratislava – Wien 
2005. ISBN 3-9-02029-10-2. 229 s. 

[5] KILIÁNOVÁ, G. (Ed.) – DANGLOVÁ, O. –  KANOVSKÝ, M. (Ed.) Communities in 
Transfor-mation: Central and Eastern Europe. Anthropological Journal on European 
Cultures, Volume 12, 2003.   

[6] KREKOVIČ, E. – MANNOVÁ, E. – KREKOVIČOVÁ, E. (Eds.) Mýty naše slovenské 
Bratislava : AEP 2005. ISBN 80-88880-61-0, 248 s.   
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[7] KREKOVIČOVÁ, E. – PENČEV, V. (Eds.) Bulhari na Slovensku. Etnokultúrne 
charakteristiky a súvislosti. Štúdie. Bratislava : Veda, Ústav etnológie SAV 2005. ISBN 
80-224-0890-5, 200 s. Materiály. Sofia: Nauka 2005. 

[8] KOVÁČ, M. –  MANN, A. B. (Eds.) Boh všetko vidí. Duchovný svet Rómov na 
Slovensku. O Del sa dikhel. Romano paťaviben pre Slovensko. Bratislava: Chronos, 
2003. ISBN 80-89027-06-7. 346 s. 

[9] MARUŠIAK, J. – FERENCOVÁ, M. (Eds.) Teoretické prístupy k identitám a ich 
praktické aplikácie : Zborník zo seminára. Bratislava: Ústav politických vied SAV – 
Veda, Vydavateľstvo SAV 2005. ISBN 80-224-0843-3, s. 186. 

[10] PODOLINSKÁ, T. – HORANSKÁ, E. – KILIÁN, J.: Re Urban Mobil. Toolbox. WP7. 
D11. In www.re-urban.com, 2005, 82 s. 

[11] PROFANTOVÁ, Z. (Ed.) Traditional Culture as a Part of the Cultural Heritage of 
Europe. The Presence and Perspective of Folklore and Folkloristiscs. Bratislava: ÚEt 
SAV, ARM 333, 2003. 143 s. 

[12] PROFANTOVÁ, Z. (Ed.) Kapitoly z dejín folkloristiky na Slovensku. Ethnologia Slovaca 
et Slavica. Tomus XXX-XXXI,1998–1999. Zborník Filozofickej Fakulty Univerzizy 
Komenského. Zborník štúdií venovaný 70. narodeninám Prof. Dr. J. Michálka, DrSc. 
Bratislava : Univerzita Komenského, 2003, ISBN 80-223-1831-0. 212 s. 

[13] PROFANTOVÁ, Z. (Ed.) Malé dejiny veľkých udalostí v Československu po roku 1948, 
1968, 1989. I., II. Etnologické štúdie 13. Bratislava : ÚEt SAV a Ústav pamäti národa, 
Tomáš Písecký-ARM 333 2005. ISBN 80-89069-13-4.  283 s. a 193 s. 

[14] SALNER, P. – SOUKUPOVÁ, B. (Ed.)  Modernizace, identita, stereotyp, konflikt. 
Společnost po Hilsneriádě. Bratislava : ZING PRINT, 2004. ISBN 80-888997-17-8. 99 
s. 

 
Vedecké články 
[1] BEŇUŠKOVÁ, Z.  Reoptanti zo severovýchodného Slovenska.  In Etnologické 

rozpravy, 2006, roč. 13, č. 2, s. 12–27. 

[2] KILIÁNOVÁ, G. 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 Eastern and Central Europe. Ed.  Ch. 
Hann, M. Sárkány, P. Skalník. Halle Studies in the Anthropology of Euroasia.Volume 8. 
Münster : LIT Verlag  2005. ISBN 3-8258-8048-6, s. 257–271. 

[3] KILIÁNOVÁ, G. – VRZGULOVÁ, M.  Obzretie a pohľad do budúcnosti. In Slovenský 
národopis, 2006, roč. 54, č. 3, s. 279-293. 

[4] KREKOVIČOVÁ, E. Komická figúrka Róma v tradičnej anekdote a na internete. In: 
Krekovičová, E. a kol: Folklór a komunikácia v procesoch globalizácie. Bratislava: SAP 
2005, s. 67-92. (Citované Krekovičová 2005a).   

[5] MANN, A. B. Romany People in Slovakia and Their Identity. In Kolor, Journal on 
Moving Communities,  [Brussels, Belgium], [2003], No.2 – Ethnicities in flow, s. 27–46. 

[6] MANN, A. B. Rómski kováči. In Ľudové kováčstvo – techniky a funkcie výzdoby. Ed. M. 
Mešša. Bratislava : Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2005. ISBN 80-88852-34-X. s. 
47. 

[7] PODOBA, J. On the Periphery of a Periphery: Slovak Anthropology Behind the 
Ideological Veil. In Studying Peoples in the People´s  Democracies. Socialist Era 
Anthropology in East-Central Europe. Ed. Ch. Hann, M. Sárkány, P. Skalník. Münster : 
LIT Verlag 2005. ISBN 3-8258-8048-6. s. 245–256. 

http://www.re-urban.com/
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[8] PODOBA, J. Dve tváre etnického konfliktu v postkomunistickej Európe. In Slovenský 
národopis, 2006, roč. 54, č. 4, s. 419–440. 

[9] PODOLINSKÁ, T. Religious Identity, Process of Christianization and Missionary 
Strategies among the Roma in Slovakia. In Penser l´Europe. Religions et Culture 
Européenne. Bucharest  : L´Académie Roumaine 2004, s. 69–75.  

 

ii. Zoznam knižných monografií vydaných v zahraničí 
[1] BENŽA, M. (Ed.) Atlas  ľudovej kultúry Slovákov v Juhoslávii. Atlas narodne kulture 

Slovaka  u Jugoslavii.   Báčsky Petrovec : Matica slovenská v Juhoslávii a ÚEt SAV, 
Bratislava, 2002 (vyšlo v roku 2003).  ISBN 86-903775-0-6. 413 s., 296 máp. 

[2] BENŽA, M. (Ed.)  Ľudová kultúra Slovákov na Ukrajine : Народна культура Словаків 
в Україні. Užhorod : Mystecka linia 2005. ISBN 966-8764-12-9. 218 s., obr. príloha, 
bibliografia. 

[3] BENŽA, M. (Ed.) Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Chorvátsku : Atlas narodne kulture 
Slovaka u Hrvatskoj. Našice : Zväz Slovákov v Chorvátsku 2005. ISBN 953-7277-01-1. 
164 s., 219 máp, bibliografia. 

[4] BENŽA, M. (Ed.) –  SLAVKOVSKÝ, P. –  STOLIČNÁ, R.  Atlas tradičnej kultúry 
slovenských menšín v strednej a južnej Európe. Zost. M. Benža. Nadlak : 
Vydavateľstvo Ivan Krasko 2006. ISBN 973-107-002-8. 282 s., pol., ukr., maď., rum., 
chorv., srb., bulh. a angl. resume. 

 
iii. Zoznam knižných monografií vydaných na Slovensku 

[1] BAJCUROVÁ, K. – BENŽA, M. Martin Benka: Odev môjho ľudu. Trenčín : 
Vydavateľstvo Q-EX, a. s. 2006. ISBN 80-969598-0-2. 232 s. 

[2] BEŇUŠKOVÁ, Z. a kol. Tradičná kultúra regiónov Slovenska. 2. doplnené vydanie. 
Bratislava : Veda 2005. ISBN 80-224-0853-0. 240 s. 

[3] BENŽA, M. Etnológia: Odborový rubrikátor. Bratislava 2005. (Nákladom autora.) ISBN 
80-969322-9-2. 87 s. 

[4] BENŽA, M.  Malý etnopolitický slovník. Bratislava : Zing Print s.r.o. 2005. ISBN 80-
88997-28-3. 43 s.  

[5] BEŇUŠKOVÁ, Z. Religiozita a medzikonfesionálne vzťahy v lokálnom spoločenstve. 
Bratislava : Ústav etnológie SAV a Merkur, 2004. ISBN 80-969163-5-1. 198 s.  

[6] DANGLOVÁ, O. a kol. Vidiek v procese transformácie. Výsledky etnografického 
výskumu jedného západoslovenského regiónu. Bratislava : Zing Print 2005. ISBN 80-
88997-25-9. 153 s.  

[7] DANGLOVÁ, O. Slovenský vidiek. Bariéry a perspektívy rozvoja. Bratislava : Zing Print 
2006.  ISBN 80-88997-30-5. 189 s. 

[8] GAŠPARÍKOVÁ, V. Slovenské ľudové rozprávky. III. diel. Bratislava : Veda 2004.  
ISBN 80-224-0810-7. 872 s.    

[9] KILIÁNOVÁ, G. Identita a pamäť. Devín/ Theben/ Dévény ako pamätné miesto. 
Bratislava : Ústav etnológie SAV a SAP 2005. ISBN 80-88880-68-8. 148 s.  

[10] KREKOVIČOVÁ, E. Mentálne obrazy, stereotypy a mýty vo folklóre a v politike. 
Bratislava : ÚEt SAV – ETERNA Press 2005. ISBN 50-969259-1-1. 128 s.  

[11] KREKOVIČOVÁ, E. a kol. Folklór a komunikácia v procesoch globalizácie.  Bratislava : 
SAP 2005. ISBN 80-89104-84-3. 142 s.  
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[12] KREKOVIČOVÁ, E. – POSPÍŠILOVÁ, J.  (Ed.) Medzi folklórnym textom a kontextom. K  
jubileu PhDr. Márie Kosovej, CSc. Etnologické štúdie 15.  Bratislava : Ústav etnológie 
SAV – Etnologický ústav AV ČR 2006. ISBN 80-969427-4-3, 214 s. 

[13] LUTHER, D. –  SALNER, P. (Eds.) Menšiny v meste. Premeny etnických 
a náboženských identít v 20. storočí.  (Ed.) Bratislava : ÚEt SAV 2004.  ISBN 80-
88997-18-6. 183 s.   

[14] LUTHER, D. (Ed.)  E/Migrácie a Slovensko. Diverzita ako faktor transformácií  identít. 
Bratislava : Ústav etnológie SAV, Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici, 2006. 
ISBN 80-88997-32-1. 192 s.  

[15] STOLIČNÁ, R. Jedlo ako kľúč ku kultúre. ( Geneticko-historické a   sémantické aspekty   
nášho   stravovania). Martin : Vydavateľstvo Matice  slovenskej, 2004. ISBN 80-7090-
7765-7. 173 s. 

[16] STOLIČNÁ, R.  Slovenský rok. Receptár na dni sviatočné, všedné i pôstne. Martin : 
Vydavateľstvo Matice  slovenskej, 2004. ISNB 80-969221-1-4. 135 s. 

[17] SALNER, P. – KVASNICA, M. Chatam Sofer Memoriál. 1762-2002. Bratislava: Zing 
Print, 2002 (vyšlo v roku 2003). ISBN 80-88997-15-1. 223 s. 

[18] SALNER, P. (Ed.)  Židovská komunita po roku 1945. Bratislava : ÚEt SAV, 2006. ISBN 
80-88997-33. 184 s. 

[19] SALNER, P. Cesty k identite. Bratislava : Zing Print 2005. ISBN 80-88997-27-5. 240 s.  

[20] SALNER, P. Bratislavské kaviarne a viechy. Bratislava : Vydavateľstvo PT 2006. ISBN 
80-89218-20-2. 171 s.  

[21] VRZGULOVÁ, M. (Ed.) Videli sme holokaust.. Bratislava: Nadácia Milana Šimečku, 
2002. ISBN 80 89008–13–5. 128 s. (vyšlo v r. 2003 s vročením 2002). 

[22] VRZGULOVÁ, M. We Saw the Holocaust. Bratislava : Nadácia Milana Šimečku 2005. 
ISBN 80-89008-19-4. 134 s.  

 

iv. Zoznam iných osobitne významných vedeckých výstupov organizácie 
Kapitoly v knižných monografiách vydaných v zahraničí (Výber) 
[1] BEŇUŠKOVÁ, Z. – KOVÁČ, M. – PODOLINSKÁ, T. Research of Folk Religiousness 

and Religious Identity in Slovakia. In BARNA, Gabor ed. Ethnology of Religion. 
Chapters from the European History of a Discipline. Budapest : Akademiai Kiado – 
Department of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Szeged, 2004. ISBN 
96305-81795, ISSN 1786-2418, s. 271–287.  

[2] HERZÁNOVÁ, Ľ.  Familie und Generationenbeziehungen im Zusammenhang mit 
sozialem Vertrauen und Netzwerken. In The Heritage of the socialistic everyday life. 
Strategies in the socialistic everyday life: trust, social relationships, networks and their 
consequences for the transition after 1989. Hg. K. Roth, Ch. Giordano. Freiburger 
Sozialanthropologische Studien.  Münster : LIT Verlag 2006, s. 81–100. 

[3] KILIÁNOVÁ, G.  People  at risk in the context of informal local networks. In 
Generations, Kinship and Care. Ed. H. Haukanes, F.  Pine. Bergen : University of 
Bergen 2005. ISBN 82-91878-11-0, s. 121–136. 

[4] KREKOVIČOVÁ, E. Zur Reflexion der Hexe in folkloren Gattungen. Vergangenheit und 
Gegenwart – am Beispiel deutsprachiger und slowakischen Texte. In Hexen. 
Historische Faktizität und fiktive Bildlichkeit. Sorcières. Faits historiques, imagerie et 
fiction. Hg. George, M., Rudolph, A. Kulturwissenschaftliche Beiträge. Quellen und 
Forschungen Nr. 3. Dettelbech : J. H. Röll Verlag, 2004. ISBN 3-89754-225-2, s. 121–
129. 
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[5] STOLIČNÁ, R. Von einer  „unverdaulichen“ Speise zum Nationalsymbol. In Heroen, 
Mythen, Identitäten. Die Slowakei und Österreich im Vergleich. Ed. H. Stekl, E. 
Mannová. Wien : WUV, 2003. ISBN 3-85114-668-9, s. 319–350.  

[6] STOLIČNÁ, R.  The charakter of Slovak cuisine. In Culinary cultures of Europe. 
Identity, diversity and dialoque. Ed. D. Goldstein, K. Merkle. Strasbourg Cedex : 
Council of Europe Publishing 2005. ISBN 92-871-5744-8, s. 391–396. (Francúzska 
verzia 2006) 

 

Kapitoly v knižných monografiách vydaných na Slovensku (Výber) 
[1] BENŽA, M. Dve koncepcie národnostnej politiky. In Národ a národnosti na Slovensku 

v transformujúcej sa spoločnosti – vzťahy a konflikty. Ed. Š. Šutaj. Prešov : Universum 
2005. ISBN 80-89046-28-2,  s. 100–109.   

[2] DANGLOVÁ, O. Individuálny a kultúrny aspekt  malej tvorivosti. In Zjavná a skrytá 
tvorivosť. Daniela Kusá a kol. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV 
2006. ISBN 80-88910-21-8, s. 68-80.  

[3] FALŤANOVÁ, Ľ. Etnická identita a spôsob života Slovákov v Rumunsku.  In Fenomén 
sídelno-priestorovej identity v multietnickom prostredí. Ed. Z. Šťastný,  Z. Bratislava : 
Sociologický ústav Slovenská akadémia vied 2005.  ISBN 80-85544-40-7, s. 129–150 
(vyšlo 2006 s vročením 2005).       

[4] PODOLINSKÁ, T. – CARDEN, M. Slovanská mytológia. In Kol. autorov. Mytológia. 
Mýty, povesti a legendy. Bratislava : Fortuna Print, 2006. ISBN 80-89144-59-4, s. 256–
263. 

[5] POPELKOVÁ, K. Tradície a každodenný život Lozorna. In Lozorno. Monografia obce. 
Zost. J. Turcsány. Bratislava : Lithotech pre Obecný úrad Lozorno, 2004. ISBN 80-
969180-4-4, s. 129-156  

[6] SALNER, P. Židovská komunita a štátna politika po novembri 1989 (vybrané problémy 
vzájomných vzťahov). In Národnostná politika na Slovensku po roku 1989. Ed. Š. Šutaj. 
Prešov : Universum 2005. ISBN 80-89046-28-2, s. 188–190. 

 
Vedecké práce v časopisoch CC (Výber) 
[1] BEŇUŠKOVÁ, Z. Lebensqualität in der Wohnsiedlung Petržalka in Bratislava. In  

Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, 2003, Band LVII/106, s. 157–164. 

[2] JEHLIČKA, P. – SARRE, P. – PODOBA, J. The Czech Environmental Movement´s 
Knowledge Interests in the 1990s: Compatibility of Western Influences with pre-1989 
Perspectives. In Environmental Politics,  2005, 14, No. I, s. 64–82. (19 rkp. s.)   

[3] DANGLOVÁ, O. Eine ethnologische Betrachtung des Wertestudiums. Werte der 
vormodernen Welt des slowakischen Dorfes. In Österreichische Zeitschrift fur 
Volkskunde, 2006, Band LX/109,  s. 85–114. 

[4] PODOBA, J. Národná identita a „Erinnerungspolitik“ v slovenskej historiografii: niekoľko 
kritických postrehov od susedov. In Historický časopis, 2004, roč. 52, č. 2, s. 261–268. 

 

Vedecké práce v časopisoch  v zahraničí (Výber) 
[1] BÚRIKOVÁ, Z. The Embarrassment of Co-presence: Au pairs and Their Rooms. In 

Home Cultures, 2006, roč. 3, č. 2, s. 1–24. 

[2] DANGLOVÁ, O. Folk Art as a Mirror of a Changing Cultural Situation In Problemy na 
blgarskija foklor, 2005  Tom 10. Folklor Identičnost Sovremennost. Sofija : Akademično 
izdateľstvo Marin Drinov“, s. 207–212.   
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[3] HERZÁNOVÁ, Ľ. – FREITHOFNIG, M. L. Biograficno i avtobiograficno izsledovane v 
Avstria i Slovakia. Biographical and Autobiographical investigation in Austria and 
Slovakia. In Balgarska Etnologia, roč. XXX,  č. 4,  s. 98–107. 

[4] KILIÁNOVÁ, G. Social networks and storytelling communities. In Fabula, 2006, roč. 47, 
č. 3–4, s. 241–247.  

[5] KREKOVIČOVÁ, E. Legendy i eschatologia. Między literaturą popularną a folklorem. In  
Literatura ludowa 4–5, Lipiec-październik. Indeks 364-07X, 2004, s. 31–45. 

[6] PODOBA, J. Na okraji socialistického veľkomesta: reflexie z betónovej džungle. In  
Journal of urban Ethnology,  2003, roč. 6, s. 63–72.  

[7] PROFANTOVÁ, Z. Mit o smrti u Slovačkoj (predznaci, predosečana, snovi, slike). In 
Smrt. Kodovi slovenskich kultura, 2004, broj 9, Clio 2005,  s.140–153  

[8] PROFANTOVÁ, Z. Plurima mortis imago. In Studia mythologica Slavica, 2006, roč. 9, 
s. 299–232. 

