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Dotazník
Súhrn hlavných aktivít vedeckej organizácie
Slovenskej akadémie vied
Hodnotené obdobie: 1. január 2007 – 31. december 2011

I. Základné informácie o hodnotenej organizácii:
1. Názov a adresa organizácie
Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, Klemensova 19, Bratislava 1, SR
2. Vedenie organizácie
Útvar riaditeľa

Meno

Vek

Vo funkcii v rokoch

Riaditeľka

PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.

61

2000 -

Zástupkyňa riaditeľky

PhDr. Katarína Popelková, CSc.

46

2000 -

Vedecká tajomníčka

PhDr. Katarína Popelková, CSc.

46

1998-2006, 2009 -

3. Predsedkyňa 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 ekvivalent plného
pracovného času (FTE) za roky 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 a priemer za
hodnotené obdobie
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ii. Počet zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním zapojených do výskumu a
vývoja (okrem doktorandov) na jednotlivých oddeleniach/útvaroch organizácie
a jeho prepočet na ekvivalent plného pracovného času (FTE) za roky 2007,
2008, 2009, 2010, 2011 a priemer za hodnotené obdobie

Výskumní pracovníci

2007

2008

2009

2010

2011

Priemer

Počet FTE Počet FTE Počet FTE Počet FTE Počet FTE Počet FTE

Celkom v organizácii

27

22,85

27

23,00

28

22,15

27

20,65

25

21,11

26,80

21,95

Vedeckovýskumný úsek

25

20,85

25

21,00

26

20,15

25

18,65

23

19,10

24,80

19,95

Informačno-dokumentačný úsek

2

2,00

2

2,00

2

2,00

2

2,00

2

2,00

2,00

2,00

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

5. Základné informácie o rozpočte mzdových prostriedkov organizácie
i. Suma mzdových prostriedkov organizácie1 pridelená z inštitucionálnych
zdrojov Slovenskej akadémie vied (SAV) v rokoch 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
a priemer za hodnotené obdobie
Mzdové prostriedky (MP)
Mzdové prostriedky spolu (mil. EUR)

2007

2008

2009

2010

2011

Priemer

0,268

0,284

0,311

0,323

0,305

0,298

6. URL webovej stránky organizácie
http./www.uet.sav.sk/

1

Objem mzdových prostriedkov bez odvodov do poisťovní so započítaním sumy miezd pracovníkov THS, ktorú
organizácii poskytne ETO Úradu SAV. Rozpočet v Sk prepočítajte na eurá podľa konverzného kurzu
1€ = 30,126 Sk. (Podobne aj v ďalších tabuľkách.)
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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
Podľa Zriaďovacej listiny Ústavu etnológie SAV, zo dňa 9. 9. 2003 má organizácia nasledujúce
poslanie a úlohy:
Čl. 1
Základný účel a predmet činnosti
1. Ústav je vedeckou organizáciou základného výskumu so zameraním na etnologické a kultúrnoantropologické 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)
Súhrn aktivít výskumu a vývoja organizácie za hodnotené obdobie
V zhode s úlohami zakotvenými v Zriaďovacej listine, s koncepciou a stratégiou pracoviska z roku
2006 sa v ÚEt SAV rozvíjal výskum, opierajúci sa o vedecký diskurz v (európskej) etnológii, sociálnej
a kultúrnej antropológii a širšie v sociálnych vedách. Pracovisko sa taktiež už druhé desaťročie venuje
porovnávacej religionistike, ktorá nemá samostatné výskumné pracovisko v rámci SAV. Etnológiu
v podmienkach Slovenska (a širšie v tradícii strednej Európy) možno chápať ako disciplínu, ktorá
vzišla z výskumu zameraného na kultúru a spôsob života vlastného národa a vlastnej krajiny
(národopis). V ostatných približne troch desaťročiach sa etnológia sústredila na výskum kultúrnych
konštrukcií neskoromoderných spoločností. Zaoberá sa funkciou a premenami kultúrnych javov,
vplyvom modernizačných, globálnych a lokálnych kultúrnych procesov na ich zmenu. Tematicky sa
orientuje na kultúrne javy rôznych skupín, ktoré sa definujú etnicky, sociálne, lokálne, vekovo,
rodovo a i. Zároveň v uplynulom období pracovníci ÚEt SAV reagovali na viac rokov trvajúce
medzinárodné i národné diskusie o prekračovaní hraníc medzi odbormi (európska) etnológia, sociálna
a kultúrna antropológia a vo svojich výskumných projektoch do veľkej miery čerpali z teoretických
a metodologických podnetov prác antropológov, sociálnych vedcov všeobecne. Môžeme konštatovať,
že výskum v ÚEt SAV sa zreteľne posunul od historického, vývinového alebo typologického štúdia
(tradičnej) kultúry vlastného národa vo vlastnej krajine smerom ku komplexnejšiemu
(antropologickému) výskumu človeka a kultúry, čomu zodpovedali ako projekty, tak aj publikačné
a iné výstupy pracoviska (pozri ďalej). Prejavila sa tiež dlhodobejšia snaha preniesť výskumy aj do
iných krajín ako Slovensko (napríklad Veľká Británia, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Guatemala
a pod.) Tematicky sa výskumné projekty orientovali na štyri oblasti stanovené v koncepcii pracoviska
v roku 2006: 1. Výskum sociálnych a kultúrnych zmien a transformačných procesov po roku 1989, 2.
Výskum etnických menšín, 3. Výskum tradičnej kultúry a kultúrneho dedičstva, 4. Výskum
teoretických otázok a dejín disciplíny. V nasledujúcej časti budeme komentovať hlavné vedecké
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výstupy podľa uvedených oblastí. Sústredíme sa najmä na záverečné výstupy (monografie, zborníky,
kapitoly a pod.). Z dôvodu limitovaného rozsahu vynecháme komentár ďalších početných vedeckých
výstupov, ktoré je možné vyhľadať v Správach o činnosti organizácie za roky 2007 až 2011
(http://www.uet.sav.sk/vyrocnespravy.htm), alebo ktoré sa uvádzajú vo výberoch vedeckých výstupov
v nasledujúcej časti III. i.-iv. Názvy výstupov budú v skrátenej podobe. Celé bibliografické údaje sa
nachádzajú v časti III. i.-iv., alebo sú k nahliadnutiu v Správach. V prípade viacerých autorov patria
podčiarknuté mená pracovníkom ústavu.
Výskum sociálnych a kultúrnych zmien a transformačných procesov po roku 1989
Táto oblasť tvorila v rokoch 2007–2011 významnú časť vedeckej produkcie pracoviska. Pracovníci sa
zamerali v zhode s domácimi a medzinárodnými výskumnými projektmi (pozri III., 4) na
sociokultúrnu zmenu na Slovensku i v iných krajinách pod vplyvom sociálnej, kultúrnej
a ekonomickej transformácie po roku 1989, globalizačných procesov ako aj procesov európskej
integrácie. Bádatelia sledovali spomínané procesy najmä na mikrosociálnej úrovni v lokálnych
komunitách mestského i vidieckeho typu všeobecne, alebo na príklade vybraných kultúrnych javov
v súčasnosti. Do tejto oblasti však zaraďujeme i výstupy, ktoré sa zaoberali sociokultúrnymi zmenami
v minulosti, v 19. a 20. storočí.
Širšie otázky súčasnej ekonomickej a sociálnej transformácie skúmal riešiteľský kolektív pod vedením
O. Danglovej (VEGA 2/5104/26) vo vybraných lokalitách malokarpatského regiónu a spracoval
v záverečnej kolektívnej monografii DANGLOVÁ, O. – ZAJONC, J. (Ed.): Mestá a dediny pod
Malými Karpatmi. 2007. Z prostredia tohto výskumného kolektívu vzišiel i zborník o sociokultúrných
zmenách pod vplyvom procesov európskej integrácie Trendy regionálneho a miestneho rozvoja na
Slovensku. Ed. Z. Beňušková, O. Danglová. 2007. K poznaniu transformácie, zmeny a inovácií
prispel ďalej medzinárodný zborník Changing Social Practices and Strategies. Case Studies from
Central and Eastern Europe and Mongolia. Eds. F. Pine and J. Podoba. 2007, ktorého jeden z editorov
bol pracovník ÚEt SAV.
V 2002–2006 koordinoval ÚEt SAV v spolupráci s Historickým ústavom SAV 26-členný
interdisciplinárny kolektív Centra excelentnosti SAV Kolektívne identity v moderných spoločnostiach.
Región strednej Európy, zložený z 5 ústavov SAV (okrem hore uvedených) a 4 katedier Univerzity
Komenského. Záverečné dve ťažiskové monografie (okrem množstva čiastkových štúdií a viacerých
autorských monografií) vyšli v nasledujúcich dvoch rokoch. KRIVÝ, Vladimír. – DANGLOVÁ,
Oľga. Svet mnohých „MY a ONI“. Kolektívne identity na súčasnom Slovensku. 2006. (vyšlo v roku
2007). Monografia priniesla výsledky etnologických (O. Danglová) a sociologických výskumov (V.
Krivý), ktoré sa venovali otázke formovania lokálnych, regionálnych a iných kolektívnych identít z
mikro- a makropohľadu. Vďaka rozsiahlym empirickým výskumom a prepojeniu sociologickej
i etnologickej interpretácie kniha poskytla vynikajúci obraz o procesoch vytvárania a fungovania
kolektívnych identít v súčasnej ekonomickej, spoločenskej, kultúrnej a ideovej transformácii na
Slovensku. Publikácia My a tí druhí v modernej spoločnosti : konštrukcie a transformácie kolektívnych
identít. Editorky: Gabriela Kiliánová – Eva Kowalská – Eva Krekovičová. 2009 (v spolupráci
s Historickým ústavom SAV) sa venovala procesom vytvárania kolektívnych identít na Slovensku,
v (stredo)európskom, v niektorých kapitolách i v mimoeurópskom kontexte. Zhromaždený výskumný
materiál siaha od 17. storočia po súčasnosť a je vo viacerých prípadoch prvý raz publikovaný. 22
riešiteľov rozdelených do skupín napísalo 6 kapitol: Identita a rod, Identita a jazyk, Identita a
religiozita, Identita a národ, Identita a menšina, Identita a konflikt, ako i obsiahly teoretický a
metodologický Úvod i Záver. Teoretické úvody a zovšeobecňujúce závery majú i jednotlivé kapitoly.
Výskum priestoru mesta a jeho premien tvorí v ÚEt SAV pevný bádateľský fokus od začiatku 90.
rokov 20. storočia. V rámci projektu o diverzifikácii mestského priestoru VEGA 2/0122/08, 2008–
2010, VEGA 2/0099/11, 2011–2013, a tiež medzinárodného európskeho projektu Sustainability in
a Glocalising World, 6 RP EÚ (ďalej SUS.DIV) na roky 2006–2010 (pozri III. 4) možno upozorniť na
kapitolu v jednej zo záverečných zahraničných monografií: BITUŠÍKOVÁ, Alexandra – LUTHER,
Daniel. From Uniformity to Sustainable Diversity: Transformations of a Post-Socialist City. In The
Sustainability of Cultural Diversity. Nations, Cities and Organizations. Eds. M. Janssens, M.
Bechtold, A. de Ruijter, D. Pinelli, G. Prarolo, V. Stenius. 2010. Taktiež v rámci projektu SUS. DIV
6RP EÚ D. Luther spolu s A. Bitušíkovou (UMB Banská Bystrica) editovali tretiu, záverečnú
kolektívnu monografiu, vydanú v slovenskom a anglickom jazyku. Monografia sumarizuje výsledky
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výskumov v postsocialistických mestách z pohľadu kultúrnej a sociálnej rôznorodosti. BITUŠÍKOVÁ,
Alexandra a LUTHER, Daniel eds. Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku III.: globálne a lokálne
v súčasnom meste. Cultural and Social Diversity in Slovakia III. : Global and Local in Contemporary
City. 2010. Významným výstupom v oblasti historickej urbánnej etnológie bola i monografia
LUTHER, Daniel: Z Prešporka do Bratislavy. Bratislava. 2009, ktorá priniesla súhrn málo známych
skutočností o zmene každodenného života obyvateľov Bratislavy v rokoch 1918 až 1938.
Vďaka Dohode o vedeckej spolupráci a spoločnom publikovaní pripravili ÚEt SAV, Etnologický
ústav AV ČR spolu so Štatutárnym mestom Brno – Archivem města Brna kolektívnu vedeckú
monografiu FERENCOVÁ, Michaela, NOSKOVÁ, Jana a kol: Paměť města : obraz města, veřejné
komemorace a historické zlomy v 19. – 21. století. 2009. Práca predstavuje významný prínos k
poznaniu historických, kultúrnych a sociálnych zmien v mestskom prostredí v Česku, Nemecku a na
Slovensku za posledných 200 rokov. Monografia obsahuje tiež obšírny teoreticky úvod oboch
zostavovateliek, v ktorom sa zaoberajú konceptom pamäť, jeho rôznym chápaním a aplikovaním
najmä vo výskumoch mesta.
Na pomedzí urbánnej etnológie a výskumu menšín, predovšetkým židovskej minority, stoja tiež
viaceré publikácie P. Salnera, ktoré uvádzame ďalej v časti Výskum etnických menšín.
V poslednom období v ÚEt SAV pokračovali výskumy migrácie v Európe. Z tohto tematického prúdu
vyzdvihujeme najmä prácu Z. Búrikovej, ktorá je výsledkom jej jednoročného etnografického
výskumu vo Veľkej Británii o slovenských opatrovateľkách detí – au pair – v britských rodinách
v Londýne. Empirické dáta Z. Búrikovej doplnili výskumy D. Millera (University College of London),
ktorý sa zameral na britských členov skúmaných rodín. Výsledná monografia BÚRIKOVÁ, Zuzana MILLER, Daniel. Au Pair. 2010, priniesla vysoko hodnotné výskumné výsledky o pracovnej migrácii
a vyvolala značný záujem médií vo Veľkej Británii i na Slovensku. Kniha Z. Búrikovej a svetovo
uznávaného sociálneho antropológa D. Millera je vynikajúcim výsledkom medzinárodnej vedeckej
spolupráce.
V súvislosti s rozvíjajúcim sa výskumom porovnávacej religionistiky na pracovisku a s participáciou
v medzinárodnom európskom projekte Religion and Values: Central and Eastern European Research
Network 6 RP EÚ (ďalej REVACERN ) na roky 2007–2009 (pozri III. 4.), ako aj v projekte VEGA
2/0106/08, na roky 2008–2010, editovala T. Podolinská (v spolupráci s G. Kiliánovou) monotematické
číslo o súčasnej náboženskej viere a sekularizačných procesoch v Európe pre Anthropological Journal
of European Cultures. New Forms of Modern Religiosity in Europe. 2010. V čísle vyšli 2 štúdie
pracovníčiek ÚEt SAV T. Bužekovej a T. Podolinskej (pozri III., 1). Nové empirické dáta z výskumu
súčasných náboženstiev priniesla i zahraničná štúdia (v rozsahu monografie) PODOLINSKÁ, Tatiana.
Religiozita v dobe neskorej modernity: Prípad Slovensko. In: Sociální studia, 2008.
V roku 2009 T. Bužeková ukončila viacročné empirické výskumy súčasného čarodejníctva/bosoráctva
v niekoľkých obciach na západnom a strednom Slovensku. V rámci projektu VEGA 2/0044/08 vyšla
výsledná vedecká monografia BUŽEKOVÁ, Tatiana. Nepriateľ zvnútra : nadprirodzená hrozba v
ľudskej spoločnosti. 2009. Kniha je vzhľadom na spracovaný empirický materiál i na použitý
metodologický prístup kognitívnej antropológie významným výstupom v etnologickej a sociálnoantropologickej vedeckej spisbe na Slovensku. V metodologickej nadväznosti na predchádzajúcu
prácu bola publikovaná o dva roky neskôr kolektívna monografia BUŽEKOVÁ, Tatiana,
JEROTIJEVIĆ, Danijela, KANOVSKÝ, Martin. Kognitívne vysvetlenie magických predstáv a praktík.
2011 (projekt VEGA 2/0092/11, na roky 2011–2013). Hoci sa autori opierajú o empirický materiál z
rôzneho prostredia (urbánne a rurálne prostredie na Slovensku, urbánne prostredie v Srbsku), kapitoly
knihy spája spoločná teoretická báza kognitívnej antropológie.
Podľa stanovenej koncepcie pracovisko venovalo sústredenú pozornosť výskumom každodennej
kultúry a spôsobu života na Slovensku v období socializmu a postsocializmu. Táto oblasť sa skúma/la
v dvoch projektoch VEGA 2/6059/27 (2007–2009) a 2/0043/10 (2010–2012). Na záver prvého
projektu hlavná riešiteľka pripravila kolektívnu publikáciu Hodnota zmeny - zmena hodnoty:
demarkačný rok 1989. Zuzana Profantová a kolektív. 2009. Prináša výsledky etnologických,
historických, literárnovedných, politologických, sociologických a iných výskumov, zameraných na
každodenný život v čase reálneho socializmu a po roku 1989. Zhromaždené empirické dáta sa
interpretujú cez prizmu pojmov ako dynamika hodnôt, sociálna a kultúrna zmena, sloboda,
každodennosť a iné.
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Materiálnej kultúre v období socializmu sa venovala monografia PODOBA, Juraj. Vývoj staviteľstva a
spôsobu bývania v dedinskom prostredí v 20.storočí : etnografické aspekty štúdia kontinuitných a
diskontinuitných procesov v podmienkach industrializácie krajiny a socialistickej kolektivizácie
poľnohospodárstva. 2011, pripravovaná v rámci projektu VEGA 2/0106/08.
Výskum etnických menšín
V roku 2008 skončili traja vedeckí pracovníci M. Benža, P. Slavkovský a R. Stoličná dlhoročný
terénny výskum tradičnej kultúry slovenských menšín (1991 až 2008) posledným projektom VEGA
2/6009/27. Hlavné výstupy celej úlohy boli komentované v predchádzajúcom akreditačnom dotazníku
(5 monografií v rokoch 1998 až 2005 a záverečná sumárna monografia 2006). Tým sa úspešne
uzavrela jedna dôležitá etapa výskumov tradičnej kultúry slovenských menšín v zahraničí, ktorá
svojou šírkou nemala obdobu v etnológii na Slovensku. V ďalšom období sa pristúpilo k opakovaným
tematickým výskumom najmä slovenskej menšiny v Maďarsku v rámci bilaterálneho projektu ÚEt
SAV s Výskumným ústavom Slovákov Maďarsku (pozri III. 4). Pracovníčka E. Krekovičová
spolupracovala na príprave zborníka KREKOVIČOVÁ, E. – UHRINOVÁ, A. – ŽILÁKOVÁ, M.
(eds): Kontexty identity/Az identirás összefuggései. 2010.
Všeobecne sa otázkam menšín venoval zborník, ktorý vznikol v česko-slovenskej spolupráci Minority:
Construct or Reality? On Reflection and Self-realzation of Minorities in History. Eds. Z. Jurková, B.
Soukupová, H. Novotná, P. Salner. 2007.
Na území Slovenska sa výskumy etnických menšín sústredili v ostatnom období najmä na židovskú
a rómsku menšinu, nakoľko štúdium oboch menšín bolo pred rokom 1989 z politických a iných
dôvodov málo rozvinuté. V prípade rómskej menšiny ide dlhodobo o spoločensky pálčivú tému.
V uplynulom období vzniklo niekoľko na seba nadväzujúcich prác o židovskej menšine SALNER,
Peter. Budúci rok v Bratislave alebo Stretnutie. 2007; VRZGULOVÁ, Monika. Deti holokaustu. 2007;
SALNER, Peter. Mozaika židovskej Bratislavy. 2007; SALNER, Peter: Premeny židovskej Bratislavy.
2008. Významná je kniha SALNER, Peter. Minulý rok v Jeruzaleme. 2010, ktorá vznikla ako
záverečná práca v rámci projektu Centra excelentnosti SAV pre výskum a rozvoj občianstva
a participácie (ďalej COPART), 2007–2010, ktorého hlavným riešiteľským pracoviskom bol Ústav
výskumu sociálnej komunikácie SAV. V práci autor rieši otázky konštrukcie skupinovej identity na
príklade židovskej minority. V projekte VEGA 2/0099/11 bola tiež pripravená kolektívna vedecká
monografia BUMOVÁ, Ivica – GAŽOVIČOVÁ, Tina – SALNER, Peter – SOUKUPOVÁ, Blanka.
Premeny židovskej identity po holokauste. 2011. Práca prináša bohatý empirický materiál o súčasných
trendoch vo vytváraní identity moderného človeka, ktorého predkovia sú Židia.
Z výskumov v prostredí rómskej menšiny vysoko hodnotíme odbornú publikáciu Nepriznaný
holocaust : Rómovia v rokoch 1939–1945. Editori Zuza KUMANOVÁ, Arne B. MANN. 2007.
Publikácia prináša informácie o prenasledovaní Rómov v období 1939–1945, nové materiály získané
výskumami editorov a cenný obrazový materiál. V roku 2010 pracovníci T. Podolinská, T. Hrustič a
doktorandi ÚEt SAV Ľ. Hrustičová a J. Štofej riešili aplikovaný projekt Výskum sociálnej inklúzie
Rómov náboženskou cestou (SIRONA 2010). T. Podolinská a T. Hrustič celkovo koordinovali v
projekte 15 vedeckých pracovníkov a 4 študentov z rôznych pracovísk. Výsledky výskumu zhrnuli do
publikácie, ktorá po prvý raz priniesla podrobné informácie o činnosti veľkých, malých,
registrovaných a neregistrovaných cirkví a náboženských hnutí na Slovensku medzi Rómami. Zároveň
autori zverejnili odporúčania na tvorbu vládnych a iných politík v prospech úspešného začlenenia
Rómov do majority spoločnosti na Slovensku. PODOLINSKÁ, Tatiana a HRUSTIČ, Tomáš eds. Boh
medzi bariérami. Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou. 2010. Publikácia mala veľký ohlas
v odborných kruhoch a médiách.
ÚEt SAV sa prostredníctvom pracovníčky M. Ferencovej zapojil do riešenia medzinárodného
európskeho projektu Models and their Effects on Development paths:an Ethnographic and
comparative Approach to knowledge transmission and livelihood strategies. 7 RP EÚ (ďalej
MEDEA), 2009–2012. Koordinátorom je Goldsmiths University London, projektovým partnerom na
Slovensku Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav sociálnej antropológie. M. Ferencová
sa v projekte zamerala na čiastkovú úlohu Štát a občianska spoločnosť. Účasť ÚEt SAV v projekte sa
skončila 30.9.2011 po odchode M. Ferencovej z pracoviska.
V období 2007–2010 G. Kiliánová spolupracovala v interdiciplinárnom medzinárodnom projekte
Reflexia kultúrnych interferenčných priestorov (pozri III., 4). Výstupom bola okrem iného zahraničná
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monografia KILIÁNOVÁ, Gabriela. Identität und Gedächtnis in der Slowakei. Die Burg Devín als
Erinnerungsort. 2011, ktorá sa venuje miestu pamäte a národnému symbolu v závislosti na
konštruovaní etnických identít v 19. až 21. storočí. Monografia je prepracovaná a doplnená verzia
pôvodnej slovenskej práce: Identita a pamäť. Devín/Theben/Dévény ako pamätné miesto. Bratislava.
2005.
Výskum tradičnej kultúry a kultúrneho dedičstva
Za významný odborný ako aj aplikačný výstup pracoviska pokladáme elektronickú encyklopédiu
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom. Projekt, ktorý ÚEt SAV riešil spolu s
Koordinačným centrom tradičnej ľudovej kultúry, je implementáciou vládnej úlohy Koncepcia
starostlivosti Slovenskej republiky o tradičnú ľudovú kultúru, schválenej 8.8.2007. Elektronická
encyklopédia, zverejnená na stránke http://www.ludovakultura.sk/, je určená najširšej verejnosti.
Obsahuje 1813 hesiel, ktoré stručne a čo najobsažnejšie poskytujú informácie o javoch tradičnej
ľudovej kultúry na území Slovenska, o každodennom aj sviatočnom živote jeho obyvateľov –
Slovákov i príslušníkov národnostných menšín. Okrem textov sa množstvo informácií odovzdáva i
prostredníctvom bohatej obrazovej, zvukovej a filmovej dokumentácie, ktorá je súčasťou hesiel.
Zásadný posun v tejto oblasti výskumu priniesli syntetizujúce výsledky projektu Tradičná kultúra
Slovenska ako súčasť kultúrneho dedičstva Európy (projekt APVV-0530-06, riešený v spolupráci
s Katedrou etnológie a kultúrnej antropológie FF UK v rokoch 2007–2009), v rámci ktorého vyšli tri
monografie: DANGLOVÁ, Oľga. Výšivka na Slovensku. 2009. Autorka komplexným spracovaním
tradičných výšiviek na Slovensku a ich komparáciou v európskom priestore pozoruhodne obohatila
poznatky o kultúrnom dedičstve. Kniha prináša bohatý ilustračný materiál. Monografia
SLAVKOVSKÝ, Peter. Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej
Európe. 2009 je uceleným výstupom dlhoročných výskumov autora o agrárnej kultúre Slovenska,
ktorú autor porovnáva s agrárnou kultúrou slovenských enkláv v strednej a južnej Európe. Práca sa
stala zároveň podkladom libreta pre úspešnú výstavu v Slovenskom národnom múzeu –
Etnografickom múzeu v Martine v roku 2009. Tretia monografia NOVÁKOVÁ, Katarína.
Vinohradníctvo a vinohradníci v procesoch transformácií. 2009 sa zaoberá špecifikami spôsobu
života, práce a materiálnych prejavov kultúry socioprofesijnej skupiny vinohradníkov s dôrazom na
uchovávanie tradičných kultúrnych foriem. Rovnako dôležitým výstupom projektu APVV-0530-06 je
kompletná digitalizácia archívu negatívov, diapozitívov a kresieb, získaných počas doterajšej
existencie pracoviska. Výsledkom je elektronická databáza cca 150 000 archívnych jednotiek
etnologických dokumentov (v tomto počte sú zahrnuté i dokumenty spolupracujúceho pracoviska
Katedry etnológie a kultúrnej antropológie FF UK) . Databáza je prístupná odbornej obci i širokej
verejnosti prostredníctvom internetu na adrese http://www.uet.sav.sk/dokumentacia.htm#digiarchiv/.
Na výsledky projektu APVV nadväzuje vedecký kolektív pod vedením D. Raticu, ktorý spolupracuje
v medzinárodnom európskom projekte Ochrana a rozvoj dedičstva ľudovej kultúry v strednej Európe –
ETNOFOLK projekt European Regional Development Fund (ďalej ETNOFOLK), 2011–2014 (pozri
III. 4.). Koordinátorom projektu je Etnologický ústav AV ČR v Prahe. Cieľom projektu je vytvorenie
internetového portálu, na ktorom budú prezentované ukážky kultúrneho dedičstva, napríklad ľudovej
architektúry, odevu, hudby, zvykov, viery a i. vo forme obrázkov, audiozáznamu a videa. Nakoľko
projekt začal v máji 2011, doterajšie výsledky sa sústreďujú na podrobnejšie spracovanie (odborný
popis) digitalizovaných obrazových dokumentov ÚEt SAV.
Dlhodobá spolupráca so Slovenským národným múzeom viedla k príprave publikácie Chute a vône
Slovenska. Zborník štúdií o kulinárnych tradíciách. Zost. R. Stoličná. 2007, ktorá slúžila zároveň ako
katalóg rovnomennej rozsiahlej výstavy, otvorenej v SNM v Martine 28.11.2007. Zborník v mnohých
prípadoch po prvý raz priblížil vedeckej i laickej verejnosti tradičné jedlá Slovákov a etnických
menšín na území Slovenska a vysvetlil ich symbolický význam.
V rámci projektu Folklórne žánre a sociálna komunikácia, VEGA 2/0044/08, 2008–2010, vyšli dve
publikácie venované kultúrnemu dedičstvu. Odborná monografia BUŽEKOVÁ, Tatiana. Za horama,
za vodú... Ľudové rozprávania z obce Závod. 2007, venovaná tzv. poverovým rozprávaniam zo
západného Slovenska. Druhou je monografia DROPPOVÁ, Ľubica – KREKOVIČOVÁ, Eva. Počujte
Panny, aj vy Mládenci ... : letákové piesne zo slovenských tlačiarní. Bratislava. 2010, ktorá spracovala
doteraz zanedbaný veľký korpus jarmočných piesní z územia Slovenska z obdobia 19. a 20. storočia.
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Ide o prvú vedeckú publikáciu na Slovensku, ktorá slovenský materiál tohto druhu začleňuje do
medzinárodného katalógu balád a naratívnych piesní.
V projekte VEGA 2/0043/10, 2010–2012, hlavná riešiteľka zostavila monografiu – súborné vydanie
svojich štúdií, ktoré sa zaoberajú procesom včleňovania folklóru do literatúry PROFANTOVÁ,
Zuzana. Od folklóru k literárnemu folklorizmu. 2011.
ÚEt SAV sa prostredníctvom svojho pracovníka M. Benžu dlhodobo venoval kartografickému
spracovaniu dejín evanjelickej cirkvi a. v. na území Slovenska. Výsledkom projektu, v ktorom ÚEt
SAV spolupracoval s vedeckým tímom na Prírodovedeckej fakulte UK (VEGA 1/4551/07, 2007–
2009), sa stal Historický atlas evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Vedecká redaktorka mapovej
časti: Dagmar Kusendová, Vedecký redaktor textovej časti Mojmír Benža. Liptovský Mikuláš :
Tranoscius, a. s., 2011, ktorý poskytuje informácie k štúdiu náboženskej diverzity v minulosti.
Od roku 2010 sa T. Podolinská venuje výskumu svetového kultúrneho dedičstva mayskej kultúry
(religiózne nápisy) v Guatemale v rámci medzinárodného projektu Uaxactún, ktorého koordinátorom
je Slovenský archeologický a historický inštitút v Bratislave (pozri III. 4.).
Výskum teoretických otázok a dejín disciplíny
Teoretické a metodologické problémy boli súčasťou viacerých výstupov spomínaných vyššie.
Napríklad koncepty identita, pamäť a skupina rozpracovala G. Kiliánová v Úvode monografie My a tí
druhí v modernej spoločnosti : G. Kiliánová – E. Kowalská – Eva Krekovičová. 2009. V tej istej
publikácii riešil metodologické otázky výskumu identity a konfliktu J. Podoba v úvode rovnomennej
kapitoly. Konceptom pamäť sa zaoberali M. Ferencová s J. Noskovou (AV ČR, Brno) v Úvode
monografie FERENCOVÁ, Michaela, NOSKOVÁ, Jana a kol. Paměť města : obraz města, veřejné
komemorace a historické zlomy v 19. – 21. století. 2009. Prínosné metodologické a teoretické časti sa
nachádzajú tiež vo viacerých horeuvedených prácach napríklad Bužeková 2009, Luther – Bitušíková
2010, Podolinská 2008, Salner 2010, alebo v samostatných štúdiách napríklad Podoba 2007 (pozri
III.1.i.) a iní.
V sledovanom období sa riešili dva projekty zamerané na dejiny etnológie v druhej polovici 20.
storočia. Prostredníctvom D. Raticu ÚEt SAV spolupracoval aj na treťom projekte o dejinách
etnológie v 20. storočí (koordinátor FiF UKF, Nitra) V rámci VEGA projektu č. 2/0041/08, 2008–
2010, zameranom na dejiny vedeckého myslenia v etnológii na Slovensku v druhej polovici 20.
storočia vyšlo okrem čiastkových príspevkov monotématické číslo Slovenského národopisu 2010, roč.
58, č. 4, obsahujúce výsledné štúdie G. Kiliánovej – K. Popelkovej, R. Stoličnej, M. Benžu a J.
Zajonca. V nadväzujúcom projekte VEGA 2/0086/11, 2011–2013, o dejinách etnológie na Slovensku
v druhej polovici 20. stor. P. Slavkovský publikoval vedeckú monografiu, ktorá sumarizuje poznatky o
vývine etnografického záujmu o agrárnu kultúru a spôsob života roľníka od polovice 18. až po koniec
20. storočia. SLAVKOVSKÝ, Peter. Svet roľníka. Agrárna kultúra Slovenska ako predmet
etnografického výskumu. 2011. V ÚEt SAV je snaha spracovať predovšetkým dejiny etnológie na
Slovensku v rokoch 1948 až 1989, vplyvy ideológie marxizmu-leninizmu na metódy, metodológiu
a vedecké výsledky produkované najmä (ale nie výlučne) pracoviskom SAV v príslušnom období.
V projekte sa okrem archívneho výskumu a kritického čítania odborných textov zo sledovaného
obdobia využívajú i rozhovory s príslušníkmi staršej generácie etnológov na Slovensku.
Súhrn aktivít výskumu a vývoja organizácie za hodnotené obdobie, ich význam z národného
hľadiska
V rokoch 2007–2011 ÚEt SAV pokračoval v úlohe iniciátora viacerých národných projektov (VEGA,
Fond sociálneho rozvoja), ktoré otvárali nové témy výskumu v odbore etnológia/antropológia, ako
napríklad sledovanie sociokultúrnych zmien a adaptácie na lokálnej, regionálnej úrovni vzhľadom na
procesy európskej integrácie, ekonomickej, kultúrnej a sociálnej transformácie, procesov
diverzifikácie, ďalej pod vplyvom vybraných procesov ako napríklad vytvárania občianskej
spoločnosti, so zameraním na špeciálne sociálne skupiny, ako napríklad na Rómov a iné (pozri
vyššie). V oblasti kultúrneho dedičstva ÚEt SAV získalo niekoľko grantov na projekty, ktoré zásadne
posunuli výskum v tejto oblasti. Máme na mysli najmä projekt APVV 0530-06 Tradičná kultúra
Slovenska ako súčasť kultúrneho dedičstva Európy a elektronická encyklopédia tradičnej kultúry,
financovaná prostredníctvom Ministerstva kultúry SR.
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ÚEt SAV spravuje obsiahly vedecký archív a vedeckú odbornú knižnicu (bližšie III. 8. iv). Pracovisko
vydáva centrálny etnologický časopis Slovenský národopis a iné periodiká. Pracovníci v období 2007–
2011 získali a riešili aktuálne, často novátorské projekty, zapojili sa do interdisciplinárnych projektov,
ktoré patrili k najvýznamnejším na národnej úrovni (Centrum excelentnosti COPART a iné). Vedecké
ohlasy, pozvánky na vedecké podujatia, účasť vo vedeckých grémiách, členstvá vo vedeckých radách,
redakčných radách, organizačných výboroch konferencií i získané ocenenia (pozri ďalej III.)
poukazujú na odborný kredit a vedecký potenciál, aký má kolektív pracovníkov ÚEt SAV, ktorý tvorí
vyvážená skupina starších a mladších vedeckých pracovníkov.
Súhrn aktivít výskumu organizácie za hodnotené obdobie, ich význam z medzinárodného
hľadiska, zapojenie organizácie do európskeho výskumného priestoru
Výskumnými projektmi, ktoré sú popísané vyššie, sa pracovisko zapojilo do aktuálneho
spoločenskovedného bádania v Európe. Najmä vo výskume procesov diverzifikácie v mestách (projekt
SUS.DIV 6 RP EÚ) a vo výskume náboženských zmien (REVACERN 6 RP EU) v postsocialistickej
spoločnosti pracovníci vstúpili do európskeho výskumného priestoru, kde sa podieľali na riešení
náročných medzinárodných, interdisciplinárnych projektov. Celkovo pracovníci ÚEt SAV v období
2007–2011 spolupracovali v piatich projektoch 5., 6. alebo 7 RP EÚ. Okrem spomenutých projektov
SUS.DIV 6 RP EÚ, REVACERN 6 RP EÚ a MEDEA 7 RP EÚ, išlo o dva na seba nadväzujúce
projekty European Doctorate in Social History of Europe and the Mediterranean 5 RP EÚ, 2002–2005
a 6 RP EÚ, 2005–2009, (ďalej ED), ktoré vytvorili európsku sieť na výmenu doktorandov. ÚEt SAV
bol vyzvaný na účasť v projekte vďaka dlhodobým pracovným kontaktom s hlavným koordinátorom
Universita Ca’Foscari di Venezia, Taliansko a do spolupráce prizval Historický ústav SAV. V projekte
sa školili doktorandi v oblasti sociálnych dejín, etnológie/antropológie a príbuzných odborov.
Absolventi projektu sa mohli uchádzať o certifikát európsky doktor. V období 2002–2005 v projekte
spolupracovali Universita Ca’Foscari di Venezia, Taliansko (koordinátor), University College of
London, Veľká Británia, Universität Bielefeld, Nemecko, Universidade Pablo de Olivede, Španielsko,
Rijksuniversiteit Groningen, Holandsko a Slovenská akadémia vied: ÚEt SAV a HÚ SAV, od roku
2005 pristúpili National and Kapodistrian University of Athens, Grécko, Instituto de Sciencias Sociais
da Universidade de Lisboa, Portugalsko, Ecole Normale Superieure de Paris, Francúzsko
a Sondertorns Hogskola, Huddinge, Švédsko. Celkovo sa v sieti vyškolilo do 200 PhD študentov. Zo
Slovenska sieť využilo 9 študentov, z toho 5 z ÚEt SAV, 3 z HÚ SAV a 1 doktorand z FF UK
Bratislava. Slovenskí doktorandi boli veľmi úspešní v zavŕšení štúdia certifikátom európsky doktor:
z 9 študentov obhájili ED certifikát 3 z ÚEt SAV, 2 z HÚ SAV a 1 absolventka ÚEt SAV sa
pripravuje na obhajobu.
Pracovníci ďalej iniciovali a pracovali vo viacerých medzinárodných projektoch napríklad APVV
SK-SI-0020-08 zameraný na porovnávacie slovinsko-slovenské štúdiá, bilaterálne projekty na základe
dohôd s partnerskými pracoviskami v Bulharsku, Maďarsku, Rusku a Srbsku. Bilaterálne projekty
napomohli udržiavať a rozvíjať dlhodobú vedeckú spoluprácu s príslušnými krajinami,
umožnili kontinuitu bádania vybraných tém ako výskum menšín (Maďarsko, Bulharsko), výskum
súčasných sociokultúrnych zmien (Srbsko, Rusko) a výmenu poznatkov zo spomínaných výskumných
oblastí (Slovinsko).
Záujem o vedecké výsledky ÚEt SAV z medzinárodného hľadiska odzrkadľujú ohlasy, pozvania
pracovníkov na medzinárodné vedecké podujatia a na prednáškové pobyty v zahraničí. Odborný kredit
pracovníkov v európskom výskumnom priestore dokumentujú členstvá vo vedeckých radách
zahraničných pracovísk, edičných radách časopisov a knižných sérií, členstvo a funkcie
v medzinárodných vedeckých organizáciách a ocenenia (bližšie III.3 a 4).
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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
V 2012–2015 sa výskum sústredí do štyroch oblastí. Následne stručne popíšeme profiláciu na národnej
a medzinárodnej úrovni. Rozpracovanie výskumu pre ÚEt SAV nasleduje v bode II.3.iii.
Sociálna a kultúrna zmena v etnologickej/sociálno-antropologickej perspektíve
Na národnej i medzinárodnej úrovni sa bádanie zameriava na etnografické výskumy modernizačných
procesov a ich dopadu na zmeny sociálnej reality v súčasných komplexných spoločnostiach. Bádatelia
na Slovensku nadväzujú na viaceré práce autorov ako A. Appadurai, U. Hannerz, D. Miller a iní.
Naďalej zostáva dôležitý výskum sociokultúrnych premien za ostatných 20 rokov v bývalej východnej
Európe, vyvolaných pádom totalitárnych režimov, následnou transformáciou a procesom európskej
integrácie. V tejto oblasti možno pozorovať metodologické i tematické napojenia na práce
zahraničných bádateľov ako M. Buchowski, C. Hann, C. Humphrey, F. Pine, K. Verdery a iní.
Zároveň sa pri výskumoch sociokultúrnej zmeny rozvíja plodná interdisciplinárna spolupráca medzi
etnológiou/antropológiou a sociológiou, politológiou a inými sociálnymi vedami.
Sociálna diverzifikácia v etnologickej/sociálno-antropologickej perspektíve
Výskum etnických otázok na Slovensku sa v poslednom období posunul smerom k širšiemu štúdiu
sociálnej diverzifikácie – etnickej, nacionálnej, konfesionálnej, vekovej, rodovej, teritoriálnej a inej.
Opodstatnenosť posunu vyplynula z potreby komplexnejšie postihnúť sociálnu realitu Slovenska
a (strednej) Európy, vyznačujúcu sa vysokým stupňom sociálnej diverzity v historickej i súčasnej
perspektíve. Súčasne akumulácia poznatkov o etnických a iných menšinách na Slovensku dovolila
prikročiť k takému širšiemu zameraniu. Výskum pracuje s konceptmi (kolektívna) identita, skupina,
pluralita, diverzita a iné, opierajúc sa o práce autorov R. Brubaker, F. Cooper, H. Loveman, P.
Stamatov, P. Bourdieu, R. Jenkins. M. Csáky a iní. V tejto oblasti výskumu sa tiež vytvára dobrá
interdisciplinárna spolupráca s viacerými sociálnymi a humanitnými vedami (pozri vyššie II.2.
napríklad centrá excelentnosti).
Výskum kultúrneho dedičstva
V súčasných spoločnostiach sa tradičná (ľudová) kultúra, presnejšie niektoré jej javy, stali súčasťou
kultúrneho dedičstva národa, etnických, lokálnych a inak definovaných skupín. Zmeny tradičných
javov, ich pretrvávanie v súčasnej kultúre, sledovanie uvedomelého pestovania prejavov tradičnej
kultúry (napríklad prostredníctvom folklórnych súborov) zostáva dôležitou výskumnou oblasťou.
Poznanie tradičných javov na Slovensku vyžaduje pokračovať i v heuristickom výskume tém, ktoré
zostali z ideologických a iných dôvodov v minulosti nepovšimnuté napríklad prejavy religiozity. Na
medzinárodnej i národnej úrovni sa výskum kultúrneho dedičstva spája s otázkami vzťahu globálnych
(kultúrnych) procesov s procesmi konštruovania skupinových tradícií, významu kultúrneho dedičstva
ako súčasti (skupinovej) pamäti a jeho úlohy v (skupinovej) identifikácii, ochrany a kultúrneho
dedičstva a pod. Bádatelia na Slovensku reagujú na práce autorov ako O. Löfgren, T. Hofer, R.
Bendix, B. Tschofen, S. MacDonald, M. Nic Craith a iní. V tejto oblasti výskumu sa využívajú
dlhoročné odborné kontakty s históriou, umenovednými a inými humanitnými disciplínami na
rozvíjanie interdisciplinárnych prístupov.
Teória, metodológia a dejiny disciplíny
V medzinárodnom kontexte posledné bdobie prinieslo niekoľko samostatných prác o teórii
a metodológii v etnológii napríklad R. Johler, P. Niedermüller, v antropológii napríklad L. H. Moore,
A. Kuper, M. Strathern a iní. Prirodzene, teória a metodológia sa rozvíja najmä v súvislosti
s konkrétnymi oblasťami výskumu, čo možno sledovať i v národnom kontexte.
Štúdium dejín vedy zaznamenalo v ostatných rokoch rozkvet, k čomu zaiste prispela potreba
reflektovať metodologické prístupy etnológie/antropológie, používané v druhej polovici 20. storočia
v podmienkach totalitárnych štátov bývalej východnej Európy v prácach napríklad C. Hanna, M.
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Szarkányho, J. Kanderta, D. Scheffela, J. Fikfaka, V. Godiny a iných. Zároveň práce o dejinách
etnológie/antropológie reagovali na širší problém tzv. „kultúrneho obratu“ (cultural turn) a
„antropologického obratu“ (anthropological turn) v spoločenských vedách, napríklad v štúdiách P.
Niedermüllera a iných. Na národnej úrovni sa výskum dejín etnológie sústredil najmä na 20. storočie,
resp. na druhú polovicu 20. storočia.
ii. Úloha a význam organizácie v rámci výskumu v danej oblasti
ÚEt SAV tvorí na Slovensku najväčšie pracovisko základného výskumu v odbore etnológia. Na
pracovisku sa rozvíja i sociálna antropológia a religionistika. Z hľadiska počtu študentov patrí ÚEt
SAV k najväčším školiacim pracoviskám doktorandov v etnológii. V horizonte cca 10 rokov ÚEt SAV
silne mobilizoval svoj vedecký potenciál. Táto skutočnosť sa prejavuje v dobrej pripravenosti
pracovníkov získavať domáce projekty z rôznych zdrojov (APVV, VEGA, projekty ministerstiev a.i.),
iniciovať či vstupovať do medzinárodných projektov, vrátane RP EÚ. Mobilizácia odborného
potenciálu sa pochopiteľne prejavila i na kvalite výstupov. Prostredníctvom projektov, vedeckých
podujatí, spolupráce s partnerskými inštitúciami na Slovensku, pracovisko spoluvytváralo,
v niektorých prípadoch vytyčovalo nové výskumné trendy na národnej úrovni (pozri II. 2).
V medzinárodných projektoch sa pracovníci podieľali na najnovšom vedeckom diskurze. Pracovisko
má v súčasnosti konsolidovaný výskumný kolektív, kvalitné odborné výsledky a vhodné
infraštruktúrne vybavenie. Má preto dobré podmienky na to, aby sa úspešne venovalo plánovaným
cieľom podľa koncepcie popísanej ďalej.
iii. Hlavné ciele koncepcie
V rokoch 2012–2015 bude pracovisko rovnomerne rozvíjať aktivity vo všetkých sférach činnosti,
stanovených v Zriaďovacej listine. V základnom a aplikovanom výskume bude postupovať v štyroch
výskumných oblastiach s vedomím, že stanovené oblasti sa prelínajú tematicky i koncepčne.
Pracovisko bude naďalej venovať veľkú starostlivosť výchove doktorandov (pozri ďalej III.5). Tak
isto sa sústredí na expertíznu činnosť a vedecko-popularizačnú aktivitu.
Výskum sociálnej a kultúrnej zmeny v etnologickej/sociálno-antropologickej perspektíve
Budú pokračovať výskumy vplyvu makrosociálnych procesov spojených s európskou integráciou,
vplyvu globalizačných procesov na sociálne a kultúrne zmeny na lokálnej/regionálnej úrovni a v rámci
vybraných sociálnych skupín. Výskum si bude všímať modely správania, stratégie aktérov, motívy
a interpretáciu konania a pod. Tematicky bude kontinuovať výskum občianskych aktivít ako
dôležitých faktorov sociokultúrnych zmien. Na pracovisku sa zhromaždili empirické poznatky
o spôsobe života v období socializmu a inováciách v kontexte postsocialistických transformačných
procesoch. Bude snahou pristúpiť k syntéze poznatkov na príklade vybraných javov ako modely
bývania a stravovania. Špeciálna pozornosť bude venovaná náboženskej zmene v kontexte
multikonfesionálneho prostredia Slovenska. V centre pozornosti zostane i otázka (sociálnej) mobility
sledovaná vo vybraných skupinách (napríklad živnostníci).
Výskum združený pod konceptom ľudové poznanie (folk knowledge) sa sústredí na modely chápania
prírodného a spoločenského prostredia, vplyvy modelov na správanie aktérov, šírenie kultúrnych
reprezentácii (napríklad folklórnych javov) a na normy (napríklad rodinných a partnerských vzťahov).
Pôjde o hĺbkové sondy do tematických oblastí vo vybraných skupinách (mládež, lokálne komunity,
religiózne a iné zoskupenia). Podobne bude postupovať prebiehajúci výskum rituálov, využívajúc
teóriu šírenia reprezentácií.
Výskum sociálnej diverzifikácie v etnologickej/sociálno-antropologickej perspektíve
Okrem etnickej bude sa sledovať prevažne rodová, veková a konfesionálna diverzita. Zaraďujeme sem
i pokračujúci výskum migrácií a ich vplyvu na sociálnu diverzifikáciu. Bádanie sa sústredí na otázky
(kolektívnej, skupinovej) identifikácie, vytváranie sietí, konštruovania skupín, adaptácie aktérov na
zmeny v diverzifikovanom urbánnom a rurálnom prostredí, otázku diverzity ako výzvy alebo prekážky
pri vytváraní sociálnej kohézie v modernej spoločnosti. Z hľadiska etnických menšín bude pokračovať
výskum najmä rómskej a židovskej menšiny na Slovensku a Slovákov v Maďarsku. Budú sa sledovať
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modely spolužitia menšín a majoritnej spoločnosti, otázky sociálnej inklúzie, vplyv holokaustu na
konštruovanie židovskej i rómskej identity a pod.
Výskum kultúrneho dedičstva
Bude pokračovať práca v medzinárodnom projekte ETNOFOLK s cieľom zverejniť vybrané javy
tradičnej kultúry prostredníctvom internetového portálu. Očakávame digitálne spracovanie celého
obrazového archívu v ÚEt SAV v rámci projektu. Pracovníci sa sústredia na ďalšie knižné syntézy
javov tradičnej kultúry ako tradičný textil, kulinárna kultúra regiónov Slovenska, duchovné piesne
a príslovná tradícia. Mimo územia Slovenska bude pokračovať výskum svetového kultúrneho
dedičstva v Uaxactúne (Guatemala).
Teória, metodológia a dejiny disciplíny
Teoretický a metodologický prístup sa bude rozvíjať cielene, v rámci konkrétnych výskumných
projektov. Očakávame zhodnotenie i teoretických výsledkov výskumov transformačného
postsocialistického obdobia, zásadnejšie príspevky k teóriám materiálnej kultúry a spotreby. Plánujú
sa ďalšie diskusie k etike vedeckého bádania.
V najbližšom období sa uzavrie práca v projekte o dejinách etnológie v druhej polovici 20. storočia.
Pokračovať bude výskum dejín vedy, špeciálne dejín inštitúcií, aktérov a ich stratégií. Súčasný stav
výskumu dejín odboru poskytuje predpoklady na syntetické práce najmä o období druhej polovice 20.
storočia.
iv. Navrhované stratégie a metódy na dosiahnutie cieľov, časový harmonogram
Koncepciu výskumu na budúce 4 roky môže ÚEt SAV implementovať za podmienky, že získa
potrebné financie z národných a medzinárodných zdrojov. Pracovisko sa cielene bude uchádzať o čo
najlepšie zdroje, využívajúc svoje doterajšie skúsenosti. Súlad projektov s koncepciou, vyváženosť
tém, optimálne využívanie vedeckého kolektívu aj časový harmonogram výskumu bude sledovať
Vedecká rada v spolupráci s Radou riaditeľa. ÚEt SAV chce pokračovať v úspešnej spolupráci
s ústavmi SAV, pracoviskami vysokých škôl, múzeami, neziskovými organizáciami a inými
inštitúciami doma i v zahraničí, ktorá napomáha zvyšovaniu kvality výstupov, rozvíjaniu
interdisciplinárneho dialógu a aplikácii výsledkov základného výskumu. Úspešnosť implementácie
koncepcie bude tiež závisieť od zabezpečenia generačnej kontinuity. ÚEt SAV sa bude usilovať získať
najlepších absolventov PhD štúdia pomocou postdoktorandských štipendií a zdrojov z nových
projektov. Plánovaná koncepcia bude vyžadovať účinné motivovanie pracovníkov, tvorivú atmosféru
prostredníctvom neformálnych i formálnych odborných diskusií na pracovisku, účasťou na vedeckých
podujatiach doma a v zahraničí a pod.
Časový harmonogram na roky 2012–2015
1. Štúdium sociálnych a kultúrnych zmien na Slovensku v kontexte európskej integrácie, globalizácie,
postsocialistickej transformácie – ukončenie jednej etapy 2012 a 2013, pokračovanie novými
projektmi od 2013 a 2014.
2. Výskum modelov správania, poznávania, noriem, hodnôt a reprezentácií – ukončenie jednej etapy
2013, pokračovanie novými projektmi od 2014.
3. Výskum sociálnej diverzifikácie (etnická, rodová, konfesionálna), vzťahov etnických menšín
s majoritnou spoločnosťou – ukončenie jednej etapy 2013 a 2014, pokračovanie novými projektmi od
2014 a 2015.
4. Kultúrne dedičstvo na Slovensku, syntézy vybraných javov tradičnej kultúry, sprístupňovanie
poznatkov prostredníctvom internetu – ukončenie jednej etapy 2014, pokračovanie novými projektmi
od 2015.
5. Dejiny etnológie na Slovensku, inštitúcie, stratégie, aktéri, druhá polovica 20. stor. – ukončenie
jednej etapy 2013, pokračovanie novým projektom od 2014.

13

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
prepočítaný počet výskumných pracovníkov
Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
[1] BÚRIKOVÁ, Zuzana - MILLER, Daniel. Au Pair. Cambridge : Polity Press, 2010. 209 s. ISBN
978-0-7456-5011-1.
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
[2] BUŽEKOVÁ, Tatiana. Nepriateľ zvnútra : nadprirodzená hrozba v ľudskej spoločnosti. Bratislava
: Veda, 2009. 144 s. ISBN 978-80-224-1091-5.
[3] DANGLOVÁ, Oľga. Výšivka na Slovensku. Bratislava : Ústredie ľudovej umeleckej výroby, 2009.
267 s. ISBN 978-80-88852-66-7.
[4] DROPPOVÁ, Ľubica - KREKOVIČOVÁ, Eva. Počujte Panny, aj vy Mládenci ... : letákové piesne
zo slovenských tlačiarní. Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2010
[5] KRIVÝ, Vladimír - DANGLOVÁ, Oľga. Svet mnohých „MY a ONI” : kolektívne identity n
súčasnom Slovensku. Bratislava : Centrum excelentnosti SAV "Kolektívne identity", 2006. 185 s.
ISBN 80-85544-50-4 (vyšlo v roku 2007)
[6] LUTHER, Daniel. Z Prešporka do Bratislavy. Bratislava : Albert Marenčin Vydavateľstvo PT,
2009. 230 s. Bratislava - Pressburg. Publikácia vznikla v rámci projektu VEGA 2/0122/08 Urbánne
prostredie ako priestor diverzity. ISBN 978-80-8114-000-6.
[7] My a tí druhí v modernej spoločnosti : konštrukcie a transformácie kolektívnych identít. Editorky:
Gabriela Kiliánová - Eva Kowalská - Eva Krekovičová. Bratislava : Veda : Historický ústav SAV :
Ústav etnológie SAV, 2009. 715 s. ISBN 978-80-224-1025-0.
[8] PODOLINSKÁ, Tatiana - HRUSTIČ, Tomáš. Boh medzi bariérami : sociálna inklúzia Rómov
náboženskou cestou. Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2010. 173 s. ISBN 978-80-89027-34-7.
[9] SALNER, Peter. Mozaika židovskej Bratislavy. Bratislava : Albert Marenčin Vydavateľstvo PT,
2007. 199 s. Bratislava-Pressburg. Publikácia vznikla v rámci Centra ecelentnosti COPART a grantu
VEGA č. 2/5105/25 Diverzifikácia ako faktor formovania identity. ISBN 978-80-89218-37-0.
[10] SLAVKOVSKÝ, Peter. Svet roľníka : agrárna kultúra Slovenska ako predmet etnografického
výskumu. Bratislava : VEDA, 2011. 135 s. Etnologické štúdie, 17. ISBN 978-80-224-1205-6.
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničí
[11] ZAJONC, Juraj. Návrhy paličkovaných čipiek Vojtecha Angyala. In Čas secese : kapitoly z
kulturních dějin přelomu 19. a 20. století. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2007, s. 118-154.
[12] FALŤANOVÁ, Ľubica. Slovak people in Romania and their ethnic identity. In Study on ethnic
identity - Slovak people turned in the history. - Tokyo : Chvo University, 2007, s. 17-141. ISBN 9784-8057-1318-1
[13] BITUŠÍKOVÁ, Alexandra - LUTHER, Daniel. From Uniformity to Sustainable Diversity:
Transformations of a Post-Socialist City. In The Sustainability of Cultural Diversity : Nations, Cities
and Organizations. - Cheltenham, UK • Northampton, MA, USA : Edward Elgar, 2010.
Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
[14] Historický atlas evanjelickej cirkvi A. V. na Slovensku. Vedecká redaktorka mapovej časti:
Dagmar Kusendová, Vedecký redaktor textovej časti Mojmír Benža. Liptovský Mikuláš : Tranoscius,
a. s., 2011. ISBN 978-80-7140-365-4.
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch neimpaktovaných
[15] PODOBA, Juraj. Sociálna antropológia v stredovýchodnej Európe: intelektuálna výzva alebo
anachronizmus? In Sociologický časopis, 2007, roč. 43, č. 1, s. 175-182. (2007 - Current Contents)
[16] VRZGULOVÁ, Monika - POPELKOVÁ, Katarína. Das Wertesystem des Mittelstandes und die
postkommunistische Umwandlung der Slowakei. In Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, 2007,
roč. LXI/110. č. 1., s. 1-28. ISSN 0029-9668.
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Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných
[17] BAHNA, Vladimír. Autobiografická pamäť a nadprirodzené predstavy: sociálna nákazlivosť
spomienok. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2011, vol. 3 [20], no.
2, p. 112-125. (2011 - Current Contents, Art & Humanities Citation Index, CEEOL, Central European
Journal of Social Sciences and Humanities). ISSN 1337-9690.
[18] LUTHEROVÁ, Soňa. Before and After: The Phenomenon of Czechoslovakia’s "Velvet"
Revolution in Narratives by its "Youngest Witnesses". In Sociológia - Slovak Sociological Review,
2010, roč. 42, č. 6, s. 671-690. (0.140 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0049-122.
Editované práce knižného charakteru
[19] Historie kuchenne. Rola i znaczenie poźywienia w kulturze. Zostavili: R. Stoličná, A. Droźdź,
Cieszyn-Katowice-Brno, s. 365, ISBN 978-83-60431- 51-1.
[20] Paměť města : obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19. - 21. století. Výkonné
redaktorky: Michaela Ferencová - Jana Nosková. Brno : Etnologický ústav Akademie věd České
republiky, v.v.i., pracovičtě Brno : Statutární město Brno - Archiv města Brna ; Bratislava : Ústav
etnológie Slovenskej akadémie vied, 2009. 409 s. ISBN 978-80-87112-22-9.
[21] Hodnota zmeny - zmena hodnoty : demarkačný rok 1989. Zuzana Profantová a kolektív.
Bratislava : Ústav etnológie SAV : Národopisná spoločnosť Slovenska, 2009. 408 s. ISBN 978-8088997-42-9.
[22] Nepriznaný holocaust : Rómovia v rokoch 1939 - 1945. Editori Zuza Kumanová, Arne B. Mann.
Bratislava : Občianske združenie In minorita : Slovenské národné múzeum : Ústav etnológie SAV,
2007. 52 s. ISBN 978-80-969798-8-2
[23] Elektronická encyklopédia Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom dostupná na
http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=11
ii. Zoznam knižných monografií vydaných v zahraničí
(okrem uvedených v III. 1.i.)
[1] KILIÁNOVÁ, Gabriela. Identität und Gedächtnis in der Slowakei : die Burg Devín als
Erinnerungsort. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2011. 154 s. Schriften der Slowakischen Akademie
der Wissenschaften, Band 4. ISBN 978-3-631-61925-4.
Články (štúdie a state) v časopisoch a zborníkoch v rozsahu vedeckej monografie vydané v
zahraničných vydavateľstvách
[2] PODOLINSKÁ, Tatiana. Religiozita v dobe neskorej modernity: Prípad Slovensko. In Sociální
studia, 2008, roč. 5, č. 3-4, s. 53-88. ISSN 1214-813X
iii.