[9] SLAVKOVSKÝ, P. Tradicionalna kultura slovačkich manina u srednoj i jugoistočnoj 
Evropi. In Glasnik Etnografskog instituta SANU, Belehrad 2004, roč. LII, s. 139–145. 

[10] STOLIČNÁ, R.: A táplálkozás mint etnoidentifikációs jegy. In Acta Ethnologica 
Danubiana, 2003–2004, č. 5–6, s. 41–52.  

[11] STOLIČNÁ, R. Słowacka agroturystyka w świetle badań w Podhradie i Hornej 
Marikovej. In Infrastruktura u ekologia terenów wiejskich, 2004, roč. 1, s. 95–106. 

[12] ZAJONC, J. Town and socio-historical processes: initial points of analysis. Some 
examples from the town of Nitra. In Fieldwork and Communities. Ed. Z. Uherek, J. Grill. 
Prague Occasional Papers in Ethnology No. 7, Prague : Institute of Ethnology Academy 
of Science of the Czech Republic 2005. ISBN 80-85010-68-2, s. 110–125. 

 

Vedecké práce v časopisoch na Slovensku (Výber) 
[1] DANGLOVÁ, O. Populism in Local Politic: The Perspective form Slovak Village. In  

Slovak Foreign Policy Affairs, Review for international politics, security and integration. 
Populism East and West. 2005 Vol. VI., no 1., p. 85–91.  

[2] DANGLOVÁ, O. Ľudovít Fulla a ľudová tradícia. In Ars, 2005, roč. 38, č. 2, s. 136–144, 
3 obr. 

[3] FERENCOVÁ, M. Reframing identities: some theoretical remarks on ‘European identity’ 
building. In International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs, 2006, roč. 15, č. 1, s. 
4–17. 

[4] KREKOVIČOVÁ, E. Stereotypes and Folklore in the Language of Populist Politicians in 
Slovakia after 1989 and 1993. In  Populism East and West. Slovak foreign policy 
affairs. Review for international politics, security and integration. Vol. VI, No.1, Spring 
2005, s. 60–64. 

[5] PODOLINSKÁ, T. Mýtické stromy v škandinávskej literatúre. Strom ako model 
priestoru, času a časopriestorovej dynamiky. In Hieron, 2006, roč. 2003–2004, č. 8–9, 
s. 5–35. 

[6] POPELKOVÁ, K. – VRZGULOVÁ, M. Stredné vrstvy v urbánnom prostredí – 
transformácia skupinových hodnôt? In Slovenský národopis, 2005, roč. 53, č. 4, s.  
381–397. 

[7] SLAVKOVSKÝ, P. Životné stratégie ľudí spätých s poľnohospodárskou prvovýrobou na 
Slovensku v 20. a 21. storočí. In Slovenský národopis, 2005, roč. 53, č. 2, s. 119–133. 
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[8] ZAJONC, J. Tradičné predstavy a názory spojené s pradením a tkaním. In Slovenský 
národopis, 2004, roč. 52, č. 4, s. 349–403. 
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v. Tabuľka vedeckých výstupov  
V tabuľke Vedecké výstupy sa uvádza počet výstupov v jednotlivých kategóriách, tento 
počet vydelený prepočítaným stavom výskumných pracovníkov organizácie na plný 
ekvivalent pracovného času (FTE) z tabuľky Výskumní pracovníci a sumou mzdových 
prostriedkov (MP) z tabuľky Mzdové prostriedky. 

Po
če

t

Po
če

t /
 F

TE

Po
če

t /
 M

P

Po
če

t

Po
če

t /
 F

TE

Po
če

t /
 M

P

Po
če

t

Po
če

t /
 F

TE

Po
če

t /
 M

P

Po
če

t

Po
če

t /
 F

TE

Po
če

t /
 M

P

Po
če

t

Pr
ie

m
er

 n
a 

1 
ro

k

Pr
ie

m
er

 n
a 

1 
ro

k 
/ 

FT
E

Pr
ie

m
er

 n
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1 
ro

k 
/ 

M
P

Kniž. monografie vydané 
v zahraničí

1 0,06 0,15 0 0,00 0,00 2 0,11 0,29 1 0,05 0,13 4 1,0 0,05 0,15

Kniž. monografie vydané 
na Slovensku 2 0,11 0,31 3 0,17 0,46 7 0,39 1,03 11 0,55 1,48 23 5,8 0,30 0,84

Kapitoly v kniž. mon. 
vydaných v zahraničí

13 0,72 2,00 2 0,11 0,31 26 1,44 3,83 17 0,85 0,00 58 14,5 0,76 2,13

Kapitoly v kniž. mon. 
vydaných na Slovensku 5 0,28 0,77 2 0,11 0,31 21 1,17 3,09 21 1,05 2,82 49 12,3 0,64 1,80

Vedecké práce v 
časopisoch CC 2 0,11 0,31 1 0,06 0,15 1 0,06 0,15 2 0,10 0,27 6 1,5 0,08 0,22

Vedecké práce v 
časopisoch v iných 
databázach

16 0,89 2,46 8 0,44 1,23 16 0,89 2,35 24 1,20 3,22 64 16,0 0,84 2,35

Vedecké práce v iných 
časopisoch 21 1,17 3,23 19 1,06 2,93 12 0,67 1,77 15 0,75 2,01 67 16,8 0,88 2,46

Príspevky v zborníkoch z 
medzinár. konferencií 8 0,44 1,23 20 1,11 3,08 25 1,39 3,68 21 1,05 2,82 74 18,5 0,97 2,72

Príspevky v zborníkoch z 
domácich konferencií 13 0,72 2,00 8 0,44 1,23 26 1,44 3,83 24 1,20 3,22 71 17,8 0,93 2,61

Aktívna účasť na 
medzinár. konferenciách 28 1,56 4,31 37 2,06 5,70 35 1,94 5,15 32 1,60 4,29 132 33,0 1,74 4,85

Aktívna účasť na 
domácich konferenciách 17 0,94 2,62 22 1,22 3,39 26 1,44 3,83 23 1,15 3,09 88 22,0 1,16 3,23

Spolu

Vedecké výstupy

2003 2004 2005 2006
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vi. Renormalizované publikácie 13 
 
vii. Počet normovaných rukopisných strán14 

Po
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P

 Počet 2423 134,6 372,9 1875 104,2 288,8 4960 271,0 729,8 4728 237,6 634,5

2006

Počet normostrán

2003 2004 2005

 
Upozornenie ÚEt SAV: tabuľka nezobrazuje počet/FTE, riadok má správne znieť: 

Počet 2423 134,7 0,4 1875 104,2 0,3 4960 271,0 0,7 4728 237,6 0,6 

 
viii. Zoznam patentov a patentových prihlášok 
– 

ix. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k vedeckým výstupom 
organizácie 

Výstupy ÚEt SAV v rokoch 2003-2006 zreteľne odrážajú postupnú prácu najmä vo väčších 
vedeckých projektoch ako napr. CE Procesy, ŠPVV a podobne. Zatiaľčo v rokoch 2003 
a 2004 sa  pracovníci sústredili na výskumy, v rokoch 2005 a 2006 vo finálnej fáze projektov 
narástli počty monografií, vedeckých štúdií a iných výstupov. Vstup do interdisciplinárnych 
domácich a zahraničných výskumných projektov mal výrazný stimulujúci vplyv na vedeckú 
produkciu ÚEt SAV.  

                                                 
13 Týka sa len 2. oddelenia vied SAV. 
14 Týka sa len 3. oddelenia vied SAV.  
 



 23

 
2. Ohlasy na vedecké výstupy 
V tabuľke Ohlasy sa uvádzajú ohlasy na vedecké výstupy, ich podiel prepočítaným stavom 
výskumných pracovníkov organizácie na plný ekvivalent pracovného času (FTE) z tabuľky 
Výskumní pracovníci a sumou mzdových prostriedkov (MP) z tabuľky Mzdové 
prostriedky. 
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 / 
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 Web of Science 6 0,3 0,9 0 0,0 0,0 5 0,3 0,7 7 0,4 0,9 18 4,5 0,2 0,66

SCOPU+A15S 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 0,1 0,1 1 0,3 0,0 0,04

(uveďte databázu 2) 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,00

 v monografiách, 
zborníkoch z konf. a i. 
publ. v zahr.

56 3,1 8,6 72 4,0 11,1 144 8,0 21,2 64 3,2 8,6 336 84,0 4,4 12,34

 v monografiách, 
zborníkoch z konf. a i. 
publ. na Slovensku

157 8,7 0,0 221 12,3 0,0 127 7,1 0,0 186 9,3 0,0 691 172,8 9,1 25,37

Ohlasy

Spolu2003 2004 2005 2006
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i. Zoznam 10-tich najcitovanejších prác a počet ich ohlasov za hodnotené 

obdobie 

[1] KREKOVIČ, E. – MANNOVÁ, E. – KREKOVIČOVÁ, E. (Eds.) (2005) Mýty naše 
slovenské.  Bratislava : AEP. 248 s. 19 ohlasov.  

[2] BOTÍK, J. – SLAVKOVSKÝ, P. (Eds.) (1995) Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 1, 
2. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV. 1. diel  – s. 454; 2. diel – 418 s. 18 ohlasov. 

[3] SALNER, P. (2000) Židia na Slovensku medzi tradíciou a asimiláciou. Bratislava : Zing 
Print, 295 s.  18 ohlasov. 

[4] SALNER, P. (1997): Prežili holokaust. Bratislava : Veda, 238 s. 12 ohlasov. 

[5] Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku (1996): Ed. M. Benža. Békešská Čaba : 
Slovenský výskumný ústav, 558 s., 430 máp. 11 ohlasov. 

[6] KOVÁČ, M. – MANN, A. B. (Eds.) (2003): Boh všetko vidí/O Del sa dikhel. Bratislava : 
Chronos publishing. 346 s. 11 ohlasov. 

[7] KREKOVIČOVÁ,  E. (1999): Medzi toleranciou a bariérami. Obraz Rómov a Židov 
v slovenskom folklóre. Bratislava : AEP. 228 s. 9 ohlasov. 

[8] DANGLOVÁ, O. (2001): Dekor Symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky 
kontext. Bratislava : Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 237 s. 7 ohlasov. 

[9] SALNER, P. (1998): Premeny Bratislavy 1939–1993. Bratislava : Veda, 136 s. 
7 ohlasov. 

[10] DANGLOVÁ. O. a kol. (2005): Vidiek v procese transformácie. Výsledky etnografického 
výskumu jedného západoslovenského regiónu. Bratislava : Zing Print, 155 s. 5 ohlasov. 
 
Rovnaký počet 5 ohlasov majú aj práce: 
[11] KILIÁNOVÁ, G. (2005): Identita a pamäť. Devín/ Dévény/ Theben ako pamätné miesto. 
Bratislava : Ústav etnológie SAV a SAP, 148 s. 5 ohlasov. 

[12] SLAVKOVSKÝ, P. (2002): Agrárna kultúra Slovenska – premeny v čase. Bratislava : 
Veda, 240 s. 5 ohlasov. 

 
ii. Zoznam najviac citovaných autorov z organizácie (max. 10% výskumných 

pracovníkov) a počet ich ohlasov za hodnotené obdobie 
       
2003–2006 

[1] Salner Peter        – počet ohlasov 158 
[2] Krekovičová Eva – počet ohlasov 139 

 
iii. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k ohlasom 

Upozorňujeme, že v odbore etnológia, v porovnaní s inými spoločensko-vednými odbormi  
sa vyskytuje pomerne málo karentovaných časopisov ako na Slovensku, tak aj v zahraničí. 
Preto je vyhľadávanie ohlasov problematické a náročné, vyhľadávacie databázy sa dajú 
využiť iba čiastočne. Predpokladáme preto, že uvedené údaje odrážajú skutočný rozsah 
ohlasov na výstupy pracovníkov ÚEt SAV len do istej miery. 
 

3. Vedecké postavenie organizácie v národnom a medzinárodnom kontexte 
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• Medzinárodné postavenie organizácie/postavenie v rámci Európy 
i. Zoznam najvýznamnejších aktivít výskumu a vývoja dokumentujúcich medzi-

národné postavenie organizácie v danej oblasti výskumu, vrátane projektov 
(podrobné údaje o projektoch sa uvedú v rámci parciálneho indikátora 4). 
Kolektívne členstvo v medzinárodných vedeckých organizáciách s dôrazom na 
európsky výskumný priestor 

 
Vedecké projekty 

[1] 5. rámcový program Európskej únie, Marie Curie  Training Program 
Názov: European Doctorate in Social History of Europe and Mediterranean; 
Evidenčné číslo projektu: HP MT-CT-2001-00225 
Nositeľ projektu, koordinujúca inštitúcia a garant: Universita Ca´Foscari, Benátky; prof. Stuart 
Woolf; 
Doba riešenia: 2002–2005; 
Riešiteľ z ÚEt SAV:  G. Kiliánová  
Charakteristika projektu: projekt je určený na výmenu doktorandov medzi šiestimi 
európskymi školiacimi pracoviskami;  
 
[2] 6. rámcový program Európskej únie Marie Curie Training Program 
Názov: European Doctorate in Social History of Europe and Mediterranean. 
Evidenčné číslo projektu: MEST-CT-2004-007066 
Nositeľ projektu:  Universita Ca´Foscari, Benátky ; prof. Rolf Petri 
Doba riešenia: 2005–2008 
Riešiteľ z ÚEt SAV:  G. Kiliánová  
Charakteristika: Projekt je určený na výmenu doktorandov medzi desiatimi európskymi 
školiacimi pracoviskami. 
 
[3] 5 rámcový projekt EU,  Key Action City of Tomorrow and Cultural Heritage 
Názov: Mobilising Reurbanisation on Condition of Demographic Change („Reurban Mobil“); 
Evidenčné číslo projektu: EVK4-CT-2002-00086; 
Koordinujúca inštitúcia: Academia Istropolitana Nova, Sv. Jur; ÚEt SAV   subriešiteľ na 
základe vzájomnej dohody s Academiou Istropolitanou Nova; 
Doba riešenia: 2002–2005; účasť riešiteľky z ÚEt SAV v období 5 mesiacov (05.2005–
09.2005); 
Riešiteľ z ÚEt SAV: T. Podolinská 
Výstupy projektu v roku 2005: Vedecké výskumy a záverečná hodnotiaca správa projektu 
v časti sociálna sféra: 100 stranová hodnotiaca správa, etnologická expertíza urbánneho 
vývoja 4 európskych miest (Leipzig, Bologna, Ľubľana, León) v anglickom jazyku; Správa je 
súčasťou v roku 2005 publikovaného monografického výstupu z projektu. 
 
[4] 6. rámcový program Európskej únie SUS.DIV Network of Exellence 
Názov: Sustainability in a Glocalising World, Task Group 2.2 Cultural Distance, 
Organisations and Governance in a Glocal Context 
Evidenčné číslo projektu: CIT3-CT-2005-5134386 
Nositeľ projektu:  Faculty of Social and Behavioural Sciences, Tilburg University, 
zodpovedná vedúca tímu: Alexandra Bitušíková, ÚVV UMB, Banská Bystrica. 
Riešiteľské pracovisko v SR: Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici; ÚEt SAV sa na 
základe zmluvy s riešiteľským pracoviskom v SR stal subriešiteľom. 
Doba riešenia: 2006 – 2010 
Riešiteľ z ÚEt SAV:  D. Luther  
Charakteristika: výskumný projekt 1. “Managing Diversity in Central European Post-Socialist 
Cities”. výskumná téma 2. „Global versus Local: the Dynamics of Diversity in the 
Glocalisation Era”, základná téma 3.: “Glocalisation and Governance in an Urban Context”; 
Výstupy v roku 2006: Luther,D. ed:  
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Ostatné medzinárodné projekty pozri III.4. i-iii. 
 
 
Kolektívne členstvo v medzinárodných vedeckých organizáciách s dôrazom na 
európsky výskumný priestor 

 
Ústav etnológie SAV momentálne nie je kolektívnym členom v medzinárodných vedeckých  
organizáciách. Pracovisko sa podieľa na práci v medzinárodných organizáciách 
prostredníctvom svojich pracovníkov.  Ide o nasledujúce medzinárodne organizácie a členov: 

T. Bužeková - delegátka programového výboru, 6. Rámcový program ES pre výskum, 
technický rozvoj a demonštračné aktivity pre oblasť Science and Society  
G. Kiliánová - národná delegátka programového výboru Socio-ekonomické a humanitné vedy 
7. rámcového programu EÚ  
 
Vedecké spoločnosti: 
American Folklore Society – členka G. Kiliánová 
Commission on Urban Anthropology, International Union of Anthropological and Ethnological 
Sciences (IUAES) – členka Ľ. Falťanová    
Česká národopisní společnost (ČNS) – členka H. Hlôšková 
European Association of Social Anthropologists (EASA) - členovia O. Danglová, G. 
Kiliánová, J. Podoba, Z. Profantová 
Finnish Literature Society – čestná členka G. Kiliánová 
Folklore Fellows (FF) – členka Z. Profantová 
Folkloristická komisia Medzinárodného kongresu slavistov –  členka E. Krekovičová, H. 
Hlôšková, G. Kiliánová, Z. Profantová 
International Commission for Ethnological Food Research by SIEF – členka R. Stoličná  
International Committe for Traditional Music (ICTM) – členka E. Krekovičová 
International Organization of Folk Art UNESCO (IOFA) – členka O. Danglová, Z. Profantová 
International Society for Folk Narrative Research (ISFNR) –  členka výkonného výboru G. 
Kiliánová, členky Z. Pánczová, H. Hlôšková, E. Krekovičová, Z. Profantová 
Medzinárodná komisia pre výskum slovanského folklóru pri Medzinárodnom komitéte 
slavistov – 1. viceprezidentka komisie Z. Profantová, tajomníčka H. Hlôšková 
Medzinárodný komitét slavistov  –   vedúci Komisie pre Slovanský etnologický atlas  M. 
Benža 
Slovenský komitét slavistov – člen a podpredseda výboru M. Benža, členka Z. Profantová 
Niederösterreichische Gesellschaft für Volkskunde – členka G. Kiliánová 
Österreichische volkskundliche Gesellschaft – dopisujúca členka G. Kiliánová 
Study group Minorities by ICTM – členka E. Krekovičová  

 
 

ii. Zoznam medzinárodných konferencií organizovaných alebo spoluorganizovaných 
organizáciou 

 
2003 
[1] 13. medzinárodný kongres slavistov, koncepcia a usporiadanie tématického bloku 
Slavistická folkloristika na prahu milénia. Organizátor:  Z. Profantová, ÚEt SAV, Ľubľana, 15.-
21.8. 2003.  