Zoznam knižných monografií vydaných na Slovensku

(okrem uvedených v III.1.i.)
[1] SALNER, Peter. Budúci rok v Bratislave : alebo stretnutie. Bratislava : Peter Salner : Ústav
etnológie SAV : Albert Marenčin PT, 2007. 200 s. Presburg. ISBN 978-80-89218-38-7.
[2] HANUŠIN, Ján - HUBA, Mikuláš - HUDEK, Vladimír - IRA, Vladimír - MINAROVIČ, Marián PODOBA, Juraj - PODOLÁK, Peter - SPIŠIAK, Peter - TVRDOŇ, Michal. Monografia kultúrnohistorickej a spoločenskej topografie mikroregiónu Zdroje Bielych Karpát. Bratislava : Regionálne
environmentálne centrum Slovensko : Geografický ústav SAV, 2008. 154 s. ISBN 978-80-89320-028.
[3] NOVÁKOVÁ, Katarína. Vinohradníctvo a vinohradníci v procesoch transformácií. Trnava :
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2009. 199 s. ISBN 978-80-8105-085-5.
[4] SLAVKOVSKÝ, Peter. Svet na odchode : tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej
Európe. Bratislava : Veda, 2009. 216 s. Etnologické štúdie, 16. ISBN 978-80-224-1086-1 a výstava
[5] SALNER, Peter. Premeny židovskej Bratislavy. Bratislava : Albert Marenčin - Vydavateľstvo PT,
2008. 175 s. Bratislava - Pressburg. ISBN 978-80-89218-83-7.
[6] SALNER, Peter. Minulý rok v Jeruzaleme. Bratislava : Marenčin PT, 2010. 253 s. ISBN 978808114-060-0.
[7] ŠIKULA, Milan - STANĚK, Peter - KREJČÍ, Oskar - BERČÍK, Peter - BÁRÁNY, Eduard NIKODÝM, Dušan - PEKNÍK, Miroslav - BAXA, Josef - BENŽA, Mojmír - BLAHA, Ľuboš -
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GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - HRONSKÝ, Marián - JAŠŠOVÁ, Eva - KMEŤ, Norbert LAPŠANSKÝ, Lukáš - MAGUROVÁ, Zuzana - MARUŠIAK, Juraj - POLÁČKOVÁ, Zuzana ŠMIHULA, Daniel - VOZÁR, Jozef - OKÁLI, Ivan - DOMONKOS, Tomáš - FRANK, Karol GABRIELOVÁ, Herta - IŠA, Jan - LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol - PÁLENÍK, Viliam PÁNIKOVÁ, Lucia - RENČKO, Juraj - ŠIKULOVÁ, Ivana - VOKOUN, Jaroslav - KLAS, Antonín BALÁŽ, Vladimír - MAJKOVÁ, Eva - JURÍČKOVÁ, Vilma - KOŠTA, Ján - TIRPÁK, Ivan URBÁNEK, Ján - BUČEK, Milan ... [et al.]. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. Bratislava :
Ekonomický ústav SAV, 2010. 695 s. Projekt Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti
schválený vládou SR u. č. 906 z 25. októbra 2006. ISBN 978-80-7144-179-3.
[8] DUDEKOVÁ, Gabriela - BEŇOVÁ, Katarína - BRTÁŇOVÁ, Erika - FALISOVÁ, Anna FRANCOVÁ, Zuzana - HOLEC, Roman - HOLLÝ, Karol - HUČKOVÁ, Dana - HUPKO, Daniel JANURA, Tomáš - KAČÍREK, Ľuboš - KODAJOVÁ, Daniela - KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid LENGOVÁ, Jana - LENGYELOVÁ, Tünde - MACHAJDÍK, Igor - MACHO, Peter - MANNOVÁ,
Elena - MONGU, Blanka - ORIŠKOVÁ, Mária - PODRIMAVSKÝ, Milan - ŠEMŠEJ, Matej ŠTIBRANÁ, Ingrid - TIŠLIAR, Pavol - VESELSKÁ, Natália - VODOCHODSKÝ, Ivan VRZGULOVÁ, Monika - ZAVACKÁ, Katarína - ZAVACKÁ, Marína - ZUBERCOVÁ, Magdaléna
M. Na ceste k modernej žene : kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. 1. vyd. Bratislava :
Veda, 2011. 773 s. Svet vedy, 18. Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných
slovenských dejín (CEVKOMSD), VEGA č. 2/7181/27 Možnosti profesijnej a spoločenskej realizácie
žien v moderných dejinách. ISBN 978-80-224-1189-9.
[9] PROFANTOVÁ, Zuzana. Od folklóru k literárnemu folklorizmu : (štúdie k dejinám a teórii
folkloristiky). Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2011. 144 s. ISBN 978-80-970975-0-9.
[10] BUMOVÁ, Ivica - GAŽOVIČOVÁ, Tina - SALNER, Peter - SOUKUPOVÁ, Blanka. Premeny
židovskej identity po holokauste. Bratislava : Zing Print, 2011. 143 s. ISBN 978-80-88997-48-1.
[11] BUŽEKOVÁ, Tatiana - JEROTIJEVIĆ, Danijela - KANOVSKÝ, Martin. Kongitívne vysvetlenie
magických predstáv a praktík. Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2011. 130 s. ISBN 978-80-969259-40.
[12] PODOBA, Juraj. Vývoj staviteľstva a spôsobu bývania v dedinskom prostredí v 20. storočí :
etnografické aspekty štúdia kontinuitných a diskontinuitných procesov v podmienkach industrializácie
krajiny a socialistickej kolektivizácie poľnohospodárstva. Bratislava : Slovenská asociácia sociálnych
antropológov, o. z., 2011. 278 s. Etnografické monografie, zv. 1. ISBN 978-80-970587-2-2.
iv. Zoznam iných osobitne významných vedeckých výstupov organizácie
Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
[1] BUŽEKOVÁ, Tatiana. Za horama, za vodú... : ľudové rozprávania z obce Závod. Senica : ERPRINT, a.s. : Ústav etnológie SAV, 2007. 112 s. ISBN 978-80-969056-2-1.
[2] VRZGULOVÁ, Monika. Deti holokaustu. Bratislava : Dokumentačné stredisko holokaustu, 2007.
151 s. ISBN 978-80-969857-0-8.
Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
[3] KILIÁNOVÁ, Gabriela - POPELKOVÁ, Katarína - VRZGULOVÁ, Monika - ZAJONC, Juraj.
Slowakei und Slowaken in der „österreichisch-ungarischen Monarchie in Wort und Bild“ - eine
(volkskundliche Produktions- und Rezeptionsgeschichte. In Ethnographie in Serie : zu Produktion und
Rezeption der „österreichisch-ungarischen Monarchie in Wort und Bild“. - Wien : Institut für
Europäische Ethnologie der Universität Wien, 2008, s. 172-191. ISBN 10: 3-902029-12-9.
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných
[4] PROFANTOVÁ, Zuzana. Daheim, das sind Hände, über denen Du weinen darfst. : zu
anthropologischem Aspekten des Studiums des Hauses und Heims. In Österreichische Zeitschrift für
Volkskunde, 2008, roč. LXII/111. č. 2., s. 105-123. ISSN 0029-9668.
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch neimpaktovaných
[5] SALNER, Peter. Sociálne inžinierstvo a (ne)pamäť mesta : (desať rokov, ktoré otriasli
Bratislavou). In Český lid : etnologický časopis, 2009, roč. 96. č. 4, s. 395-402.
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[6] LUTHER, Daniel. Priestorová diverzita mesta a lokálna pamäť obyvateľov: prípad Bratislava. In
Český lid : etnologický časopis, 2009, roč. 96. č. 4, s. 381-394.
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
[7] MANN, Arne. Kultura Romów w muzeum. In Studia romologica, 2009, č. 2, s. 253-264. ISSN
1689-4758.
[8] PODOLINSKÁ, Tatiana. The Religious Landscape in Post-communist Slovakia. In
Anthropological Journal of European Cultures, 2010, vol. 19, issue 1, p. 58-101. ISSN 0960-0604.
[9] BUŽEKOVÁ, Tatiana. The Shaman’s Journeys between Emic and Etic : Representations of the
Shaman in Neo-Shamanism. In Anthropological Journal of European Cultures, 2010, vol. 19, issue 1,
p. 116-130. ISSN 0960-0604.
[10] GRAUZELOVÁ, Táňa. Etický komplex, morálne emócie a normy v partnerstve. In
Antropowebzin, 2011, č. 3, s. 207-213. ISSN 1801-8807. Názov z obrazovky. Dostupné na internete:
<http://antropologie.zcu.cz/eticky-komplex-moralne-emocie-a-normy-v-partnerstve>.
[11] SIRKOVSKÁ, Monika. Test kresby rodiny ako indikátor rodinnej ideológie. In Antropowebzin,
2011, č. 3, s. 215-226. ISSN 1801-8807. Názov z obrazovky. Dostupné na internete:
<http://antropologie.zcu.cz/test-kresby-rodiny-ako-indikator-rodinnej-ideologie
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
[12] RATICA, Dušan. Význam kategórie diverzity pri etnologickom výskume mestského prostredia.
In Slovenský národopis, 2009, roč. 57. č. 4, s. 444-453. (2009 - MLA, CEEOL, Ulrich´s, Willings,
CEJSH, ERIH). ISSN 1335-1303.
[13] HLINČÍKOVÁ, Miroslava. Transnationalism and the use of the concept of the transnational
social field as an analytic framework. In Slovenský národopis, 2009, roč. 57. č. 5, s. 579-587. (2009 MLA, CEEOL, Ulrich´s, Willings, CEJSH, ERIH). ISSN 1335-1303.
[14] HRUSTIČOVÁ, Ľudmila. Letničné hnutie medzi Rómami : (na príklade dvoch zborov z
východného Slovenska). In Slovenský národopis, 2010, roč. 58, č. 3, s. 335-343. (2010 - MLA,
CEEOL, Ulrich´s, Willings, CEJSH, ERIH). ISSN 1335-1303.
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných),
monografiách
[15] STOLIČNÁ, Rastislava. Agrotourism "The Slovak Way" : the Analysis of the Issue and two
Examples. In Dilemmas of Old and Contemporary Culture in Ethnographical and Anthropological
Discourse. - Cieszyn - Katowice : University of Silesia in Katowice, 2011, s. 155-168. ISBN 978-8360431-64-1.
[16] SALNER, Peter. Bratislava et le pendule : les chaotiques années 1940. In Miroirs Brisés : récits
régionaux et imaginaires croisés sur le territoire Slovaque. - Paris : Institut d’etudes slaves, 2011, s.
99-115. ISBN 978-27204-0476-4. ISSN 1633-7452.
[17] HRUSTIČ, Tomáš. Values and Ethnicity - Religious Conversions of Roma in Eastern Slovakia to
the Watchtower Society. In Spaces and Borders : Current Research on Religion in Central and
Eastern Europe. Edited by András Máté-Tóth and Cosima Rughinis. - Berlin : DE Gruyter, 2011, s.
23-31. ISBN 978-3-11-022813-7.
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných),
monografiách
[18] HLÔŠKOVÁ, Hana. Towards the Dialogue Principle of Autobiographical Narratives : (Oral
History from a Communicative Aspect). In The Small History of Great Events in Czechoslovakia after
1948, 1968 and 1989. Editor Zuzana Profantová. - Bratislava : VEDA, 2006, s. 288 - 295.
[19] PANCZOVÁ, Zuzana. A Man at Risk and the Internet: Politikal Conflicts in "Online" Rumour
and Conspiracies. In The Small History of Great Events in Czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989.
Editor Zuzana Profantová. - Bratislava : VEDA, 2006, .s. 300-309.
[20] VOĽANSKÁ, Ľubica. Svet práce - svet života - svet rodiny. Medzigeneračné vzťahy v rodine v
2. polovici 20. storočia. In Neroľnícka rodina na Slovensku : zborník príspevkov z rovnomenného
seminára. Editori Marta Botíková, Ľubica Herzánová, Miroslava Bobáková. - Bratislava : Združenie
Prebudená pieseň, 2007, s. 158-177. ISBN 978-80-88926-35-1.
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[21] BEŇUŠKOVÁ, Zuzana. Náboženstvo ako integračný a dezintegračný faktor v lokálnom
dedinskom spoločenstve. In Národ - cirkev - štát. Zostavila Tatiana Ivantyšynová ; recenzent Valerián
Bystrický. - Bratislava : Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy : Centrum pre
európsku politiku : Historický ústav SAV, 2007, s. 235-252. ISBN 978-80-969834-2-1.
Editované práce knižného charakteru
[22] Changing Social Practices and Strategies : case Studies from Central and Eastern Europa and
Mongolia. Edited by Frances Pine, Juraj Podoba. - Bratislava : Ústav etnológie SAV : ZING PRINT,
2007, s. 9- 16. ISBN 978-80-88997-37-5
[23] Mestá a dediny pod Malými Karpatmi : etnologické štúdie. Editori Oľga Danglová a Juraj
Zajonc.- Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2007, 13-43. ISBN 978-80-88997-39-9.
v. Tabuľka vedeckých výstupov
V tabuľke Vedecké výstupy sa uvádza počet výstupov v jednotlivých kategóriách, tento
počet vydelený prepočítaným stavom výskumných pracovníkov organizácie na
ekvivalent plného pracovného času (FTE) z tabuľky Výskumní pracovníci a sumou
mzdových prostriedkov (MP) z tabuľky Mzdové prostriedky.
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Vedecké výstupy

2009

Spolu

Počet

Počet / FTE

Počet / MP

Počet

Počet / FTE

Počet / MP

Počet

Počet / FTE

Počet / MP

Počet

Počet / FTE

Počet / MP

Počet

Priemer na 1 rok

Priemer na 1 rok /
FTE

Priemer na 1 rok /
MP

2011

Počet / MP

2010

Počet / FTE

2008

Počet

2007

Vedecké, odborné a umelecké monografie vydané v
zahraničí

0

0,000

0,00

1

0,043

3,52

0

0,000

0,00

1

0,048

3,09

1

0,047

3,28

3

0,6

0,027

2,01

Vedecké, odborné a umelecké monografie vydané na
Slovensku

4

0,175 14,95

3

0,130 10,55

8

0,361 25,75

5

0,226 15,46

8

0,379 26,20

28

5,6

0,255

18,78

Kapitoly v monografiách vydaných v zahraničí

1

0,044

3,74

4

0,174 14,07

7

0,316 22,53

9

0,406 27,83

1

0,047

3,28

22

4,4

0,200

14,75

Kapitoly v monografiách vydaných na Slovensku

11

0,481 41,12

2

0,087

7,04

12

0,542 38,62

3

0,135

9,28

7

0,332 22,93

35

7,0

0,319

23,47

Vedecké práce v časopisoch registrovaných v databázach
CC, SCI, WOS

2

0,088

7,48

1

0,043

3,52

2

0,090

6,44

0

0,000

0,00

2

0,095

6,55

7

1,4

0,064

4,69

Vedecké práce v časopisoch registrovaných v iných
databázach

17

0,744 63,55

15

0,652 52,77

21

0,948 67,59

18

0,813 55,65

8

0,379 26,20

79

15,8

0,720

52,98

6

0,263 22,43

6

0,261 21,11

1

0,045

3,22

6

0,271 18,55

13

0,616 42,58

32

6,4

0,292

21,46

4

0,175 14,95

5

0,217 17,59

7

0,316 22,53

5

0,226 15,46

8

0,379 26,20

29

5,8

0,264

19,45

20

0,875 74,76

13

0,565 45,73

16

0,722 51,49

8

0,361 24,73

5

0,237 16,38

62

12,4

0,565

41,58

Príspevky v nerecenzovaných zborníkoch (vedeckých aj
konferenčných)

8

0,350 29,91

10

0,435 35,18

9

0,406 28,97

7

0,316 21,64

4

0,189 13,10

38

7,6

0,346

25,48

Publikované abstrakty na zahraničných konferenciách (aj
medzinárodných na Slovensku)

0

0,000

0,00

5

0,217 17,59

3

0,135

9,66

9

0,406 27,83

4

0,189 13,10

21

4,2

0,191

14,08

Publikované abstrakty na domácich konferenciách

0

0,000

0,00

0

0,000

0,00

0

0,000

0,00

0

0,000

0,00

0

0,000

0,00

0

0,0

0,000

0,00

Recenzie publikované vo vedeckých časopisoch

13

0,569 48,60

11

0,478 38,70

22

0,993 70,80

17

0,767 52,56

15

0,711 49,13

78

15,6

0,711

52,31

Vedecké práce v nekarentovaných časopisoch
(v
časopisoch, ktoré nie sú registrované v žiadnej vedeckej
databáze)
Príspevky v recenzovaných zborníkoch:
a)
vedeckých zahraničných;
b)
konferenčných zo zahr./medzin. konferencií
Príspevky v recenzovaných zborníkoch:
a)
vedeckých domácich;
b)
konferenčných z domácich konferencií
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Vysvetlenie k tabuľke Vedecké výstupy: V rubrike Publikované abstrakty na domácich
konferenciách nie sú uvedené údaje, nakoľko nebola požiadavka, aby sa údaje v hodnotenom období
sledovali. V rubrike Publikované abstrakty na zahraničných konferenciách nie je údaj za rok 2007,
nakoľko sa údaje začali sledovať až od roku 2008.
vi. Zoznam patentov a patentových prihlášok
–

vii. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k vedeckým výstupom
organizácie
Ak porovnáme vedecké výstupy za hodnotené obdobie 2007–2011 s výsledkami za obdobie
predchádzajúceho hodnotenia 2003–2006, vidíme nasledujúce trendy. Narástol počet autorských
monografií, v ktorých vedeckí pracovníci sumarizovali svoje dlhodobé výskumy. Zároveň 10 vedeckí
pracovníci (z celkového počtu 23) pracovali v rokoch 2009–2011 ako redaktori pripravovanej
elektronickej encyklopédie Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom. Z celkového počtu
1813 hesiel cca 80 % napísali pracovníci ÚEt SAV. Keďže pracovníci ÚEt SAV koncentrovali svoje
úsilie v uplynulom období práve do spomínaných veľkých prác, je pochopiteľné, že klesol do istej
miery počet publikovaných kapitol v knižných monografiách vydaných doma alebo v zahraničí. Čo sa
týka vedeckých prác v časopisoch a zborníkoch, je veľmi potešiteľné, že v hodnotenom období možno
zaznamenať výsledky dlhodobej stratégie pracovníkov uverejňovať štúdie v časopisoch CC,
respektíve registrovaných v iných databázach na úkor prác v neregistrovaných časopisoch a v
zborníkoch. Umiestňovanie vedeckých prác v prestížnejších periodikách prináša so sebou vyššie
nároky na kvalitu štúdie, spravidla dlhší čas od napísania práce do jej uverejnenia. Tým možno
vysvetliť skutočnosť, že v porovnaní s predchádzajúcim hodnoteným obdobím počet publikovaných
vedeckých štúdií síce klesol, avšak zlepšila sa štruktúra médií, v ktorých boli štúdie publikované.
Táto skutočnosť sa prejavila i vo väčšom počte ohlasov na práce pracovníkov ÚEt SAV v databáze
Web of Science. Oproti 18 ohlasom v databáze Web of Science za predchádzajúce obdobie, narástol
počet za roky 2006–2010 na 74 ohlasov.

2. Ohlasy na vedecké výstupy
V tabuľke Ohlasy sa uvádzajú ohlasy na vedecké výstupy, ich podiel prepočítaným
stavom výskumných pracovníkov organizácie na ekvivalent plného pracovného času
(FTE) z tabuľky Výskumní pracovníci a sumou mzdových prostriedkov (MP) z tabuľky
Mzdové prostriedky.
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Počet / MP

Počet

Počet / FTE

Počet / MP

Počet

Počet / FTE

Počet / MP

Počet

Počet / FTE

Počet / MP

Počet

Priemer na 1 rok

Priemer na 1 rok /
FTE

Priemer na 1 rok /
MP

Spolu

Počet / FTE

2010

Počet

2009

Počet / MP

2008

Počet / FTE

2007

Počet

2006

Citácie registrované v citačných
indexoch Web of Science

11

0,5

41,1

11

0,5

38,7

17

0,8

54,7

28

1,4

86,6

7

0,3

22,9

74

14,8

0,7

49,6

Citácie registrované v databáze
Scopus

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

1

0,0

3,2

0

0,0

0,0

1

0,0

3,3

2

0,4

0,0

1,3

Citácie registrované v iných cit.
databázach (spolu, uveďte názvy
databáz)

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

0,0

0,0

0,0

Citácie v zahraničných
publikáciách neregistrované v cit.
databázach

11

0,5

41,1

9

0,4

31,7

62

2,8

199,5

27

1,3

83,5

85

4,0

278,4

194

38,8

1,8

130,1

Citácie v domácich publikáciách
neregistrované v cit. databázach

69

3,0

257,9

46

2,0

161,8

123

5,6

395,9

163

7,9

504,0

101

4,8

330,8

502

100,4

4,6

336,6

Recenzie na práce autorov z
organizácie v zahraničných
publikáciách

14

0,6

52,3

12

0,5

42,2

16

0,7

51,5

5

0,2

15,5

11

0,5

36,0

58

11,6

0,5

38,9

Recenzie na práce autorov z
organizácie v domácich
publikáciách

2

0,1

7,5

7

0,3

24,6

8

0,4

25,7

7

0,3

21,6

12

0,6

39,3

36

7,2

0,3

24,1

Ohlasy
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[1] Zoznam 10-tich najcitovanejších prác organizácie a počet ich ohlasov za
hodnotené obdobie (2006 – 2010)
[1] Mýty naše slovenské. Zostavili Eduard Krekovič - Elena Mannová - Eva Krekovičová ; jazyková
redaktorka Vlasta Jaksicsová. Bratislava : Academic Electronic Press : Historický ústav SAV : Ústav
etnológie SAV : Sociologický ústav SAV, 2005. 246 s. ISBN 80-88880-61-0.; počet zaznamenaných
citácií v období 2006–2010: 37
[2] HUBA, Mikuláš - ČUCHOR, Jozef - FLAMÍK, Juraj - GOJDIČ, Ivan - HRUBEC, Igor KAPUSTA, Milan - KRAJČOVIČ, Roman - KRIŽAN, Ladislav - KUBÁČEK, Jiří - LUKÁČOVÁ,
Daniela - MLYNKA, Ladislav - PAULINIOVÁ, Zora - PODOBA, Juraj - PROCHÁZKA, Kamil SLIVKA, Michal - ŠIMKOVIC, Pavol - URBÁNEK, Ján. Historické štruktúry krajiny. Mikuláš Huba
et al. Bratislava : MV SZOPK, 1988. 62 s.; počet zaznamenaných citácií v období 2006–2010: 19
[3] SALNER, Peter. Prežili holokaust. Bratislava : Ústav etnológie SAV : Veda, 1997. 685 s. ISBN
80-224-0507-8.; počet zaznamenaných citácií v období 2006–2010: 15
[4] My a tí druhí v modernej spoločnosti : konštrukcie a transformácie kolektívnych identít. Editorky:
Gabriela Kiliánová - Eva Kowalská - Eva Krekovičová. Bratislava : Veda : Historický ústav SAV :
Ústav etnológie SAV, 2009. 715 s. ISBN 978-80-224-1025-0.; počet zaznamenaných citácií v období
2006–2010: 14
[5] SALNER, Peter. Židia na Slovensku : medzi tradíciou a asimiláciou. Bratislava : Ústav etnológie
SAV : Židovská náboženská obec Bratislava : Inštitút judaistiky UK, 2000. 293 s. ISBN 80-88997-070.; počet zaznamenaných citácií v období 2006–2010: 12
[6] KREKOVIČOVÁ, Eva. Medzi toleranciou a bariérami : obraz Rómov a Židov v slovenskom
folklóre. Bratislava : Academic Electronic Press, 1999. 228 s. Vyšlo aj nemecky: Zwischen Toleranz
und Barrieren. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1998. ISBN 80-88880-31-9.; počet zaznamenaných
citácií v období 2006–2010: 10
[7] KREKOVIČOVÁ, Eva. Slovenské koledy : od Štedrého večera do Troch kráľov. Bratislava :
Práca, 1992. 183 s. ISBN 80-7094-269-X.; počet zaznamenaných citácií v období 2006–2010: 10
[8] KREKOVIČOVÁ, Eva. Mentálne obrazy, stereotypy a mýty vo folklóre a v politike. Bratislava :
Ústav etnológie SAV, 2005. ISBN 80-969259-1-1.; počet zaznamenaných citácií v období 2006–2010:
9
[9] ŠIKULA, Milan - STANĚK, Peter - KREJČÍ, Oskar - BERČÍK, Peter - BÁRÁNY, Eduard NIKODÝM, Dušan - PEKNÍK, Miroslav - BAXA, Josef - BENŽA, Mojmír - BLAHA, Ľuboš GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - HRONSKÝ, Marián - JAŠŠOVÁ, Eva - KMEŤ, Norbert LAPŠANSKÝ, Lukáš - MAGUROVÁ, Zuzana - MARUŠIAK, Juraj - POLÁČKOVÁ, Zuzana ŠMIHULA, Daniel - VOZÁR, Jozef - OKÁLI, Ivan - DOMONKOS, Tomáš - FRANK, Karol GABRIELOVÁ, Herta - IŠA, Jan - LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol - PÁLENÍK, Viliam PÁNIKOVÁ, Lucia - RENČKO, Juraj - ŠIKULOVÁ, Ivana - VOKOUN, Jaroslav - KLAS, Antonín BALÁŽ, Vladimír - MAJKOVÁ, Eva - JURÍČKOVÁ, Vilma - KOŠTA, Ján - TIRPÁK, Ivan URBÁNEK, Ján - BUČEK, Milan ... [et al.]. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. Bratislava :
Ekonomický ústav SAV, 2010. 695 s. Projekt Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti
schválený vládou SR u. č. 906 z 25. októbra 2006. ISBN 978-80-7144-179-3.; počet zaznamenaných
citácií v období 2006–2010: 9
BARNOVSKÝ, Michal - BACHRATÝ, Bohumír - BARTLOVÁ, Alena - BENŽA, Mojmír BRZICA, Daneš - ČÚZY, Ladislav - ČAPLOVIČ, Miloslav - DANGL, Vojtech - ELIÁŠ, Anton -

[10]
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FABRICIUS, Miroslav - HARBUĽOVÁ, Ľubica - HLAVOVÁ, Viera - HOLEC, Roman - HRNKO,
Anton - HRONSKÝ, Marián - JAKEŠOVÁ, Elena - KÁZMEROVÁ, Ľubica - KRAJČOVIČOVÁ,
Natália - KRIŽANOVÁ, Eva - LONDÁKOVÁ, Elena - MATUŠÍK, Ivan - PETRÁŠ, Stanislav PETRÍK, Borislav - PLESNÍK, Pavol - PODRIMAVSKÝ, Milan - SEDLIAKOVÁ, Alžbeta SIKORA, Stanislav - SLÁDEČEK, Ján - ŠIMUNIČ, Pavel - ŠTEFANSKÝ, Michal - ŠUCHOVÁ,
Xénia - TAKÁČ, Ladislav - VRAŠTIAK, Štefan - ZAJONC, Juraj - ZELENÁK, Peter ZUBERCOVÁ, Magdaléna M. - ŽATKULIAK, Jozef - ŽIGO, Pavol - ŽIŠKOVÁ-MOROŇOVÁ,
Katarína - ŽUDEL, Juraj. Kronika Slovenska. 2. Slovensko v dvadsiatom storočí. Bratislava :
Fortunaprint, 1999. 607 s.; počet zaznamenaných citácií v období 2006–2010: 8

[2] Zoznam najviac citovaných autorov z organizácie a počet ich ohlasov za
hodnotené obdobie (2006 – 2010) (Uveďte minimálne 3 autorov; v ústavoch s
počtom výskumných pracovníkov väčším ako 30, do 10% z tohto počtu.)

[1] Krekovičová, Eva: za obdobie 2006–2010 zaznamenaných 165 ohlasov;
[2] Salner, Peter: za obdobie 2006–2010 zaznamenaných 102 ohlasov;
[3] Kiliánová, Gabriela: za obdobie 2006–2010 zaznamenaných 98 ohlasov;
[3] Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k ohlasom
V odbore etnológia nie je v databáze CC registrovaný žiaden časopis na Slovensku. Hoci sa
zaraďovanie zahraničných časopisov v odbore etnológia/antropológia do Web of Science a iných
databáz za uplynulé obdobie zlepšilo, predsa je v porovnaní s inými sociálnymi vedami nižšie.
Vyhľadávanie ohlasov na práce pracovníkov ÚEt SAV je preto náročné, vyhľadávacie databázy sa
dajú využiť iba obmedzene. Z toho dôvodu predpokladáme, že počet ohlasov zachytených
v horeuvedenej tabuľke nie je úplný a skutočný rozsah ohlasov na práce pracovníkov ÚEt SAV je
zrejme vyšší.
Veľmi potešiteľný je nárast ohlasov v databáze Wef of Science z pôvodných 18 za predchádzajúce
obdobie na 74 ohlasov za roky 2006–2010. Ako sme uviedli v bode III.1.vii. je to najmä výsledok
úsilia pracovníkov umiestniť vedecké práce v prestížnych zahraničných registrovaných časopisoch.

3. Vedecké postavenie organizácie v národnom a medzinárodnom kontexte


Medzinárodné postavenie organizácie/postavenie v rámci Európy

i.