[2] Medzinárodný vstupný seminár pre európskych doktorandov Borders and Boundaries. 
A Comparative View. Projekt 5 RP European Doctorate in Social History of Europe and 
Mediterranean. Organizátor: Universita Ca´Foscari, Benátky a ÚEt SAV.  Bratislava 4.-
6.9.2003. 
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[3] Medzinárodná konferencia Bulhari na Slovensku. Etnokultúrny vývin a súvislosti. 
Organizátor: ÚEt SAV v spolupráci s Institutom za folklor, Bulharská akadémia vied v Sofii, 
Bratislava, 15.-17.10.2003;  

[4] Medzinárodný seminar Medzi textom a kontextom, Organizátor: ÚEt SAV v spolupráci 
s Etnologickým ústavom AV ČR Brno, Topoľčianky, 13.-14.11.2003. 
 
2004 
[5] Medzinárodná konferencia Malé dejiny veľkých udalostí. Organizátor: ÚEt SAV 
v spolupráci s Ústavom pamäti národa, Bratislava, 10. – 12. 11. 2004. 

[6] Medzinárodná konferencia Social Networks and Social Trust in Transition Countries. 
Organizátor: Projekt FOROST, Univerzita Komenského, Bratislava a ÚEt SAV,  Smolenice, 
7. – 10. 10. 2004.  
 
2005 
[7] Medzinárodná konferencia Populism East and West: In Search for New Prospects of an 
Old Phenomenon, Organizátor: Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, v spolupráci s 
ÚEt  SAV a s podporou Nadácie Fridricha Eberta, Bratislava, 9. – 10. 4. 2005. 

 
2006 
[8] Medzinárodná konferencia Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región 
strednej Európy. Organizátor: Centrum excelentnosti SAV „Procesy“, ÚEt SAV a Spoločnosť 
pre európsku politiku, Bratislava, 18.–20.9.2006. 

[9] Medzinárodný seminár Diverzifikácia ako faktor formovania identity. Organizátor: ÚEt 
SAV v spolupráci s Ústavom vedy a výskumu UMB Banská Bystrica v rámci projektu 
Sustainable Development in a Diverse World (Trvalo udržateľný rozvoj v diverzifikovanom 
svete – 6RP EÚ Network of Exellence CIT3-CT-2005-513438) a projektu Centra 
Excelentnosti SAV – Kolektívne identity v moderných spoločnostiach, Bratislava, 9.–
10.11.2006. 
 
 
iii. Zoznam vydaných zborníkov z medzinárodných vedeckých konferencií a ostatných 

vydaných zborníkov 
 

[1] Slavistická folkloristika. Informačný bulletin Medzinárodnej Komisie slovanského folklóru 
pri medzinárodnom komitéte slavistov. Vydáva Ústav etnológie SAV, Slovenský komitét 
slavistov, Bratislava a  Etnologický ústav AVČR, Brno, ČR. 
 

iv. Zoznam vydaných zborníkov z medzinárodných vedeckých konferencií a 
ostatných vydaných zborníkov 

[1] PROFANTOVÁ, Z. (ed.) Traditional Culture as a Part of the Cultural Heritage of Europe. 
The Presence and Perspective of Folklore and Folkloristic. Etnologické štúdie 8, Bratislava: 
Institute of Ethnology of Slovak Academy of Sciences, ARM 333, 2003. 143 s.  

[2] PROFANTOVÁ, Z. (ed.) Slavistická folkloristika na rázcestí. XIII. medzinárodný zjazd 
slavistov v Ľubľane, august 2003. Etnologické štúdie 10. Bratislava : Ústav etnológie 
Slovenská akadémia vied,  ARM 333, 2003, 116 s. I SBN 80-89069-10-X. 

[3] KILIÁNOVÁ, G. (ed.) – DANGLOVÁ, O. –  KANOVSKÝ, M. (co-ed.) Communities in 
Transformation : Central and Eastern Europe. Anthropological Journal on European 
Cultures, Volume 12, 2003. 209 s. LIT ISBN 3-8258-6977-6, ISSN 0960-0604. 

[3] DIVIČANOVÁ, A. – KREKOVIČOVÁ, E. – UHRINOVÁ, A.  (eds.). V službách etnografie. 
Zborník k 70. výročiu narodenia Ondreja Krupu/A néprajztudomány szolgálatában. 
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Köszöntkönyv Krupa András 70. születésnapja tiszteletére.  Békéscsaba : VÚSM – ÚEt SAV 
2004. 584 s. ISBN 963 86573-1-6.  

[4] Ethnology  in  Slovakia  at the Beginning of the 21th  Century. Reflections and Trends. Ed. 
G. KILIÁNOVÁ, K. KÖSTLIN, H. NIKITSCH, R. STOLIČNÁ. Veröffentlichungen Europäische 
Ethnologie 27, Etnologické štúdie 9, Bratislava – Wien 2005. ISBN 3-9-02029-10-2, 229 s. 

[5] Od pohádky k fámě.  Sborník příspěvků ze semináře Hledání cest české slovesní 
folkloristiky II. Brno 6. 6. 2002. Ed. J. POSPÍŠILOVÁ, E. KREKOVIČOVÁ.  Brno : Etnologický 
ústav AV ČR Brno – Ústav etnológie SAV 2005. ISBN 80-85010-78-X, 132 s. 

[6] Bulhari na Slovensku. Etnokultúrne charakteristiky a súvislosti. Štúdie. Ed. E. 
KREKOVIČOVÁ, V. PENČEV. Bratislava : Veda, Ústav etnológie SAV 2005 (vyšlo 2006 
s vročením 2005). ISBN 80-224-0890-5, 200 s. 

[7] Bulhari na Slovensku. Etnokultúrne charakteristiky a súvislosti. Materiály. Ed. E. 
KREKOVIČOVÁ, V. PENČEV. Sofia, Akademické vydavateľstvo Marina Drinova 2005. ISBN 
954-322-098-0 

[8] Cesty na druhý svet. Smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta. Zost. M. KOVÁČ – A. 
KOVÁCS – T. PODOLINSKÁ. Bratislava : Chronos 2005. ISBN 80-89027-15-6, 327 s.  

[9] Slavista Frank Wollman v kontexte literatúry a folklóru. I.–II. Ed. H. HLÔŠKOVÁ, A. 
ZELENKOVÁ. Bratislava – Brno : Ústav etnológie SAV 2006. ISBN 80-968971-6-0,  232 s. 
 

• Národné postavenie organizácie 
i. Zoznam najvýznamnejších domácich projektov (Centrá excelentnosti, Národné 

referenčné laboratóriá, Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV/APVT, 
Štátne programy výskumu a vývoja, Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV 
VEGA, a iné) 

[1]  
Názov: Centrum Excelentnosti SAV – Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. 
Región strednej Európy. [Collective Identities in Modern Societies. Central European 
Region.]  
Meno zodpovedného riešiteľa:  PhDr. Eva Krekovičová, DrSc. 
Nositeľ projektu, základné pracovisko CE: Ústav etnológie SAV  (spoluriešiteľ HÚ SAV)                                
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 2002 – 2006 
Prideľovateľ finančných prostriedkov:  SAV 
Spoluriešiteľské pracoviská: Historický ústav SAV, Filozofický ústav SAV, Jazykovedný ústav 
Ľudovíta Štúra SAV, Ústav orientalistiky SAV, Sociologický ústav SAV, Spoločenskovedný 
ústav SAV; FF UK Bratislava. 
Riešitelia z ÚEt SAV: O. Danglová, G. Kiliánová, E. Krekovičová (vedúca CE),   A. Mann, J. 
Podoba (tajomník CE), T. Podolinská, P. Salner, R. Stoličná.  
 
[2] 
Názov: Projekt ŠPVV Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti – tematický okruh 
Regionálna diferenciácia a regionálny rozvoj v SR v kontexte integračných dosahov  
Nositeľ projektu: Sociologický ústav SAV, Bratislava 
Zodpovedný riešiteľ:  Mgr. Ľubomír Falťan, CSc. 
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 2003-2005. Spoluúčasť Úet SAV v roku 2003. 
Evidenčné číslo projektu: 2003 SP 51/028 06 00/028 06 02 – 2003 
Spoluriešiteľky z ÚEt SAV: Z. Beňušková, O. Danglová, Ľ. Falťanová, K. Popelková, M. 
Vrzgulová; 
 
[3] 
Názov: Projekt ŠPVV Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti – tematický okruh 
Národ, národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti   



 29

Nositeľ projektu: Spoločenskovedný ústav SAV, Košice 
Zodpovedný riešiteľ:  prof. PhDr. Štefan Šutaj, DrSc.  
Doba riešenia: 2003–2005  
Evidenčné číslo projektu: 2003 SP 51/028 08 00/028 08 06 
Spoluriešitelia z ÚEt SAV: M. Benža a P. Salner  
 
[4]  
Názov: Projekt ŠPVV Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti – Civilizačno-kultúrne 
procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti  
Nositeľ projektu: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra 
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Ľ. Plesník, CSc. 
Doba riešenia: 2003–2005 
Evidenčné číslo projektu: 2003 SP 51/028 06/ 028 06 01 
Spoluriešiteľky z ÚEt SAV: 3. čiastková úloha: Etnologické súvislosti súčasných civilizačno-
kultúrnych procesov a otázky identity v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti: G. 
Kiliánová, E. Krekovičová 
 
[5]  
Názov: Projekt ŠPVV Rozvoj osobnosti a talentu mladých zamestnancov a doktorandov 
výskumu a vývoja do 35 rokov, podprogramu Realizácia vynikajúcich projektov na podporu 
profesionálneho rastu mladých zamestnancov a doktorandov výskumu a vývoja 
Transformácie identít v súčasnom a historickom kontexte Slovenska so zreteľom na 
integračné procesy  
Nositeľ projektu: Ústav politických vied SAV 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. J. Marušiak, PhD. 
Doba riešenia: 2003–2005 
Evidenčné číslo projektu: 2003 SP 51/028 09 00/028 09 12 - 2003 
Spoluriešiteľské pracoviská: ÚEt SAV a Historický ústav SAV 
Spoluriešiteľky z ÚEt SAV: zástupkyňa vedúceho projektu z ÚEt SAV M. Ferencová; 
spoluriešiteľky z ÚEt SAV: T. Bužeková, M. Ferencová, Ľ. Herzánová).  
 

 

ii. Zoznam domácich vedeckých konferencií organizovaných alebo spoluorganizo-
vaných organizáciou 

 
2003 
[1] Odborný seminár a prezentácie zborníka KOVÁČ, M. (ed.) –  MANN, A. B. (ed.). Boh 
všetko vidí. Duchovný svet Rómov na Slovensku. Bratislava 8.4. 2003. Organizátori : FFUK,  
ÚEt SAV, Pastoračné centrum Quo vadis. 

[2] Odborný seminár a  prezentácia knihy V. Gašparíková – B. Putilov: Bandits or Heroes? 
Bratislava, 19.6. 2003; Organizátori: Ústav etnológie SAV a Maďarské kultúrne stredisko 
v SR;  

 
2004 
[3] Odborný seminár Teoretické prístupy k identitám. Bratislava 11.2.2004. Organizátori: 
Ústav politických vied SAV a ÚEt SAV. 

[4] Odborný seminár 40 rokov romistiky na Slovensku: vedecký záujem o život a kultúru 
Rómov.  Organizátor: Ústav etnológie SAV v spolupráci so Združením podnikateľov 
Slovenska, Nadáciou otvorenej spoločnosti, Fórom donorov a Komunitnou nadáciou, 
Bratislava, 11. 5. 2004;  

[5] Konferencia Stabilita a zmeny hodnôt v 20. storočí.   (Venované pamiatke Adama 
Prandu), Organizátor: Ústav etnológie SAV v spolupráci so Slovenským národným múzeom 
v Bratislave. Bratislava, 23. - 24.11. 2004;  
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2005 
[6] Odborný seminár Transformácie identít v súčasnom a historickom kontexte Slovenska so 
zreteľom na integračné procesy . Organizátori: Ústav politických vied SAV a ÚEt SAV. 
Bratislava, 15.–16. 6. 2005; 

[7] Odborný seminár a prezentácia publikácie Slovenské ľudové rozprávky I. – III . 
Organizátor. ÚEt SAV a České kultúrne centrum. Bratislava, 31. 5. 2005;   

 
2006 
[8] Odborný seminár:  60. výročie vzniku Ústavu etnológie SAV. Organizátor: Ústav etnológie 
SAV. Bratislava,  18.5.2006;   

[9] Interdisciplinárna konferencia s medzinárodnou účasťou Naratívna každodennosť 
v kontexte historických zlomov v Česku(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989, 1993 
z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt – Organizátor Ústav etnológie SAV, Bratislava, 27.–
28.8.2006;  

[10] Interdisciplinárny seminár Trendy miestneho a regionálneho rozvoja. Organizátor: Ústav 
etnológie SAV v spolupráci s Centrom pre európsku politiku a Katedrou etnológie 
a etnomuzikológie Univerzity Konštantína Filozofa  v Nitre; Častá - Papiernička, 21.–
23.10.2006;  

 
 
iii. Zoznam domácich časopisov vydávaných organizáciou 
[1] Slovenský národopis (periodikum, vychádza 4 x ročne) evidované v databázach CEEOL, 
MLA, Ulrich’s, Willings, CEJSH 

[2] Etnologické rozpravy (periodikum, vychádza 2 x ročne) evidované v databáze CEJSH 

 

 
iv. Zoznam vydaných zborníkov z domácich vedeckých konferencií 

 
[1] KOVÁČ, M. (ed.) –  MANN, A. B. (ed.). Boh všetko vidí. Duchovný svet Rómov na 
Slovensku. O Del sa dikhel. Romano paťaviben pre Slovensko.Bratislava: Chronos, 2003. 
346 s. ISBN 80-89027-06-7. Zborník je výstup výskumného projektu. 

[2] KREKOVIČ, E. (ed.) –  PODOLINSKÁ, T. (co-ed.) Kult a mágia v materiálnej kultúre. 
Zborník z konferencie: Kult a mágia v materiálnej kultúre. Bratislava : SAS, Ústav etnológie 
SAV 2004, 110 s.  ISBN 80-968040-30. 

[3] PROFANTOVÁ, Z. (zost. a ved. redaktor) Kapitoly z dejín folkloristiky na Slovensku. 
Ethnologia Slovaca et Slavica. Tomus XXX-XXXI,1998–1999. Zborník Filozofickej Fakulty 
Univerzity Komenského. Zborník štúdií venovaný 70. narodeninám Prof. Dr. J. Michálka, 
DrSc. Bratislava : Univerzita Komenského, 2003, 212 s. ISBN 80-223-1831-0. Zborník je 
výstup výskumného projektu. 

[4] SALNER, P. – SOUKUPOVÁ, B. Modernizace, identita, stereotyp, konflikt. Společnost po 
Hilsneriádě (zost. B. Soukupová – P. Salner). Bratislava : ZING PRINT, 2004. 99 s. ISBN 80-
888997-17-8. Zborník je výstup výskumného projektu. 

[5] VRZGULOVÁ, M. (zost.) Študentský projekt Stratení susedia – zabudnutá história. 
Bratislava : Nadácia Milana Šimečku, Vydavateľstvo Svornosť, 2004, 48 s.  

[6] MARUŠIAK, J. – FERENCOVÁ, M. (ed.): Teoretické prístupy k identitám a ich praktické 
aplikácie : Zborník zo seminára. Bratislava: Ústav politických vied SAV, Veda, Vydavateľstvo 
SAV 2005. ISBN 80-224-0843-3, s. 186. 
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[7] HLOŠKOVÁ, H. (ed.): Folklór v kontextoch : Zborník príspevkov k jubileu  doc. dr. Ľubice 
Droppovej, CSc. Bratislava 2005. ISBN 80-88997-20-8. 215 str.  

[8] PROFANTOVÁ, Z. (ed.): Malé dejiny veľkých udalostí v Československu po roku 1948, 
1968, 1989. I., II. Etnologické štúdie 13. Bratislava : ÚEt SAV a Ústav pamäti národa, Tomáš 
Písecký-ARM 333 2005. ISBN 80-89069-13-4. 193 s. a  283 s.  

 

 
• Medzinárodné postavenie výskumných pracovníkov organizácie/ 
      postavenie v rámci Európy 
 
i. Zoznam pozvaných/kľúčových prednášok na medzinárodných konferenciách 

(doložiť pozývacím listom alebo programom) 
 

Rok 2003 
[1] DANGLOVÁ, O. Zeleň v tradičnej svadbe na Slovensku. 7 s. rkp.  Konferencia: Zeleň 
v lidových obyčejích. Organizátori: Mezinárodní komise pro studium lidové kultury 
v Karpatech, Karpatologická komise pro lidové obyčeje, Ústav lidové kultury ve Strážnici. 
Strážnice, 28.–29. 5. 2003. 

[2] HERZÁNOVÁ, Ľ. Lebenswelt – Arbeitswelt: Intergenerationale Beziehungen in der Familie 
im Spannungsfeld von Arbeit und Alltag, 115 rkp. str. Medzinárodná konferencia Arbeitswelt 
und Lebenswelt im Sozialismus und Postsozialismus. Organizátor: FOROST, Univerzita 
Tartu, Tartu, Estónsko, 13.–15. 6. 2003.   

[3] KILIÁNOVÁ, G. Kontinuität und Diskontinuität der intellektuellen Tradition im Sozialismus:  
die  „folkloristische Schule“ in Bratislava. 12 rkp. strán. Workshop:  Ethnowissenschaften im 
Sozialismus. Organizátor:  Max Planck Institut für ethnologische Forschung, Halle an der 
Saale. Nemecko, 27.–30. 8. 2003. 

[4] PROFANTOVÁ, Z. Slavistická folkloristika na rázcestí. 10 rkp. strán. Konferencia: 
Medzinárodný zjazd slavistov v Ljublani. Organizátor: Medzinárodný zjazd slavistov, 
subkomisia slavistiky v Ljublani. Slovinsko, 15.–21. 8. 2003 (referát odoslaný; bez osobnej 
účasti). 

[5] STOLIČNÁ, R. Orava a jej tradičný kultúrny potenciál. 4 rkp. str. Medzinárodný seminár: 
Orava  – európsky región – možnosti a perspektívy. Organizátor: Sliezska univerzita, 
Katowice, Poľsko, 5. 7. 2003.    

[6] ZAJONC, J. Slovenská čipka – ku genéze konštruktu kultúrneho prvku. 8 rkp. str. 
Medzinárodná konferencia: Ľudové a/alebo národné čipky v rámci 7. medzinárodného 
festivalu čipky, Katedra etnológie Univerzity v Zágrebe.  Lepoglava (Chorvátsko) 26.–27. 9. 
2003. 