Zoznam najvýznamnejších aktivít výskumu a vývoja dokumentujúcich medzinárodné 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] Typ: 6. rámcový program Európskej únie Marie Curie Training Program
Názov: European Doctorate in Social History of Europe and Mediterranean.
Číslo: MEST-CT-2004-007066
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Trvanie: 01.09.2005–31.08.2009
Financovanie (za obdobie 2007–2009): EÚ: 91 973,92.- € (od koordinujúcej inštitúcie: Universita
Ca´Foscari, Benátky, prof. Rolf Petri); SAV z prostriedkov MVTS: 9890,92 €;
Zodp. riešiteľ za organizáciu a jeho postavenie v projekte: koordinátorka projektu za slovenskú stranu
G. Kiliánová
[2] Typ: European Regional Development Fund (ERDF)
Názov: Ochrana a rozvoj dedičstva ľudovej kultúry v strednej Európe - ETNOFOLK [Preservation
and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe]
Číslo: 3CE296P4
Trvanie: 01.05.2011–30.04.2014
Financovanie (za rok 2011): ERDF: 28 458 € (koordinujúca inštitúcia: Institute of Ethnology of the
Academy of Sciences of the Czech Republic, p.r.i.); MVTS: 2666 €
Zodp. riešiteľ za organizáciu a jeho postavenie v projekte: zodpovedný riešiteľ D. Ratica
[3] Typ: 6. rámcový program Európskej únie SUS.DIV Network of Exellence
Názov: Trvalo udržateľný rozvoj v diverzifikovanom svete (SUS.DIV), č. zmluvy 513438; Výskumná
téma 2. "Globálne versus lokálne: dynamika diverzity v ére glokalizácie". (6RP EÚ Network of
Excelence - Sustainable Development in a Diverse World (SUS.DIV), Contract Number 513438;
Research Theme 2. "Global versus Local: the Dynamics of Diversity in the Glocalisation Era". )
Číslo: CIT3-CT-2005-5134386
Trvanie: 01.01.2006–31.08.2010
Financovanie: Bez priameho financovania; Koordinujúca inštitúcia: Faculty of Social and Behavioural
Sciences, Tilburg University; Riešiteľské pracovisko v SR: Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej
Bystrici, zodpovedná vedúca tímu: A. Bitušíková; ÚEt SAV sa na základe zmluvy s riešiteľským
pracoviskom v SR stal subriešiteľom
Zodp. riešiteľ za organizáciu a jeho postavenie v projekte: riešiteľ D. Luther
[4] Typ: 6. rámcový program Európskej únie, REVACERN; Sixth Framework Programme Priority 7 –
'Citizens and Governance in a Knowledge-Based Society'
Názov: Religion and Values: Central and Eastern European Research Network [Náboženstvá
a hodnoty: Stredo- a východoeurópska bádateľská sieť. Priorita 7. Občania a spravovanie spoločnosti
založenej na vedomostiach, Typ programu: Network]
Číslo: 028899
Trvanie: 01.01.2007–31.12.2009
Financovanie: Bez priameho financovania; Koordinujúca inštitúcia: Department of Religious Studies,
University of Szeged, Hungary, Prof. Dr. András Máté-Tóth (academic coordinator), Csongor Sárközy
(organisational manager); Riešiteľské pracovisko v SR: Univerzita Komenského Bratislava; ÚEt SAV
sa na základe zmluvy s riešiteľským pracoviskom v SR stal subriešiteľom;
Zodp. riešiteľ za organizáciu a jeho postavenie v projekte: riešiteľka T. Podolinská
[5] Typ: 7. rámcový projekt Európskej únie
Názov: Modely a ich dopad na trajektórie rozvoja: Etnografický a komparatívny prístup k transmisii
poznatkov a k životným stratégiam. (Models and their Effects on Development paths: an Ethnographic
and comparative Approach to knowledge transmission and livelihood strategies , akronym MEDEA)
Číslo: 225670
Trvanie: 01.07.2009–30.09.2011
Financovanie: Bez priameho financovania; Koordinujúca inštitúcia: Anthropology Department,
Goldsmiths University London; výskum na Slovensku finančne zabezpečila riešiteľská inštitúcia
projektu v SR - FSEV UK Bratislava, s ktorou ÚEt SAV uzavrel dohodu o spolupráci na projekte;
Zodp. riešiteľ za organizáciu a jeho postavenie v projekte: spoluriešiteľka M. Ferencová
Ostatné medzinárodné projekty pozri III.4. i-iii.
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Kolektívne členstvo v medzinárodných vedeckých organizáciách s dôrazom na európsky
výskumný priestor
Ústav etnológie SAV momentálne nie je kolektívnym členom v medzinárodných vedeckých
organizáciách, avšak podieľa sa na práci v medzinárodných organizáciách prostredníctvom svojich
pracovníkov. Funkcie a členstvo pracovníkov pozri ďalej v bode III.3. Medzinárodne postavenie
výskumných pracovníkov organizácie/ postavenie v rámci Európy, iii.
ii. Zoznam medzinárodných konferencií organizovaných alebo spoluorganizovaných organizáciou
[1] Medzinárodná interdisciplinárna konferencia: Holokaust ako historický a morálny problém
v minulosti a súčasnosti. Súčasný stav bádania. Organizátori: Ústav etnológie SAV, Dokumentačné
stredisko holokaustu, Bratislava, Múzeum židovskej kultúry, Bratislava. Mojmírovce, 10.–
12.10.2007. Počet účastníkov: 55.
[2] Medzinárodný seminár: Tradičná kultúra v súčasných procesoch komunikácie. Organizátori:
Ústav etnológie SAV, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FF UK Bratislava, Národopisná
spoločnosť Slovenska. Bratislava, 17.–19.9.2007. Počet účastníkov: 32.
[3] Medzinárodný workshop k projektu Authority and Expectation: A Social History of the Socialist
Dictatorships in Central Europe. Organizátor: Ústav etnológie SAV, Bratislava (Partneri v projekte:
Múltak Rt., Történeti Intézet, Közép-Európai Egyetem, Pasts Inc., Institute of Historical Studies,
Central European University; Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta; Instytut Studiow
Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Varšava; Ústav etnológie SAV). Bratislava, 10.–12. 5. 2007.
Počet účastníkov: 14.
[4] Generálne zhromaždenie riešiteľov výskumnej úlohy 6. rámcového projektu EÚ „Udržateľný
rozvoj v diverzifikovanom svete“ SUS.DIV Fourth General Assembly. (Sustainable Diversity in
Diverse World; SUS.DIV.). Organizátori: Ústav vedy a výskumu UMB Banská Bystrica a Ústav
etnológie SAV. Bratislava, Pálffyho palác, 3.–5.9.2008. Počet účastníkov: 60.
[5] Vedecký seminár Šírenie náboženských a nadprirodzených predstáv. Organizátor: Ústav
etnológie SAV, Bratislava a Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV; Bratislava,
budova ÚSV SAV, 3.–4.12.2008. Počet účastníkov: 13.
[6] Stavanie na minulosti. Európsky doktorát: sociálna história Európy a Stredomoria. Úvodný
seminár štipendistov Marie Curie. (Building on the Past. European Doctorate: Social History of
Europe and the Mediterranean. Introductury seminar of Marie Curie Fellows.) Organizátor: Ústav
etnológie SAV, Bratislava; Bratislava, Pálffyho palác, 18.–20.9.2008. Počet účastníkov: 60.
[7] Medzinárodný seminár sociálnych pracovníkov pracujúcich s Rómami. Slovensko-poľsko-české
stretnutie. Organizátori: Fundacja integracji spolecznej Prom z Wroclaw, Uniwersytet Wroclaw,
Polska; Filozofická fakulta UK a Ústav etnológie SAV. Bratislava, Filozofická fakulta UK,
25.6.2008. Počet účastníkov: 55.
[8] Sympózium Slovensko-slovenské vzťahy v tradičnej kultúre. Organizátor: Ústav etnológie SAV.
Pezinok, Horský hotel Pezinská Baba, 4.–5.11.2008. Počet účastníkov: 13.
[9] Medzinárodná konferencia Digitálne pramenné zbierky: vytvorenie - archivácia - prezentácia –
využitie/Digitale Quellensammlungen: Erstellung - Archivierung - Präsentation - Nutzung.
Organizátori: Digitales Forum Mittel- und Osteuropa e.V., Mníchov - Goethe-Institut, Bratislava Institut für Kooperation in Mittel- und Osteuropa-KOMIOS, Bratislava - Karpatendeutsches
Kulturwerk e.V., Karlsruhe - Ústav etnológie SAV - Széchényi Nationalbibliothek, Budapest Universität Leiden, Institut für deutsche Sprache und Kultur - Univerzitná knižnica, Bratislava -
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Universität Wien, EVSL/Finno-Ugristik. Bratislava 6.–8.7.2009. Počet účastníkov: 58.
[10] Workshop projektu 6RP-EÚ - SUS.DIV siete excelentnosti a jej externých partnerov Globálne
versus lokálne v postsocialistických mestách strednej a východnej Európy /Sustainable Diversity in
a Glocalising World : Global vs Local in Postsocialist Cities of Central and Eastern Europe. Joint
workshop of SUS.DIV Network of Excellence and external partners. Spoluorganizátori: Ústav vedy a
výskumu UMB Banská Bystrica a Ústav etnológie SAV. Bratislava, 8.11.–9.11.2009. Počet
účastníkov: 30.
[11] Medzinárodný vedecký seminár Komparatívna metóda a štúdium náboženstiev.
Spoluorganizátori Ústav etnológie SAV a Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev.
Bratislava, Ústav etnológie SAV, 9.12.–10.12.2009. Počet účastníkov: 14.
[12] Medzinárodná konferencia Rituál, konflikt a konsenzus: Porovnávacie prípadové štúdie Ázie
a Európy. Spoluorganizátori Ústav etnológie SAV a Ústav sociálnej antropológie Rakúskej
akadémie vied. Budmerice, Budmerický kaštieľ, 15.4.–18.4.2010. Počet účastníkov: 12.
[13] Medzinárodná konferencia Etnológia a komunistická ideológia štátu v druhej polovici 20.
storočia/ Folklór a sociálna komunikácia, Spoluorganizátori: Ústav etnológie SAV (projekt APVV
Slovensko-slovinské paralely v etnologických a folkloristických štúdiách; projekt VEGA Etnológia
na Slovensku v druhej polovici 20. storočia. Dejiny vedeckého myslenia; projekt VEGA Folklórne
žánre a sociálna komunikácia. Bratislava, 1.6.–3.6.2010. Počet účastníkov: 40.
[14] Trinásta svetová konferencia O kultúre a spoločnosti v Maháráštre. Spoluorganizátori: Ústav
etnológie SAV a Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií na UCM v Trnave. Podujatie finančne
podporila vláda štátu Maháraštra a Veľvyslanectvo Indickej republiky v SR. Bratislava, Pálffyho
palác, 17.6.–19.6.2010. Počet účastníkov: 31.
[15] Konferencia Jazykové, literárne a etnické súvislosti kresťanskej kultúry. Spoluorganizátori:
Ústav etnológie SAV a Slavistický ústav Jána Stanislava SAV. Výstup vedeckých tímov oboch
spoluorganizátorských ústavov SAV a ich spoločného trojstranného projektu riešeného s Institutom
slavjanovedenija Ruskej akadémie vied v Moskve. Bratislava, 24.11.–26.11.2010. Počet účastníkov:
30.
[16] Medzinárodná konferencia Výskum a vzdelávanie o holokauste v strednej Európe.
Spoluorganizátori: Ústav etnológie SAV a Dokumentačné stredisko holokaustu v Bratislave.
Konferenciu podporili Úrad vlády SR, Ministerstvo školstva SR a Rada pre odškodnenie obetí
holokaustu na Slovensku. Bratislava, Crown Plaza Hotel, 2.12.–3.12.2011. Počet účastníkov: 17.
iii. Zoznam medzinárodných časopisov vydávaných organizáciou (zdôrazniť
medzinárodný charakter medzinárodným zložením redakčnej rady a počtom
zahraničných príspevkov)
Časopis Slovenský národopis, ktorý vydáva ÚEt SAV od roku 1953, mal v hodnotenom období
medzinárodné zloženie redakčnej rady a redakčného okruhu (bližšie pozri
http://www.uet.sav.sk/slovenskynarodopis.htm). Od roku 2009 k 4 číslam v slovenskom jazyku
pribudlo 5. číslo v anglickom jazyku. V rokoch 2007–2011 časopis publikoval spolu 133 príspevkov
(vedecké štúdie, materiály, diskusné príspevky a eseje), z toho bolo 97 príspevkov autorov zo
Slovenska a 36 príspevkov zo zahraničia: Bulharsko (1),Česká republika (16), Francúzsko (1),
Maďarsko (2), Poľsko (4), Rakúsko (2), Slovinsko (3), Srbsko (3), Veľká Británia (2), USA (2).
V ročníku 49, 2011 počet zahraničných príspevkov (12) prvý raz prevážil počet slovenských
príspevkov (10). Narastajúci počet zahraničných príspevkov je výsledkom jednak zavedenia
anglického 5. čísla od roku 2009. Taktiež je výsledkom rozširujúcej sa siete prispievateľov, pre
ktorých je časopis vzhľadom na svoju úroveň a registráciu v rôznych databázach atraktívny. Časopis
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v hodnotenom období spĺňal všetky parametre štandardného medzinárodného periodika. Okrem hore
uvedeného je to ďalej: presné vydávanie jednotlivých čísiel, abstrakty v anglickom jazyku, peer
review proces – posudzovanie všetkých príspevkov minimálne dvoma posudzovateľmi. Avšak
vzhľadom na to, že časopis vychádza na území Slovenskej republiky, zaradili sme ho medzi domáce
časopisy. Pozri ďalej III.3. Národné postavenie organizácie iii.
iv. Zoznam organizáciou vydaných zborníkov z medzinárodných vedeckých
konferencií a iných medzinárodných podujatí
[1] Changing Social Practices and Strategies : case Studies from Central and Eastern Europa and
Mongolia. Edited by Frances Pine, Juraj Podoba. Bratislava : Ústav etnológie SAV : ZING PRINT,
2007. 207 p. ISBN 978-80-88997-37-5.
[2] Malé dejiny veľkých udalostí III : naratívna každodennosť v kontexte sociálno-historickej
retrospektívy. Zuzana Profantová (ed.). Bratislava : Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, 2007.
207 s. Etnologické štúdie, 14. ISBN 978-80-88997-41-2.
[3] 30 rokov vo výskumných táboroch : jubilejné spomienky na prácu v teréne. Zostavili Eva
Krekovičová Ondrej Krupa Juraj Ando. Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku,
2008 ; Bratislava : Ústav etnológie SAV. 150 s. projekt VEGA č.2/0041/08. ISBN 978-963-87342-66.
[4] Slavista Jiří Polívka v kontexte literatúry a folklóru I-II. Hana Hlôšková Anna Zelenková
(Editorky). Bratislava : Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FF UK : Slavistický ústav Jána
Stanislava SAV : Ústav etnológie SAV ; Brno : Česká asociace slavistů : Slavistická společnost
Franka Wollmana v Brne, 2008. 248 s. ISBN 978-80-969992-0-0.
[5] Hodnota zmeny - zmena hodnoty : demarkačný rok 1989. Zuzana Profantová a kolektív. Bratislava
: Ústav etnológie SAV : Národopisná spoločnosť Slovenska, 2009. 408 s. ISBN 978-80-88997-42-9.
[6] Kontexty identity/Az identitás osszefuggései : Jubilejný zborník na počesť Anny
Divičanovej/Koszonto konyv Gyivicsán Anna tiszteletére. Editor Eva Krekovičová, Alžbeta Uhrinová,
Mária Žiláková. Budapest - Bratislava : Celoštátna slovenská samospráva - Katedra slovenskej
filológie Filozofickej fakulty Eotvosa Loránda - Ústav etnológie SAV - Výskumný ústav Slovákov v
Maďarsku, 2010. 554 s. ISBN 978-963-88583-0-6.
[7] Reflexie holokaustu. Editori Monika Vrzgulová a Peter Salner. Bratislava : Dokumentačné
stredisko holokaustu : Ústav etnológie SAV, 2010. 151 s. ISBN 978-80-88997-43-6.


Národné postavenie organizácie
Zoznam najvýznamnejších domácich projektov (Centrá excelentnosti, Národné
referenčné laboratóriá, Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV, Štátne
programy výskumu a vývoja, Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV VEGA,
a iné)

Projekt APVV
Tradičná kultúra Slovenska ako súčasť kultúrneho dedičstva Európy. Na základe digitálneho
spracovania archívnych dokumentov Ústavu etnológie SAV a Katedry etnológie a kultúrnej
antropológie FF UK. [Traditional Culture of Slovakia as Part of the European Cultural Heritage.
Based on the Digital Processing of Archive Documents of the Institute of Ethnology at Slovak
Academy of Sciences and the Department of Ethnology and Cultural Anthropology at Comenius
University.]; Nositeľ projektu: ÚEt SAV; Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Daniel Luther, CSc.;
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Spoluriešiteľské pracovisko: Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FF UK v Bratislave; Doba
riešenia: 02.2007–11.2009; Evidenčné číslo projektu: APVV-0530-06.
Projekt CE
Centrum excelentnosti COPART Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Gabriel Bianchi, CSc., Ústav výskumu
sociálnej komunikácie SAV; Riešiteľ projektu v ÚEt SAV: PhDr. Peter Salner, DrSc.; Doba riešenia:
1.1.2007–31.12.2010.
Projekty Fondu sociálneho rozvoja
[1] Výskumná správa o výkone terénnej sociálnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách.
Nositeľ projektu: ÚEt SAV; Zodpovedný riešiteľ: Tomáš Hrustič, Mgr., CSc.; Doba riešenia:
09.2009–11.2009; Evidenčné číslo projektu: FSR 035/2009-HZ-3.0/V.
[2] Výskum sociálnej inklúzie Rómov náboženskou cestou. V rámci výzvy Európskeho roka boja proti
chudobe a sociálnemu vylúčeniu.Nositeľ projektu: ÚEt SAV; Zodpovedná riešiteľka: Tatiana
Podolinská, Mgr., CSc.; Doba riešenia: 03.2010–11.2010. Evidenčné číslo projektu: PP 2/ER2010FSR.
Projekt podporený Ministerstvom kultúry SR
Ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom; Budovanie centrálnej databázy dokumentov o tradičnej
ľudovej kultúre Slovenska, Uznesenie vlády č.666 zo dňa 8. augusta 2007 pod názvom Koncepcia
starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru (uznes. B.6.). Objednávateľ spracovania projektu
a koordinátorské pracovisko: Národné osvetové centrum Bratislava, koordinátor Vladimír Kyseľ; od
mája 2010 Slovenský ľudový umelecký kolektív; Zodpovedná riešiteľka projektu v ÚEt SAV:
Gabriela Kiliánová, PhDr., CSc.; Doba riešenia: 06.2009–12.2010.
Projekty podporené agentúrou VEGA pozri bod 4. Štruktúra výskumných projektov, Domáce
projekty a ich financovanie.
i. Zoznam domácich vedeckých konferencií organizovaných alebo spoluorganizovaných organizáciou
[1] Odborný seminár: Tradície kulinárnej kultúry na Slovensku. Spoluorganizátori: Slovenské národné
múzeum v Martine a Ústav etnológie SAV. Martin, SNM, 28.12.2007. Počet účastníkov: 51.
[2] Sympózium K príprave atlasu histórie slovenskej evanjelickej cirkvi. Organizátori:
Prírodovedecká fakulta UK Bratislava a Ústav etnológie SAV; Bratislava, Prírodovedecká fakulta UK,
24.10.2008. Počet účastníkov: 21.
[3] Sympózium O výstavách po výstave. Organizátor: Slovenské národné múzeum Bratislava a Ústav
etnológie SAV; Bratislava, budova SNM, 31.3.2008. Počet účastníkov: 34.
[4] Konferencia Vybrané problémy z dejín etnológie konaná pri príležitosti Valného zhromaždenia
Národopisnej spoločnosti Slovenska a 50. výročia založenia Národopisnej spoločnosti Slovenska;
Organizátori: Národopisná spoločnosť Slovenska a Ústav etnológie SAV. Bratislava, Inštitút verejnej
správy, 28.–30.5.2008. Počet účastníkov: 50.
[5] Kolokvium Od skupín ku kategóriám. Kognitívny obrat v štúdiu etnicity. Prednášky, diskusie
a konzultácie s americkým sociálnym antropológom Rogersom Brubakerom. Organizátori: Univerzita
Komenského Bratislava a Ústav etnológie SAV. Bratislava, budova ÚSV SAV, 23.9.2008. Počet
účastníkov: 50.
[6] Odborný seminár Ústavu etnológie SAV Etnológia na Slovensku v druhej polovici 20. storočia.
Organizátor: Ústav etnológie SAV. Pezinok, Hotel na Pezinskej Babe, 11.11.2008. Počet účastníkov:
20.
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[7] Seminár Etika v sociálnej antropológii/etnológii. Spoluorganizátori: Ústav etnológie SAV
a Slovenská asociácia sociálnych antropológov. Bratislava, budova ÚSV SAV, 23.1.2009. Počet
účastníkov: 30.
[8] Workshop Židovská komunita v Čechách a na Slovensku po roku 1945. Spoluorganizátori: Ústav
etnológie SAV a Dokumentačné stredisko holokaustu, Bratislava. Bratislava, 23.1.2009. Počet
účastníkov: 8.
[9] Seminár Vývoj etnológie v Slovinsku a jej aktuálne vedecké problémy a skúmané otázky.
Organizátor: Ústav etnológie SAV. Bratislava, Ústav etnológie SAV, 6.5.–7.5.2009. Počet účastníkov:
18.
[10]
Seminár Sociokultúrna zmena a etnografický výskum. K životnému jubileu Sone Švecovej.
Organizátor: Ústav etnológie SAV. Bratislava, BISLA, 15.5.2009. Počet účastníkov: 20.
[11]
Seminár Kultúrna diverzita: Globálne a lokálne v slovenských mestách. Spoluoraganizátori:
Ústav etnológie SAV a Ústav vedy a výskumu UMB Banská Bystrica. Bratislava, Ústav etnológie
SAV, 10.11.2009. Počet účastníkov: 14.
[12]
Záverečný workshop k projektu SIRONA (Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou).
Organizátor: Ústav etnológie SAV. Bratislava, Kongresové centrum SAV, 9.12–10.12.2010. Počet
účastníkov: 80.
[13]
Seminár Sociokultúrna zmena a adaptívne stratégie v kontexte spoločenskej transformácie.
Bratislava, BISLA, 3.12.2010. Počet účastníkov: 15.
[14]
Odborný seminár Zaostrené na kultúrne dedičstvo. Seminár o kultúrnom dedičstve
malokarpatského regiónu. Spoluoraganizátori: Academia Istopolitana NOVA Sv. Jur, Mestské
múzeum v Pezinku, Ústav etnológie SAV. Pezinok, 7.10.2012. Počet účastníkov: 30.
ii. Zoznam domácich časopisov vydávaných organizáciou
[1] Slovenský národopis. Hlavná redaktorka: Gabriela Kiliánová [2001-2011]; výkonné redaktorky:
Hana Hlôšková [2001-2010], Tatiana Podolinská [1998-2011], Michaela Ferencová [2009-2011],
Tatiana Bužeková [2009-2011], [hosťujúci editor: Peter Salner, 2010, č. 2] [hosťujúci editor: Tomáš
Hrustič, 2010, č.3] [hosťujúci editor: Eva Krekovičová, 2011, č.1, hosťujúci editor Martin Kanovský,
2011, č. 3]. Bratislava : Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, 1953-. Do roku 1991 s podnázvom
Časopis Slovenskej akadémie vied, v rokoch 1992-1993 s podnázvom Časopis Národopisného ústavu
Slovenskej akadémie vied, od roku 1994 s podnázvom Časopis Ústavu etnológie Slovenskej
akadémie vied. 5x ročne. ISSN 1335-1303. (2007 - MLA, CEEOL, Ulrich´s, Willings, CEJSH, ERIH ;
2008 - MLA, CEEOL, Ulrich´s, Willings, CEJSH, ERIH).
[2] Etnologické rozpravy. Nitra : Národopisná spoločnosť Slovenska : Katedra etnológie a
etnomuzikológie FF UKF v Nitre : Etnografické múzeum - Slovenské národné múzeum. Časopis
kontinuitne nadväzuje na časopis Národopisné informácie (1967-1993). Do roku 2008 vydavateľ
Ústav etnológie SAV. Polročník. ISSN 1335-5074. (2004-2008 CEJSH).
[3] Slavistická folkloristika : informačný bulletin Medzinárodnej komisie slovanského folklóru pri
Medzinárodnom komitéte slavistov. Editor Hana Hlôšková, Katarína Žeňuchová. Bratislava : Ústav
etnológie SAV : Slovenský komitét slavistov.
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iii. Zoznam zborníkov z domácich vedeckých konferencií vydaných organizáciou
[1] Trendy regionálneho a miestneho rozvoja na Slovensku. Editori Zuzana Beňušková, Oľga
Danglová. Bratislava : Ústav etnológie SAV : Centrum pre európsku politiku ; Nitra : Katedra
etnológie a etnomuzikológie, 2007. 215 s. Publikácia vyšla s finančnou podporou Vedeckej grantovej
agentúry Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied VEGA, projekty č. 2/5104/25 "Miestny
a regionálny rozvoj v kontexte európskej integrácie" a č. 1/3750/06 "Etnologické súvislosti
civilizačných a kultúrnych zmien každodennej kultúry na Slovensku" a Centra pre európsku politiku.
ISBN 978-80-88997-35-1.
[2] Nepriznaný holocaust : Rómovia v rokoch 1939–1945. Editori Zuza Kumanová, Arne B. Mann.
Bratislava : Občianske združenie In minorita : Slovenské národné múzeum : Ústav etnológie SAV,
2007. 52 s. ISBN 978-80-969798-8-2.



Medzinárodné postavenie výskumných pracovníkov organizácie/
postavenie v rámci Európy

Zoznam

pozvaných/kľúčových/plenárnych

prednášok

na

medzinárodných

konferenciách (doložiť pozývacím listom alebo programom)

[1] BEŇUŠKOVÁ, Z. Territorial and National Identity on the Slovak-Hungary Boundary. [6
rkp. str.] Konferencia: Dynamics of National Identity and Transnational Identities in the
Process of European Integration. Organizátor: Ethnographic Institute and Museum Bulgarian
Academy of Sciences. Balkan Ethnology Department. Sofia, Bulharsko 7.–9.6.2007.
[2] BENŽA, M. Odev ako znak. [6,95 rkp. str.] Konferencia: Moderné dejiny
stredoeurópskeho regiónu a ich vyučovanie v krajinách V4. Organizátor: Pedagogická fakulta
UK Bratislava, Štúrovo, 20.–23.9.2007.
[3] BENŽA, M. Tradičná kultúra zahraničných Slovákov a slovenská etnológia. Konferencia:
60 rokov Národného múzea v Petrovci: kontinuita a diskontinuita; Srbsko, Báčsky Petrovec,
12.12.2009.
[4] BENŽA, M. Stav práce na Historickom atlase Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. [3,75
rkp. str.+ Powerpointová prezentácia 80 máp s komentárom]. Konferencia: Doklad minulosti,
základ budúcnosti slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí. Organizátor: Slovenský
evanjelický luteránsky cirkevný zbor v Nadlaku. Nadlak, 23.–26.9.2010.
[5] BÚRIKOVÁ, Z. Consequences of EU enlargement for Slovak au pair migration to the
UK. [5 rkp. str.] Konferencia: Encountering Europeanization in Everyday Life. Organizátor:
Inštitút kultúrnych štúdií, FSEV UK. Bratislava, 1.–2.6.2007.
[6] BÚRIKOVÁ, Z. Rites de passages to adulthood: Au pair stays and experimentation with
gender normativisty. Konferencia: Transnational care practices and Globalization of Life
Cycle. Organizátor: Friedrich Ebert-Stiftung; Praha, 15.10.2010.
[7] BUŽEKOVÁ, T. Proximity Matters: Internet Frienships aminy zouny Europeans. [6 rkp.
str.] Konferencia: Encountering Europeanization in Everyday Life. Organizátor: Fakulta
sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského, Bratislava. Bratislava, 31.5.–
2.6.2007.
[8] DANGLOVÁ, O. Ľudové umenie. Slovensko v európskom kultúrnom priestore. [9 rkp.
str.] Medzinárodná konferencia: Moderné dejiny stredoeurópskeho regiónu a ich vyučovanie
v krajinách V4. Organizátor: Katedra histórie Pedagogickej fakulty FFUK Bratislava.
Štúrovo 20.–23.9.2007.
[9] DANGLOVÁ, O. Folklór ako politický nástroj v obehu masovej kultúry. Konferencia:
Między kultura ludową a masovą. Historia, terażniejszość i perspektywy badań (v rámci 13.
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zasadnutia Slovensko-poľskej komisie humanitných vied); Poľsko, Kamień Śląski, 14.–
17.10.2009.
[10] DANGLOVÁ, O. Slovak Folk Tradition and Contemporary Design. [8 rkp. str., 29
obr.] Konferencia: Ornament Key to the World. Organizátor: Estonian Folk Art and Craft
Union; Estónsko, Tallin, 11.–13.11.2011.
[11] FALŤANOVÁ, Ľ. Tradičné a nové prvky v súčasnom obchode mesta (obchod ako
most cez rieku). [8 rkp. str.] Konferencia: Miasto po obu brzegach rzeki – różne oblizca
kultury. Organizátor: Polskie Towarszystwo etnologii miasta, Muzeum historyczne M. St.
Warszawy, Institut Słowacki. Warszawa, 18.–20.10.2007.
[12] FERENCOVÁ, M. Reconsidering „collective memory“: some critical remarks on the
concept and its use in social sciences. [10,16 rkp. str.] Konferencia: Memory from
Transdisciplinary Perspectives: Agency, Practices and Mediations. Organizátor: Research
Centre of Culture and Communication, Univerzita v Tartu. Tartu (Estónsko), 11.–14.1.2007.
[13] FERENCOVÁ, M. Pomníky ako prostriedok legitimizácie režimov a transformácie
spoločnosti: Prípad mesta Nové Zámky. [11,5 rkp. str.] Konferencia: Paměť města. Město
a jeho obyvatelé ve 20. století. Organizátor: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Archiv města
Brna, Historický ústav FF MU, Moravské zemské muzeum. Brno, 6.–7.11.2008.
[14] FERENCOVÁ, M. Komentár k prezentovaným referátom (bez názvu). Sympózium:
Border and Identity in Komárom/Komárno between 1945-2004; Komárno, 15.10.2009.
[15] HRUSTIČ, T. Rise and Fall of Romani Pentecostal Revival in Eastern Slovakia. 10
rkp. str. Workshop: Romani Pentecostalism; Sodertons University; Švédsko, Stockholm, 5.–
6.11.2009.
[16] HRUSTIČ, T. Úžera v segregovaných rómskych osadách na východnom Slovensku.
[10 rkp. str.] Vedecký seminár: Peníze chudých. Organizátor: Fakulta humanitních studií UK
v Prahe; Praha, Česká republika, 5.1.2011.
[17] HRUSTIČ, T. The Success of Social Inclusion of Roma through the Religious
Pathway. [10 rkp. str.] Consultation on Roma Ministries in Central and Southern Europe in
Budapest/Hungary; Maďarsko, Budapest, 20.–2.2.2011.
[18] KILIÁNOVÁ, G. – FERENCOVÁ, M. (spoločný príspevok) Issues, methods and
outcomes of ethnological studies on cultural diversity in urban spaces in Slovakia (with a
special emphasis on ethnicity and social memory). [6 rkp. str. – 7 rkp. str.] Medzinárodný
workshop: Ethnological understanding of cultural diversity in Central European (V4) urban
space. Organizátor: Ethnic and Minority Research Institute of the Hungarian Academy of
Sciences, Budapešť. Budapešť, 29.–30.3.2007.
[19] KILIÁNOVÁ, G. Minderheiten in Europa: am Beispiel der Roma in der Slowakei. [6
rkp. str.] Medzinárodná konferencia: Minderheiten in der europäischen Gesellschaft.
Toleranztag 2007. Organizátor: Europäische Akademie der Wissenschaften und Künste,
Salzburg, Salzburger Nachrichten. Rakúsko, Salzburg, 15.8.2007.
[20] KILIÁNOVÁ, G. La colline de Devin, lieu de mémoire slovaque, hongrois,
allemand/autrichien. [8 rkp. str.] Medzinárodný seminár: Lieux de mémoire en Europe
centrale. Organizátor: Institut d'études slaves, l´Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne,
Paríž, Historický ústav SAV, Bratislava. Paríž, 21.–22.9.2007.
[21] KILIÁNOVÁ, G. moderátorka panelu: Postoje väčšinovej spoločnosti k riešeniu
židovskej otázky na Slovensku. Písomné zhrnutie výsledkov panelu. [2 rkp. str.]
Medzinárodná konferencia: Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti
a súčasnosti. Súčasný stav výskumu. Organizátor: Dokumentačné stredisko holokaustu,
Bratislava, Ministerstvo školstva SR, Ústav etnológie SAV, Bratislava. Mojmírovce, 10.–
12.10.2007.
[22] KILIÁNOVÁ, G. Culture as Difference : The Ethnological Studies About Identity. [5
rkp. str.] Medzinárodná konferencia: Slike kulture nekad i sad. 60 godina Etnografskog
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Instituta SANU. Organizátor: Etnografski Institut SANU, Beograd, Narodni muzej, Kruševac.
Kruševac, 15.–19.10.2007.
[23] KILIÁNOVÁ, G. Ritual and social change: mortuary rituals in post-socialist
societies. Keynote speech. [15 rkp. str.] Konferencia: Building on the Past. European
Doctorate in the Social History of Europe and Mediterranean. Introductory seminar of Marie
Curie fellows. Organizátor: Universita Ca´Foscari, Benátky, SAV – Historický ústav a Ústav
etnológie, Bratislava, 18.–20.9.2008.
[24] KILIÁNOVÁ, G. New methodology? Ethnology in Slovakia during socialism. [7 rkp.
str.] Konferencia: Die wissenschaftliche Selbstbeschreibung sozialistischer Gesellschaften:
Soziologie und Ethnographie/Ehnologie in Ostmittel- und Südosteuropa 1945–1989.
Jahrestagung des Collegium Carolinum 2008. Organizátor: Collegium Carolinum, Bad
Wiessee, 20.–23.11.2008.
[25] KILIÁNOVÁ, G. New topics and new tasks. Social actors and their strategies in
academic activities. 15th ISFNR Congress: Narratives acroess space and time: Transmision
and adaptations. Helenic Folklore research Centre; Academy of Athens; Grécko, Atény, 21.27. 6. 2009.
[26] KILIÁNOVÁ, G. Terénny výskum a otázky etiky. Medzinárodná konferencia: Field
work; Etnografický ústav Srbskej akadémie vied a umení; Srbsko, Sirogojno, 31.8–3.9.2009.
[27] KILIÁNOVÁ, G. Lieu de memoire as the site of ethnic contestation. The case of
Devin/ Theben/ Deveny castle. Prednáška pre Historický seminár Slovinskej akadémie vied a
umení; Slovinsko, Ľubľana, 27.10.2009.
[28] KILIÁNOVÁ, G. Current Projects of the Institute of Ethnology SAS – Possibilities for
Inclusion into the European Project Space. Cyklus prednášok Etnografického inštitútu
SANU, máj – október 2010 Možnosti zapojenia do európskeho finančného projektového
priestoru. Belehrad, Srbsko, 12.5.2010.
[29] KILIÁNOVÁ, G. Kolektívna pamäť, historická pamäť a identita. [18 rkp. str.].
Medzinárodný vedecký seminár: Interetnické a interkultúrne vzťahy menšín vo vidieckom a
mestskom prostredí v Uhorsku a Maďarsku v 19. a 20. storočí (v slovensko-maďarskom
kontexte). Organizátor: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. Budapešť, 11.–12.11.2010.
[Účasť na podujatí bola zrušená pre chorobu. Referát odoslaný organizátorom pred konaním
seminára.]
[30] KILIÁNOVÁ, G. Perception of Differences? One Cultural Phenomenon in Two
Language Groups. [8 rkp. str.] Medzinárodná konferencia: Cultures and Borders.
Organizátor: Ethnographic Institute SASA, Belehrad, City Museum Vršac; Srbsko, Vršac, 6.–
8.10.2011.
[31] KILIÁNOVÁ, G. Academic and public understanding of the cultural heritage in the
current societies of transitions: the Slovak case. [7 rkp. str.] Medzinárodná konferencia:
Tradition and Cultural Heritage – Challenges for Creativity and Performance. Organizátor:
Institute for Slovenian Ethnology SRC SASA; Slovinsko, Ľubľana, 8.–11.11.2011.
[32] KREKOVIČOVÁ, E. Reflexia židovského a rómskeho holokaustu v tradičnom
slovenskom folklóre a v asynchrónnej internetovej komunikácii. [5 rkp. str.] Konferencia
Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a v súčasnosti. Medzinárodná
interdisciplinárna konferencia. Organizátori: Dokumentačné stredisko holokaustu a ÚEt SAV.
Mojmírovce, 10.–12.10.2007.
[33] KREKOVIČOVÁ, E. Tradičná hudobno-slovná kultúra v časoch modernizácie.
Konferencia: Moderné dejiny stredoeurópskeho regiónu a ich vyučovanie v krajinách V4.
Organizátori: UK v Bratislave a Centrum pre európsku politiku pod záštitou Rady Európy.
Štúrovo, 20. –23.9.2007.
[34] KREKOVIČOVÁ, E. Slovenské hymny a folklór v procesoch transformácie (v
prostredí majority a minority) [8 rkp. str.]. XII Europejska Konferencija Kultura ludowa jako