 
Rok 2004 

[4] DANGLOVÁ, O. Vidiecka súčasnosť a terénny výskum, 7 rkp. str.  Etnomuzikologický 
seminár: Terénny výskum v etnomuzikológii a etnológii. Organizátori: Ústav hudobnej vedy 
SAV, Katedra etnológie Univerzity Cyrila a Metóda v Nitre. Budmerice, 25. 5.–27. 5. 2004 

[8] HERZÁNOVÁ, Ľ. Alter und Arbeits- und Generationenbeziehungen im Spiegel der 
Autobiographien von älteren Menschen. 8 rkp. str. Internationale transdisziplinäre Konferenz 
Familie: Gestern-Heute-Morgen, Universität Wien, Univerzita Komenského, Bratislava,  2.–3. 
4. 2004.  

[9] HERZÁNOVÁ, Ľ. Soziale Netzwerke und Generationen. 5 rkp. str. Soziale Netzwerke 
und soziales Vertrauen in den Transformationsländern, Social Networks and Social Trust in 
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Transition Countries, Univerzita Komenského ÚET SAV, FOROST, Smolenice, 7.–10. 10. 
2004.  

[10] HERZÁNOVÁ, Ľ. Autobiographical research between intimacy and public, Students' 
and Graduates' Conference on Historical Anthropology 2004 in Blagoevgrad/Bulgaria, 
Privacy and the Public in the Balkans and Central Europe, South West University 
Blagoevgrad, Universität Graz, Blagoevgrad, 22.–28. 2. 2004.  

[11] KILIÁNOVÁ, G. People  at risk in the context of informal local networks. 11 rkp. str. 
Medzinárodný workshop: People at risk. Organizátor: University of Bergen. Bergen, 6.–9. 5. 
2004. 

[12] KILIÁNOVÁ, G. Slowakei in der Transformation. Neuorientierungen nach 1989? 9 rkp. 
str. Medzinárodný workshop: Differenz verbindet? Kulturelle Veränderungsprozesse als 
Impuls für die Kultur- und Bildungsarbeit in einer EU-Erweiterungsregion. Organizátor: 
Ethnographisches Museum Schloss Kittsee. Kittsee, 22. 10. 2004. 

[13] PODOLINSKÁ, T. Religious Identity, Process of Christianization and Missionary 
Strategies among the Roma in Slovakia. 10 rkp. str. Medzinárodná konferencia:  Penser 
l´Europe/ Think up Europe. Organizátor: Academia Romana, UNESCO, L´Institut Francais 
des Relations Internationales. Bukurešť, 15–19. 9. 2004. 

[14] PODOBA, J. Identities, Power and Symbols in the Enlargement Process of Post-
Communist Countries. 2. rkp. str. Konferencia: Managing Identities: Region, Space and 
Culture in the Process of Europeanization. Organizátor: Ethnologia Eurpea a Institut  fǖr die 
Europäische Ethnologie. Viedeň, 13.–15. 5. 2004. 

[15] PODOBA, J. K problematike štúdia spoločenských vied počas komunistického režimu 
v krajinách V 4.  5 rkp. str. Konferencia: Humanities in Poland in the years 1945 – 1990. 
Organizátor: Predsedníctvo Poľskej akadémie vied. Varšava  1.–4. 4. 2004. 

[16] PROFANTOVÁ, Z. Oral history v teréne. K problémom naratívneho interview. 9 rkp. str. 
Konferencia: 31. Etnomuzikologický seminár. Organizátor Etnomuzikologické oddelenie – 
Ústav hudobnej vedy SAV, Katedra etnológie UCM v Trnave, Katedra etnológie 
a etnomuzikológie UKF v Nitre, Slovenská muzikologická asociácia. Kaštiel Budmerice, 25.–
27. 5. 2004. 

[17] PROFANTOVÁ, Z. Das Numinose des Todes  (Zeichen, Vorahnungen, Träume, Bilder 
in der Slovakei). 12 rkp. str. Konferencia: Mythos und Memoria. Zur Phänomenologie des 
Numinosen in Literatur, Kunst und Populärer Tradition. 18. Interdisciplinäres Symposion zur 
Volkserzählung . Organizátor: Institut für Europäische Ethnologie /Volkskunde. Universität 
Innsbruck. Altstadt-Rathaus der Stadt Innsbruck, 7.–10. 10. 2004. 

[18] SALNER, P. Eine Stadt zwischen Pressburg und Bratislava. 9 rkp. str. Kolokvium: 
Ethnizität und Stadt. Organizátor:  Internationales Zentrum für Europäische Nationalismus- 
und Mindeheitenforschung. Viedeň, 12.–14. 2. 2004.  

[19] SALNER, P.: Reflexie židovskej religiozity. 6 rkp. str. Konferencia: Sfera sacrum i 
profanum v spolecznosci miejskiej, Organizátor: Muzeum niepodleglosci, Varšava. Varšava, 
16.–18. 9. 2004. 

[20] ZAJONC, J. Paličkované čipky pletené „po holom“ (vankúši) na území Slovenska. 7 
rkp. str. Prednáška  na 11. Svetovom čipkárskom kongrese. Organizátor: OIDFA 
[Medzinárodná organizácia pre paličkovanú a šitú čipku]. Praha, 11.–18. 7. 2004. 

 
Rok 2005 

[21] FERENCOVÁ, M. Identification, commemoration and the policy of local institutions.  6 
rkp. str. Konferencia: International Conference for Students and Postgraduates “Question of 
identity. Religion– Tradition – Modernity”, Poľsko, Krakow. Organizátor: Scientific Society of 
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Ethnology Students a Scientific Society of Study of Religion Students of Jagellonian 
University. Krakow (Poľsko), 8–10. 4. 2005. 

[22] KILIÁNOVÁ, G. – FERENCOVÁ, M. Reframing identities. 6 rkp. str. Konferencia: 
“European Identity: Views from the West, Centre and East of Europe”, Organizátor: Konrad-
Adenauer Stiftung, Slovak Foreign Policy Association, Goethe-Institut. Bratislava, 27.–28. 10. 
2005. 

[23] Herzánová, Ľ. Sind sie sicher, dass ihre Kinder immer für sie da sein werden? Oder sie 
müssen niemandem mehr auf dem Hals hängen bleiben… Soziales Vertrauen und 
Generationenbeziehungen in der Slowakei im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts. 15 rkp. 
str. Konferencia  Soziales Kapital als Ressource auf dem Weg zur EU. Institutionelles 
Vertrauen und Rechstsicherheit als Voraussetzung der Erweiterung? / Social Capital as a 
Ressource on the Way to the EU. Institutional Trust and Rule of Law as Preconditions of 
Enlargement? Bulharská akadémia vied, FOROST, Sofia, 8.–11. 9. 2005. 

[24] HERZÁNOVÁ, Ľ. Autobiographien und lebensgeschichtliche Aufzeichnungen als 
Quelle bei der kulturwissenschaftlichen Alters- und Alternsforschung. Workshop  
„Historisierung und kulturelle Kategorien unter dem Blickwinkel der Historischen 
Anthropologie und Kulturwissenschaften.“ 10 rkp. str. Workshop der Prager und Wiener 
Dissertanten und Dissertantinen“. Organizátori Ústav českých dějin Karlovej Univerzity 
v Prahe/Institut für Geschichte der Universität Wien, Wien, 23.–25. 10. 2005. 

[25] KILIÁNOVÁ, G. The construction of European cultural identity: a new process?  4 rkp. 
str. Medzinárodná konferencia: Cultural Identity of Europe – Identity of European Cultures. 
Organizátor: Austrian Cultural Forum, Varšava. Varšava 2.– 4.6.2005. 

[26] KILIÁNOVÁ, G. Tendencie súčasného výskumu v  etnológii. 5 rkp. str. Medzinárodná 
konferencia: Od lidové písně k evropské etnologii. 100 let Etnologického ústavu Akademie 
věd. Organizátor: Etnologický  ústav AV ČR. Brno 5.–6.10.2005. 

[27] KILIÁNOVÁ, G.  Súčasné podoby prozaickej tradície v obci Kestúc. 6 rkp. str. 
Medzinárodná konferencia: Kultúra, jazyk a história Slovákov v Maďarsku. Organizátor: 
Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. Budapešť 14.–15.10.2005. 

[28] KREKOVIČOVÁ, Eva: Hudobno-sociologické výskumy v etnomuzikológii v druhej 
polovici 20. storočia. 7 rkp. str. Medzinárodná konferencia “Od lidové písni k evropské 
etnologii” k stému výročiu Etnologického ústavu AVČR v Prahe s pobočkou v Brne. 
Organizátor: Ethnologický ústav AVČR, Praha 5.–7. 10. 2005. 

[29] KREKOVIČOVÁ, E. Vzťah piesne a identity u Slovákov v Maďarsku na prelome 
tisícročia alebo  o histórii jednej hymny. 5 rkp. str. Medzinárodná konferencia: Kultúra, jazyk 
a história Slovákov v Maďarsku. Organizátor: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. 
Budapešť 14.–15.10.2005 

[30] LUTHER, D. Identita mestského centra. 5 rkp. str. Medzinárodná konferencia: 
Spoločensko-kultúrna identita stredoeurópskeho mesta v procese transformácie. Hlavný 
organizátor: Mestské múzeum Rybnik. Rybnik (Poľsko) 20.–21.10.2005.  

[31] MANN A. Etnická identita – životná nevyhnutnosť? 5 rkp. str. Medzinárodná 
konferencia: Identita ve vztahu k národnostním menšinám a cizincům. Organizátor: Hlavní 
město Praha. Praha 10.–11. 11. 2005.  

[32] SALNER, P. Návrat domov. (Identita jednotlivca a mesta).  6 rkp. str. Medzinárodná 
konferencia: Tożsamośċ spoleczno-kulturowa postindustrialnego miasta v Europie 
środkowej. Organizátor: Polskie towarzystwo etnologii miasta, Rybnik. Rybnik 20.–
21.10.2005.  

[33] PODOBA, J. Menší brat strážcom tradície: „úděl bílého muže“, českí intelektuáli 
a slovenský národopis v 20. storočí. 8 rkp. str. Medzinárodná konferencia: Od lidové písně 
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k evropské etnologii. Organizátori: Etnologický ústav AV ČR,  Moravské zemské muzeum, 
Ministerstvo kultury ČR. Brno 5.–7. 10. 2005. 
 

Rok 2006 
[34] HERZÁNOVÁ, Ľ. Relationships between generations in a family (comparison Vienna 
and Bratislava at the end of the 20. century). 10 rkp. str. Medzinárodný workshop: The 
Family, Micro-communities. The Innovation of Methods and Researching Results. 
Organizátor: MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei, Tudományos Egyesület. Túrkeve, 21–24. 
9. 2006.  

[35] HERZÁNOVÁ, Ľ. In Rente gehen – das Verlassen des Arbeitsplatzes als ein 
Übergangsritus. 10 rkp. str. Medzinárodná konferencia:  Feste, Feiern, Rituale im östlichen 
Europa. Organizátor: Fachkommission für Volkskunde des Johann Gottfried Herder-
Forschungsrats, Institut für Volkskunde/Europäische Ethnologie der LMU München, Alfred 
Toepfer-Stiftung F.V.S, Südosteuropa-Gesellschaft. München 28.9.–1. 10. 2006.  

[36] HLÔŠKOVÁ, H. Frank Wollman – osobnosť Univerzity Komenského. 5 rkp. str. 
Vedecký česko-slovenský seminár pri príležitosti prezentácie publikácie Slovenské ľudové 
rozprávky I.–III. Organizátor: Slovenský inštitút Praha. Praha, 9. 3. 2006. 

[37] KILIÁNOVÁ, G. Neue Organisationsstrukturen transdisziplinärer Forschung in der 
SAW. Medzinárodný workshop: Mögliche Formen und Organisationsstrukturen 
transdisziplinärer kulturwissenschaftlicher Forschung. Organizátor: Universität Graz.  Graz 
12.6.2006. 

[38] KILIÁNOVÁ, G. Gracias, more! Das narrative Bild und Selbstbildnis der Roma in der 
Slowakei. Medzinárodná konferencia: Minderheiten und Mehrheiten in der Erzählkultur. 4. 
Tagung der Kommission für Erzählforschung in der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde. 
Bischof Beno Haus, Schmochnitz, Nemecko. Organizátor: Sorbisches Institut e.V. 
Bautzen/Budyšin 30.8.–3.9.2006. 

[39] KILIÁNOVÁ, G. Die EU Beitrittsfeier der Slowakei als politisches Ritual. Medzinárodná 
konferencia: Feste – Feiern – Rituale im östlichen Europa. Organizátori:  Fachkommission für 
Volkskunde des Johann Gottfried Herder-Forschungsrats, das Institut für Volkskunde/ 
Europäische Ethnologie der LMU München, die Alfred Toepfer-Stiftung F.V.S. der a 
Südosteuropa-Gesellschaft München.  Mníchov 28.9.–1.10.2006. 

[40] KILIÁNOVÁ, G. Dialoge und Monologe. Orale Traditionen zum Thema Tod in 
Oberungarn im 19. u. 20. Jahrhundert (Slowaken – Deutsche – Ungarn – Ruthenen). 
Medzinárodný workshop: Reflexion kultureller Interferenzräume. Organizátor: 
Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas Leipzig. Lepzig 
5.–6.10.2006. 

[41] KILIÁNOVÁ, G. Identity and Memory – a Social Construction. Medzinárodná konferencia: 
City Behind Walls. Identity versus Image. Organizátori: Mesto Trenčín, Academia Istropolitana 
Nova, City of  s-Hertogenbosch, Holandsko, Janus Foundation, Eidhoven, Holandsko. Trenčín 
24.– 27.10.2006. 

[42] KREKOVIČOVÁ, E. Kolektívna pamäť medzi etnológiou a historiografiou. 11 rkp. str. 
Konferencia při príležitosti 80. výročia Instytutu Etnologii i  Antropologii Kulturowej UJ: „Od 
etnografii Słowian do antropologii kulturowej.“ Organizátor: Instytut Etnologii i Antropologii 
Kulturowej, Universytet Jagielloński, Kraków, 14.–16. 11. 2006.  

[43] KREKOVIČOVÁ, E.  Konštrukcia tradičnej lokálnej kultúry v procesoch transformácie 
slovenskej  spoločnosti. Na príklade tvorivej osobnosti. 14 rkp. s. Medzinárodná konferencia: 
Etnokulturní tradice. Současnost a proměny. Organizátor: Etnologický ústav AV ČR Brno, 12. 
10. 2006.   
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[44] KREKOVIČOVÁ, E.  Politische Umbrüche und ihre Reflexion im politischen Diskurs: 
Stereotypen und Mythen in der Sprache der Politiker am Beispiel der Slowakei nach 1989 
und 1993. 8 rkp. str. Medzinárodná konferencia:  Mythen und Politik in 20. Jahrhundert. 
Deutschen – Slowaken – Tschechen. Organizátor:  Slovensko-nemecká a  Česko-nemecká 
komisia historikov, HÚ SAV Bratislava. Mojmírovce, 15.–18. 3. 2006.  

[45]   LUTHER, D. Folklór v zajatí folklorizmu. 6 rkp. str. Medzinárodné sympózium: 
Současný folklorismus a prezentace folkloru. Organizátor: Národní ústav lidové kultury. 
Strážnice, ČR, 13.-14.10.2006.   

[46] LUTHER, D. Súčasný stav prezentácie tradičnej ľudovej kultúry a folklóru v Slovenskej 
republike. 5 rkp. str. Medzinárodné sympózium: Problematika prezentace a medializace 
tradiční lidové kultury. Organizátor: Národní ústav lidové kultury. Strážnice, ČR 15.–
16.3.2006.  

[47] PODOLINSKÁ, T. New Roma Religious Identity. 12 rkp. str. Medzinárodná konferencia: 
Religious Change. Organizátor: CERES. Bratislava 23.–24.10.2006. 

[48] SLAVKOVSKÝ, P. Hospodárenie na lúkach a pasienkoch – súčasť tradičnej agrárnej 
kultúry Slovenska. 6 rkp. str. Medzinárodná konferencia: Podtatranské pažite. Organizátor: 
Katedra trávnych ekosystémov a krmných plodín. Fakulty agrobiológie a potravinových 
zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Pribylina 30. 6. 2006. 

[49] VRZGULOVÁ, M. People of Trenčín for themselves and  for the town. Identification of 
middle classes with the local space. 10 rkp. str. Konferencia: Mesto za hradbami – identita 
versus imidž. Organizátor: Mesto Trenčín, odborná spolupráca: AINova,  Svätý Jur, Trenčín 
24.–28. 10. 2006. 

 
 
ii. Zoznam zamestnancov organizácie, ktorí boli členmi organizačných a/alebo 

programových výborov medzinárodných konferencií  
 
2003 
Z. Profantová: organizátorka  tematického bloku, 13. medzinárodný kongres slavistov; 
Ľubľana, Slovinsko, 15.-21.8. 2003.  

G. Kiliánová, A. Šalingová: organizačný výbor medzinárodného vstupného seminára pre 
európskych doktorandov Borders and Boundaries. A Comparative View; Bratislava, 4.-
6.9.2003.  

M. Benža, N. Beňová, Z. Beňušková, G. Kiliánová, E. Krekovičová: organizačný výbor  
medzinárodnej konferencie Bulhari na Slovensku. Etnokultúrny vývin a súvislosti. Bratislava, 
15.-17.10.2003.  

T. Bužeková, A. Hlôšková, E. Krekovičová: organozačný výbor medznárodného seminára 
Medzi textom a kontextom, Topoľčianky, 13.-14.11.2003.  
 
2004 
Z. Profantová, N. Beňová, J. Barátová, I. Jenčová: organizačný výbor medzinárodnej 
konferencie Malé dejiny veľkých udalostí. Bratislava, 10–12.11.2004. 

Ľ. Herzánová: členka organizačného výboru medzinárodnej konferencie Social Networks and 
Social Trust in Transition Countries; Smolenice, 7.–10.10.2004; 
 
 
2005 
J. Podoba: člen organizačného výboru medzinárodnej konfrencier Populism East and West: 
In Search for New Prospects of an Old Phenomenon, Bratislava, 9.4.2005. 
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2006 
D. Luther, P. Salner: organizačný výbor medzinárodného seminára Diverzifikácia ako faktor 
formovania identity. Bratislava, 9.–10.11.2006. 

J. Podoba, M. Ferencová, Gabriela Kiliánová, Eva Krekovičová: organizačný výbor 
medzinárodnej konferencie Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej 
Európy. Bratislava, 18.–20.9.2006.  

Z. Profantová: členka organizačného výboru medzinárodnej konferencie Slovenski folklor I 
folkloristika na razmedzi dva milenijuma.  Beograd 3.-6. 10. 2006.  
 
 
iii. Zoznam zamestnancov organizácie, ktorí boli členmi významných medzinárodných 

vedeckých orgánov (vedeckých rád, výborov, redakčných rád vedeckých 
časopisov a pod.) 

 
Členstvo vo vedeckých radách v zahraničí  
G. Kiliánová - Vedecká rada Sorbisches Institut e.V., Bautzen, Nemecko  
G. Kiliánová - Kuratórium, Ethnographisches Museum Schloss Kittsee  
E. Krekovičová - Vedecká rada Etnologického ústavu AVČR Praha – Brno  
 
Členstvo v redakčných radách časopisov v zahraničí 
M. Benža - Korene. Časopis Obce Slovákov v Čechách (ČR)  
Ľ. Herzánová - Verein Dokumentation lebensgeschichtlicher Aufzeichnungen, Universität 
Wien (A)  
H. Hlôšková - BIOGRAF – Praha (ČR)  
H. Hlôšková - Medzinárodný bulletin Slavistická folkloristika (ČR-SR) 
G. Kiliánová - Anthropological Journal of European Cultures, Frankfurt a/ M (D) 
G. Kiliánová - Český lid (ČR)  
G. Kiliánová - Lětopis, periodikum Sorbisches Institut e.V., Bautzen (D) 
E. Krekovičová - Národopisná revue, vydáva Národní ústav lidové kultury Strážnice (ČR)  
P. Slavkovský - Glasnik Etnografskog instituta SANU, Belehrad (Srbsko)  
R. Stoličná - Ethnologia Europea Centralis (ČR – Poľsko)  
R. Stoličná - Infrastruktura i ekologia  terénow  wiejskich. Vydáva Akademia rolnicza 
v Krakove (Poľsko)  
Z. Profantová - Etnolingvistyka, Lublin (Poľsko)  
Z. Profantová - Vostočnoevropejskie issledovanija. Meždunarodnyj žurnal po sociaľnym 
i gumanitarnym naukam. RAN, Moskva (Rusko)   
P. Salner - Lidé města, Praha (ČR)  
J. Zajonc - Krajka (ČR)  
 
Členstvo vo vedeckých radách VŠ a fakúlt v zahraničí 
R. Stoličná - členka vedeckej rady, Universytet Ślaski, Wydzial Etnologii i Nauk o Edukaciji, 
Katowice-Cieszyn, Poľsko 
 
 
iv. Zoznam medzinárodných vedeckých ocenení a vyznamenaní  
M. Benža - Diplom Medzinárodného slavistického komitétu za prácu vykonanú v Komisii pre 
Slovanský etnologický atlas, udelené v Ľubľane 2003. 

G. Kiliánová - Herder Preis 2006, A. Toepfer Stiftung F.V.S. Hamburg – Universität Wien, 
udelené 5.5. 2006.  

R. Stoličná – Gurmand World Media Awards, cena udelená 19.5.2006 v Kuala Lumpur za 
spoluautorstvo knihy: Culinary Cultures of Europe. Identity, Diversity and Dialoque. 
Strasbourg: 2005  
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• Národné postavenie výskumných pracovníkov organizácie 
v. Zoznam pozvaných/kľúčových prednášok na domácich konferenciách (doložiť 

pozývacím listom alebo programom) 
i. Zoznam pozvaných/kľúčových prednášok na domácich konferenciách 

 
Rok 2003 

[1] SALNER, P. Súčasné problémy židovskej komunity na Slovensku. 7 rkp. str. Sympózium: 
Židia dnes. Organizátor: Inštitút judaistiky FFUK. Bratislava, 26. 5. 2003. 

[2] SALNER, P. Viera v humore židovského človeka. 6 rkp. str. Konferencia: Život a radosť 
v humore veriaceho človeka. Organizátor: Bohoslovecká fakulta UK, Bratislava. Bratislava, 5. 
5. 2003. 

[3] ZAJONC, J. O pletení nielen z prútia… k technikám pletenia z textilných a netextilných 
materiálov. 7 rkp. str., 38 obr. Odborná konferencia. Organizátor: ÚĽUV. Bratislava, 28.–30. 
5. 2003. 
 

Rok 2004 
[4] DANGLOVÁ, O. Rurálne motívy v diele Ľudovíta Fullu. 6 rkp. str., 27 obr. Sympózium:  
Umenie a historická pamäť. Organizátor: Ústav dejín umenia SAV Bratislava. Bratislava 24. 
6. 2004.  

[5] MANN, A. Rómovia, rómska kultúra, rómske múzeá. 10 rkp. str. Konferencia: Úloha 
múzeí v procesoch kultúrnej zmeny Rómov. Organizátor: Slovenské národné múzeum 
Martin. Martin, 29. 9. 2004. 

[6] MANN, A. Rómske kováčstvo na Slovensku. 15 rkp. str. Odborná konferencia. 
Organizátor: Ústredie ľudovej umeleckej výroby. Bratislava 28. 4. 2004. 

[7] PROFANTOVÁ, Z. Pavol Dobšinský zberateľ a vedec. 10 rkp. str. Konferencia: Pavol 
Dobšinský a jeho dedičstvo (slovenské ľudové rozprávky a ich odkaz v dnešnej literatúre, 
kultúre a umení). Organizátor: Slavistický kabinet SAV, Matica slovenská, Ústav etnológie 
SAV, Kabinet divadla a filmu SAV, Slovenský komitét slavistov. Teplý vrch, 22.–24. 9. 2004. 

 
Rok 2005 

[8] DANGLOVÁ, O.  Koreňová a jej výtvarný prínos pre UĽUV. 2 rkp. str. Konferencia: Nové 
cesty starých techník. Tkanina v ľudovej kultúre v minulosti a dnes. Organizátor:  UĽUV 15. 
6. 2005.    

[9] DANGLOVÁ, O. Turizmus ako predmet etnologického štúdia. 6  rkp. str. Konferencia: 
Tradičná kultúra, turizmus a rozvoj regiónov. Organizátori: NSS, Katedra manažmentu 
kultúry a turizmu FF UKF Nitra, Katedra etnoloógie a etnomuzikológie FF UKF Nitra, Obecný 
úrad Terchová. Terchová 26.–27. 5. 2005. 

[10] DANGLOVÁ, O. Ostrovy chudoby na slovenskom vidieku. 6 rkp. str. Konferencia: 
Chudoba v slovenskej spoločnosti a vzťah slovenskej spoločnosti k chudobe. Organizátor: 
Národný komitét UNESCO Most a Sociologický ústav SAV. Bratislava 14. –16. 11. 2005. 

[11] HLÔŠKOVÁ, H. A čo bolo po Dobšinskom? – zberateľské akcie ľudovej prózy na 
Slovensku v 20. stor. 7 rkp. str. Seminár na Festivale slovenských bábkových divadiel k 220. 
výročiu narodenia P. Dobšinského. Organizátor: Bratislavské bábkové divadlo. Bratislava 9. 
11. 2005. 

[12] PROFANTOVÁ, Z. Národná a regionálna identita v kontexte rozvoja regiońov. 6 rkp. 
str. Konferencia: Tradičná kultúra, turizmus a rozvoj regiónov. Organizátor: Národopisná 
spoločnosť Slovenska, Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF Nitra, Katedra 
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etnológie a etnomuzikológie FF UKF Nitra, Obecný úrad Terchová. Terchová 26.–27. 5. 
2005.  

[13] SLAVKOVSKÝ, P. Historické, sociálne a kultúrne predpoklady uchovania tradičných 
agrosystémov na Slovensku. 8 rkp. str. Konferencia: Tradičné agroekosystémy. Organizátor: 
Slovenská poľnohospodárska Univerzita, Nitra. Nitra 19.–21. 9. 2005. 
 

Rok 2006 
[14] POPELKOVÁ, K. Rodina mestských vinohradníkov v regióne Malých Karpát : 
K premenám v podmienkach 1. polovice 20. storočia. (Východiskové aspekty etnologického 
štúdia rodiny vo vinohradníckom prostredí). 9 rkp. str.  Seminár: Neroľnícka rodina na 
Slovensku. Organizátor: Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, FF UK Bratislava, SNM 
Vajanského nábrežie. Bratislava 25.–26. 5. 2006. 

[15] VRZGULOVÁ, M. Ženy zo stredných vrstiev  a vnímanie gender rolí v rodine 
a lokálnom spoločenstve.  7 rkp. str. Seminár: Neroľnícka rodina na Slovensku. 
Organizátor: Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FFUK v Bratislave , Bratislava, 25.–
26. 5. 2006. 
 
 
ii. Zoznam zamestnancov organizácie, ktorí boli členmi organizačných a/alebo 

programových výborov domácich konferencií  
 
2003 
A. Mann: člen organizačného výboru odborného seminára a prezentácie zborníka Boh 
všetko vidí. Duchovný svet Rómov na Slovensku, Bratislava, 8. 4. 2003. 

H. Hlôšková: členka organizačného výboru odborného seminára a prezentácie knihy V. 
Gašparíková – B. Putilov: Heroes or Bandits? Bratislava 19.6.2003 
 
2004 
M. Ferencová: členka organizačného výboru odborného seminára Teoretické prístupy 
k identitám, Bratislava, 11. 2. 2004; 

A. Mann, Z. Bošeľová, G. Kiliánová: členovia organizačného výboru odborného seminára 40 
rokov romistiky na Slovensku: vedecký záujem o život a kultúru Rómov,  Bratislava, 11. 5. 
2004. 
O. Danglová, D. Luther, M. Vrzgulová, I. Jenčová, Z. Bošeľová: členovia organizačného 
výboru  interdisciplinárnej konferencie s medzinárodnou účasťou Stabilita a zmeny hodnôt 
v 20. storočí.     (Venované pamiatke Adama Prandu), Bratislava, 23. – 24. 11. 2004. 
 
2005 
M. Ferencová, T. Bužeková, Ľ. Herzánová: členky organizačného výboru odborného 
seminára Transformácie identít v súčasnom a historickom kontexte Slovenska so zreteľom 
na integračné procesy. Bratislava, 15.-16. 6. 2005 . 

A. Hlôšková: členka organizačného výboru odborného seminára a  prezentácie publikácie 
Slovenské ľudové rozprávky I. – III. Bratislava, 31. 5. 2005. 
 

 
2006 
T. Bužeková, Ľ. Herzánová, G. Kiliánová, K. Popelková, M. Vrzgulová: organizačný výbor  
odborného seminára  60. výročie vzniku Ústavu etnológie SAV. Bratislava, 18.5.2006. 
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Z. Profantová: organizátorka interdisciplinárnej konferencie Naratívna každodennosť 
v kontexte historických zlomov v Česku(a) Slovensku po roku 1948, 1968, 1989, 1993 
z pohľadu  dynamiky vývoja hodnôt. Bratislava, 27.–28.9.2006. 

O. Danglová: organizátorka interdisciplinárneho seminára Trendy miestneho a regionálneho 
rozvoja. Častá - Papiernička, 9.-11.10.2006. 
 
 
iii. Zoznam zamestnancov organizácie, ktorí boli členmi významných domácich 

vedeckých orgánov (vedeckých rád, výborov, redakčných rád vedeckých 
časopisov a pod.) 

 
Členstvo vo vedeckých  radách 
[1] G. Kiliánová - Vedecká rada Etnografického múzea SNM, Martin 
[2] P. Slavkovský  - Vedecká rada Etnografického múzea SNM, Martin 

 
 
Členstvo v redakčných radách domácich časopisov 
[1] M. Benža - Zborník SNM – Etnografia   
[2] M. Benža - Etnologia Actualis Slovaca   
[3] M. Benža - Slovenské zahraničie. Časopis Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí  
[4] Z. Búriková, Anthropos, časopis pre humanitné a spoločenské poznanie. 
[5] O. Danglová - Remeslo Umenie Dizajn  
[6] Ľ. Herzánová - Anthropos, časopis pre humanitné a spoločenské poznanie. 
[7] G. Kiliánová, Anthropos, časopis pre humanitné a spoločenské poznanie. 
[8] G. Kiliánová - Human Affairs. Vydáva Ústav výskumu sociálnej a biologickej 

komunikácie SAV a Orientalistický ústav SAV  
[9] T. Podolinská- Hieron  
[10] Z. Profantová - Etnologia Actualis Slovaca  
[11] Z. Profantová - Etnologia Slovaca et Slavica  
 
Členstvo v redakčných radách kolektívnych diel 
P. Slavkovský - Encyclopaedia Beliana  
 
 
iv. Zoznam domácich ocenení a vyznamenaní  
2003 
[1] O. Danglová: 1. a 2. cena Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV za rok 2001 
(udelená v roku 2003) v kategórii monografie - za publikáciu O. Danglová: Dekor, symbol. 
Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. Bratislava: Veda, 2001. 

[2] A. Hlôšková: 2. cena Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV za rok 2000 (udelená 
v roku 2003) v kategórii vedecko-organizačná činnosť – za organizáciu konferencie 
a editovanie zborníka Tradičná kultúra a generácie. Bratislava: 2000. 

[3] E. Krekovičová: 2. cena Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV za rok 1999 
(udelená v roku 2003) v kategórii monografie - za publikáciu  Krekovičová, E.: Medzi 
toleranciou a bariérami. Bratislava: AEP 1999. 

[4] A. Mann: Pamätná medaila udelená Prezidentom SR R. Schusterom a Nadáciou 
Solidarita pri príležitosti pamätného dňa obetiam holokaustu a rasového násilia, 9.9.2003 (za 
vedeckú prácu o rómskom holokauste); 

[5] Z. Profantová: 3. cena Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV za rok 2000 (udelená 
v roku 2003) za organizačnú prácu a editovanie zborníka Na prahu milénia. Folklór 
a folkloristika na Slovensku. Bratislava: Ústav etnológie SAV a ARM 333, 2000. 
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[6] P. Salner: 1. cena Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV za rok 2000 (udelená v 
roku 2003) za monografiu Židia na Slovensku medzi tradíciou a asimiláciou. Bratislava: ÚEt 
SAV, Židovská náboženská obec Bratislava, Inštitút judaistiky UK, 2000. 295 s. 

 
2005 
[1] M. Benža – P. Slavkovský – D. Luther: Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska pri  
SAV za rok 2004 (udelená v roku 2005) za výstavu Slovensko a jeho kultúra – jednota 
z rozmanitostí. Kultúrne osobitosti regiónov Slovenska uskutočnenú v roku 2004 
v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave. 

[2] Z. Beňušková: Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV za rok 2004 (udelená 
v roku 2005) za knižnú monografiu Religiozita a medzikonfesionálne vzťahy v lokálnom 
spoločenstve. Bratislava : Ústav etnológie SAV 2004.  

[3] Mann: Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska pri  SAV za rok 2003 (udelená v roku 
2005) v kategórii publikačná činnosť (spolu s M. Kováčom) za publikáciu Boh všetko vidí. 
Bratislava 2003. 

[4] Z. Profantová: Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska pri  SAV za rok 2003 (udelená 
v roku 2005) za organizáciu konferencie a zborník Traditional Culture as a Part of Cultural  
Heritage of Europe.  The Presence and Perspective of Folklore and Folkoristics. Bratislava 
2003, konferencia  23. – 25. 10. 2002. 

[5] P. Slavkovský: Čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách. 
(december 2005, udeľuje P SAV). 

[6] M. Vrzgulová: Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska pri  SAV za rok 2003/4 (udelená 
v roku 2005) za organizáciu medzinárodnej konferencie Stabilita a zmeny hodnôt v 20. a 21. 
storočí. Org. ÚEt SAV, SNM Bratislava Katedra etnológie UKF Nitra, 22. 11. – 24. 11. 2004 
Bratislava. 

[7] M. Benža a P. Slavkovský: Laureát Výročnej ceny časopisu Pamiatky a múzeá za scenár 
výstavy „Slovensko a jeho kultúra – jednota z rozmanitostí“ v SNM v Bratislave. Cena bola 
udelená 9. 9. 2005 na Dňoch európskeho kultúrneho dedičstva v Prešove. 

 
2006 
[1] M. Ferencová:  Ocenenie v rámci súťaže „Študentská osobnosť Slovenska v školskom 
roku 2005/2006“, 1. miesto v kategórii „Filozofia, politológia, právo, teológia“. Projekt 
realizuje Slovenská komora mladých pod záštitou prezidenta SR – J.E. Ivana Gašparoviča s 
podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie 
vied. 
 
 
Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky dokumentujúce národné a 
medzinárodné postavenie organizácie 
Na základe doterajších vedeckých výstupov boli pracovníci ÚEt SAV v roku 2006 pozvaní do 
nových interdisciplinárnych medzinárodných projektov so začiatkom  v roku 2007. Napríklad 
T. Podolinská bude spolupracovať v 6 RP EÚ, priorita 7 Citizens and Governance in 
a Knowledge- Based Society, v projekte Religion and Values: Central and Eastern European 
Research Network, 2007-2009. Koordinátorom projektu bude Univerzita v Szegede (H). ÚEt 
SAV sa pripojil 1.12.2006 k návrhu projektu Medzinárodného Visegrádskeho fondu 
Exploratory Workshop and Network Building on Ethnological Understanding of Cultural 
Diversity in Central European V4 Urban Space. Projekt získal financovanie na rok 2007. 
Koordinátorom projektu bude Výskumný ústav etnických a menšinových štúdií Maďarskej 
akdémie vied.  
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Pracovníci ÚEt SAV spolupracovali v roku 2006 na príprave jedného projektu EÚ INTI 
a jedného projektu pre Federálne ministerstvo vzdelávania a vedy SRN. Vyhodnotenie týchto 
projektov sa očakáva v marci a apríli 2007. 
Pracovníci ÚEt SAV pripravili v roku 2006 dva projekty APVV, z ktorých jeden projekt 
Tradičná kultúra Slovenska ako súčasť kultúrneho dedičstva Európy (vedúci projektu D. 
Luther),  získal financovanie na roky 2007-2010. V projekte bude pracovať 6 pracovníkov 
ÚEt SAV a bude prijatý 1 nový pracovník na polovičný úväzok. Projekt sa bude realizovať 
v spolupráci s Katedrou etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK v Bratislave. Očakávame, 
že práca v nových projektoch opäť významne posilní výskumnú činnosť a výstupy 
pracoviska. 
 