32
źródło symboli narodowych w dobie globalizacji. Poľsko, Lublin, 23.–24.6.2010. [Plenárny
referát bol prednesený v neprítomnosti autorky, ktorá účasť pre chorobu zrušila.]
[35] KREKOVIČOVÁ, E. K výskumom stereotypov. Na príklade Slovenska. [8 rkp. str.]
Úvodný referát na II. medzinárodnú vedeckú konferenciu Univerzity J. Selyeho v Komárne:
Spoločenské javy a zmeny, Sekcia 2.: Vznikajúce a odumierajúce stereotypie; Komárno, 6.–
7.9.2010.
[36] KREKOVIČOVÁ, E. K pripravovanému Katalógu letákových piesní z tlačiarní z
územia Slovenska. [8 rkp. str.] Konferencia: 33. etnomuzikologický seminár; Skalica, 5–
7.10.2010.
[37] KREKOVIČOVÁ, E. Dve cesty piesne. Medzi letákovou (t. j. jarmočnou a púťovou) a
folklórnou piesňou. [20 rkp. str.] Úvodný plenárny referát. Konferencia: Droga w języku i
kulturze; Organizátor: Uniwersyta M. C. Sklodowskiej, kulturoznavstwa, Lublin; Poľsko,
Lublin, 15.–16.11.2010.
[38] KREKOVIČOVÁ, E. K aktuálnym problémom výskumu folklórnych piesní na
Slovensku. Žánre, ich regionálne väzby a etnoidentifikačné súvislosti. [10 rkp. str, 5 obr.]
Konferencia: Piesne ludowe na Lubelczyznie na tle porównawczym. Organizátor: Univerzyta
Marie Curie-Sklodowskiej; Poľsko, Lublin, 27.–30.6.2011.
[39] LUTHER, D. Migrácia, identita, koncept domova. [9,7 rkp. str.] Medzinárodné
sympózium Interkultúrny dialóg – teória a prax. Organizátor: Centrum pre európsku politiku
a Európska komisia, Zastúpenie EK na Slovensku. Trenčianske Teplice, 10.–12.10.2008.
[40] MANN, A. B. Vzťah Rómov k viere. [15,5 rkp. str.]. Hlavný referát na medzinárodnom
odbornom seminári Pastorácia Rómov (hľadanie rómskeho Boha). Organizátor: Ústav pre
vzťahy štátu a cirkví, Ministerstvo kultúry SR, Bratislava, 15.10.2008.
[41] MANN, A. Rómska kultúra alebo kultúra Rómov. Seminár: Romská kultura jako
součást kultury evropské, v rámci 11. roč. Svetového rómskeho festivalu Khamoro 2009;
Česká republika, Praha, 28.5.2009.
[42] PODOBA, J. After the Change: Leaders and Activists of the Slovak Environmental
NGOs Between Continuity and Western Influence. [5 rkp. str.] Seminár: Encountering
Europeization in Everyday Life. Organizátor: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK.
Bratislava, 1.–2.6.2007.
[43] PODOBA, J. Approach to Post-socialism. [aktívna účasť v diskusii, 3 rkp. str.]
Participácia na Plenary Session on Post-socialism. Konferencia: Life in Motion. Organizátor:
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. Brno, 28.–30.6.2007.
[44] PODOBA, J. Pozvaná účasť v duskusii. Výročné zasadnutie Collegium Carolinum:
Zukunftvorstellung ubs staatliche Planung im Sozialismus: Die Tschechoslowakei im
ostmitteleuropäischen Kontext 1945–1989. Organizátor: Collegium Carolinum, Mníchov. Bad
Wiessee, 22–25.11.2007.
[45] PODOBA, J. Pozvaný ako diskusant na výročnú konferenciu Collegia Carolina:
Mensch und Umwelt. Umweltgeschichte als Regionalgeschichte Ostmitteleuropas von der
Industrialisierung bis zum Postsozialismus. Organizátor: Collegium Carolinum, Nemecko.
Bad Wiessee, 4.–7.11.2010.
[46] PODOLINSKÁ, T. – HRUSTIČ, T. Zhodnotenie projektu SIRONA v rámci
európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010 [8rkp. str. + ppt
prezentácia]. Záverečná konferencia k Európskemu roku boja proti chudobe a sociálnemu
vylúčeniu 2010. Organizátor: FSR a Slovenská sieť proti chudobe. Bratislava, 14.–
15.12.2010.
[47] PODOLINSKÁ, T. – HRUSTIČ, T. Evaluácia výkonu terénnej sociálnej práce pre
Fond sociálneho rozvoja. [8 rkp. str.]. Medzinárodný odborný seminár organizovaný v rámci
Predsedníctva SR v dekáde začleňovania rómskej populácie 2005–2015 s názvom: Program
podpory sociálnej inklúzie znevýhodnených skupín obyvateľov. Organizátor: Fond sociálneho
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rozvoja, Bratislava, 17.–18.5.2010.
[48] PODOLINSKÁ, T. Towards the typology of recent religious and spiritual identities
(the case of Slovakia). [11 rkp. str.] Medzinárodnej konferencia CERES: Various Methods
and Approaches towards the Religious Studies. Organizátor: Katedra porovnávacej
religionistiky, Univerzita v Pardubiciach. Pardubice, 10.–12.10.2007.
[49] PODOLINSKÁ, T. Roma faith in new millenium – the case of Slovakia. [5 rkp. str.]
Medzinárodná „kick-off“ konferencia 6RP EÚ – REVACERN (v paneli: Research Area B –
Identity, perception of Values). Organizátor: Department for the Study of Religions, SZTE
Szeged, Maďarsko. Szeged, 26.–28.4.2007.
[50] PODOLINSKÁ, T. „Chocolate Mary“ – Virgin Mary as a Medium of Integration and
Separation among the Roma in Slovakia. [10,5 rkp. str. + 9 rkp. str. (18 obr. powerpointová
prezentácia)]. Medzinárodná konferencia: Religious tradition, Communism and Cultural
Reevaluation: Transnationalism in Post-1989 Eastern European Cultures of Remembrance.
Organizátor: Leipzig Centre for the History and Culture of East Central Europe (GWZO)
a Institute of the Lusatian Sorbs v Bautzene, Nemecko. Bautzen, 28.6.–1.7.2007.
[51] PODOLINSKÁ, T. Towards the typology of recent religious and spiritual identities
(the case of Slovakia). [6 rkp. str. + Power Point prezentácia, 10 obrázkov] Medzinárodná
konferencia 6RP EU REVACERN: Religions And Values: Central And Eastern European
Research Network. Organizátor: University of Szeged, Department for the Study of
Religions. Szeged, 24.–26.4.2008.
[52] PODOLINSKÁ, T. Why do Pentecostals win in their religious turn among the
Romanies in Slovakia? Workshop: Romani Pentecostalism; Švédsko, Stockholm, 5.–
6.11.2009.
[53] PODOLINSKÁ, Tatiana. Metodology of rubbings applied on Uaxactun monuments. [8
rkp. str., 22 obr. ppt prezentácia] Workshop: 3-rd Autumn Academy of Maya Hieroglyphic
Writing. Organizátor: Katedra porovnávacej religionistiky FiF UK Bratislava; Bratislava, 11.–
13.11.2011.
[54]
PROFANTOVÁ, Z. About Magical Power of the Word-Curse, Damnation, Malediction and
Swearwords in Communication Competence. [7 rkp. str.] Konferencia: Charms, Charmers and
Charming. Organizátor: The Folklore Society London, University of Pécs, Dpt. of Ethnology and
Cultural Antropology, Hungarian Ethnographical Society. Pécs, 11.–13.5.2007.

[55] PROFANTOVÁ, Z. Folkloristika na Slovensku v ostatnom období. [9 rkp. str.]
Konferencia: Po slnečnej strane Karpát. Organizátor: Wydzial folkloristyky, Univerzitet
Slaski, Opole, Polsko, 21.–22.5.2007.
[56] PROFANTOVÁ, Z. Pravda a lož v naratívnej každodennosti. Osobná a mediálna
komunikácia. Konferencia: Zmowa, intriga, spisek w strukturze codziennosci. Oraganizátor:
Wydzial folkloru i antropologii, Univerzitet Opolski; Poľsko, Pokrzywna, 20.–22.5.2010.
[57] PROFANTOVÁ, Z. Sen a cesta posledná. Naratívna každodennosť podvedomia.
[13,95 rkp. str.]. Konferencia: Droga w jezyku i kulturze. Organizátor: Zaklad kultury
polskiej. Institut kulturoznawstwa UMCS, Lubelskie Towarzystwo Naukowe; Poľsko, Lublin,
15.–16.11.2010.
[58] PROFANTOVÁ, Z. Slavistika a slavistická folkloristika na Slovensku. Konferencia:
Slavjanský svet: Spoločné znaky a pestrosť. Organizátor: Institut slavjanovedenija Ruská
akadémia vied, Moskva; Ruská federácia, Moskva, 23.–24.5.2011.
[59] PROFANTOVÁ, Z. Oral history a pamäť v koncepcii etnológie a folkloristiky.
Konferencia: Pamäť ako kategória spoločensko-kultúrnej reality. Organizátor: Universytet
Marie Curie Sklodowskiej v Lubline; Poľsko, Baranow Sandomierski, 6.–8.6.2011.
[60]
SALNER, P. Životné cesty a stratégie slovenských Židov po šoa. [4 rkp. str.] První pražský
seminář Dopady holocaustu na českou a slovenskou společnost ve druhé polovině 20. století.
Organizátor: Spolek akademiků Židů, Praha, 8.11.2007.
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[61] SLAVKOVSKÝ, P. – NOVÁKOVÁ, K. Tradičná agrárna kultúra Slovenska – súčasť
európskej roľníckej civilizácie. [10 rkp. strán textu, 30 s. Power Point prezentácia
z digitalizovaných obrazových fondov ÚEt SAV] Konferencia: Moderné dejiny
stredoeurópskeho regiónu a ich vyučovanie v krajinách V4. Organizátor: Univerzita
Komenského, Bratislava; Univerzita Karlova, Praha; Rada Európy – Sekcia historického
vzdelávania IV. direktoriátu pre vzdelávanie, mládež a šport, Štrasburg s podporou
Medzinárodného vyšegrádskeho fondu. Pod záštitou podpredsedu vlády SR Dušana
Čaploviča; Štúrovo, 18.–21.9.2008.
[62] SLAVKOVSKÝ, P. Etnografický atlas Slovenska - ciele a výsledky. Vedecký seminár
Atlas ľudovej kultúry Srbska; Etnografski institut SANU; Srbsko, Beograd, 26.5.2009.
[63] STOLIČNÁ, R. Tradície kulinárnej kultúry na Slovensku. [10 rkp. str.] Medzinárodná
konferencia: Strava ako interetnický fenomén. Organizátori: Krajské múzeum karlovarského
kraje (ČR) a Saské centrum pre múzejnictvo (Nemecko); Česko, Cheb, 8.–10.10.2008.
[64] STOLIČNÁ, R. „Národná kulinária“ v identikačnom procese obyvateľov strednej
Európy. [13 rkp. str.] Konferencia: Moderné dejiny stredoeurópskeho regiónu a ich
vyučovanie v krajinách V4. Organizátor: Univerzita Komenského, Bratislava; Univerzita
Karlova, Praha; Rada Európy – Sekcia historického vzdelávania IV. direktoriátu pre
vzdelávanie, mládež a šport, Štrasburg s podporou Medzinárodného višegrádskeho fondu.
Pod záštitou podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča. Štúrovo, 18.–21.9.2008.
[65] STOLIČNÁ, R. Metodika, ciele a výsledky Etnografického atlasu Slovenska. Vedecký
seminár Atlas ľudovej kultúry Srbska; Etnografski institut SANU; Srbsko, Beograd,
26.5.2009.
[66] VRZGULOVÁ, M. Prejudice and resistance in the classroom. [5 rkp. str.] Seminár
Roma Genocide (účasť ako zástupca ITF expertov, vyžiadané vystúpenie – workshop spolu
s kolegyňou Karen Polak –Holandsko) prezentácia power-point. Brno, 22.–24.4.2007.
[67] VRZGULOVÁ, M. Diverzifikované pamäte mesta. [20 rkp. str.] Mezinárodní vědecká
konference Město-identita-paměť. Organizátor: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta
humanitních studií, Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze, Polskie
towarzystwo etnologii miasta, VKC Židovské muzeum a KHS UK. Praha, 6.–7.9.2007.
[68] VRZGULOVÁ, M. Priama reflexia obdobia po roku 1945 v biografických
naratívoch. Židovská komunita na Slovensku po roku 1945. [12,3 rkp. str.] Pozvané
vystúpenie na podujatí První pražský seminář Dopady holokaustu na českou a slovenskou
společnost ve druhé polovine 20. století. Organizátor: Spolek akademiků Židů a Poslanecká
sněmovna Parlamentu České republiky. ČR, Praha, 8.11.2007.
[69] VRZGULOVÁ, M. Pozvaná účasť na práci konferencie: Conference on the Holocaust
and Human Rights Education. Organizátor: Fundamental Rights Agency; Česká republika,
Terezín, Terezin Memorial, 19.–20.10.2010.
[70] VRZGULOVÁ, M. A New Generation of Learning: Holocaust Education and
Internet. A Workshop at the Central European University organized by the USC Shoah
Foundation Institute; Maďarsko, Budapest, 11.–14.5.2010.

i. Zoznam zamestnancov organizácie, ktorí boli členmi organizačných a/alebo
programových výborov medzinárodných konferencií, prípadne boli poverení
vedením sekcií na takýchto podujatiach. Uveďte meno pracovníka a názov
podujatia
[1] Bahna: Šírenie náboženských a nadprirodzených predstáv (3.–4.12.2008); Komparatívna metóda
a štúdium náboženstiev (9.–10.12.2009)
[2] M. Benža: Slovensko-slovenské vzťahy v tradičnej kultúre (4.–5.11.2008)
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[3] T. Bužeková: Tradičná kultúra v súčasných procesoch komunikácie (17.–19.9.2007); Ritual,
Conflict and Consensus: Comparing Case Studies in Asia and Europe (15.–18.4.2010)
[4] Z. Búriková: Authority and Expectation: A Social History of the Socialist Dictatorships in Central
Europe (10.–12. 5.2007)
[5] M. Ferencová: Building on the Past. European Doctorate: Social History of Europe and the
Mediterranean. Introductury seminar of Marie Curie Fellows (18.–20.9.2008); Ritual, Conflict and
Consensus: Comparing Case Studies in Asia and Europe (15.–18.4.2010)
[6] Ľ. Herzánová (Voľanská): Authority and Expectation: A Social History of the Socialist
Dictatorships in Central Europe (10.–12.5.2007); Building on the Past. European Doctorate: Social
History of Europe and the Mediterranean. Introductury seminar of Marie Curie Fellows (18.–
20.9.2008)
[7] Anna Hlôšková: Tradičná kultúra v súčasných procesoch komunikácie (17.–19.9.2007)
[8] T. Hrustič: Komparatívna metóda a štúdium náboženstiev (9.–10.12.2009)
[9] G. Kiliánová: Authority and Expectation: A Social History of the Socialist Dictatorships in
Central Europe (10.–12.5.2007); SUS.DIV Fourth General Assembly. (Sustainable Diversity in
Diverse World; SUS.DIV (3.–5.9.2008); Building on the Past. European Doctorate: Social History of
Europe and the Mediterranean. Introductury seminar of Marie Curie Fellows (18.–20.9.2008);
Sustainable Diversity in a Glocalising World : Global vs Local in Postsocialist Cities of Central and
Eastern Europe. Joint workshop of SUS.DIV Network of Excellence and external partners (8.–
9.11.2009); Ritual, Conflict and Consensus: Comparing Case Studies in Asia and Europe (15.–
18.4.2010); Etnológia a komunistická ideológia štátu v druhej polovici 20. storočia/ Folklór a
sociálna komunikácia (1.6.-3.6.2010); Trinásta svetová konferencia O kultúre a spoločnosti
v Maháráštre (17.06.-19.06.2010)
[10]
B. Jombíková: Etnológia a komunistická ideológia štátu v druhej polovici 20. storočia/
Folklór a sociálna komunikácia (1.6.-3.6.2010)
[11]
E. Krekovičová: Tradičná kultúra v súčasných procesoch komunikácie (17.–19.9.2007);
Etnológia a komunistická ideológia štátu v druhej polovici 20. storočia/ Folklór a sociálna
komunikácia (1.6.-3.6.2010)
[12]
M. Kusá:Výskum a vzdelávanie o holokauste v strednej Európe (2.–3.12.2011)
[13]
D. Luther: SUS.DIV Fourth General Assembly. (Sustainable Diversity in Diverse World;
SUS.DIV (3.–5.9.2008); Digitale Quellensammlungen: Erstellung – Archivierung – Präsentation –
Nutzung (6.–8.7.2009); Sustainable Diversity in a Glocalising World : Global vs Local in Postsocialist
Cities of Central and Eastern Europe. Joint workshop of SUS.DIV Network of Excellence and external
partners (8.–9.11.2009)
[14]
S. Lutherová: Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a súčasnosti. Súčasný
stav bádania (10.–12.10.2007)
[15]
Arne Mann: Slovensko-poľsko-české stretnutie. Medzinárodný seminár sociálnych
pracovníkov pracujúcich s Rómami (25.6.2008)
[16]
Z. Profantová: IV. Medzinárodný zjazd slavistov (september 2008); Jazykové, literárne a
etnické súvislosti kresťanskej kultúry (24.11.–26.11.2010)
[17]
D. Ratica: Digitale Quellensammlungen: Erstellung – Archivierung – Präsentation – Nutzung
(6.–8.7.2009)
[18]
P. Salner: Židovská komunita po roku 1945 (21.4.2009)
[19]
P. Slavkovský: Slovensko-slovenské vzťahy v tradičnej kultúre (4.–5.11.2008)
[20]
M. Vrzgulová: Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a súčasnosti. Súčasný
stav bádania (10.–12.10.2007); Výskum a vzdelávanie o holokauste v strednej Európe (2.–3.12.2011);
Židovská komunita po roku 1945 (21.4.2009)
[21]
Wiesnerová: Výskum a vzdelávanie o holokauste v strednej Európe (2.–3.12.2011)
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ii. 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
Kiliánová, G.
Wissenschaftliches Beratungsgremium, Forschungsstelle Sozialanthropologie, Zentrum
Asienwissenschaften und Sozialanthropologie, Österreichische Akademie der Wissenschaften,
Rakúsko (2007–2008)
Institut für Sozialanthropologie ÖAW, Wien, Rakúsko
Zentrum für Kulturwissenschaften. Universität Graz, Rakúsko, Graz
Sorbisches Institut e.V., Bautzen, Nemecko
Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte, ÖAW, Wien, Rakúsko
Stoličná, R.
Wydzial etnologii a nauk o edukacji, Universytet Śląski, Katowice/ Cieszyn, Poľsko
členstvo v medzinárodných vedeckých spoločnostiach
Benža, M.
Medzinárodný komitét slavistov- vedúci Komisie pre Slovanský etnologický atlas (2007–2008)
Hlôšková, H.
Medzinárodný komitét slavistov-Medzinárodná komisia slovanského folklóru (funkcia: tajomníčka)
Kiliánová, G.
Finnish Literature Society (funkcia: čestná členka)
International Society for Folk Narrative Research (ISFNR) (funkcia: 2007–2010 členka výkonného
výboru)
Österreichische volkskundliche Gesellschaft (funkcia: dopisujúca členka)
Krekovičová, E.
International Council for Traditional Music (ICTM) (funkcia: 2007 členka výboru))
Profantová, Z.
Medzinárodný komitét slavistov - Medzinárodná komisia slovanského folklóru (funkcia: 2007–2008
1. viceprezidentka komisie)
Vrzgulová, M.
European Shoah Legacy Institute (ESLI) – Česká republika, Praha (funkcia: členka Advisory Council
in the Holocaust Education)
členstvo v redakčných radách medzinárodných časopisov
Benža, M.
Korene. Časopis Obce Slovákov v Čechách (ČR)
Hlôšková, H.
Biograf (ČR)
Ethnologia Slovaca et Slavica
Národopisný věstník československý
Slavistická folkloristika. Informačný bulletin Medzinárodnej komisie slovanského folklóru pri
medzinárodnom komitéte slavistov (funkcia: členka redakčnej rady a výkonná redaktorka)
Kiliánová, G.
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Anthropological Journal of European Cultures, Veľká Británia
Book series of the Europeanist Network, EASA. Europeanist Studies in Socio-Cultural Anthropology
and Ethnology, LIT Verlag, Berlin, Nemecko
Český lid, ČR
Glasnik Etnografskog instituta SANU, Belehrad, Srbsko
Human Affairs
Lětopis, periodikum Sorbisches Institut e. V., Bautzen, Nemecko
Krekovičová, E.
Národopisná revue, ČR
Luther, D.
Urban people. Review of Anthropology, Ethnology and Ethology of Communication (ČR)
Mann, A.
Romano džaniben : časopis romistických studií, Praha, ČR
Podolinská, T.
Member of Scientific Board for REVACERN Coordination Action (international editorial and
scientific board, 7 members)
Profantová, Z.
Etnolingvistyka, Lublin, Poľská republika
Vostočnoslavjanskije issledovanija; Moskva, Rusko
Salner, P.
Human Affairs (funkcia: čestný člen Advisory Board)
Urban people. Review of Anthropology, Ethnology and Ethology of Communication, ČR
Antropologie městských světu, Praha, ČR
Lidé města, ČR
Židé a Morava; Ročenka; Vydáva Muzeum Kroměřížska, přísp. organizace Zlínského kraje, ČR
(funkcia: garant edičného radu)
Slavkovský, P.
Etnologické studie. Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, ČR
Glasnik Etnografskog instituta SANU, Belehrad, Srbsko
Stoličná, R.
Ethnologia Europea Centralis, ČR-Poľsko
Etnološka istraživanja. Etnografski muzej, Zagreb, Chorvátsko
Infrastruktura i ekologia terénow wiejskich. Akademia rolnicza, Krakov, Poľsko
Studia etnologiczne i antropologiczne, Poľsko
Voľanská (Herzánová), Ľ.
Vereien Dokumentation lebensgeschichtlicher Aufzeichnungen; vydáva rad publikácií "Damit es nicht
verloren geht", Rakúsko
Zajonc, J.
Krajka (štvrťročník, vydáva Sdružení Krajka, Praha, ČR)
iii. Zoznam medzinárodných vedeckých ocenení a vyznamenaní
[1] Luther, D. Hlavná cena Medzinárodného folklórneho festivalu Strážnice 2007 (2007)
[2] Benža, M. Diplom Medzinárodného slavistického komitétu za prácu vykonanú v Komisii pre
Slovanský etnologický atlas (2008)
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[3] Herzánová, Ľ. Cena pre mladého vedeckého pracovníka krajín V4 (v odboroch história,
etnológia, archeológia) – udelená v Budapešti (2008)
[4] Kiliánová, G. Prijatie za riadnu členku Európskej akadémie vied a umení so sídlom v Salzburgu –
8.3. na slávnostnom plenárnom zasadnutí (2008)
[5] Gašparíková, V. (emeritná pracovníčka ÚEt SAV): Europäischer Märchenpreis 2008; udeľuje
Nadácia W. Kahna, Nemecko (2008)


i.

Národné postavenie výskumných pracovníkov organizácie
Zoznam

pozvaných/kľúčových/plenárnych

prednášok

na

domácich

konferenciách (doložiť pozývacím listom alebo programom)
Pozn.: Systematické evidovanie pozvaných prednášok na domácich konferenciách nebolo v rokoch 2007–2008
požadované. Preto je priložený zoznam nekompletný (spätne nebolo možné z množstva referátov na domácich
podujatiach vybrať pozvané prednášky; zoznam všetkých prednášok na konferenciách obsahujú jednotlivé
Správy o činnosti oraganizácie).

[1] HRUSTIČ, T. - PODOLINSKÁ, T. Dopad náboženských misií v rómskych komunitách na
zamestnateľnosť (na základe výsledkov výskumu SIRONA 2010). [8 rkp. str.] Konferencia: Pokrízová
obnova SR: zvyšovanie zamestnanosti a inklúzia Rómov. Organizátori: Slovenská spoločnosť pre
zahraničnú politiku, Ústav rómskych štúdií FHPV Prešovskej univerzity, Úrad vlády SR, Zastúpenie
Európskej komisie v SR, Ministerstvo zahraničných vecí SROV; Prešov, 10.–11. 6.2011.
[2] KREKOVIČOVÁ, E. K problematike etnokultúrnych hraníc a regiónov. Slovenské koledy v
stredoeurópskych kontextoch. Studia Academica Slovaca; Bratislava, 5.8.2009.
[3] MANN, A. Informácia o výskume Rómov v Ústave etnológie SAV. Seminár Ústavu romologických
štúdií FSVaZ UKF v Nitre; Nitra, 7.4.2009.
[4] LUTHER, D. Fenomén Podhradie. [8 rkp. str.] Konferencia: Stratené mesto. Organizátor:
Izraelsko-slovenská obchodná komora; Bratislava, 26.9.2011.
[5] PODOBA, J. Sociokultural and Socioeconomic Background of the Transformation Processes in
Slovakia. Vyžiadaná prednáška s následnou diskusiou pre študentov programu Európske štúdia
Univerzity v Amsterdame. Bratislava, Spoločenskovedné ústavy SAV, Klemensova 19, 14. 4. 2010.
[6] PODOLINSKÁ, T. – HRUSTIČ, T. Pastorácia medzi Rómami na Slovensku – problémy a
riešenia. Seminár: Efektivita využívania nástrojov na začleňovanie marginalizovaných romských
komunít. Organizátor: Fond sociálneho rozvoja; Spišské Podhradie, 28. 10. 2010.
[7] SALNER, P. Etnické čistky v Bratislave. [7 rkp. str.] Konferencia: Stratené mesto. Organizátor:
Izraelsko-slovenská obchodná komora; Bratislava, 26.9.2011.
[8] ZAJONC, J. Roľnícka paličkovaná čipka v Honte. Vyžiadaná obrazová prezentácia s výkladom
prednesená na 5. ročníku festivalu Čipka v Honte. Oragnizátor: BBSK-Novohradské osvetové
stredisko Lučenec, Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene, obec Sucháň a Lackov, Mikroregión
Východný Hont; Sucháň, 7.7.2007.
ii.

Zoznam zamestnancov organizácie, ktorí boli členmi organizačných a/alebo
programových výborov domácich konferencií

[1] Z. Beňušková: Vybrané problémy z dejín etnológie (28.–30.5.2008)
[2] M. Benža: K príprave atlasu histórie slovenskej evanjelickej cirkvi (24.10.2008); O výstavách po
výstave (31.3.2008)
[3] T. Bužeková: Etika v sociálnej antropológii/etnológii (23.1.2009)
[4] M. Ferencová: Etika v sociálnej antropológii/etnológii (23.1.2009)
[5] T. Hrustič: Záverečný workshop k projektu SIRONA (Sociálna inklúzia Rómov náboženskou
cestou) (10.–11.10.2010)
[6] G. Kiliánová: Etnológia na Slovensku v druhej polovici 20. storočia (11.11.2008); Vývoj
etnológie v Slovinsku a jej aktuálne vedecké problémy a skúmané otázky (6.–7.5.2009)
[7] D. Luther: Kultúrna diverzita: Globálne a lokálne v slovenských mestách (10.11.2009)

39
[8] J. Podoba: Sociokultúrna zmena a etnografický výskum. K životnému jubileu Sone Švecovej
(15.5.2009); Sociokultúrna zmena a adaptívne stratégie v kontexte spoločenskej transformácie
(3.12.2010)
[9] T. Podolinská: Záverečný workshop k projektu SIRONA (Sociálna inklúzia Rómov náboženskou
cestou) (10.–11.10.2010)
[10]
K. Popelková: Zaostrené na kultúrne dedičstvo. Seminár o kultúrnom dedičstve
malokarpatského regiónu (7.10.2011)
[11]
P. Slavkovský: O výstavách po výstave (31.3.2008)
[12]
R. Stoličná: Tradície kulinárnej kultúry na Slovensku (28.12.2007)

iii.

Zoznam zamestnancov organizácie, ktorí boli členmi významných domácich
vedeckých orgánov (vedeckých rád, výborov, redakčných rád vedeckých
časopisov a pod.)

členstvo v domácich vedeckých radách
Podoba, J.
Slovenské národné múzeum v Bratislave
Kiliánová, G.
Slovenské národné múzeum v Martine
Slavkovský, P.
Slovenské národné múzeum v Martine
členstvo v domácich vedeckých spoločnostiach a národných komitétoch medzinárodných spoločností
Bahna, V.
Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV (funkcia: tajomník)
Beňušková, Z.
Národopisná spoločnsoť Slovenska pri SAV (funkcia: predsedníčka do 2007)
Benža, M.
Národný komitét slavistov SR (funkcia: podpredseda výboru)
Národopisná spoločnosť Slovenska pri SAV (funkcia: podpredseda výboru)
Bužeková, T.
Národný štipendijný program SR, Výberová komisia SAIA pre udelenie štipendií uchádzačom zo
zahraničia (funkcia: členka výberovej komisie)
Slovenská asociácia sociálnych antropológov (funkcia: členka Rady SASA, predsedníčka Edičnej
komisie SASA; členka Komisie pre etiku SASA)
Búriková, Z.
Slovenská asociácia sociálnych antropológov (funkcia: členka Rady SASA)
Ferencová, M.
Programový výbor 7RP pre socio-ekonomické a humanitné vedy (funkcia: národná delegátka SR)
Slovenská asociácia sociálnych antropológov (funkcia: členka Rady, predsedníčka Komisie pre etiku
SASA, členka Edičnej komisie SASA)
Gyárfáš Lutherová, S.
Slovenská asociácia sociálnych antropológov (SASA) (funkcia: členka Edičnej komisie)
Herzánová (Voľanská), Ľ.
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Slovenské centrum pre tradičnú kultúru (funkcia: členka predstavenstva)
Hrustič, T.
Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev (SSŠN) (funkcia: člen predsedníctva)
Hrustičová, Ľ.
Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev (SSŠN) (funkcia: členka predsedníctva)
Hlôšková, H.
Národopisná spoločnosť Slovenska pri SAV (funkcia: predsedníčka od 2008)
Kiliánová, G.
Slovenská komisia pre UNESCO, Slovenský národný výbor pre program Pamäť sveta (funkcia: členka
výboru)
Slovenská asociácia sociálnych antropológov (funkcia: členka Rady SASA)
Krekovičová, E.
Národný komitét ICTM (International Commitee for Traditional Music) (funkcia: čenka výboru)
Slovenská sekcia International Council for Traditional Music (funkcia: členka výboru - revízorka)
Podoba, J.
Slovenská asociácia sociálnych antropológov (funkcia: člen Rady SASA, predseda Komisie pre
vedecko-výskumnú činnosť SASA)
Salner, P.
Národný komitét UNESCO MOST (funkcia: člen výboru)
členstvo v redakčných radách domácich časopisov
Bahna, V.
Axis Mundi, Slovenský žurnál pre štúdium náboženstiev (funkcia: šéfredaktor)
Benža, M.
Ethnologia actualis slovaca
Slavica slovaca
Slovenské zahraničie (časopis Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí)
Zborník Slovenského národného múzea - Etnografia
Búriková, Z.
Anthropos: časopis pre humanitné a sociálne poznanie
Bužeková, T.
Slovenský národopis (funkcia: redaktorka)
Etnologické rozpravy (funkcia: redaktorka)
Speculum (študentský odborný časopis); vydáva Slovenská asociácia sociálnych antropológov
(funkcia: editorka)
Búriková, Z.
Anthropos: časopis pre humanitné a sociálne poznanie
Danglová, O.
Remeslo, umenie, dizajn (Vydáva Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava)
Ferencová, M.
Slovenský národopis (funkcia: redaktorka)
Etnologické rozpravy (funkcia: redaktorka)
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Grauzelová. T.
Speculum, nerecenzovaný internetový študentský časopis (funkcia: šéfredaktorka)
Herzánová (Voľanská, Ľ.)
Anthropos: časopis pre humanitné a sociálne poznanie
Hlôšková, H.
Etnografia. Zborník Slovenského národného múzea
Slovenský národopis (funkcia: výkonná redaktorka)
Encyklopédia scénického folklorizmu na Slovensku pri Národnom osvetovom centre, Bratislava
(funkcia: členka redakcie)
Slavistická folkloristika (funkcia: členka redakčnej rady, výkonná redaktorka)
Hrustič, T.
Axis Mundi, časopis Slovenskej spoločnosti pre štúdium náboženstiev
Kiliánová, G.
Anthropos, časopis pre humanitné a spoločenské poznanie
Slovenský národopis (funkcia: šéfredaktorka)
Krekovičová, E.
Slovenský národopis
Podolinská, T.
Axis Mundi (Slovenský žurnál pre štúdium náboženstiev) (funkcia: hosťujúca editorka čísel 1 a
2/2011)
Hieron
Slovenský národopis (funkcia: redaktorka)
Profantová, Z.
Ethnologia actualis Slovaca
Ethnologia Slovaca et Slavica
Slavica Slovaca
Jazykovedná spoločnosť pri SAV
Salner, P.
Slovenský národopis
Acta historica posoniensia - Judaicoslovaca
Slavkovský, P.
Redakčná rada kolektívneho diela Encyclopaedia Beliana
Zajonc, J.
Encyklopédia scénického folklorizmu na Slovensku pri Národnom osvetovom centre, Bratislava
(funkcia: člen redakcie)
iv.

Zoznam domácich ocenení a vyznamenaní

Bahna, V.
Ocenenie Nadácie Intenda Najlepší projekt dizertačnej práce v oblasti sociálnych vied v rámci grantu
Podporujeme individuality. (2009)
Benža, M.
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Poďakovanie podpredsedu vlády SR a ministra školstva SR a predsedu SAV za prácu vo Vedeckej
grantovej agentúre MŠ SR a SAV. (2008)
Cena Andreja Kmeťa za celoživotnú vedeckovýskumnú prácu v oblasti tradičnej a ľudovej kultúry a
Slovákov žijúcich v zahraničí (udeľuje Ministerstvo kultúry SR). (2011)
Búriková, Z.
3. miesto v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov. (2010)
Danglová O.
Cena Journaliste-Studio Bratislava Čestné uznanie v rámci oceňovania Vedec roka SR 2010 za
tridsaťročnú významnú vedeckovýskumnú činnosť v oblasti skúmania výtvarnej dekoratívnej kultúry
v kontextoch kultúry strednej Európy a socioekonomických, transformačných vzťahov na Slovensku
po roku 1989. (2011)
Prémia Literárneho fondu (Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy) za prínos
k rozvoju slovenskej vedy doma i v zahraničí. (2011)
Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV za publikáciu Výšivka na Slovensku. Bratislava :
ÚĽUV, 2009. (2011)
Herzánová (Voľanská), Ľ.
Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV v kategórii Vedecko-organizačná činnosť za
organizovanie konferencie a prípravu zborníka Neroľnícka rodina na Slovensku. (2008)
Hlôšková, H.
Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska – Mimoriadne čestné uznanie k 50. Výročiu založenia NSS
za dlhoročné redigovanie Medzinárodného bulletinu Slavistická folkloristika. (2008)
Hrustič, T.
Cena prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča udeľovaná mladým vedeckým pracovníkom.
(2010)
Kiliánová G.
Cena podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu v kategórii Vedecký tím roka 2009. Ocenenie
pre Vedecký tím Centra excelentnosti SAV Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región
strednej Európy. (2009)
Čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách. (2011)
Krekovičová, E.
Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV v roku 2008 za mimoriadnu publikačnú aktivitu pri
príležitosti 50. výročia NSS. (2008)
Cena podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu v kategórii Vedecký tím roka 2009. Ocenenie
pre Vedecký tím Centra excelentnosti SAV Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región
strednej Európy. (2009)
Čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách. (2010)
Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV za publikáciu Počujte panny, aj vy mládenci...
Letákové piesne zo slovenských tlačiarní. Bratislava : Eterna Press, Ústav etnológie SAV, 2010.
(2011)
Luther, D.
Čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách. (2010)
Cena primátora mesta Myjava za dlhoročný odborný a koncepčný prínos a prácu v Programovej rade
medzinárdného folklórneho festivalu Myjava. (2011)
Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV za publikáciu Z Prešporka do Bratislavy.
Bratislava : Albert Marenčin Vydavateľstvo PT, 2009. (2011)
Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV za spolueditorstvo monografie Cudzinci medzi
nami. (2011)
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Mann, A.
Cena podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu v kategórii Vedecký tím roka 2009. Ocenenie
pre Vedecký tím Centra excelentnosti SAV Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región
strednej Európy. (2009)
Podoba, J.
Cena podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu v kategórii Vedecký tím roka 2009. Ocenenie
pre Vedecký tím Centra excelentnosti SAV Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región
strednej Európy .(2009)
Podolinská, T.
1. miesto v rámci 3. oddelenia v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35. rokov (2007)
Knižná prémia Literárneho fondu za rok 2006 od poroty Ceny Mateja Bela pre vedecký a odborný
preklad v kategórii diel interdisciplinárnej a encyklopedickej povahy za preklad diela - Kolektív:
Mytológia. Bratislava : Fortuna Print. (2007)
Cena podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu v kategórii Vedecký tím roka 2009. Ocenenie
pre Vedecký tím Centra excelentnosti SAV Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región
strednej Európy. (2009)
Profantová, Z.
Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV za dielo Small History of Great Events in
Czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989. Editor Zuzana Profantová. Bratislava : VEDA
vydavateľstvo SAV, 2007. (2008)
Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV za slovenskú a anglickú verziu publikácie Malé
dejiny veľkých udalostí v Česko(a)Slovensku. Bratislava 2005 a 2008. (2008)
Salner, P.
Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV: osobitná cena za mimoriadnu publikačnú aktivitu
v oblasti etnológie. (2008)
Cena podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu v kategórii Vedecký tím roka 2009. Ocenenie
pre Vedecký tím Centra excelentnosti SAV Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región
strednej Európy. (2009)
Čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách. (2011)
Slavkovský, P.
Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska za výstavu Svet na odchode v kategórii výstava/expozícia v
SNM - Múzeá v Martine (2011)
Stoličná, R.
Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV za rok 2007 v kategórii vedecko-organizačná
činnosť za prípravu výstavy v SNM, konferencie a zborníka Chute a vône Slovenska. (2008)
Čestná plaketa Ľ. Štúra za zásluhy v spoločenských vedách (2008)
Cena podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu v kategórii Vedecký tím roka 2009. Ocenenie
pre Vedecký tím Centra excelentnosti SAV Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región
strednej Európy. (2009)
v.

Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky dokumentujúce národné a
medzinárodné postavenie organizácie

Dobré zapojenie pracoviska do národných a medzinárodných projektov v rokoch 2007–2011 bolo
výsledkom aktivity ÚEt SAV, ktorá vyžadovala neustálu prípravu nových návrhov. Taktiež išlo
o návrhy z iných pracovísk, ktoré ÚEt SAV prizvali do pripravovaných projektov na základe jeho
odbornej kapacity a vedeckej kredibility. V nasledujúcom uvádzame niekoľko príkladov projektov,
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ktoré neuspeli, alebo ktorých výsledok ešte nie je známy. Tieto príklady však ukazujú úsilie
pracoviska a jeho postavenie.
V roku 2008 ÚEt SAV v spolupráci s UMB Banská Bystrica a Koordinačným centrom pre tradičnú
ľudovú kultúru podal nový projekt APVV na tému kultúrne dedičstvo, ktorý nezískal financovanie.
V roku 2008 pracovisko pripravilo návrh na Centrum excelentnosti SAV venované výskumu
každodennosti v socializme, v ktorom participovali riešitelia z ďalších 6 pracovísk zo SAV a univerzít.
Projekt sa dostal do úzkeho výberu, avšak nezískal financovanie. V roku 2009 UMB Banská Bystrica
pripravila návrh APVV projektu na tému diverzita v urbánnom priestore, do ktorého pozvala ÚEt
SAV a v ktorom boli vytvorené nové miesta pre 2 mladých vedeckých pracovníkov. Projekt nezískal
financovanie. V roku 2009 pripravil ÚEt SAV návrh štipendijného programu na podporu vynikajúcich
absolventov doktorandského štúdia humanitných a sociálnych vied, ktorý SAV podala do Nadácie
Tatra banka. Projekt štipendijného programu bol vyhodnotený veľmi dobre. Avšak jeho ďalšie
posudzovanie a prípadnú realizáciu zastavili úsporné opatrenia Nadácie Tatra banky, vyvolané
hospodárskou krízou.
V roku 2011 bol ÚEt SAV prizvaný do projektu Medzinárodného višegrádskeho fondu na tému
obrazy iných etník. Hlavným riešiteľom bol Etnologický ústav Maďarskej akadémie vied. Projekt
nezískal financovanie.
V roku 2011 začala príprava medzinárodného interdisciplinárneho projektu 7 RP EÚ na tému sociálna
kohézia v európskych hlavných mestách, ÚEt SAV bol prizvaný do konzorcia. Hlavným
koordinátorom projektu sa stala National University of Ireland. Projekt bol podaný vo februári 2012.
Prvé vyhodnotenie sa očakáva v polovici roka 2012.

4. Štruktúra výskumných projektov, grantov a ďalších zdrojov financovania


Medzinárodné projekty a zdroje ich financovania

i. Zoznam významných projektov v rámci európskeho výskumného priestoru – 6.
a 7. 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)
Typ: 6. rámcový program Európskej únie Marie Curie Training Program
Názov: European Doctorate in Social History of Europe and Mediterranean.
Číslo: MEST-CT-2004-007066
Trvanie: 01.09.2005–31.08.2009
Financovanie (za obdobie 2007–2009): EÚ: 91 973,92.- € (od koordinujúcej inštitúcie: Universita
Ca´Foscari, Benátky, prof. Rolf Petri); SAV z prostriedkov MVTS: 9890,92 €;
Zodp. riešiteľ za organizáciu a jeho postavenie v projekte: koordinátorka projektu za slovenskú stranu
G. Kiliánová
Typ: European Regional Development Fund (ERDF)
Názov: Ochrana a rozvoj dedičstva ľudovej kultúry v strednej Európe - ETNOFOLK [Preservation
and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe]
Číslo: 3CE296P4
Trvanie: 01.05.2011–30.04.2014
Financovanie (za rok 2011): ERDF: 28 458 € (koordinujúca inštitúcia: Institute of Ethnology of the
Academy of Sciences of the Czech Republic, p.r.i.); MVTS: 2666 €
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Zodp. riešiteľ za organizáciu a jeho postavenie v projekte: zodpovedný riešiteľ D. Ratica
ii. Zoznam ostatných medzinárodných projektov vrátane ich financovania
Typ: Projekt APVV – Medzivládna dohoda
Názov: Slovensko-slovinské paralely v etnologických štúdiách (Slovakian-Slovenian parallels in
ethnology and folklore studies)
Číslo: SK-SI-0020-08
Trvanie: 01.01.2009–31.12.2010
Financovanie: APVV: 3161.- €
Zodp. riešiteľ za organizáciu a jeho postavenie v projekte: koordinátorka G. Kiliánová
Typ: International Visegrád Fund Small Project
Názov: Exploratory Workshop and Network Building on Ethnological Understanding of Cultural
Diversity in Central European V4 Urban Spaces
Trvanie: 01.2007–05.2007
Financovanie: financovanie výstupov vo výške: 13 935 Sk, t. j. v prepočte 463,53.-€ zabezpečil
koordinátor projektu: Research Institute of Ethnic and Minority Studies of HAS, Budapešť (HU), Dr.
Margit Feischmidt
Zodp. riešiteľ za organizáciu a jeho postavenie v projekte: riešiteľka G. Kiliánová
Typ: International Visegrád Fund Schollarship
Názov: Višegrádske štipendium pre p. Petra Apora
Číslo: 50810182
Trvanie: 01.09.2008 –01.06.2009
Financovanie: IVF: 3000.- €
Zodp. riešiteľ za organizáciu a jeho postavenie v projekte: školiteľka zahraničného štipendistu G.
Kiliánová
iii. Zoznam ostatných významných projektov a programov spolupráce bez
priameho financovania
Typ: 6. rámcový program Európskej únie SUS.DIV Network of Exellence
Názov: Trvalo udržateľný rozvoj v diverzifikovanom svete (SUS.DIV), č. zmluvy 513438; Výskumná
téma 2. "Globálne versus lokálne: dynamika diverzity v ére glokalizácie". [6RP EÚ Network of
Excelence - Sustainable Development in a Diverse World (SUS.DIV), Contract Number 513438;
Research Theme 2. "Global versus Local: the Dynamics of Diversity in the Glocalisation Era". ]
Číslo: CIT3-CT-2005-5134386
Trvanie: 01.01.2006–31.08.2010
Financovanie: Bez priameho financovania; Koordinujúca inštitúcia: Faculty of Social and Behavioural
Sciences, Tilburg University; Riešiteľské pracovisko v SR: Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej
Bystrici, zodpovedná vedúca tímu: A. Bitušíková; ÚEt SAV sa na základe zmluvy s riešiteľským
pracoviskom v SR stal subriešiteľom
Zodp. riešiteľ za organizáciu a jeho postavenie v projekte: riešiteľ D. Luther
Typ: 6. rámcový program Európskej únie, REVACERN; Sixth Framework Programme Priority 7 –
'Citizens and Governance in a Knowledge-Based Society'
Názov: Religion and Values: Central and Eastern European Research Network [Náboženstvá
a hodnoty: Stredo- a východoeurópska bádateľská sieť. Priorita 7. Občania a spravovanie spoločnosti
založenej na vedomostiach, Typ programu: Network]
Číslo: 028899
Trvanie: 01.01.2007–31.12.2009
Financovanie: Bez priameho financovania; Koordinujúca inštitúcia: Department of Religious Studies,
University of Szeged, Hungary, Prof. Dr. András Máté-Tóth (academic coordinator), Csongor Sárközy
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(organisational manager); Riešiteľské pracovisko v SR: Univerzita Komenského Bratislava; ÚEt SAV
sa na základe zmluvy s riešiteľským pracoviskom v SR stal subriešiteľom;
Zodp. riešiteľ za organizáciu a jeho postavenie v projekte: riešiteľka T. Podolinská
Typ: 7. rámcový projekt Európskej únie
Názov: Modely a ich dopad na trajektórie rozvoja: Etnografický a komparatívny prístup k transmisii
poznatkov a k životným stratégiam. [Models and their Effects on Development paths: an Ethnographic
and comparative Approach to knowledge transmission and livelihood strategies.]
Číslo: 225670
Trvanie: 01.07.2009–30.09.2011
Financovanie: Bez priameho financovania; Koordinujúca inštitúcia: Anthropology Department,
Goldsmiths University London; výskum na Slovensku finančne zabezpečila riešiteľská inštitúcia
projektu v SR - FSEV UK Bratislava, s ktorou ÚEt SAV uzavrel dohodu o spolupráci na projekte;
Zodp. riešiteľ za organizáciu a jeho postavenie v projekte: spoluriešiteľka M. Ferencová
Typ: International Visegrad Fund
Názov: Authority and Expectation: A Social History of the Socialist Dictatorships in Central Europe
Číslo: Ústav etnológie je spoluriešiteľskou organizáciou, na základe podpísaného pristúpenia
k žiadosti o projekt z marca 2006
Trvanie: 2006–2007
Financovanie: Bez priameho financovania; Koordinátor a nositeľ projektu: Institute of Historical
Studies, Central European University Dr. Péter Apor, Pasts Inc.; Koordinátorky za Slovensko: Mgr.
Zuzana Búriková PhD, Mgr. Ľubica Herzánová PhD.;
Zodp. riešiteľ za organizáciu a jeho postavenie v projekte: riešiteľky G. Kiliánová, Z. Búriková, Ľ.
Herzánová
Typ: multilaterálny projekt financovaný z grantovej agentúry Nemeckej spolkovej republiky
Deutsche Forschungsgemeinschaft
Názov: Wissenschaftliches Netzwerk zum Thema „Mitteleuropa' zwischen politischen
Ordnungskonzepten und ästhetischer Legitimation.“
Číslo: PR706/2-1
Trvanie: 2005–2007
Financovanie: Bez priameho financovania; koordinátor medzinárodného riešiteľského tímu a finančné
zabezpečenie výskumov: TU Dresden
Zodp. riešiteľ za organizáciu a jeho postavenie v projekte: členka riešiteľského tímu G. Kiliánová
Typ: medzinárodný výskumný projekt
Názov: Dejiny Bratislavy – Maďarsko-slovenské spoločné výskumy na roky 2006–2008
Koordinátor: Maďarská akadémia vied a Agentura Pacis Posonium, štatutárny zástupca: Frideczky
János
Trvanie: 2006–2008
Financovanie: Bez priameho financovania
Zodp. riešiteľ za organizáciu a jeho postavenie v projekte: riešiteľ D. Luther
Typ: BMBF Projektförderung Geisteswissenschaften im gesellschaflichen Dialog, výzva
Bundesministerium für Bildung und Forschung, Nemecko
Názov: Reflexion kultureller Interferenzräume
Číslo: 01UH0703
Trvanie: 2007–2010
Financovanie: Bez priameho financovania; koordinátor: Geisteswissenschftliches Zentrum Geschichte
und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO), Universität Leipzig (D); ÚEt SAV bol jedným z partnerských
pracovísk
Zodp. riešiteľ za organizáciu a jeho postavenie v projekte: riešiteľka G. Kiliánová
Typ: projekt zahraničného pracoviska: Národní ústav lidové kultury, Strážnice, ČR
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Názov: Koncepce účinnejší péče o tradiční lidovou kulturu v České republice
Trvanie: 2004–2008
Financovanie: Bez priameho financovania
Zodp. riešiteľ za organizáciu a jeho postavenie v projekte: člen koordinačnej rady a vedeckého
realizačného tímu projektu D. Luther
Typ: projekt Magistrátu mesta Viedeň,
Názov: Tagebuch als Mittel zur Selbstreflexion in Österreich seit 1950.
Číslo: List z Magistrátu mesta Viedeň s evidenčným číslom MA 7 – 4391/06 zo dňa 13.10.2006
Trvanie: 10.2006–03.2007
Financovanie: Bez priameho financovania; náklady na výskum hradil nositeľ projektu: Magistrat der
Stadt Wien, Magistratsabteilung 7 – Kultur
Zodp. riešiteľ za organizáciu a jeho postavenie v projekte: riešiteľka Ľ. Herzánová
Typ: bilaterálny slovensko-maďarský projekt – pokračovanie aktívnej dohody dvoch výskumných
pracovísk Ústav etnológie SAV Bratislava, SR a Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békešská
Čaba, Maďarsko
Názov: Etnologické výskumy slovenského etnika v Maďarsku
Trvanie: 2006–2009
Financovanie: Bez priameho financovania
Zodp. riešiteľ za organizáciu a jeho postavenie v projekte: koordinátorka projektu E. Krekovičová
Typ: bilaterálny medziústavný slovensko-český projekt dvoch výskumných pracovísk Ústav etnológie
SAV v Bratislave a Ústav soudobých dějin ČR, Centrum Orální historie, Praha, Česká republika
Názov: Naratívna každodennosť v historicko-etnologickej perspektíve
Trvanie:01.06.2006–12.12.2009
Financovanie: Bez priameho financovania
Zodp. riešiteľ za organizáciu a jeho postavenie v projekte: koordinátorka projektu Z. Profantová
Typ: bilaterálny slovensko-bulharský projekt – pokračovanie aktívnej dohody dvoch výskumných
pracovísk: Ústav etnológie SAV v Bratislave a Inštitút folklóru Bulharskej akadémie vied, Sofia,
Bulharsko
Názov: Realizácia dvojitej etnokultúrnej identity. Bulharsko-slovenské vzťahy
Trvanie: 2008–2010
Financovanie: Bez priameho financovania
Zodp. riešiteľ za organizáciu a jeho postavenie v projekte: koordinátorka projektu E. Krekovičová
Typ: slovensko-ruský projekt troch akademických pracovísk: ÚEt SAV Bratislava; Slavistický ústav
Jána Stanislava SAV, Bratislava, SR; Institut slavjanovedenia RAN, Moskva, Ruská federácia
Názov: Naratívna každodennosť v historicko-etnologickej a lingvistickej perspektíve
Trvanie: 01.01.2008–31.12.2010
Financovanie: Bez priameho financovania
Zodp. riešiteľ za organizáciu a jeho postavenie v projekte: koordinátorka projektu Z. Profantová
Typ: medzinárodný projekt Ústavu pre kooperáciu v strednej a východnej Európe/ KOMIOS s.r.o. –
Institut für Kooperation in Mittel- und Osteuropa; koordinátor Jan Schrastetter
Názov: Digitálne fórum strednej a východnej Európy
Trvanie: 01.01.2008–31.12.2010
Financovanie: Bez priameho financovania
Zodp. riešiteľ za organizáciu a jeho postavenie v projekte: konzultant projektu G. Kiliánová
Typ: projekt International Visegrad Fund
Názov: Medzinárodný interdisciplinárny výskumný tábor (Pilisszentlászló, Maďarsko) [IVF Project International interdisciplinary research camp (Pilisszentlászló, Hungary,14-19 June 2009]
Číslo: 20910029
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Trvanie: 14.06.2009–19.06.2009
Financovanie: Bez priameho financovania; náklady výskumníkom hradilo koordinátorské pracovisko
Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, koordinátor Mgr. Alexander Toth, PhD.
Zodp. riešiteľ za organizáciu a jeho postavenie v projekte: koordinátorka E. Krekovičová
Typ: medziústavná slovensko-srbská dohoda dvoch akademických pracovísk: Ústav etnológie SAV
a Etnografický ústav SAVU v Belehrade, Srbsko
Názov: Kultúrne a transformačné procesy v Srbsku a na Slovensku.
Trvanie: 01.01.2009–31.12.2013
Financovanie: Bez priameho financovania
Zodp. riešiteľ za organizáciu a jeho postavenie v projekte: koordinátorka G. Kiliánová
Typ: International Visegrad Found (IVF)
Názov: Obrazy iných v etnických karikatúrach (2. pol. 19. stor. a 1. pol. 20. stor.). [IVF project Images of the other in ethnic caricatures (in the second half of 19th century and first half of 20th
century]
Trvanie: 01.01.2010–31.12.2010
Financovanie: Bez priameho financovania; koordinátorské pracovisko Istytut archeologii i etnologii
PAN Warszawa, vedúci tímu: Dr. Dagnosław Demski, Warszawa, Poľsko
Zodp. riešiteľ za organizáciu a jeho postavenie v projekte: koordinátorka E. Krekovičová
Typ: medzinárodný projekt Söderntorn University in Stockholm
Názov: Anthology on Romani Pentecostalism
Trvanie: 01.01.2009–31.12.2011
Financovanie: Bez priameho financovania
Zodp. riešiteľ za organizáciu a jeho postavenie v projekte: zodpovedný riešiteľ T. Hrustič
Typ: multilaterálny medzinárodný výskumný projekt
Názov: Projekt Uaxactún 2010–2011 [Proyecto Uaxactun - Monumentos de Uaxactún 2010–2011]
Číslo: PÚ/2010, PÚ/2011
Trvanie: 01.03.2010–31.12.2011
Financovanie: Bez priameho financovania; ÚEt SAV uzatvoril dohodu a spolupráci s riešiteľskou
inštitúciou Slovenský archeologický a historický inštitút (SAHI) v Bratislave, ktorý hradil výskumné
náklady rieišteľke počas terénnych výskumov v Guatemale
Zodp. riešiteľ za organizáciu a jeho postavenie v projekte: riešiteľka T. Podolinská
Typ: projekt United States Holokaust Memorial Museum, Washington, USA
Názov: Zločiny proti ľudskosti na civilnom obyvateľstve počas 2. svetovej vojny [Crimes against
Civilian Populations during WW2: Victims, Witnesses, Collaborators and Perpetrators]
Trvanie: 01.01.2011–31.12.2012
Financovanie: Bez priameho financovania
Zodp. riešiteľ za organizáciu a jeho postavenie v projekte: koordinátorka pre Slovenskú republiku M.
Vrzgulová
Typ: projekt Masarykovej univerzity Brno, Česká republika (zdroj GA ČR)
Názov: Voľba rodičov v otázke starostlivosti o deti v Českej a Slovenskej republike [Parental Choice
and Caring for Children in the Czech Republic and Slovakia]
Číslo: Grantová agentura ČR, projekt č. P404/10/1586
Trvanie: 01.01.2010–31.12.2012
Financovanie: Bez priemho financovania; koordinátorské pracovisko hradí výskumné náklady
riešiteľov
Zodp. riešiteľ za organizáciu a jeho postavenie v projekte: riešiteľka S. Gyárfáš Lutherová (D)
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i. Zoznam projektov podporených Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja
(APVV), Štátne programy výskumu a vývoja, Agentúrou pre štrukturálne fondy
EU (ASFEU) a ich financovanie
Projekt APVV
Tradičná kultúra Slovenska ako súčasť kultúrneho dedičstva Európy. Na základe digitálneho
spracovania archívnych dokumentov Ústavu etnológie SAV a Katedry etnológie a kultúrnej
antropológie FF UK. [Traditional Culture of Slovakia as Part of the European Cultural Heritage.
Based on the Digital Processing of Archive Documents of the Institute of Ethnology at Slovak
Academy of Sciences and the Department of Ethnology and Cultural Anthropology at Comenius
University.]; Nositeľ projektu: ÚEt SAV; Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Daniel Luther, CSc.;
Spoluriešiteľské pracovisko: Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FF UK v Bratislave; Doba
riešenia: 02.2007–11.2009; Evidenčné číslo projektu: APVV-0530-06;
Financovanie: APVV: 292 956,03.- €
Projekty VEGA
[1] Miestny a regionálny rozvoj v kontexte európskej integrácie. [Local and Regional Development in
Context of European integration.]; Nositeľ projektu: ÚEt SAV; Zodpovedná riešiteľka: Oľga
Danglová, CSc.; Doba riešenia: 1.1.2005–31.12.2007; Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/5104/26.
[2] Diverzifikácia ako faktor formovania identity. [Diversification as the Factor of Identity Shaping.];
Nositeľ projektu: ÚEt SAV; Zodpovedný riešiteľ: Daniel Luther, CSc.; Doba riešenia: 1.1.2005–
31.12.2007; Evidenčné číslo projektu: 2/5105/26.
[3] Od folklórneho textu k folklórnemu kontextu. Žánrové, medzižánrové, kultúrnohistorické a
antropologické aspekty výskumu folklóru. [From Folklore Text to Folklore Context. The Genre, InterGenre, Cultura-historical and Anthropological Aspects of Folklore Research.]; Nositeľ projektu: ÚEt
SAV; Zodpovedná riešiteľka: Eva Krekovičová, Doc., PhDr., DrSc.; Doba riešenia: 1.1.2005–
31.12.2007; Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/5103/26.
[4] Slovensko-slovenské vzťahy v tradičnej kultúre. [Slovak-Slovak Relationship in Traditional
Culture]; Nositeľ projektu: ÚEt SAV; Zodpovedný riešiteľ: Mojmír Benža, PhDr. PhD.; Doba
riešenia: 1.1.2006–31.12.2008; Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/6009/26.
[5] Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česku/a/ Slovensku po roku
1948,1968,1989,1993, z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt. [Narrative Everydayness in the Context of
Historical Turns in the Czech Republic (and) Slovakia after 1948, 1948, 1989, 1993, from the Point of
View of Value Development Dynamics.]; Nositeľ projektu: ÚEt SAV; Zodpovedná riešiteľka: Zuzana
Profantová, Mgr., CSc.; Doba riešenia: 1.1.2006–31.12.2008; Evidenčné číslo projektu: VEGA
2/6059/26.
[6] História slovenskej evanjelickej cirkvi a. v.; Nositeľ projektu: Prírodovedecká fakulta UK
v Bratislave – Katedra humánnej geografie a demogeografie; Zodpovedná riešiteľka za koordinátorské
pracovisko: Kusendová Dagmar, Doc., RNDr., PhD.; Zástupca zodp. riešiteľky za ÚEt SAV: PhDr.
Mojmír Benža, PhD.; Doba riešenia: 1.1.2007–31.12.2009.; Evidenčné číslo projektu: VEGA
1/4551/07.
[7] Etnológia na Slovensku v druhej polovici 20. storočia. Dejiny vedeckého myslenia. [Ethnology in
Slovakia in the 2nd half on the 20th Century. The History of Scientific Thinking.]; Nositeľ projektu:
ÚEt SAV; Zodpovedná riešiteľka: Gabriela Kiliánová, PhDr., CSc.; Doba riešenia: 1.1.2008–
31.12.2010; Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0041/08.
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[8] Folklórne žánre a sociálna komunikácia. [Folklore genres and social communication.]; Nositeľ
projektu: ÚEt SAV; Zodpovedná riešiteľka: Eva Krekovičová, Doc. PhDr., DrSc.; Doba riešenia:
1.1.2008–31.12.2010; Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0044/08.
[9] Urbánne prostredie ako priestor diverzity. [Urban environment as a space of diversity (in the
conditions of open and totalitarian societies).]; Nositeľ projektu: ÚEt SAV; Zodpovedný riešiteľ:
Daniel Luther, CSc.; Doba riešenia: 1.1.2008–31.12.2010; Evidenčné číslo projektu: VEGA
2/0122/08.
[10]
Sociokultúrna zmena a adaptácia: transformačné procesy v súčasnej slovenskej
spoločnosti.[Socio-cultural Change and Adaptation: Transformative Processes in Contemporary
Slovak Society.] Nositeľ projektu: ÚEt SAV; Zodpovedný riešiteľ: Juraj Podoba, PhDr., CSc.; Doba
riešenia: 1.1.2008–31.12.2010; Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0106/08.
[11]
Sociologická a antropologická analýza spotreby produktov a voľnočasových aktivít na
Slovensku. [Sociological and Anthropological Analysis of Consumption of Goods and Leisure
Activities in Slovakia.] Nositeľ projektu: ÚVaV Univerzita Mateja Bela; Zodpovedný riešiteľ za
koordinátorské pracovisko: Ivan Chorvát, Mgr. M. A., CSc.; Zástupkyňa zodp. riešiteľa:Zuzana
Búriková, Mgr. PhD. (za ÚEt SAV); Doba riešenia: 1.1.2008–31.12.2010; Evidenčné číslo projektu:
VEGA 1/0632/08.
[12]
Dejiny etnológie na Slovensku v 20. storočí. Inštitúcie, osobnosti, projekty, výsledky. [The
History of Ethnology in Slovakia in the 20th century. The Institutions, Personalities, Projects, and
Result.]
[13]
Nositeľ projektu: UKF Nitra; Zodpovedná riešiteľka za koordinátorské pracovisko: Zuzana
Beňušková, Doc. PhDr., CSc.; Zástupca zodp. riešiteľky: Ratica Dušan, Mgr., CSc. (za ÚEt SAV);
[14]
Doba riešenia: 1.1.2008–31.12.2010; Evidenčné číslo projektu: VEGA 1/0166/08.
[15]
Naratívna každodennosť obdobia socializmu. [Narrative Everyday Life of Socialism.]; Nositeľ
projektu: ÚEt SAV; Zodpovedná riešiteľka: Zuzana Profantová. Mgr., CSc.; Doba riešenia: 1.1.2010–
30.12.2012; Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0043/10.
[16]
Kulinárna kultúra regiónov Slovenska. [Culinary Culture of Slovakia´s Regions]; Nositeľ
projektu: ÚEt SAV; Zodpovedná riešiteľka: Rastislava Stoličná. Prof., DrSc.; Doba riešenia:
1.1.2010–30.12.2012; Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0002/10;
[17]
Ľudové poznanie a jeho socio-kultúrne podmienky. [Folk knowledge and its social and
cultural conditions.]; Nositeľ projektu: ÚEt SAV; Zodpovedná riešiteľka: Tatiana Bužeková, RNDr.,
Mgr., CSc.; Doba riešenia: 1.1.2011–30.12.2013; Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0092/11.
[18]
Lokálne iniciatívy občianskej sféry v rozvoji sídiel. [Local initiatives from civic area in
settlements' development]; Nositeľ projektu: ÚEt SAV; Zodpovedná riešiteľka: Ľubica Falťanová.,
Mgr., CSc.; Doba riešenia: 1.1.2011–30.12.2013; Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0052/11
[19]
Dejiny etnológie na Slovensku v druhej polovici 20. storočia: kontinuity a diskontinuity
v bádaní. [The history of ethnology in Slovakia in the second half of the 20th century: continuties and
discontinuities in scholarly enquiry.] Nositeľ projektu: ÚEt SAV; Zodpovedná riešiteľka: Gabriela
Kiliánová, PhDr., CSc.; Doba riešenia: 1.1.2011–30.12.2013; Evidenčné číslo projektu: VEGA
2/0086/11.
[20]
Slovenská spoločnosť v časových a medzinárodných rodových porovnaniach. [Slovak
society in temporal and international comparisons.]; Nositeľ projektu: Sociologický ústav SAV;
Zodpovedný riešiteľ za koordinátorské pracovisko: Vladimír Krivý, PhDr., CSc.; Zástupkyňa zodp.
riešiteľa: Tatiana Podolinská, Mgr., PhD. (za ÚEt SAV); Doba riešenia: 1.1.2011–30.12.2013;
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Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0115/11.
[21]
Adaptácia obyvateľov mesta v procesoch spoločenských zmien. [Adaptation of urban
inhabitants in the processes of social change.]; Nositeľ projektu: ÚEt SAV; Zodpovedný riešiteľ:
Daniel Luther, Mgr., CSc.; Doba riešenia: 1.1.2011–30.12.2013; Evidenčné číslo projektu: VEGA
2/0099/11.
[22]
Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku? K otázke sociálneho kontextu rituálov. [What Is a
Holiday in the 21st Century in Slovakia? To the Issue of the Social Context of Rituals.]. Nositeľ
projektu: ÚEt SAV; Zodpovedná riešiteľka: Katarína Popelková, PhDr., CSc.; Doba riešenia: .1.2011–
31.12.2013; Evidenčné číslo projektu: 2/0069/11.
[23]
Rómovia v majoritnej spoločnosti: výskum modelov vzájomného spolužitia. [Roma in majority
society: the research of models of mutual cohabitation.]; Nositeľ projektu: ÚEt SAV; Zodpovedná
riešiteľka: Tatiana Podolinská, Mgr., CSc.; Doba riešenia: 1.1.2011–30.12.2014; Evidenčné číslo
projektu: VEGA 2/0014/11.