 
4.  Štruktúra výskumných projektov, grantov a ďalších zdrojov financovania  

 
• Medzinárodné projekty a zdroje ich financovania 
i. Zoznam významných projektov v rámci európskeho výskumného priestoru – 5. a 

6. Rámcový program Európskej únie, European Science Foundation, NATO, 
COST, INTAS, CERN a pod. (tu aj v ďalších projektoch, prosím, uveďte: typ, 
názov, číslo, trvanie, financovanie a zodpovedného riešiteľa projektu za 
organizáciu a jej/jeho postavenie v projekte, napr. koordinátor, hlavný riešiteľ, 
riešiteľ) 

Pozri bod III.3. i 
 

ii.  Zoznam ostatných medzinárodných projektov vrátane ich financovania  
[1] Názov: Gelebte Nachbarschaft (Niederösterreich – Bratislavský a Trnavský kraj) 
Evidenčné číslo projektu: vzájomná dohoda potvrdená listom č. 275/2005/03 ÚEt SAV 
Koordinátor a nositeľ projektu: Österreichische Gesellschaft für Europapolitik (Rakúska 
spoločnosť pre Európsku politiku), zodpovedný vedúci tímu Dr. Gerhard H. Bauer 
Doba riešenia:  2005 – 2006 
Finančné zabezpečenie: Österreichische Gesellschaft für Europapolitik (Rakúska spoločnosť 
pre Európsku politiku) 
Riešiteľ z ÚEt SAV: Ľ. Herzánová, koordinátorka projektu na pracovisku 
Charakteristika: medzinárodný multilaterálny projekt 
Partneri: riešiteľský tím združuje 6 krajín strednej Európy (Rakúsko, Maďarsko, Slovinsko, 
Slovensko, Česká rep., Chorvátsko) 
Výstupy v roku 2006: dotazníkový výskum o spolužití na slovensko-rakúskej hramici, Ľ. 
Herzánová (v spolupráci s Janom Schrastetterom): Záverečná správa z medzinárodného 
projektu „Gelebte Nachbarschaft“ Niederösterreich – Bratislavský a Trnavský kraj, vydala 
Österreichische Gesellschaft für Europapolitik (Rakúska spoločnosť pre Európsku politiku), 
Wien, 2006, 39 s.  
 
[2] Názov: Etnologické výskumy slovenského etnika v Maďarsku  
Spoluriešiteľské inštitúcie: Ústav etnológie SAV Bratislava, SR; Výskumný ústav Slovákov 
v Maďarsku, Békešská Čaba, Maďarsko 
Doba riešenia: 2002–2005, zmluva predĺžená na 2006–2009. 
Finančné zabezpečenie: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 
Náplň projektu: Terénne etnologické výskumy slovenskej menšiny v Maďarsku;  
Výstupy: E. Krekovičová: 5 dňový terénny výskum v roku 2003, 2004, 2006. Organizuje 
Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku; téma: Slováci v Maďarsku – identita, jazyk, folklór;  
Účasť na vedeckej konferencii k 15. výročiu založenia Výskumného ústavu Slovákov 
v Maďarsku v Budapešti, október 2005, G. Kiliánová, E. Krekovičová. Vydanie zborníka 
DIVIČANOVÁ, A. – KREKOVIČOVÁ, E. – UHRINOVÁ, A.  (eds.). V službách etnografie. 
Zborník k 70. výročiu narodenia Ondreja Krupu/A néprajztudomány szolgálatában. 
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Köszöntkönyv Krupa András 70. születésnapja tiszteletére.  Békéscsaba : VÚSM – ÚEt SAV 
2004. 584 s. ISBN 963 86573-1-6.  

 

iii. Zoznam ostatných významných projektov a programov spolupráce bez   
priameho financovania  

[1] Názov projektu: medzinárodný interdisciplinárny projekt Errinerungsorte in Österreich und 
der Slowakei – Analogien und Divergenzen 
Koordinátor: prof. Hannes Stekl, Universität Wien, Rakúsko, koordinátorka za Slovensko Dr. 
E. Mannová, Historický ústav SAV 
Doba riešenia: 2000–2003 
Spoluriešitelia z ÚEt SAV:  G. Kiliánová, E. Krekovičová, R. Stoličná 
Finančné zabezpečenie: Universität Wien, Rakúsko 
Výstupy: účasť na medzinárodnom workshope 2002, kapitoly v monografii KILIÁNOVÁ, G.: 
Ein Grenzmythos: die Burg Devín. In: Hannes Stekl – Elena Mannová (eds.): Heroen, 
Mythen, Identitäten. Die Slowakei und Österreich im Vergleich. Wiener Vorlesungen, 
Konversatorien und Studien. Band 14. Wien, WUV 2003, s. 49-80. KREKOVIČOVÁ, E.: 
Identitäten und Mythen einer neuen Staatlichkeit nach 1993. Eine Skizze der ”Slowakischen 
Mythologie” an der Jahrtausendwende. In: Tí istí: s. 375-414. STOLIČNÁ, R. : Von einer 
„unverdaulichen“ Speise zum Nationalsymbol. In: Tí istí: s. 319-350.  
 
[2] Názov projektu: projekt FOROST Sozialistische  Alltagskultur  
Koordinátor: prof. Klaus Roth, Institut für deutsche und vergleichende Volkskunde der 
Universität München 
Doba riešenia: 2001–2003 
Finančné zabezpečenie: Universität München, Nemecko 
Charakteristika: terénne výskumy v  8 európskych krajínách: Poľsko, Česko, Slovensko, 
Juhoslávia, Bulharsko, Estónsko, Rusko, Nemecko 
Spoluriešiteľ z ÚEt SAV: : Ľ. Herzánová 
Výstupy: terénne výskumy 2001-2003: spolupráca na medzinárodnej bibliografii týkajúcej sa 
každodenného života v socializme; HERZÁNOVÁ, Ľ. Ein abgeschlossenes Kapitel? 
Erinnerungen von Angestellten eines Verlags in Bratislava. In Sammelband von der 
Konferenz in April 11.–14.4.2002 in München In  Roth, Klaus:  Arbeit im Sozialismus – Arbeit 
im Postsozialismus. Erkundungen der Arbeitswelt im östlichen Europa, Münster, Berlin, LIT 
Verlag. S. 273–290, 2004. HERZÁNOVÁ, Ľ. Lebenswelt – Arbeitswelt: Intergenerationale 
Beziehungen in der Familie im Spannungsfeld von Arbeit und Alltag. In Arbeitswelt – 
Lebenswelt. Facetten einer spannungsreichen Beziehung im Sozialismus und 
Postsozialismus. Ed. K. Roth. Freiburger Sozialanthropologische Studien, Band  4, Münster : 
LIT Verlag 2005, s. 151–168. 
 
[3] Názov:  Etnokultúrne tradície a identita Bulharov na Slovensku. Realizácia dvojitej 
etnokultúrnej identity (Bulharsko-slovenské paralely). 
Koordinátori: V. Penčev – BAN, Institut za folklor, Sofia, Bulharsko; E. Krekovičová – ÚEt 
SAV, Bratislava. 
Doba riešenia: 2001-2003,  2004-2006 
Finančné zabezpečenie: SAV a Bulharská akadémia vied 
Spoluriešiteľské inštitúcie v rokoch 2001-2003: ÚEt SAV, JÚĽŠ SAV, ISKŠ FHV UMS 
Banská Bystrica, Katedra folkloristiky a regionalistiky FF UKF Nitra. 
Spoluriešiteľské inštitúcie v rokoch 2004-2006: Ústav etnológie SAV Bratislava, SR; Institut 
za folklor BAN Sofia, Bulharsko 
Výstupy: terénny výskum bulharskej menšiny na Slovensku 2001, slov.-bulh. 
interdisciplinárna  vedecká konferencia Bulhari na Slovensku. Etnokultúrny vývin a súvislosti. 
Bratislava, 15.–17.10.2003; spolupráca na vydaní dvoch zborníkov z medzinárodnej 
konferencie a z výskumov Bulharov na Slovensku: „Bulhari na Slovensku. Etnokultúrne 
charakteristiky a súvislosti. Štúdie.“ Bratislava : Veda a ÚEt 2005; a „Bulhari na Slovensku. 
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Etnokultúrne charakteristiky a súvislosti. Materiály.“ Sofia : Vyd. Marina Drinov 2005.  
Prezentácia publikácií v Bratislave 22. 5. 2006, Bulharské kultúrne a informačné centrum, 
Jesenského ul., Bratislava. 
 
[4] Názov: projekt INTERREG IIIA  – Stavebná, architektonická a sociálna obnova 
panelových sídlisk vo Viedni a Bratislave  
Nositeľ projektu a koordinátor: Institut für Stadt- und Regionalforschung ÖAW, Rakúsko; 
garant: Dr. Vera Mayer 
Spolupodieľajúce sa organizácie:  ÚEt SAV a Ústav stavebníctva a architektúry SAV; 
Riešiteľka z ÚEt SAV Z. Beňušková pracuje ako zástupkyňa riešiteľky projektu Dr. V. Mayer 
na základe individuálnej dohody; 
Doba riešenia: 2003–2006 
Finančné zabezpečenie:  Institut für Stadt- und Regionalforschung ÖAW, Rakúsko;  
Výstupy: terénne výskumy 2003-2006,  Z. Beňušková: štúdia, vydaná v zborníku editovanom 
koordinátorkou projektu V. Mayer  Plattenbausanierung in Wien und Bratislava: Neue Leben 
in alten Strukturen. Wien : ÖAW 2006   
 
[5] Názov: Koncepce účinnejší péče o tradiční lidovou kulturu v České republice 
Koordinátor a nositeľ projektu: Národní ústav lidové kultury, Strážnice, ČR 
Doba riešenia: 2004 – 2008 
Finančné zabezpečenie: Národní ústav lidové kultury, Strážnice, ČR 
Riešiteľ z ÚEt SAV: D. Luther člen koordinačnej rady a vedeckého realizačného tímu 
projektu 
Výstup v roku 2006: Identifikace a dokumentace jevů tradiční lidové kultury v České 
republice. Strážnice: Národní ústav lidové kultury 2006. ISBN 80-86156-77-X, 75 str. 
 
[6] Názov: Interdisciplinární centrum výzkumu sociálních struktur pravěku až vrcholného 
středověku, část Komparativní výzkum sociálních struktur mrtvé a živé kultury;  
Evidenčné číslo projektu:  MŠM 0021622427, projekt v rámci ČR; spoluriešiteľka O. 
Danglová za ÚEt má vlastnú zmluvu s riešiteľom v štatúte konzultantky projektu; 
Nositeľ projektu a koordinujúca inštitúcia:  Masarykova univerzita v Brne, Filozofická fakulta.  
Finančné zabezpečenie: Masarykova univerzita v Brne, Filozofická fakulta;  
Doba riešenia: 2005 
Výstupy:  O. Danglová účasť na seminári Středověké a ranně novověké zdroje tradiční 
kultury. Štúdia O. Danglová: Renesančné korene ľudovej dekoratívnej tradície na  Slovensku 
(v tlači). 
 
[7] Názov: Wissenschaftliches Netzwerk zum Thema „Mitteleuropa' zwischen politischen 
Ordnungskonzepten und ästhetischer Legitimation.“ 
Evidenčné číslo projektu: PR706/2-1 
Koordinátor a nositeľ projektu: TU Dresden 
Finančné zabezpečenie: financovaný z grantovej agentúry Nemeckej  spolkovej  republiky 
Deutsche Forschungsgemeinschaft  
Doba riešenia: 2005–2007 
Riešiteľ z ÚEt SAV:  G. Kiliánová 
Charakteristika: multilaterálny výskumný projekt 
Partneri: riešiteľský tím združuje vedeckých pracovníkov z nasledujúcich pracovísk: TU 
Dresden/ Slavistik (Prof. Dr. Christian Prunitsch, koordinátor),  Universität Regensburg 
/Slavistik ( Prof. Dr. Walter Koschmal), Ústav etnológie SAV( PhDr. Gabriela Kiliánová, 
CSc.), Humboldt-Universität Berlin / Slovakistik (Prof. Dr. Peter Zajac), Universität Kiel / 
Osteuropäische Geschichte (Prof. Dr. Rudolf Jaworski), Universität Leipzig / Slovakistik (Dr. 
Ute Raßloff), Universität Jena / Bohemistik (Dr. Andreas Ohme), Universität Potsdam / 
Polonistik (Dr. Katrin Berwanger), Collegium Carolinum /Bohemistik (Prof. Dr. Peter 
Haslinger) 
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Výstupy: pravidelné workshopy riešiteľského tímu; G. Kiliánová: účasť na workshope v roku 
2005, 2006; V roku 2007 publikácia. 
 
[8] Názov: Das Tagebuch als Mittel zur Selbstreflexion in Österreich seit 1950.  
Evidenčné číslo projektu: List z Magistrátu mesta Viedeň s evidenčným číslom MA 7 – 
4391/06 zo dňa 13.10.2006 
Koordinátor a nositeľ projektu: Magistrát mesta Viedeň (Tagebuchtag Wien, Magistrat der 
Stadt Wien, Magistratsabteilung 7 – Kultur) 
Doba riešenia: október 2006 - marec 2007 
Finančné zabezpečenie: Magistrát mesta Viedeň 
Riešiteľ z ÚEt SAV: Ľ. Herzánová 
Charakteristika: výskum autobiografickej a denníkovej tradície vo Viedni (resp. v Rakúsku) 
obohatený o porovnanie so situáciou v Bratislave (resp. na Slovensku), v spolupráci s Mag. 
Mariou-Luise Freithofnig 
Výstupy v roku 2006: výskum, zhromažďovanie a analýza prameňov; výsledkom bude štúdia 
odovzdaná v apríli 2007 (pozri aj www.tagebuchtag.at)   
 
[9] Názov: Authority and Expectation: A Social History of the Socialist Dictatorships in Central 
Europe 
Evidenčné číslo projektu:  Ústav etnológie je spoluriešiteľskou organizáciou, na základe 
podpísaného pristúpenia k žiadosti o projekt International Visegrad Fund z marca 2006 
Koordinátor a nositeľ projektu: Dr. Péter Apor, Institute of Historical Studies, Central 
European University, Budapešť, Maďarsko 
Doba riešenia: 2006 – 2007 
Finančné zabezpečenie: International Visegrad Fund 
Riešiteľky z ÚEt SAV: Z. Búriková, Ľ. Herzánová, G. Kiliánová 
Charakteristika: multilaterálny projekt International Visegrad Fund 
Výstupy v roku 2006: štúdium spoločnej literatúry, rozpracovávanie individuálnych tém 
začlenených do projektu;  
 
[10] Názov: „Naratívna každodennosť v historicko-etnologickej perspektíve“ 
Nositeľ projektu a koordinujúca inštitúcia: Ústav etnológie SAV v Bratislave SR a Ústav 
soudobých dějin ČR, Centrum Orální historie PhDr. M. Vaněk, PhD.,  
Charakteristika projektu: terénny výskum a zber materiálu, zovšeobecňovanie výsledkov; 
organizovanie spoločných konferencií, seminárov;  výmena skúseností, informácií, publikácií 
so spoločnou problematikou,  založenie Českej a Slovenskej Asociácie Oral History. 
Finančné zabezpečenie: ÚEt SAV a Ústav soudobých dějin ČR 
Doba riešenia: 1. 6. 2006 – 12. 12. 2009 
Výstupy v roku 2006: Riešiteľka za ÚEt SAV Z. Profantová  zorganizovanie konferencie 
„Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česku(a)Slovensku po roku 1948, 
1968, 1989, 1993 z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt“. Organizátor: Ústav etnológie SAV,  
VEGA č. 9/6059/26-vedúca Z. Profantová, Bratislava 27.–28. 9. 2006 (finančné 
zabezpečenie: z grantových prostriedkov VEGA a sponzoringu) 
 
[11] Názov: Dejiny Bratislavy – Maďarsko-slovenské spoločné výskumy na roky 2006–2008 
Koordinátor, nositeľ projektu, finančné zabezpečenie: Maďarská akadémia vied a Agentura 
Pacis Posonium, štatutárny  zástupca: Frideczky János 
Doba riešenia: 2006 – 2008 
Riešiteľ z ÚEt SAV: D. Luther, riešiteľ témy: Česi v procese slovakizácie Bratislavy 
Chara 
kteristika: medzinárodný grantový project 
Výstupy v roku 2006: terénne výskumy českej menšiny v Bratislave 
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•  Domáce projekty a ich financovanie 
i.  Zoznam projektov podporených Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja 

(APVV/APVT), Štátne programy výskumu a vývoja, a ich financovanie 
 
Projekty Štátneho programu výskumu a vývoja (ŠPVV) pozri III.3. i. 

 
ii. Počet projektov podporených Vedeckou grantovou agentúrou MŠ SR a SAV 

(VEGA) v jednotlivých rokoch a ich financovanie 
 
Názov: Dynamika skupinovej identity z hľadiska časových a priestorových determinácii 
Meno zodpovedného riešiteľa:  PhDr. Zuzana Beňušková, CSc. 
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2001 – 31.12.2003 
Evidenčné číslo projektu: 2/1050/23 
 
Názov: Transformácie identít menšiny. (Etnologická analýza českej a židovskej minority na 
Slovensku v 20. storočí.)  
Meno zodpovedného riešiteľa:  Daniel Luther, CSc. 
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2002 – 31.12.2004 
Evidenčné číslo projektu: 2/2075/23 
 
Názov: Tradičná textilná kultúra – súvislosti a paralely.  
Meno zodpovedného riešiteľa:  PhDr. Juraj Zajonc, CSc. 
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2002 – 31.12.2004 
Evidenčné číslo projektu: 2/2076/23 
 
Názov: K problematike „tradičných“ a „netradičných“ folklórnych žánrov. (Medzi literatúrou 
a folklórom – medzi folkloristikou a religionistikou 
Meno zodpovedného riešiteľa:  PhDr. Eva Krekovičová, DrSc. (od 2004 PhDr. Anna 
Hlôšková, CSc.) 
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2002 – 31.12.2004 
Evidenčné číslo projektu: 2/2116/23 
 
Názov: K dejinám a dynamike vývinu tradičnej nehmotnej kultúry na Slovensku v kontexte 
súčasných postmoderných európskych kultúrach 
Meno zodpovedného riešiteľa:  Mgr. Zuzana Profantová, CSc. 
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2003 – 31.12. 2005 
Evidenčné číslo projektu:  2/3030/23 
 
Názov: Globálne procesy  a každodenná kultúra na Slovensku. Etnologický pohľad.                        
Meno zodpovedného riešiteľa: PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc. (v roku 2004 Oľga Danglová, 
CSc.)  
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2003 – 31.12.2005 
Evidenčné číslo projektu: 2/3181/23 
 
Názov: Tradičná kultúra slovenských menšín v strednej a južnej Európe ako súčasť ich 
kultúrneho dedičstva. (Medzi enkulturáciou a akulturáciou.) 
Meno zodpovedného riešiteľa:  PhDr. Mojmír Benža, PhD. 
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2003 – 31.12.2005 
Evidenčné číslo projektu: 2/318223 
 
Názov: Nacionalizmus v slovenskej a maďarskej archeológii, etnológii a historiografii.  
Meno zodpovedného riešiteľa: Prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc. (FF UK) 
Zástupca vedúceho projektu:  Mgr. Michaela Ferencová (za ÚEt SAV) 
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2004 – 31.12.2006 
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Evidenčné číslo projektu: 1/1218/24 
 
Názov: Miestny a regionálny rozvoj v kontexte európskej integrácie.  
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovedného riešiteľa: Oľga Danglová, CSc. 
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2005 – 31.12. 2007 
Evidenčné číslo projektu:  2/5104/25 
 
Názov: Diverzifikácia ako faktor formovania identity.  
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc.  
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2005 – 31.12. 2007 
Evidenčné číslo projektu:  2/5105/25 
 
Názov: Od folklórneho textu k folklórnemu kontextu. Žánrové, medzižánrové, 
kultúrnohistorické a antropologické aspekty výskumu folklóru.  
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovedného riešiteľa: Doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc. 
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2005 – 31.12. 2007 
Evidenčné číslo projektu:  2/5103/25 
 
Názov:  Slovensko-slovenské vzťahy v tradičnej kultúre.  
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovedného riešiteľa:  PhDr. Mojmír Benža, PhD. 
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2006 – 31.12. 2008 
Evidenčné číslo projektu: 2/6009/26 
 
Názov:  Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česku/a/ Slovensku po 
roku 1948,1968,1989,1993, z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt.  
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovedného riešiteľa: Mgr. Zuzana Profantová, CSc. 
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.2006 – 31.12. 2008 
Evidenčné číslo projektu:  VEGA: 2/6059/26 
 
 

VEGA 2003 2004 2005 2006

Počet 7 7 7 6

Pridelené financie (mil. Sk) 0,415 0,451 0,565 0,523
 

 

• Súhrn finančných prostriedkov získaných mimo inštitucionálnych 
prostriedkov SAV 
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Externé zdroje 2003 2004 2005 2006 Spolu Priemer

Externé zdroje (mil. Sk) 1,387 2,993 3,976 2,452 10,808 2,702

Externé zdroje prevedené spolupracujúcim 
vedeckým organizáciám (mil. Sk) 0,028 0,080 0,068 0,124 0,300 0,075

Pomer externých zdrojov a mzdových 
prostriedkov z inštitucionálnych zdrojov 
SAV

0,213 0,461 0,585 0,329 1,589 0,397

Celková suma výdavkov z externých 
zdrojov a z inštitucionálnych zdrojov SAV 
(mil. Sk)

11,897 14,166 15,435 13,900 55,398 13,850
 

 
 
Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k výskumným projektom a 
zdrojom financovania 

Zlepšujúca sa bilancia v získavaní externých zdrojov pre výskumnú činnosť v ÚEt SAV 
v období 2003–2006 je výsledkom úspešného napájania sa na európske a národné 
výskumné siete. 
Okrem projektov s priamym financovaním upozorňujeme na vedeckú činnosť vo viacerých 
medzinárodných projektoch bez priameho financovania, ktoré priniesli podnetné výskumné 
témy a zaujímavé výstupy (viď IV. Iii).  