ii. Počet projektov podporených Vedeckou grantovou agentúrou MŠ SR a SAV
(VEGA) v jednotlivých rokoch a ich financovanie
VEGA

2007

2008

2009

2010

2011

6

9

8

8

9

18 587 €

26 221 €

24 803 €

34 959 €

51 450 €

Počet
Pridelené financie (EUR)



Súhrn finančných prostriedkov získaných mimo inštitucionálnych prostriedkov
SAV
Externé zdroje

2007

2008

2009

2010

2011

Spolu

Priemer

Externé zdroje (mil. EUR)

0,151

0,176

0,195

0,065

0,086

0,673

0,135

Externé zdroje prevedené spolupracujúcim
vedeckým organizáciám (mil. EUR)

0,000

0,012

0,012

0,000

0,000

0,023

0,005

Pomer externých zdrojov a mzdových
prostriedkov z inštitucionálnych zdrojov
SAV

0,564

0,621

0,627

0,202

0,280

-

0,459

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

0,543

0,604

0,644

0,555

0,567

2,913

0,583
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iii. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k výskumným projektom a
zdrojom financovania
Od roku 2007 po rok 2009 malo pracovisko dobrý nárast externých zdrojov získaných súťažným
spôsobom. V roku 2007 tvorili externé zdroje 28 %, v roku 2008 29 % a v roku 2009 až 30 %
všetkých zdrojov pracoviska, čo pokladáme za veľmi dobrý výsledok . Napriek značnému úsiliu ÚEt
SAV, ktoré sme komentovali vyššie (viď III. 3. v.), v roku 2011 poklesol počet získaných externých
zdrojov na 11 %. Od roku 2011 nastal nárast už na 15 %, v čom sa prejavilo najmä úspešné získanie
medzinárodného projektu ETNOFOLK od polovice roka 2011. Očakávame, že vďaka bežiacemu
projektu ETNOFOLK narastú prostriedky ÚEt SAV v roku 2012 na pôvodné hodnoty cca 25 %.
Okrem projektov s priamym financovaním upozorňujeme na vedeckú činnosť vo viacerých
medzinárodných projektoch bez priameho financovania. Hoci pracovisko prostredníctvom nich
nezískalo priame externé zdroje, spolupráca priniesla hodnotné vedecké výstupy (viď projekt
SUS.DIV, REVACERN, bilaterálne projekty a pod.).

5. Doktorandské štúdium a ďalšia pedagogická činnosť
ÚEt SAV pripravil v roku 2005 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 do 31.8.2008 vykonávalo v spolupráci s
Filozofickou fakultou UK v Bratislave. Na konci akademického roka 2007/2008 Katedra etnológie
a kultúrnej antropológie FF UK v Bratislave stratila právo na tretí stupeň vzdelávania (doktorandské
štúdium) vzhľadom na nedostatočné personálne zloženie katedry (katedra v tom čase nemala riadneho
profesora). ÚEt SAV reagoval na nepriaznivú situáciu vopred a začiatkom roka 2008 pripravil žiadosť
o akreditáciu pracoviska prostredníctvom Katedry etnológie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre.
Žiadosť odsúhlasila Akreditačná komisia Ministerstva školstva SR dňa 30.7.2008. V roku 2010
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FF UK v Bratislave získala opäť právo školiť doktorandov.
ÚEt SAV požiadal novou žiadosťou o akreditovanie v odbore etnológia aj na FF UK v Bratislave.
Akreditovaný program bol potvrdený 26.5.2010. V súčasnosti ÚEt SAV školí doktorandov
prostredníctvom FF UK v Bratislave i FF UKF v Nitre, čo do istej miery komplikuje administratívu
doktorandského štúdia.
i. Zoznam akreditovaných programov doktorandského štúdia (podľa predchádzajúceho aj podľa súčasného platného zákona o vysokých školách)

[1] etnológia – 3.1.3 – Filozofická fakulta UK v Bratislave (do 2008)
[2] etnológia (aj pre sociálne vedy) – 71-06-9 – Filozofická fakulta UK v Bratislave (od 2010)
[3] etnológia – 3.1.3 – Filozofická fakulta UKF v Nitre (od 2008)
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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)

Neukončené
obhajobou

Počet

Úspešnou obhajobou

Neukončené
obhajobou

15

Úspešnou obhajobou

15

Počet

15

Neukončené
obhajobou

15

Úspešnou obhajobou

15

Počet

počet potenciálnych PhD
školiteľov

Neukončené
obhajobou

31 12 2011

Úspešnou obhajobou

31 12 2010

Počet

31 12 2009

Neukončené
obhajobou

31 12 2008

Úspešnou obhajobou

31 12 2007

Počet

Doktorandské štúdium

interní

6

2

2

6

1

1

6

1

1

8

1

0

9

0

1

externí

10

0

3

10

0

0

4

0

4

2

2

2

2

0

0

školení pracovníkmi
organizácie na iných
externých inštitúciách

8

Doktorandi

7

3

5

9

iii. Postdoktorandské miesta podporované
a) z externých zdrojov (uveďte z akých):
[1] K. Nováková: 1.1.2007–31.12.2009 postdoktorandské miesto podporené zo zdrojov projektu
APVV-0530-06 Tradičná kultúra Slovenska ako súčasť kultúrneho dedičstva Európy. Na základe
digitálneho spracovania archívnych dokumentov Ústavu etnológie SAV a Katedry etnológie
a kultúrnej antropológie FF UK, riešeného na pracovisku v období rokov 2007–2009.
b) z interných zdrojov – z Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie
postdoktorandských miest v SAV
[1] T. Bužeková: 1.1.2005–31.12.2008
[2] Z. Búriková: 1.5.2006–30.4.2010
[3] M. Ferencová: 1.1.2009–31.9.2011
[4] Ľ. Herzánová (Voľanská): 1.1.2006–31.12.2010
[5] T. Hrustič: 1.9.2009–31.8.2013
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iv. Súhrnná tabuľka pedagogickej činnosti v rámci vysokoškolského štúdia za
jednotlivé roky
Pedagogická činnosť

2007

2008

2009

2010

2011

Prednášky (hodiny/rok)

963

695

1068

786

659

Semináre (hodiny/rok)

587

489

606

151

352

Vedené diplomové práce (spolu)

18

21

23

16

22

Počet členov v komisiách pre obhajobu PhD
prác (spolu)

5

5

7

4

6

Počet členov v komisiách pre obhajobu DrSc
prác (spolu)

0

0

1

1

1

Počet členov vo vedeckých radách vysokých
škôl/fakúlt (spolu)

0

1

2

3

3

Počet členov v habilitačných/inauguračných
komisiách (spolu)

0

2

2

1

2

v. Zoznam publikovaných vysokoškolských učebníc
[1] SOUKUPOVÁ, Blanka - HROCH, Miroslav - MANN, Arne - NOSKOVÁ, Helena SALNER, Peter - KARPINSKA, Grazyna Ewa. Úvod do antropologie etnických menšín :
vybrané texty přednášek magisterského kurzu Fakulty humanitných studií Univerzity Karlovy
v Praze [elektronický zdroj]. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií,
2011. CD. ISBN 978-80-87398-17-3.
vi. Zoznam publikovaných vysokoškolských skrípt
vii. Zoznam spoločných pracovísk/laboratórií s vysokými školami
[1] Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra etnológie a kultúrnej
antropológie - dlhoročná spolupráca na pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti,
publikačnej aktivite a doktorandskom štúdiu: ÚEt SAV ako akreditované externé pracovisko na
školenie doktorandov FF UK; členstvo v odborovej komisii doktorandského štúdia v odbore etnológia
(O. Danglová, P. Slavkovský, P. Salner, E. Krekovičová); členstvo v komisii pre obhajoby a štátne
skúšky (A. Hlôšková); do júna 2008 vedenie spoločného seminára doktorandov ÚEt SAV, KEE FF
UKF a KEKA FF UK ÚKŠ FSEV UK (do júna 2008): J. Podoba; od zimného semestra 2011/2012
vedenie spoločného Doktorandského seminára pre poslucháčov doktorandského štúdia na KEKA FF
UK a ÚEt SAV (T. Hrustič, G. Kiliánová); organizovanie spoločných konferencií doktorandov (J.
Podoba, M. Ferencová, T. Bužeková); od 2007 spoločné riešenie vedeckého projektu (APVV-053006, 2007-2009: „Tradičná kultúra Slovenska ako súčasť kultúrneho dedičstva Európy. Na základe
digitálneho spracovania archívnych dokumentov Ústavu etnológie SAV a Katedry etnológie
a kultúrnej antropológie FF UK“, zodp. riešiteľ D. Luther); vedenie semestrálnych prednášok a
seminárov, jednorázových prednášok a prednášok na Univerzite tretieho veku (A. Hlôšková, J.
Podoba, Z. Búriková, Ľ. Herzánová, T. Podolinská, A. Mann, P. Salner, O. Danglová, E. Krekovičová,
T. Bužeková, G. Kiliánová, M. Benža); členstvo v komisii pre obhajoby diplomových prác, štátne
skúšky a rigorózne skúšky z odboru etnológia, kultúrna antropológia, muzeológia a kultúrne
dedičstvo; členstvo v komisii ŠVOK (J. Štofej – doktorand ÚEt SAV, J. Zajonc, K. Popelková);
oponovanie rigoróznych, habilitačných a doktorandských prác (A. Hlôšková, D. Luther, E.

55
Krekovičová, P. Salner, P. Slavkovský, K. Popelková); vedenie diplomových prác (T. Bužeková);
vedenie doktorandov (A. Hlôšková, J. Zajonc);
[2] Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ústav vedy a
výskumu/ Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií - spolupráca na vedecko-výskumnej činnosti a
publikačných aktivitách: účasť riešiteľa z ÚEt SAV v práci medzinárodného výskumného tímu
projektu 6. RP EÚ SUS.DIV Network of Exellence (CIT3-CT-2005-5134386; 2006-2010, riešiteľské
pracovisko v SR: Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici, zodpovedná vedúca tímu: A.
Bitušíková) a spolupráca na editovaní vedeckých monografií ako výstupov projektu (D. Luther);
spolupráca na riešení vedeckého projektu „Sociologická a antropologická analýza spotreby produktov
a voľnočasových aktivít na Slovensku“ (VEGA 1/0632/08) (Z. Búriková, I. Jenčová – doktorandka
ÚEt SAV); vedecké oponovanie rukopisu kolektívnej monografie (Z. Beňušková); posudok a
referencie na projekt UVV UMB pre potreby Fulbright Commision (G. Kiliánová); menované
členstvo v Expertnej skupine rodovej rovnosti vo výskume a vývoji pre Slovenskú republiku (projekt 7
RP GENDERA koordinovaný na UMB v Banskej Bystrici) (G. Kiliánová); spolupráca na riešení
projektu CENTRAL EUROPE 3CE296P4 Etnofolk: „Preservation and Enhancement of Folk Culture
Heritage in Central Europe“ (rieši sa na oboch pracoviskách 2011–2014);
[3] Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav
sociálnej antropológie/do 2008 Ústav kultúrnych štúdií - spolupráca na pedagogickej činnosti,
vedecko-výskumnej aktivite a doktorandskom štúdiu: 2009-2011 spolupráca na riešení projektu 7
RP EÚ č. 225670 „Modely a ich dopad na trajektórie rozvoja: Etnografický a komparatívny prístup k
transmisii poznatkov a k životným stratégiam“, MEDEA (riešiteľská inštitúcia projektu v SR - FSEV
UK Bratislava); od 2011 spoločné riešenie vedeckého projektu (VEGA 2011-2013: „Ľudové poznanie
a jeho socio-kultúrne podmienky“, zodp. riešiteľka T. Bužeková); vedenie spoločného seminára
doktorandov ÚEt SAV, KEE FF UKF a KEKA FF UK a ÚKŠ FSEV UK (do júna 2008) (J. Podoba);
od 2008 do letného semestra 2010/2011 organizovanie a vedenie spoločného Doktorandského
seminára pre poslucháčov doktorandského štúdia na KEKA FFUK, FSEV UK a ÚEt SAV (M.
Ferencová, T. Bužeková); organizovanie spoločných konferencií doktorandov (J. Podoba, M.
Ferencová, T. Bužeková); vedenie prednášok a seminárov, vedenie a oponovanie diplomových prác,
posudzovanie bakalárskych prác (Z. Búriková, J. Podoba,T. Bužeková, M. Ferencová, S. Lutherová –
doktorandka ÚEt SAV); vedenie doktorandov (J. Podoba); členstvo v komisii pre štátne skúšky a
obhajoby záverečných prác (G. Kiliánová, J. Podoba); posudzovanie doktorandských prác (O.
Danglová); spolupráca na vedení semestrálnych cvičení (T. Grauzelová a M. Sirkovská); individuálne
problémové prednášky (J. Zajonc, M. Vrzgulová, K. Popelková);
[4] Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra etnológie a
etnomuzikológie - spolupráca na pedagogickej činnosti a doktorandskom štúdiu: ÚEt SAV ako
akreditované externé pracovisko na školenie doktorandov FF UKF; vedenie spoločného seminára
doktorandov ÚEt SAV, KEE FF UKF a KEKA FF UK a ÚKŠ FSEV UK (do júna 2008) (J. Podoba);
členstvo v odborovej komisii doktorandského štúdia v študijnom odbore etnológia (O. Danglová, E.
Krekovičová, R. Stoličná, T. Podolinská); vedenie doktorandov (T. Podolinská); oponovanie
habilitačných prác (R. Stoličná, P. Salner, P. Slavkovský);
[5] Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra porovnávacej
religionistiky – spolupráca na pedogogickej a vedecko-výskumnej a vedecko-oraganizačnej
činnosti: členstvo v odbornej komisii pre obhajobu PhD. práce v odbore „religionistika“
(E. Krekovičová); semestrálne prednášky a semináre (T. Podolinská, T. Hrustič, V. Bahna, vedenie a
oponovanie diplomových prác, členstvo v štátnicovej komisii (T. Bužeková, P. Salner, T. Podolinská,
T. Hrustič); oponovanie doktoranských prác (T. Hrustič, E. Krekovičová); odborné tútorstvo
doktoranda katedry v medzinárodnom výmennom programe (Exchange Programme) v rámci projektu
REVACERN (T. Podolinská); príprava medzinárodnej konferencie 3-rd Autumn Academy of
Hieroglyphic Writings (T. Podolinská); organizácia medzinárodnej súťaže ŠVOK (T. Podolinská);
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[6] Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra humánnej geografie
a demogeografie – spoločné riešenie vedecko-výskumného prejektu: práca na projekte „História
slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi“ (VEGA 1/4551/07, 2007-2009, zodp. riešiteľka za koordinátorské
pracovisko: D. Kusendová) a vykonávanie funkcie zástupcu vedúcej riešiteľky (M. Benža);
[7] Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita, Brno (ČR), Katedra sociologie –
spolupráca na pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti: semestrálne prednášky a členstvo v
obhajobnej komisii bakalárskych prác (Z. Búriková); semestrálne prednášky, účasť v tíme vedeckého
projektu GA ČR „Volba rodičů ohledně péče o děti v České a Slovenské republice“ (S. Lutherová);
[8] Wydzial Etnologii i Nauk o Edukaciji v Cieszyne, Uniwersytet Ślaski Katowice, Poľsko –
dlhoročná spolupráca na pedagogickej, publikačnej a vedecko-organizačnej činnosti: semestrálne
prednášky a semináre, vedenie doktorandov, editovanie publikácií, členstvo vo vedeckej rade (R.
Stoličná);
[9] Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika - spolupráca na
pedagogickej činnosti, organizovaní medzinárodných vedeckých podujatí a publikačnej činnosti:
koncepčná odborná aktivita v edičnej rade časopisu Urban people. Review of Anthropology,
Ethnology and Ethology of Communication (P. Salner, D. Luther); semestrálne prednášky a semináre,
spoluautorstvo kolektívnej vysokoškolskej učebnice multikultúrnej výchovy (A. Mann, P. Salner);
oponovanie doktorandských dizertačných prác (P. Salner);
[10]
Filozofická fakulta Masarykovej univerzity, Ústav evropské etnologie, Brno, Česká
republika – spolupráca na pedagogickej a vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti: výskumná
činnosť a autorský podiel na kolektívnej vedeckej monografii (P. Slavkovský); členstvo v komisii a
oponovanie habilitačnej práce (E. Krekovičová); odborné konzultovanie diplomovej práce (J. Zajonc);
členstvo v redakčnej rade edície „Etnologické studie“ (P. Slavkovský);
viii. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k doktorandskému štúdiu a
pedagogickej činnosti
V akademickom roku 2006/ 2007 a 2007/2008 ÚEt SAV organizoval Seminár doktorandov (vedúci
seminára J. Podoba, asistentka Z. Búriková) pre všetkých účastníkov doktorandského štúdia v odbore
etnológia na základe vzájomného dohovoru s Katedrou etnológie a kultúrnej antropológie FF
Univerzity Komenského a Katedrou etnológie a etnomuzikológie FF Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre. Seminár sa organizoval na pôde ÚEt SAV od roku 2001. Od roku 2003 ÚEt SAV v spolupráci
s uvedenými katedrami pripravoval na konci každého akademického roka Konferenciu doktorandov,
ktorej cieľom boli prezentácie výskumných projektov a vedeckých výsledkov doktorandov.
V akademických rokoch 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 sa Seminár doktorandov rozšíril na
spoluprácu 4 pracovísk - ÚEt SAV, Ústav sociálnej antropológie FSEV UK, Katedra etnológie
a kultúrnej antropológie FF UK Bratislava a Katedra etnológie a etnomuzikológie FF UKF Nitra.
Vedúcimi seminára boli postupne J. Podoba, M. Kanovský, v seminári učili tiež M. Ferencová a T.
Bužeková. Od akademického roka 2011/2012 sa Semináre doktorandov konajú v spolupráci ÚEt SAV
s Katedrou etnológie a kultúrnej antropológie FF UK a Katedrou etnológie a etnomuzikológie FF
UKF. Ide o dva druhy seminárov: Metodológia etnológie a sociálnej a kultúrnej antropológie (M.
Botíková, H. Tužinská, G. Kiliánová) a Metodika prípravy výskumných projektov ( T. Hrustič).
Bližšie k štruktúre seminárov pozri http://www.uet.sav.sk/download/informacny-list-I-a-II-LS.pdf a
http://www.uet.sav.sk/download/informacny-list-III-a-IV-LS.pdf
Vzdelávanie doktorandov v ÚEt SAV dlhodobo pozitívne podporovala účasť pracoviska v dvoch na
seba nadväzujúcich projektoch 5 RP EÚ, European Doctorate (2002–2005) a 6 RP EÚ European
Doctorate (2005–2009), ktoré sme komentovali v bode II. 2.
Medzinárodný rozmer doktorandského štúdia v ÚEt SAV sa odrážal v stúpajúcej kvalite obhájených
doktorandských prác, v získavaní postdoktorandských štipendií a v úspešnom umiestnení absolventov
doktorandského štúdia z ÚEt SAV na trhu práce. V roku 2008 tretia doktorandka ÚEt SAV (M.
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Ferencová) získala certifikát European Doctor. Všetci interní doktorandi v ÚEt SAV sú zapojení do
národných alebo medzinárodných výskumných projektov. V roku 2009 V. Bahna získal od Nadácie
Intenda v rámci jej grantu Podporujeme individuality ocenenie Najlepší projekt dizertačnej práce
v oblasti sociálnych vied. Vzdelávanie doktorandov je v ÚEt SAV kontinuitne prioritnou úlohou.
Pedagogická činnosť pracovníkov ÚEt SAV na vysokých školách dosahuje vysoký počet hodín
vzhľadom na počet vedeckých pracovníkov. Pracovníci pravidelne prednášajú, vedú diplomové práce
alebo sú členmi odborných komisií na viacerých fakultách Univerzity Komenského a iných vysokých
škôl v Bratislave, Trnave, Nitre a v Banskej Bystrici. Zvlášť potešiteľná je pravidelná pedagogická
činnosť na zahraničných univerzitách v ČR, a Poľsku. Oceňujeme i zapojenie viacerých mladých
vedeckých pracovníkov do pedagogickej činnosti (Z. Búriková, M. Ferencová, Ľ. HerzánováVoľanská, S. Gyarfáš Lutherová a iní).
ÚEt SAV bude naďalej podporovať aktivitu pracovníkov zapájať sa do pedagogickej činnosti a
vytvárať dobré podmienky na spoluprácu s vysokými školami.