 

 

5. Doktorandské štúdium a ďalšia pedagogická činnosť  
i. Zoznam akreditovaných programov doktorandského štúdia (podľa predchádza-

júceho aj podľa súčasného platného zákona o vysokých školách) 
ÚEt SAV školil doktorandov v rokoch 2003-2005 podľa „starého“ zákona o vysokých školách. 
V roku 2005 pripravil žiadosť o akreditáciu pracoviska podľa  nového vysokoškolského 
zákona č. 131/2002 Z.z., a  zmien a doplnkov niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Po súhlasnom vyjadrení Akreditačnej komisie Ministerstva školstva SR zo dňa 
29.3. 2006  bolo ÚEt SAV priznané právo uskutočňovať doktorandské štúdium podľa nového 
platného zákona v študijnom odbore 3.1.3. etnológia. Doktorandské štúdium v ÚEt SAV sa 
vykonáva v spolupráci s Filozofickou fakultou UK v Bratislave. V hodnotenom období rokov 
2003-2005  ÚEt SAV preto nepretržite plnil úlohu školiaceho pracoviska doktorandov. 

 

 

 

 

 

 

ii. Súhrnná tabuľka doktorandského štúdia (počet interných/externých študentov 
PhD štúdia; počet študentov, ktorí ukončili štúdium úspešnou obhajobou 
dizertačnej práce; počet študentov, ktorí ukončili štúdium inak ako obhajobou 
dizertačnej práce) 
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Doktorandské štúdium

počet potenciálnych PhD 
školiteľov

Doktorandi
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interní 10 – 1 10 1 – 7 3 – 7 1 –

externí 14 2 2 20 1 1 15 – 2 12 – 4

školení pracovníkmi 
organizácie na iných 
externých inštitúciách

4 0 4 3 0 3 7 1 6 8 0 8

31.12.200531.12.2003 31.12.2004 31.12.2006

17 17 15 14

 Tabuľka nedovoľuje správne vložiť údaje do riadku 2, správne má riadok znieť: 
Počet potenciálnych PhD 
školiteľov 

17 17 15 14 

 
Poznámka: Získanie certifikátu European Doctorate v rámci 6 RP EÚ European 
Doctorate: Social History of Europe and Mediteranean. Z Búriková – 2005, A. Šalingová 
– 2006. Údaje o získaní certifikátu European Doctorate nie sú zahrnuté do horeuvedenej 
tabuľky. 
 

 
iii. Postdoktorandské miesta podporované  

a) z externých zdrojov  (uveďte z akých)  

– 

 

b) z interných zdrojov – z Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie 

postdoktorandských miest v SAV 
V ÚEt SAV získali v úspešnom konkurze podporu z fondu Š. Schwarza nasledujúce 
doktorandky: 
T. Búžeková, v roku 2004, podpora na roky 2004–2007 
Ľ. Herzánová, v roku 2005, podpora na roky 2006–2009 
Z. Búriková, v roku 2006, podpora na roky 2006–2009 
 

 

 

iv. Súhrnná tabuľka pedagogickej činnosti v rámci vysokoškolského štúdia za 
jednotlivé roky 
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Pedagogická činnosť 2003 2004 2005 2006

Prednášky (hodiny/rok)         647 573 703 567

Semináre (hodiny/rok) 540 358 409 451

Vedené diplomové práce (spolu) 6 6 5 7

Počet členov v komisiách pre obhajobu PhD 
prác (spolu) 7 4 5 4

Počet členov v komisiách pre obhajobu DrSc 
prác (spolu) 2 – – 1

Počet členov vo výboroch/radách vysokých 
škôl/fakúlt (spolu) – 1 1 1

Počet členov v habilitačných/inauguračných 
komisiách (spolu) 1 2 2 2

 
 

v. Zoznam publikovaných vysokoškolských učebníc 

– 

vi. Zoznam publikovaných vysokoškolských skrípt 
2006 

[1] BUŽEKOVÁ, T. Úvod do gnosticizmu. www.quiniverse.sk/buzekova/lectures

[2] BUŽEKOVÁ, T. Nové metódy a metodologické orientácie sociálnych vied: Interpretatívna a 
kognitívna antropológia. www.fphil.uniba.sk/~keka/ 

 

vii.  Zoznam spoločných laboratórií/pracovísk s vysokými školami 
 – 

 

viii. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k doktorandskému štúdiu a 
pedagogickej činnosti 

Na základe vzájomného dohovoru s Katedrou etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK ako 
aj s Katedrou etnológie a etnomuzikológie FiF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitra,  ÚEt 
SAV zostáva centrálnym pracoviskom, ktoré organizuje Seminár doktorandov (vedúci 
seminára J. Podoba, asistentka Z. Búriková) pre všetkých účastníkov doktorandského štúdia 
v odbore etnológia. Seminár úspešne funguje od roku 2001. Od roku 2003 ÚEt SAV 
v spolupráci s katedrami organizuje na konci akademického roka Konferenciu doktorandov, 
ktorej cieľom sú prezentácie výskumných projektov a vedeckých výsledkov doktorandov. 
Školenie doktorandov v ÚEt SAV pozitívne podporuje zapojenie pracoviska do 5 RP EÚ 
(2002-2005) European Doctorate a do 6 RP EÚ European Doctorate (2005-2008). Vďaka 
obom projektom vycestovali v rokoch 2003-2006 na zahraničné študijné pobyty 4 
doktorandky, z nich 2 ukončili štúdium nielen získaním titulu PhD. ale tiež certifikátom  
European Doctorate. Okrem toho v rokoch 2003-2006 absolvovali  4 doktorandky zahraničné 
študijné pobyty v rámci iných štipendijných programov. Pracovisko prijalo v rokoch 2003-
2006 10 zahraničných doktorandov. Zahraniční doktorandi sa zapájajú do práce v Seminári 
doktorandov. Medzinárodný rozmer doktorandského štúdia v ÚEt SAV sa odráža 

http://www.quiniverse.sk/buzekova/lectures
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v stúpajucej kvalite obhájených doktorandských prác,  v získavaní postdoktorandských 
štipendií   a v úspešnom umiestnení absolventov doktorandského štúdia z ÚEt SAV na trhu 
práce. Všetci interní doktorandi v ÚEt SAV sú zapojení do národných alebo medzinárodných 
výskumných projektov. Napr. Ľ. Herzánová pracovala v medzinárodnom projekte FOROST, 
M. Ferencová bola zástupkyňou v interdisciplinárnom projekte ŠPVV pre mladých vedeckých 
pracovníkov a pod. Bližšie viď časť III.3. a III.4. V roku 2006 M. Ferencová získala cenu 
„Študentská osobnosť roka 2005/2006.“    
Kvalitné školenie doktorandov bude naďalej jednou z prioritných činností v ÚEt SAV. ÚEt 
SAV spolu s Historickým ústavom SAV splnili v roku 2006 kritéria na člena v Medzinárodnej 
doktorandskej škole (The International Doctorate School) v rámci projektu 6RP EÚ European 
Doctorate. Udelenie certifikátu „Medzinárodná doktorandská škola“ všetkým partnerom 
v projekte 6RP EÚ European Doctorate sa očakáva v marci 2007. Zapojenie ÚEt SAV do 
novej náročnejšej schémy „Medzinárodná doktorandská škola“ bude vyžadovať, aby 
pracovisko neustále dbalo na kvalitu štúdia v Seminári  doktorandov a na efektívnu 
a intenzívnu prácu školiteľov so svojimi doktorandskými študentmi. 
 
Pedagogická činnosť pracovníkov ÚEt SAV na vysokých školách dosahuje už niekoľko rokov 
po sebe  vysoký počet hodín vzhľadom na počet výskumný pracovníkov na pracovisku. 
Pracovníci pravidelne prednášajú, vedú diplomové práce alebo sú členmi odborných komisií  
na viacerých  fakultách Univerzity Komenského v Bratislave, na Vysokej škole múzických 
umení v Bratislave, na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, na Filozofickej fakulte 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ako aj na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave a iných vysokých školách. Zvlášť potešiteľná je pravidelná pedagogická 
činnosť na zahraničných unverzitách v ČR, Poľsku a Nemecku.  
ÚEt SAV bude naďalej podporovať aktivitu výskumných pracovníkov zapájať sa do 
pedagogickej činnosti a vytvárať dobré podmienky na spoluprácu s  vysokými školami. 
V rokoch 2007-2010 bude napr. ÚEt SAV intenzívne spolupracovať s Katedrou etnológie 
a kultúrnej antropológie FiF UK v Bratislave v projekte APVV Tradičná kultúra Slovenska ako 
súčasť kultúrneho dedičstva Európy. Projekt má aj edukačnú zložku – do výskumnej činnosti 
budú zapojení študenti etnológie. 

 

 

6. Výstupy do spoločenskej praxe 
(aplikácie výsledkov, expertízna a popularizačná činnosť) 
i.  Zoznam najvýznamnejších výsledkov aplikovaného výskumu 

[1] ÚEt SAV v spolupráci s Academiou Istropolitanou Nova, Sv. Jur: aplikovaný projekt  
Komunikačné centrum Malokarpatského regiónu-aktívny podporovateľ  regionálneho rozvoja 
(grant NOS/OSI),  Riešitelia z ÚET SAV: O. Danglová, K. Popelková; terénne  výskumy, 
spracovanie správy a  prezentácia výsledkov výskumu na záverečnom seminári projektu 
s účasťou predstaviteľov miestnych a regionálnych samospráv dňa 31.3.2003;   
[2] ÚEt SAV v spolupráci so  Slovenským národným múzeom (SNM) v Bratislave: príprava  
výstavy Slovensko a jeho kultúra. Jednota z rozmanitostí. Kultúrne špecifiká tradičných 
regiónov Slovenska. Riešitelia z ÚET SAV: M. Benža, P. Slavkovský: ideový zámer, libreto, 
scenár; D. Luther: autor audiovizuálnej prezentácie tradičnej kultúry, koncepcia, výber 
materiálu a technická realizácia; otvorenie výstavy 17. 6. 2004   SNM Bratislava, Vajanského 
nábrežie. Výstava získala niekoľko ocenení. Viď III.3.iv. Zoznam domácich ocenení a 
vyznamenaní. 

[3]  ÚEt SAV v spolupráci s  Nadáciou Milana Šimečku, Bratislava. Projekt  Roma Housing 
Rights in Slovakia.  2004. Riešiteľka z ÚEt SAV: Z. Bošeľová, terénne výskumy. 

[4]  ÚEt SAV v spolupráci s  Nadáciou Milana Šimečku, Bratislava. Výskumno-vzdelávací 
projekt 2003-2006  v rámci programu Osudy tých, ktorí prežili holokaust  a Výchova 
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k ľudským právam (projekt Multikultúrne vzdelávanie). Riešiteľ z ÚEt SAV: M. Vrzgulová, 
lektorovanie a menežovanie projektu. 

[5]  ÚEt SAV v spolupráci s  Nadáciou Milana Šimečku, Bratislava. PHARE Projekt  2004 
Technical Assistance to the Establishment of Community Centers in Slovakia. Riešiteľka  
z ÚEt SAV:  Z. Bošeľová. 

[6]  ÚEt SAV v spolupráci s  Nadáciou Milana Šimečku, Bratislava. Projekt  2005  Romani 
Labour Camps: A Forgotten Part of WWII in Slovakia. Riešiteľka z ÚEt SAV:  M. Ferencová, 
terénne výskumy. 

[7]  ÚEt SAV v spolupráci s Inštitútom pre verejné otázky. Projekt 2003-2004 Sociografické 
mapovanie rómskych komunít na Slovensku. Riešiteľka z ÚEt SAV:  Z. Bošeľová. 

[8]  ÚEt SAV v spolupráci s Občianskym združením Proti prúdu: vypracovanie projektu 
zameraného na zamestnávanie bezdomovcov a ich celkovú integráciu. Projekt bol schválený 
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny v januári 2005; Riešiteľka z ÚEt SAV N. 
Beňová: spolupráca na koordinácii projektu Krištof, zameranom na zamestnávanie 
bezdomovcov. 

[9]  ÚEt SAV v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR: Pracovné stretnutie policajných 
špecialistov pre prácu s rómskymi komunitami. Riešiteľ z ÚEt SAV: A. Mann: prednášky 
a diskusie s účastníkmi školenia špecialistov, témy: Dejiny Rómov, Kultúra Rómov, 
Skupinová a etnická identita,  Bardejov 13. a 14. 12. 2004;  

[10]  ÚEt SAV v spolupráci so Slovenskou národnou galeriou (SNG): príprava a realizácia 
výstavy Slovenský mýtus, otvorenie výstavy 29.9.2005. Riešiteľka z ÚEt SAV E. 
Krekovičová: spolupráca na scenári výstavy, konzultačná činnosť, 1 kapitola do katalógu 
výstavy F. Matejov – A. Hrabušický: Slovenský mýtus. Bratislava, SNG: 2006, 113-121. 

[11]  ÚEt SAV v spolupráci so Slovenským národným múzeom (SNM) Bratislava: Realizácia 
projektu „Ma bisteren/ Nezabudnite“ 2005-2006 (výstavba pamätníkov rómskeho holokaustu 
na Slovensku). Riešiteľ z ÚEt SAV A. Mann: otvorenie výstavy „Holokaust Rómov na 
Slovensku 1939-1945“ v Pamätníku SNP 2.8. 2005; reinštalácia výstavy v SNM – Múzeum 
židovskej kultúry 9.11.2005; 17.2.2006: slávnostné odhalenie pamätnej tabule rómskeho 
holocaustu na železničnej stanici v Hanušovciach nad Topľou (za účasti ministra kultúry 
Františka Tótha); 8.4.2006: slávnostné odhalenie pamätníka rómskeho holokaustu na 
židovskom cintoríne vo Zvolene (za účasti podpredsedu vlády SR Pála Csákyho) – A. Mann 
hlavný prejav; 20.6.2006, seminár Nepriznaný holokaust Rómov referát (spolu so Z. 
Kumanovou) o programe Ma bisteren! SNM Bratislava; 22.12.2006: slávnostné odhalenie 
pamätného kameňa rómskym obetiam v obci Slatina, okres Levice – spolupráca na príprave 
a organizácii pietnej slávnosti. 

[12]  ÚEt SAV v spolupráci s Ministerstvom školstva SR: participácia v  medzinárodnom 
projekte 2003-2006 Vzdelávanie o holokauste v spolupráci s International Task for Holocaust 
Research, Education and Remembrance (ITF). Riešiteľ z ÚEt SAV M. Vrzgulová: v rokoch 
2003-2006 pravidelné prednášky pre učiteľov základných a stredných škôl na Slovensku, 
2006 - príprava a realizácia medzinárodného vzdelávacieho seminára pre stredoškolských 
učiteľov Ako učiť o holokauste (spolupráca MŠ SR, Rady Európy, Yad  Vashem Izrael 
a Dokumentačného strediska holokaustu v Bratislave).  

[13]  ÚEt SAV v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Historické múzeum 
v Bratislave: Výstava Reštaurovanie na hrade (Bratislavský hrad, október 2006 – február 
2007). Riešiteľ z ÚEt SAV J. Zajonc:  spolukurátor výstavy, vypracovanie expertízy 
Technologicko-materiálová a kultúrno-historická analýza dvoch čínskych textílií 
z pozostalosti M. R. Štefánika zo zbierky Slovenského národného múzea – Historického 
múzea v Bratislave. 
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ii. Zoznam najvýznamnejších expertíz pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné 
orgány štátnej správy SR, medzinárodné a zahraničné organizácie a inštitúcie a 
iné organizácie 

Ministerstvo kultúry SR 
– expertná skupina Ministerstva kultúry SR pre prípravu pamätníkov rómskeho holokaustu 

„Ma bisteren/ Nezabudnite“ Riešiteľ za ÚEt SAV A. Mann. Expertíza na projekt Ma 
bisteren/ Nezabudnite.  

– expertné správy pre Ministerstvo kultúry SR. Riešitelia z ÚEt SAV: O. Danglová: Tradičná 
a ľudová kultúra. In Ed. Kollár, M., Mrvová, Z.:  Národná správa o kultúrnej politike 
Slovenskej republiky. Správa skupiny európskych expertov. Bratislava MK SR, 2003, 
309-315; D. Luther: Folklór. In Tí istí, 316-320. 

 
Ministerstvo zahraničných vecí SR

– M. Vrzgulová, členka národnej skupiny odborníkov Task Force for International 
Cooperation on Holocaust Research, Education and Remembrance (ITF), účasť na 
príprave materiálu, potrebného pre vstup SR za riadneho člena ITF, účasť na 2 
rokovaniach ITF pred vstupom SR do ITF. SR bola prijatá za riadneho člena ITF na 
zasadnutí 15.11.2005 v Krakove (PL).  

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 

– A. Mann, expertíza v publikácii vydanej ministerstvom Rómska rodina, rómske 
spoločenstvo. In: Romanes ľuldi. Rómski ľudia. (ed. Daniela Holáková), Bratislava, 
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 2006, s. 17–22. 

Ministerstvo financií SR 

– A. Mann, člen komisie na vyhodnotenie ponúk v roku 2005, Centrálna finančná a 
kontraktačná jednotka (CFKJ) Min. financií SR: expertízny posudok: „Stanovisko k 
procesu hodnotenia súťažných ponúk projektu ,Podpora integrovaného vzdelávania 
Rómov’“. 

Ministerstvo vnútra SR: 

– Posudok knižnej publikácie  Nidal Saleh: Proč se vraždí v Izraeli – vyžiadaná  expertíza 
pre políciu SR – P. Salner 

Vláda SR

– Expertíza – Návrh realizácie výskumu spôsobu života a kultúry slovenských minorít 
v zahraničí, vypracovaný 2003 na požiadanie C. Baláža, splnomocnenca Vlády SR pre 
zahraničných Slovákov – P. Slavkovský 

Inštitút pre verejné otázky 

– J. Podoba: Expertíza: Národná identita a klultúra, národné a štátne záujmy. In Ed. Gál, 
F., Mesežnikov, G., Kollár, M.: Vízia vývoja Slovenskej  republiky  do roku 2020. 
Bratislava: IVO, 2003, 157-164. 
 

 

iii. Zoznam najvýznamnejších výsledkov popularizačnej činnosti 
V rokoch 2003-2006 pracovníci ÚEt SAV vydali resp. prispeli do 3 populárno-vedeckých 
publikácií, napísali 79 článkov v tlači, vystúpili 178-krát v rozhlase a televízii a predniesli 87 
prednášok pre verejnosť. Pracovníci sa vyjadrovali k aktuálnym politickým  otázkam (napr.  
otázky rómskej menšiny, etnické a konfesionálne konflikty), upozorňovali na významné 
vedecké výstupy (napr. knižné publikácie, vedecké konferencie a semináre) a  nové vedecké 
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projekty. V prednáškach, článkoch a vystúpeniach v rozhlase i televízi tiež poskytovali 
informácie o kultúrnych tradíciách na území Slovenska, najmä v súvislosti so sviatkami 
a inými príležitosťami (napr. informácie o vianočných tradíciách, o tradičnej strave, 
pranostikách a pod.). Ako príklady popularizačnej činnosti uvádzame: 
 
[1] vedecko-popularizačná publikácia: 
ZAJONC, J. Snovanie a tkanie plátna. Škola tradičnej výroby a remesiel [zv. 14]. Bratislava : 
Ústredie ľudovej umeleckej výroby, 2005 [vyšlo 2006] . ISBN 80-88852-36-6. 47 s., 97 obr. 

[2] populárno-vedecký film: 
Z. Beňušková (scenár) - M. Bartoš (technická spolupráca): „Dobre nám je v Petržalke 
bývať?“ Filmový dokument.  Vyrobené v rámci grantu VEGA č. 2/1050/21 „Dynamika 
skupinovej identity z hľadiska časových a priestorových determinácii“. Podporené 
Komunitnou nadáciou Bratislava.  

[3] Program na folklórnom festivale 
LUTHER, D. Fujara a slovácky verbuňk. Pocta majstrovským dielam svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO.  Scenár a realizácia programu pre Folklórne slávnosti Podpoľania 
Detva,  uvedený bol 7.7.2006. 

[4] Seriál príspevkov v tlači 
VRZGULOVÁ, M.  30 príspevkov pre internetový časopis INZINE v roku 2003-2004, 
o významných ženách v histórii Slovenska, o kultúrnom dedičstve a národnej identite. Napr. 
M. Vrzgula: Ľudmila Riznerová – Podjavorinská : „Literárna baba“ . In: internetový časopis 
INZINE (www.inzine.sk). Štvrtá časť seriálu Ženské histórie, 10.12.2003 a iné. 

[5] vedecko-popularizačný príspevok v  televízii 
MANN, A. poskytnutý rozhovor o sociálnom postavení Rómov na Slovensku pre  reláciu 
Reportéri, Slovenská televízia, vysielané 3.3.2004, 21.50 hod. 

[6] vedecko-popularizačný príspevok v  rozhlase 
KILIÁNOVÁ, G. 60. rokov Ústavu etnológie. Interview, Rádio Devín, 18.5.2006. 

[7] vedecko-popularizačné prednášky  
a) v zahraničí:  
HERZÁNOVÁ, Ľ. Die Geschichte und Symbole der Slowakei. [História a symboly 
Slovenska]. STRABAG Wien, Interkultúrny seminár, 4 hodiny, Bratislava, 1.9.2006 

b) na Slovensku 
SALNER, P. Kapitoly z dejín Bratislavy.  Maďarské kultúrne stredisko, Bratislava, 17.5.2006 

 
 
iv. Zoznam patentov udelených v zahraničí, vrátane príjmov z patentov 

– 
 
v. Zoznam patentov udelených na Slovensku, vrátane príjmov 

– 
 
vi. Zoznam licencií predaných v zahraničí, vrátane príjmov 

– 
 
vii. Zoznam licencií predaných na Slovensku, vrátane príjmov 

– 
 
 
viii. Zoznam zmlúv s hospodárskymi partnermi, vrátane príjmov 

– 

http://www.inzine.sk/
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ix. Zoznam spoločných výskumných projektov s hospodárskymi partnermi, 
vrátane príjmov 

 

x. Súhrn výstupov do spoločenskej praxe 

Výstupy do spoločenskej praxe 2003 2004 2005 2006 Spolu

Expertízy pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné 
orgány štátnej správy SR, medzinárodné a zahraničné 
organizácie a inštitúcie a iné organizácie

4 1 3 2 10

Články v tlačových/internetových médiách popularizujúce 
výsledky vedeckého výskumu, najmä výsledky 
organizácie

36 20 15 11 82

Vystúpenia v oznamovacích prostriedkoch popularizujúce 
výsledky vedeckého výskumu, najmä výsledky 
organizácie

32 30 45 71 178

Verejné popularizačné prednášky 13 24 20 30 87

 

 

xi. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k aplikačnej a popularizačnej 
činnosti 

Vďaka ohlasu vedeckých výsledkov a cieľavedomej aktivite pracovníkov v popularizačnej 
oblasti sa v posledných rokoch štátne orgány, orgány samospráv, mimovládne organizácie 
ako aj tlačové a elektronické média z roka na rok v stupňujúcej miere obracajú na pracovisko 
s požiadavkami o konzultácie, expertízy, vyjadrenia k aktuálnym spoločenským a politickým 
situáciám, o spoluprácu v aplikačných  a vzdelávacích aktivitách. ÚEt SAV má okrem toho 
naďalej nezastupiteľnú úlohu v šírení poznatkov o tradičnej kultúre a kultúrnom dedičstve 
Slovenska medzi najširšiu verejnosť. 
Pracovisko bude naďalej podporovať aktivitu svojich pracovníkov v oblasti aplikačných 
projektov a dbať na sústavnú popularizáciu svojich vedeckých výsledkov.  

 

 

 

 

 

 

 

7. Prostredie a manažment. Personálna politika a uplatnenie záverov 
predošlého hodnotenia organizácie 
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i. Súhrnná tabuľka zamestnancov 
Zamestnanci 2003 2004 2005 2006

Zamestnanci spolu 27 25 27 27

Výskumní pracovníci z tabuľky I.4 20 20 20 22

FTE z tabuľky I.4 18 18 18 20

Priemerný vek výskumných pracovníkov s 
VŠ vzdelaním 51 50 48,63 49,63

 
 
ii. Kvalifikačná štruktúra 

Počet 2003 2004 2005 2006

DrSc. 3 4 4 4

PhD / CSc. 17 15 16 22

Prof. 1 – 1 1

Doc./Assoc. Prof. – 1 1 2
 

 

 

iii. Stav a rozvoj výskumnej infraštruktúry vrátane experimentálneho, výpočtového 
a technického vybavenia (opis súčasnej infraštruktúry, priestorové podmienky, 
materiálne a technické zdroje. Infraštruktúra, prístrojové a technické vybavenie, 
ktoré bude nevyhnutné zaobstarať pre dosiahnutie cieľov stanovených v 
koncepcii výskumu a vývoja na ďalšie štyri roky) 

 
ÚEt SAV získal v roku 2002 prostredníctvom združenej investície na drahú techniku nové 
prístroje, ktoré poskytujú technické možnosti digitálne spracovávať archívne fondy na veľmi 
dobrej úrovni. V roku 2003 sa ukončila výstavba podkrovia na Klemensovej ulici 19, kde 
ústav získal 3 priestory. Tým sa zlepšila v podstatnej miere ako otázka technických zdrojov 
tak  priestorového vybavenia pracoviska. V rokoch 2003–2006 pracovisko neustále dopĺňalo 
a obnovovalo svoju počítačovú sieť a iné technické vybavenie. Nákup počítačovej  techniky 
je naplánovaný i v novom projekte APVV Tradičná kultúra Slovenska ako súčasť kultúrneho 
dedičstva Európy, ktorý sa začne riešiť v roku 2007. Môžeme konštatovať, že pracovisko má 
v súčasnosti dobré prístrojové vybavenie, ktoré dovolí splniť ciele stanovené v koncepcii 
výskumu na ďalšie štyri roky. 

 

iv. Stav a rozvoj bibliografických zdrojov, činnosť knižnice a/alebo informačného 
centra organizácie 

 

V ÚEt SAV  sa v súčasnosti nachádza Informačno-dokumentačný úsek, ktorého súčasťou je 
knižnica pracoviska a vedecké archívy. Informačno-dokumentačný úsek poskytuje 
výskumným pracovníkom i verejnosti výpožičky, rešerše a reprografie. Od roku 2002 má 
pracovisko nový Bádateľský poriadok, ktorý je v súlade so zákonom na ochranu osobných 
údajov. Podľa zásad Bádateľského poriadku odborní pracovníci ÚEt SAV poskytujú 
záujemcom materiály z archívov pracoviska na vedecké, popularizačné i komerčné účely. 
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Stav knižničného fondu narastá ročne cca o 250–300 jednotiek. V roku 2003 ÚEt SAV 
vlastnil 10.662 kníh, v roku 2006 bol stav knižného fondu 11.070 kníh. ÚEt SAV odoberá 
alebo získava výmenou  55 slovenských a zahraničných periodík.  
V rokoch 2003-2006 ÚEt SAV pripravoval bibliografiu etnologických vedeckých výstupov za 
uplynulé roky. Bibliografia jestvuje v digitálnej podobe a jej vydanie sa pripravuje v roku 
2007. 

 

v. Opíšte, akým spôsobom boli zohľadnené závery a odporúčania predošlého 
hodnotenia 

 

Pri poslednom hodnotení za roky 1999-2002  ÚEt SAV dostal od Akreditačnej komisie SAV 
nasledujúce odporúčania: 

1. Znížiť priemernú vekovú štruktúru pracoviska: 
ÚEt SAV prijal v rokoch 2004–2006 3 nové pracovníčky, úspešné absolventky 
doktorandského štúdia (T. Bužeková, Ľ. Herzánová, Z. Búriková), čím prispel k navýšeniu 
počtu mladých vedeckých pracovníkov na  pracovisku. 

2. Posilniť doktorandské štúdium na pracovisku: 
ÚEt SAV v rokoch 2003-2006 zvýšil náročnosť doktorandského štúdia na pracovisku. V roku 
2006 ÚEt SAV získal novú akreditáciu na doktorandské štúdium v odbore etnológia. 
Zapojenie do 5 RP EÚ a 6 RP EÚ European Doctorate prinieslo medzinárodný rozmer 
doktorandského štúdia, zvýšilo mobilitu slovenských študentov na zahraničné univerzity 
a príchod zahraničných študentov do ÚEt SAV. Z. Búriková obhájila v roku 2005 ako prvá 
slovenská PhD. študentka v oblasti spoločenských vied na Slovensku certifikát European 
Doctorate. ÚEt SAV (a Historický ústav SAV, s ktorým je ÚEt SAV v spoločnom 6 RP EÚ 
projekte European Doctorate) v roku 2006 splnil kritéria na partnera v „Medzinárodnej 
doktorandskej škole“. ÚEt SAV je centrálnym pracoviskom, ktoré organizuje Seminár 
doktorandov v odbore etnológia aj pre katedry etnológie na slovenských univerzitách. 
Nazdávame sa, že ÚEt SAV  v rokoch 2003–2006 výrazne posilnil kvalitu a náročnosť 
doktorandského štúdia na pracovisku. 

3. Zlepšiť publikovanie v karentovaných časopisoch, resp. v časopisoch v iných databázach: 
ÚEt SAV v rokoch 2003–2006 dbal na to, aby pracovníci publikovali v karentovaných 
časopisoch. Avšak vzhľadom na to, že v odbore etnológia nie je na Slovensku karentovaný 
ani jeden časopis a v zahraničí je ich počet oproti iným vedným odborom relatívne nižší, bolo 
možno toto odporúčanie napĺňať  publikovaním v slovenských časopisoch z príbuzných 
odborov (napr. slovenský časopis Sociológia, Historický časopis a podobne), alebo 
publikovaním v zahraničí.  Čo sa týka publikovania v časopisoch, zahrnutých do iných 
databáz, tu sa situácia oproti predchádzajúcemu obdobiu veľmi zlepšila. Slovenské 
i zahraničné časopisy sa zaregistrovali v rôznych vedeckých databázach. Napriek uvedeným 
objektívnym ťažkostiam sa v rokoch 2003–2006 zvýšili počty príspevkov  publikovaných ako 
v slovenských tak i v  zahraničných karentovaných časopisoch a rádovo narástli počty 
príspevkov v časopisoch v iných databázach. 

4. Dosiahnuť karentovanosť časopisu Slovenský národopis, ktorý vydáva pracovisko 
ÚEt SAV podal v roku 2003 žiadosť o karentovanie časopisu Slovenský národopis. V roku 
2005 pracovisko dostalo odpoveď, že časopis bol 2 roky sledovaný a  spĺňal kritéria pre 
karentovanosť (CC). Pracovisko malo  potvrdiť, či chce  postupovať v procese na získanie 
karentovanosti, čo ÚEt SAV urobil. Odpoveď o výsledku druhej fázy procesu na získanie 
karentovanosti očakávame koncom roka 2007 alebo začiatkom roka 2008.  Upozorňujeme, 
že hoci Slovenský národopis nie je ešte zahrnutý v databáze CC, je registrovaný 
v nasledujúcich medzinárodných databázach: CEEOL, MLA, Ulrich’s, Willings, CEJSH. 

5. Zlepšiť citačný ohlas pracovníkov, najmä v databáze Web of Science 
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Počet citačných ohlasov na práce výskumných pracovníkov v rokoch 2003–2006 vzrástol. 
Avšak požiadavku na zvýšenie citovanosti v databáze Web of Science je ťažké splniť. Web 
of Science sa opiera najmä o dáta z karentovaných časopisov, ktorých počet – ako sme 
uviedli vyššie – je v odbore etnológia relatívne nízky. 

6. Zvýšiť svoj vstup do európskeho výskumného priestoru 
V rokoch 2003-2006 patril ÚEt SAV k nemnohým pracoviskám v odbore spoločenských vied 
v SAV, ktoré sa prostredníctvom rámcových programov EÚ intenzívne zapojili do 
európskeho výskumného priestoru. Medzinárodnú spoluprácu pracovisko ďalej úspešne 
rozvíjalo v multilaterálnych a bilaterálnych projektoch, ktoré sme uviedli vyššie. 

 

vi. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k manažmentu, výskumnej 
infraštruktúre a k trendom v personálnom rozvoji 

Pracovisko nedisponuje žiadnymi rezervami v mzdovom fonde, preto je možné generačnú 
obmenu výskumných pracovníkov zabezpečiť len získaním miezd z externých zdrojov. Od 
roku 2004 sa každý rok podarilo zamestnať jedného absolventa doktorandského štúdia 
vďaka úspešnému získaniu postdoktorandských štipendií z Podporného fondu Š. Schwartza.  
Túto personálnu politiku budeme ďalej rozvíjať aj pomocou mzdových prostriedkov z veľkých 
vedeckých projektov, ako napr. projektov APVV a iných. 

 

 

Iné dôležité informácie 
V hodnotenom období 2003-2006 sa ÚEt SAV výrazne posunul v náročnosti a význame 
projektov, ktoré sa na pracovisku riešili. ÚEt SAV patril k prvým pracoviskám, ktoré vytvárali 
Centrá excelentnosti  SAV. V období 2002-2006 ÚEt SAV koordinoval Centrum excelentnosti 
SAV Procesy, ktoré združovalo  27 riešiteľov, pričom samotný ÚEt SAV mal len 20 
výskumných pracovníkov. Menežovať nový, interdisciplinárny projekt s početným tímom 
vyžadovalo nemalé úsilie. Okrem toho sa v tom istom období pracovníci  zapojili do projektov 
ŠPVV,  v ÚET SAV sa riešili, resp. riešia projekty RP EÚ. Akumulované zručnosti 
a vedomosti v menežovaní bilaterálnych, multilaterálnych a interdisciplinárnych projektov 
v ÚEt SAV za posledné obdobie vytvárajú dôležitý  vedomostný kapitál, ktorý bude možné 
účinne využiť v budúcej organizácii vedeckej činnosti.  
Zapojenie do náročných projektov zároveň zvyšovalo nároky na vedecké výstupy, vytváralo 
vyšší odborný kredit pracoviska.  Vďaka tomu sú pracovníci  v posledných rokoch 
vo zvýšenej miere  pozývaní do nových významných národných a medzinárodných 
projektov. 
V období 2003-2006 sa pracovisko  tiež výrazne posunulo v kvalite školenia doktorandov. 
Pracovisko získalo novú akreditáciu na PhD štúdium na národnej úrovni. Zapojenie ÚEt SAV 
ako partnera do „Medzinárodnej doktorandskej školy“ ďalej vytvára vážny záväzok neustále 
dbať o kvalitu a náročnosť PhD štúdia. 
Nazdávame sa, že ÚEt SAV v súčasnosti predstavuje dynamické pracovisko, ktoré má dobre 
spolupracujúci tím výskumných pracovníkov staršej i mladšej generácie, ktoré prijíma nové 
odborné výzvy, vytyčuje v spolupráci  s inými inštitútmi na Slovensku  nové výskumné trendy 
na národnej úrovni a úspešne sa zapája do medzinárodnej vedeckej spolupráce 
v európskom výskumnom priestore.  
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