6. Výstupy do spoločenskej praxe
(aplikácie výsledkov a expertízna činnosť)
i. Zoznam najvýznamnejších výsledkov aplikovaného výskumu
[1] Spolupráca Ústavu etnológie SAV a Slovenského národného múzea v Bratislave na aplikačnom
projekte Ma bisteren – rómsky holocaust na Slovensku (2006–2010, zodpovedný riešiteľ za ÚEt SAV
A. Mann). Výsledkami spoločného projektu realizovaného s podporou Ministerstva kultúry SR
a v spolupráci s občianskym združením In minorita je príprava a vydanie publikácie Nepriznaný
holocaust : Rómovia v rokoch 1939–1945. Editori Zuza KUMANOVÁ, Arne B. MANN. Bratislava :
Občianske združenie In minorita : Slovenské národné múzeum : Ústav etnológie SAV, 2007. 52 s.
ISBN 978-80-969798-8-2, ako i návrhy, zabezpečenie zhotovenia a umiestnenie viacerých pamätných
tabulí na miestach spojených s rómskym holokaustom na Slovensku a ich odhalenie v rámci
zorganizovaných pietnych spomienok (A. Mann, 2006–2010).
[2] Vyžiadaná lektorská činnosť pracovníka ÚEt SAV A. Manna pre Odbor poriadkovej polície
Prezídia Policajného zboru a Odbor vzdelávania sekcie riadenia ľudských zdrojov Ministerstva vnútra
SR k problematike Dejiny a kultúra Rómov na Slovensku. Charakteristika rómskej komunity.V rámci
projektu výcviku policajných špecialistov pre prácu s komunitami pripravil a prezentoval tri odborné
prednášky (25.8., 8.9. a 15.12.2009) na Strednej odbornej škole Policajného zboru Bratislava.
[3] Participácia na výskumnom projekte Fondu sociálneho rozvoja (FSR) Výkon terénnej sociálnej
práce v marginalizovaných rómskych komunitách, ktorého cieľom bolo identifikovať prekážky
úspešnej terénnej sociálnej práce v rómskych komunitách. Za kvalitatívnu časť projektu bol
zodpovedný ÚEt SAV, vedúcim projektu bol jeho pracovník T. Hrustič (september – november 2009).
Výstupom sa stala expertíza v podobe výskumnej správy
(http://www.fsr.gov.sk/ews3/files/1293/vykon-tsp-v-mrk_finalna-sprava.pdf)
[4] Koncepčná snaha vynaložená v roku 2010 na odborné spracovanie obsahu a realizačných
podmienok pripravovaného projektu ÚEt SAV a Ministerstva kultúry SR sledujúceho vytvorenie
Rómskeho dokumentačného a informačného centra v ÚEt SAV. Do pripravovaného projektu, ktorý sa
vzhľadom na ekonomické bariéry nepodarilo zrealizovať, bolo zapojené i Slovenské národné múzeum
v Bratislave a Muzeum romské kultury, Brno (Česká republika) (vzhľadom na dlhoročnú spoluprácu
tejto inštitúcie s ÚEt SAV realizovanú prostredníctvom konzultačnej činnosti A. Manna).
[5] Aktívna odborná spolupráca s mimovládnou organizáciou Národný demokratický inštitút pre
medzinárodné záležitosti na koordinácii programu rómskej politickej participácie realizovaná v období
2010-2011 pracovníkom ÚEt SAV T. Hrustičom. Aplikačný prínos spočíva vo využití vedeckých
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poznatkov z oblasti romistiky v praktických oblastiach komunikácie štátu a samospráv s rómskou
minoritou na Slovensku s cieľom zepšenia jej sociálnej situácie.. Aplikačnými formami bolo
zorganizovanie okrúhleho stola pre predstaviteľov vlády SR a zástupcov rómskych organizácií s
účasťou štátnej tajomníčky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Splnomocnenca vlády
SR pre rómske komunity (Bratislava, jún 2011), workshopov pre mladých politikov a rómskych
aktivistov s účasťou poslancov Národnej rady SR) (Bratislava, február 2011; zorganizovanie a
moderovanie okrúhleho stola rómskych politických lídrov na Slovensku (Poprad, nov.2011);
organizovanie školenia pre zvolených rómskych poslancov do obecných samospráv (Košická Belá,
august 2011, Jelšava, september 2011) a i.
[6] Riešenie aplikovaného výskumného projektu Výskum sociálnej inklúzie Rómov náboženskou
cestou (SIRONA 2010, č. PP 2/ER2010-FSR) pracovními ÚEt SAV (T. Podolinská, T. Hrustič a
doktorandi ÚEt SAV Ľ. Hrustičová, J. Štofej). Projektový návrh získal poporu v rámci výzvy
Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, financoval sa zo zdrojov EÚ a štátneho
rozpočtu SR prostredníctvom Fondu sociálneho rozvoja. Výstupmi projektu bolo zverejnenie
výskumných poznatkov a odporúčaní získaných empirickým etnografickým výskumom na tvorbu
vládnych a iných politík v prospech úspešného začlenenia Rómov do majority spoločnosti na
Slovensku prostredníctvom záverečného workshopu k projektu odbornou prednáškovou činnosťou,
mediálnou kampaňou a verejnou prednáškovou činnosťou a vydanie vedeckej publikácie
PODOLINSKÁ, Tatiana a HRUSTIČ, Tomáš eds. Boh medzi bariérami. Sociálna inklúzia Rómov
náboženskou cestou. Bratislava : Ústav etnológie SAV 2010. ISBN: 978-80-89027-34-7.
[7] Odborná konzultačná činnosť pracovníkov ÚEt SAV v rámci témy historických a sociálnych
aspektov menšinovej problematiky vykonávaná na vyžiadanie krajských samosprávnych orgánov SR:
Trnavský samosprávny kraj: vystúpenie na tému riešenia rómskej problematiky v Trnavskom
samosprávnom kraji na Diskusnom fóre k problematike rómskych komunít v Trnave (A. Mann, J.
Štofej, jún 2011); Trnavský samosprávny kraj a Bratislavský samosprávny kraj: seminár Židovské
kultúrne dedičstvo a jeho využívanie pri rozvoji miestnej kultúry a cestovného ruchu pre
zamestnancov Trnavského/Bratislavského samosprávneho kraja (M. Vrzgulová, P. Salner, december
2011).
ii. Zoznam najvýznamnejších expertíz pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné
orgány štátnej správy SR, medzinárodné a zahraničné organizácie a inštitúcie a
iné organizácie
[1] Expertíza pre Ministerstvo kultúry SR Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru
v Slovenskej republike (D. Luther, G. Kiliánová, 2007); funkcia predsedníčky Ústrednej metodickej
rady pre realizáciu koncepcie tradičnej ľudovej kultúry pri Národnom osvetovom centre (G. Kiliánová,
2008)
[2] Expertízna, poradenská a odborná prednášková činnosť pre Ústredie ľudovej umeleckej výroby:
príprava vzdelávacích cyklov (A. Hlôšková 2007), odborná prednášková činnosť, posudková
a editorská činnosť pre publikačné aktivity ÚĽUV, spolupráca na výstavách, konzultačná pomoc pri
budovaní systému Virtuálnej galérie ÚĽUV; činnosť vo výtvarnej komisii ÚĽUV (O. Danglová, J.
Zajonc, 2007–2011); prednášková činnosť pre Školu remesiel ÚĽUV, členstvo v Komisii na tvorbu
zbierok Múzea ľudovej umeleckej kultúry ÚĽUV (J. Zajonc, 2011); prednášková činnosť v rámci
vzdelávacieho programu ÚĽUV Výrobca v kultúrnom priemysle; vyslanie ako zástupkyňa ÚĽUV na
medzinárodnú konferenciu Ornament - Key to the world, 12.-13.11.2011; Tallin, Estónsko (O.
Danglová, 2011)
[3] Expertízna a odborná poradenská činnosť pre Folklórny festival Východná (D. Luther 2007–2011,
G. Kiliánová 2007)
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[4] Expertízna a odborná poradenská činnosť pre Medzinárodný folklórny festival Myjava (O.
Danglová 2007, D. Luther 2007–2011)
[5] Expertízna činnosť v odbornej skupine Ministerstva kultúry SR pre prípravu pamätníka rómskeho
holokaustu Ma bisteren! / Nezabudnite!; práca v schvaľovacej projekcii filmu Ma bisteren; vedenie
rokovaní s miestnymi samosprávami o možnostiach umiestnenia pamätných tabulí rómskeho
holokaustu na Slovensku; spolupráca na príprave, osadení a odhalení pamätníka rómskym obetiam (A.
Mann, 2006–2008)
[6] Expertízna činnosť pre Ministerstvo školstva SR/ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
SR v rámci medzinárodného projektu Vzdelávanie o holokauste v spolupráci s International Task for
Holocaust Research, Education and Remembrance (ITF); 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); členstvo v Stálom
výbore pre sledovanie popierania holokaustu a súčasné prejavy antisemitizmu a členka skupiny
špecializovanej na vzdelávanie; nominácie a vyslania Ministerstvom školstva SR/ Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR ako členka národnej delegácie ITF na medzinárodné rokovania v
zahraničí (M. Vrzgulová 2007–2011)
[7] Expertízna činnosť pre Ministerstvo zahraničných vecí SR v rámci národnej skupiny ITF, súčasti
medzinárodnej pracovnej skupiny združujúcej 24 krajín; funkcia stálej zástupkyne Slovenskej
republiky v Education Working Group (M. Vrzgulová, 2007–2011)
[8] Činnosť v Advisory Council in the Holocaust Education, Remembrance and Research Working
Group v European Shoah Legacy Institute (Česká republika, Praha) (M. Vrzgulová, 2011)
[9] Expertízna a odborná konzultačná činnosť pre Národní ústav lidové kultury, Česká republika,
spojená s členstvom v Programovej rade Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice (D. Luther,
2007–2011), príprava odborných podujatí spojených s festivalom (Ľ. Herzánová 2008)
[10]
Činnosť v pracovnej skupine Národného osvetového centra Koordinačného centra pre tradičnú
ľudovú kultúru a odborné expertízy pre projekt Identifikácia a inventarizácie tradičnej ľudovej kultúry
(O. Danglová, M. Benža, P. Slavkovský, R. Stoličná, Ľ. Herzánová, D. Luther, 2007–2010)
[11]
Oponentúra ročnej správy 2008 Centra tradičnej kultúry Národného osvetového centra (G.
Kiliánová, 2009)
[12]
Expertíza pre Národnú banku Slovenska – Múzeum mincí a medailí k systému spracovania
zbierky paličkovaných čipiek a ich návrhov (J. Zajonc, 2008)
[13]
Vyžiadaná expertná oponentúra pre Ministerstvo kultury České republiky a vypracovanie
odporúčania na vydávanie zborníka romistických štúdií Romano džaniben (A. Mann, 2009)
[14]
Odborná prednáška spojená s diskusiou pripravená pre spoločné podujatieMinisterstva
školstva SR
[15]
a Dokumentačného strediska holokaustu v Bratislave Holocaust Education, Remembrance and
Research. Education Working Group Meeting ITF, 3.3.2009 Bratislava (A. Mann, 2009)
[16]
Expertízny posudok vo veci odškodnenia Rómov v súvislosti s rómskym holokaustom pre
nadáciu Člověk v tísni, Česká republika (A. Mann 2009)
[17]
Expertízna, konzultačná a koordinačná činnosť pre Slovenské národné múzeum: členstvo vo
Vedeckej rade SNM (J. Podoba 2010-2011); Slovenské národné múzeum - Historické múzeum,
Bratislava: oponentúry pripravovanej etnografickej expozície na Bratislavskom hrade v rámci projektu
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Hrad 2010 (J. Zajonc, 2010); Slovenské národné múzeum - múzeá v Martine: členstvo vo Vedeckej
rade Etnografického múzea SNM, Martin (G. Kiliánová, P. Slavkovský, 2007-2011); koordinovanie
spoločného odborného projektu Slovensko a jeho identita (P. Slavkovský 2009-2011); členstvo
v redakčnej rade periodika Zborník SNM – Etnografia (M. Benža, 2007-2011); spolupráca na príprave
výstavy pre Múzeum kultúry Rómov v Martine Galéria rómskych osobností (A. Mann, 2010);
posudok libreta výstavy a podklady k scenáru expozície Slovensko a jeho identita (D. Luther, 2010);
spolupráca na výstave Slovenského národného múzea-Historického múzea Nahliadnite/Peek príprava odborného textu do expozície a konzultácie (J. Zajonc, 2011).
[18]
Expertná činnosť nadväzujúca na aktivitu pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
SR v oblasti vzdelávania o holokauste a ľudských právach: účasť na Conference on the Holocaust and
Human Rights Education (Terezin Memorial, Terezín, Česká republika, okt. 2010)a spoločná práca
medzinárodného tímu na dokumente Pomôcka pre vzdelávacích pracovníkov v oblasti holokaustu a
ľudských práv. Účasť expertky na podujatí bola iniciovaná pozvaním agentúry Fundamental Rights
Agency (sídlo vo Viedni, organizácia pôsobí v rámci Európskej únie); (M. Vrzgulová, 2010)
[19]
Expertný posudok návrhu na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho
dedičstva Slovenska pre Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (Ľ. Falťanová, 2011)
[20]
Oponentúry projektov, expertízy vládnych dokumentov a opatrení týkajúcich sa problematiky
sociálne vylúčených lokalít pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (T. Podolinská, T.
Hrustič, 2010-2011)
[21]
Expertný posudok projektu SĽUK-u do Zoznamu pamiatok nehmotného kultúrneho dedičstva
pre Ministerstvo kultúry SR (E. Krekovičová, 2011)
[22]
Expertné stanovisko pre Ministerstvo kultúry k Organizačnému a rokovaciemu poriadku
Odbornej komisie pre posudzovanie návrhov na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného
kultúrneho dedičstva Slovenska (D. Luther, 2011)
[23]
Expertíza Folklórneho festivalu Východná 2011 pre Ministerstvo kultúry SR (D. Luther,
2011)
[24]
Konzultácia o postavení Rómov na Slovensku poskytnutá Veľvyslankyni Holandského
kráľovstva v SR v rámci pozvanej účasti na pracovnom obede (A. Mann, 2011)
[25]
vojny

Spracovanie expertízy Situácia Rómov v obci Vondrišel (dnes Nálepkovo) v období 2. svetovej

[26]

pre Českou správu sociálního zabezpečení (A. Mann, 2011)

[27]
Expertízy pre Národnú banku Slovenska: odborné poradenstvo pri tvorbe pamätnej Mince k
250. výročiu narodenia Chatama Sofera (P. Salner, 2011); spracovanie dokumentu Katalóg k zbierke
čipiek Národnej banky Slovenska – Múzea mincí a medailí v Kremnici; vypracovanie odborného
posudku Identifikácia prelamovaného textilu na kazuli zo zbierok Národnej banky Slovenska – Múzea
mincí a medailí v Kremnici (prír. číslo 209/04) (J. Zajonc, 2011)

iii.

Zoznam patentov udelených v zahraničí, vrátane príjmov z patentov

iv.

Zoznam patentov udelených na Slovensku, vrátane príjmov

v.

Zoznam licencií predaných v zahraničí, vrátane príjmov
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vi.

Zoznam licencií predaných na Slovensku, vrátane príjmov

vii. Zoznam zmlúv s hospodárskymi partnermi, vrátane príjmov
viii. Zoznam spoločných výskumných projektov s hospodárskymi partnermi,
vrátane príjmov
ix. Výstupy do spoločenskej praxe
Výstupy do spoločenskej praxe
Expertízy pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné
orgány štátnej správy SR, medzinárodné a zahraničné
organizácie a inštitúcie a iné organizácie

2007

2008

2009

2010

2011

Spolu

11

15

14

12

20
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x. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k aplikačnej činnosti
Konštatujeme, že v hodnotenom období štátne orgány, orgány samospráv, mimovládne organizácie
a iné inštitúcie častejšie než v minulosti požadovali expertízy a umožňovali spoluprácu v aplikačných
aktivitách (napríklad Fond sociálneho rozvoja, Ministerstvo kultúry SR). V tomto vzostupnom trende
sa zaiste odrazila i dlhodobá aktivita pracovníkov ÚEt SAV na rôznych verejných fórach, prezencia
výsledkov práce v médiach a pod. Odborný kredit pracovníkov viedol k skutočnosti, že na ÚEt SAV
sa obracia verejnosť i decízna sféra často ako na prvú odbornú inštitúciu najmä v otázkach menšín
a ich vzťahov k majoritnej spoločnosti, ohľadom poznatkov o tradičnej kultúre a kultúrnom dedičstve
na Slovensku a v európskom kontexte. ÚEt SAV bude naďalej venovať veľkú pozornosť aplikácii
vedeckých poznatkov základného výskumu, uchádzať sa o kvalitné aplikačné projekty
prostredníctvom národných a medzinárodných agentúr. Sme si vedomí tiež skutočnosti, že prepojenie
základného výskumu a jeho aplikácie je v súčasnosti dôležitou podmienkou hodnotenia viacerých
európskych projektov vrátane 7 RP EÚ.

7. Popularizácia výstupov
i. Zoznam najvýznamnejších výsledkov popularizačnej činnosti
popularizačná elektronická encyklopédia a knižné publikácie
[1] VRZGULOVÁ, M. Príručka vlastenectva pre začiatočníkov a pokročilé. Bratislava : MONMART
2007. 208 s. ISBN 978-80-970068-2-2. [vyšlo 2008 s vročením 2007].
[2] BEŇUŠKOVÁ, Z. Kultúrne krásy Slovenska. Ľudová kultúra. Bratislava : Dajama 2010. 127 s.
ISBN 978-80-89226-84-9 [Cultural Heritage of Slavakia. Folk Culture.] Bratislava : Dajama 2010.
[3] DANGLOVÁ, O. Snapshot. Slovak Embroidery. [Vyžiadané publikovanie 1 rozsiahleho hesla v
zahraničnej encyklopédii.] In: Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion. Volume 9: East
Europe, Russia, and the Caucasus. (Djurdja Barlett ed.) Oxford University Press 2010. ISBN 978-184788-398-8.
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[4] ZAJONC, J. Variants of the Women´s Cap in Slovak Ethnic Dress. [Vyžiadané publikovanie 1
rozsiahleho hesla v zahraničnej encyklopédii] In: Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion.
Volume 9: East Europe, Russia, and the Caucasus. (Djurdja Barlett ed.) Oxford University Press 2010.
ISBN 978-1-84788-398-8.
muzeálne výstavy
[1] Koncepcia, libreto a odborná garancia rozsiahlej výstavy Slovenského národného múzea Chute
a vône Slovenska. Vernisáž výstavy sa uskutočnila v Slovenskom národnom múzeu v Martine
28.11. 2007. Pri otvorení výstavy SNM v Martine v spolupráci s ÚEt SAV Bratislava (R. Stoličná)
usporiadali jednodenný odborný seminár: Tradície kulinárnej kultúry na Slovensku. Na seminári bola
zároveň prezentovaná publikácia Chute a vône Slovenska. Zborník štúdií o kulinárnych tradíciách.
Zost. R. Stoličná. Martin : Slovenské národné múzeum 2007. ISBN 978-80-8060-211-6, 129 s. (R.
Stoličná, 2007)
[2] Spoluautorstvo libreta výstavy Slovenského národného múzea v Bratislave Ako sme žili?
Slovensko v 20. storočí otvorenej 14.2.2008 (P. Slavkovský, D. Luther, 2008), spoluorganizácia
a aktívna účasť na sympóziu O výstavách po výstave, Bratislava 31.3.2008 (M. Benža, P. Slavkovský,
2008); námet muzeálnej výstavy Roľník a jeho svet v dielach výtvarných umelcov a námet muzeálnej
výstavy Svet na odchode. Roľnícka civilizácia Slovenska na prelome 19. a 20. storočia (P.
Slavkovský, 2008). Spolupráca so SNM prebieha na základe spoločného projektu Kultúrne špecifiká
regiónov Slovenska (ústavný projekt), ktorý vedie P. Slavkovský.
[3] Spolupráca v oblasti sprístupňovania a popularizačného komunikovania vedeckých poznatkov z
oblasti slovenskej romistiky v zahraničí prostredníctvom spolupráce pracovníka ÚEt SAV A. Manna s
Muzeem romské kultury, Brno, Česká republika.
[4] Popularizácia etnologických vedeckých poznatkov pracovníčky ÚEt SAV O. Danglovej z oblasti
textilnej výtvarnej kultúry prostredníctvom kurátorskej prípravy výstavy Ústredia ľudovej umeleckej
výroby Čipky Boženy Janekovej (otvorenie 23.9.2010 v Bratislave).
[5] Popularizácia vedeckých poznatkov z oblasti romistiky prostredníctvom výstavy Rómovia na
Slovensku po roku 1989. Spoluautorom výstavy (so Z. Kumanovou a A. Horváthovou) bol pracovník
ÚEt SAV A. Mann. Výstava bola v spolupráci Slovenského národného múzea a Mesta Bratislavy
sprístupnená verejnosti od decembra 2010 do februára 2011 v SNM na Žižkovej ul. v Bratislave.
popularizačné prednášky v zahraničí
Výstupom popularizačnej aktivity ÚEt SAV orientovanej na zahraničie je odborná prednášková
činnosť o slovenskom hmotnom kultúrnom dedičstve, etnických charakteristikách územia Slovenska a
konštruovaní „slovenskosti“ v minulosti a prítomnosti, ktorú v roku 2011 uskutočnili ÚEt SAV v
Österreichisches Museum für Volkskunde, Wien, Rakúsko: J. Zajonc, Ľ. Herzánová: prednáška
Traditionelle Volkstrachten der Slowakei im Werk von Ignác Bizmayer; G. Kiliánová: Wer ist ein
Slowake, wer eine Slowakin? Konstruktionen des „Slowakentums“ in Vergangenheit und Gegenwart.

ii. Súhrn popularizačných výstupov

63

Popularizácia vedy

2007

2008

2009

2010

2011

Spolu

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

11

5

16

24

14

70

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

19

25

25

35

21

125

Verejné popularizačné prednášky

21

18

15

36

26

116

8. Prostredie a manažment. Personálna politika a uplatnenie záverov
predošlého hodnotenia organizácie
i. Súhrnná tabuľka zamestnancov
Zamestnanci

2007

2008

2009

2010

2011

Zamestnanci spolu

30

30

31

30

28

Výskumní pracovníci z tabuľky I.4

27

27

28

27

25

FTE z tabuľky I.4

22,85

23

22,15

20,65

21,11

Priemerný vek výskumných pracovníkov
s VŠ vzdelaním

47,96

48,96

49,28

51

53,32

ii. Kvalifikačná štruktúra
Počet

2007

2008

2009

2010

2011

vedúci vedecký pracovník DrSc.

4

4

4

4

4

vedúci vedecký pracovník CSc., PhD

2

2

2

2

2

11

11

11

12

11

vedecký pracovník

6

6

8

6

5

profesor

1

1

1

1

1

docent

2

2

2

3

2

samostatný vedecký pracovník

Vyplňte podľa správy o činnosti organizácie, prílohy A.
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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)
V rokoch 2007 a 2008 vďaka projektu APVV Tradičná kultúra Slovenska ako súčasť kultúrneho
dedičstva Európy ÚEt SAV obnovil drahú počítačovú techniku vo svojom audiovizuálnom štúdiu.
Časť vybavenia, najmä softvérového, bola doplnená tiež z prostriedkov nového projektu ETNOFOLK
v roku 2011. ÚEt SAV preto v súčasnosti disponuje špičkovými prístrojmi, ktoré poskytujú technické
možnosti digitálne spracovávať archívne fondy na veľmi dobrej úrovni. V hodnotenom období ÚEt
SAV tiež neustále vymieňal PC pre všetkých vedeckých pracovníkov i doktorandov a dbal na
bezproblémové fungovanie počítačovej siete. Pracovisko disponuje preto v súčasnosti všetkým
výpočtovým a technickým vybavením, ktoré je potrebné na splnenie plánovanej koncepcie na
nasledujúce 4 roky.
Pracovisko má dlhodobo problémy s priestormi pre knižnicu a archívy vo svojom sídle v budove na
Klemensovej ulici. Príslušné priestory sa nachádzajú v suteréne, ktorého časť stien neustále vlhne, čím
trpia knižničné jednotky a zložky Textového archívu pracoviska. Pokiaľ nebude možné v najbližšom
čase príslušné priestory sanovať (vzhľadom na obmedzené možnosti Havarijného fondu SAV),
pracovisko bude prinútené previesť časť knižnice a archívov do skladových priestorov v pavilóne
spoločenských vied v areáli SAV na Dúbravskej ceste. Takémuto riešeniu by sa však pracovisko
chcelo vyhnúť, nakoľko knižničné jednotky a Textový archív sa stanú menej dostupné, bude potrebné
dovážať ich pre používateľov z inej budovy, čo zaťaží rozpočet ústavu novými nákladmi.
iv. Stav a rozvoj bibliografických zdrojov, činnosť knižnice a/alebo informačného
centra organizácie
Informačno-dokumentačný úsek na pracovisku tvorí odborná knižnica a vedecké archívy. Informačnodokumentačný úsek poskytuje vedeckej i laickej verejnosti výpožičky, rešerše a reprografie. Podľa
zásad Bádateľského poriadku jedna odborná pracovníčka ÚEt SAV (I. Kostovská) poskytuje
záujemcom materiály z archívov pracoviska na vedecké, popularizačné i komerčné účely.
Knižnicu ÚEt SAV spravuje jedna odborná pracovníčka (A. Kalivodová). Knižnica sa zameriava na
etnologickú, antropologickú a sociálnovednú domácu a zahraničnú literatúru. Stav knižničného fondu
narastá ročne cca o 250–300 jednotiek kúpou, darom alebo výmenou. V roku 2011 dosiahol stav
12 149 knižných jednotiek. V roku 2011 ÚEt SAV odoberal alebo získaval výmenou spolu 53
periodík, z toho 11 domácich a 42 zahraničných. Výpožičky majú narastajúcu tendenciu. V roku 2011
dosiahli počet 1 286 jednotiek, čím sa oproti niektorým rokom (napríklad v roku 2008 cca 600
výpožičiek) zdvojnásobili. Knihovníčka vytvára tiež fyzicky Fond publikácií ÚEt SAV a buduje
elektronickú bibliografickú databázu publikačnej činnosti pracoviska, ktorá je prístupná na
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=ins-org-ins&institute_no=40&action=publications.
Databáza má kompletné údaje za roky 2001–2011, predchádzajúce roky sa pribežne dopĺňajú
V rokoch 2010–2011 pracovníci ÚEt SAV H. Hlôšková a J. Zajonc zostavovali bibliografiu 50
ročníkov časopisu Slovenský národopis. Bibliografia je pripravená do tlače. V rokoch 2010 a 2011
editovala H. Hlôšková bibliografiu prác V. Gašparíkovej, ktorá obsahuje zároveň obsiahly portrét
a životopisné dáta bádateľky: GAŠPARÍKOVÁ, Viera. Stretnutie s rozprávkou : pohľad do života a
diela etnologičky PhDr. Viery Gašparíkovej, DrSc. ; editorka: Hana Hlôšková. Bratislava : Ústav
etnológie SAV : Národopisná spoločnosť Slovenska (pri SAV) : Slovenský komitét slavistov, 2011.
248 s. ISBN 978-80-970743-0-2.
v. Opíšte, akým spôsobom boli zohľadnené závery a odporúčania predošlého
hodnotenia
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Ústav etnológie SAV bol pri predošlom hodnotení zaradený do kategórie A*. Organizácia nedostala
odporúčania.
Protokol o hodnotení vedeckej organizácie SAV, ktorý vydala Akreditačná komisia 3. oddelenia vied
Ústavu etnológie SAV dňa 23.7.2007, uvádza v bode Pripomienky, výhrady k činnosti organizácie
formou pripomienok a konkrétnych úloh, ktoré musí organizácia plniť pred ďalším pravidelným
hodnotením a pod. vetu: „Organizácia hodnotená bez uvedenia pripomienok a výhrad.“
vi. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k manažmentu, výskumnej
infraštruktúre a k trendom v personálnom rozvoji

V hodnotenom období pracovisko neustále dbalo na generačnú obmenu vedeckých
pracovníkov. Keďže rezervy v mzdovom fonde ÚEt SAV boli veľmi obmedzené a mzdové
prostriedky sa dokonca v roku 2011 znížili, pracovisko získavalo najlepších absolventov
doktorandského štúdia prostredníctvom postdoktorandských štipendií z Podporného fondu Š.
Schwarza SAV. V rokoch 2007–2009 pracovisko zamestnalo jednu mladú vedeckú pracovníčku
prostredníctvom projektu APVV. Pozri bod III.5.iii. Keďže pracovisko sa nemôže spoliehať na
inštitucionálny nárast mzdových prostriedkov v najbližších rokoch, bude ďalej vyvíjať snahu
získavania mzdových prostriedkov z externých zdrojov.
Pracovisko poskytuje možnosť bývalým pracovníkom na dôchodku, aby sa zapojili do výskumnej
a publikačnej činnosti. Príkladom sú výstupy ako napríklad vedecká monografia DROPPOVÁ, Ľubica
- KREKOVIČOVÁ, Eva. Počujte Panny, aj vy Mládenci ... : letákové piesne zo slovenských tlačiarní.
Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2010. 496 s. ISBN 978-80-969259-3-3, alebo komentovaná
bibliografia GAŠPARÍKOVÁ, Viera. Stretnutie s rozprávkou : pohľad do života a diela etnologičky
PhDr. Viery Gašparíkovej, DrSc. ;editorka: Hana Hlôšková. Bratislava : Ústav etnológie SAV :
Národopisná spoločnosť Slovenska (pri SAV) : Slovenský komitét slavistov, 2011. 248 s. ISBN 97880-970743-0-2.

Iné dôležité informácie
V hodnotenom období 2007–2011 si ÚEt SAV zachoval dlhodobý trend koordinovať alebo sa
prostredníctvom svojich pracovníkov sa zapájať do najvýznamnejších projektov na národnej (APVV,
Centrum excelentnosti SAV) a medzinárodnej úrovni (RP EÚ a iné). Tu sa ukázali výsledky
vedomostí a zručností, ktoré pracovisko získalo vďaka manažovaniu alebo zapojeniu do význammých
projektov, ktoré sa na jeho pôde za posledných približne 10 rokov riešili. Účasť vo významných
interdisciplinárnych a medzinárodných projektoch zároveň prinášala zvyšujúce sa nároky na kvalitu
vedeckých výstupov.
V hodnotenom období pracovisko dbalo na kvalitu školenia doktorandov, podporovalo mobilitu
doktorandov prostredníctvom štipendií z projektu European Doctorate a po jeho ukončení z iných
dostupných zdrojov (Národný štipendijný fond SR a iné). Požiadavka stráviť aspoň jeden semester na
zahraničnej univerzite sa stala nepísaným pravidlom pre doktorandov ÚEt SAV. Vďaka početným
zahraničným kontaktom pracovisko neustále prijíma zahraničných študentov a vedeckých
pracovníkov.
Nazdávame sa, že doterajšie vedecké výstupy, pedagogická činnosť, aplikačné výsledky a výsledky
popularizačnej činnosti preukazujú, že kolektív ÚEt SAV je dynamický, ambiciózny a kompetentný.
V riešiteľských kolektívoch úspešne spolupracujú mladší a starší vedeckí pracovníci. Pracovisko
aktívne prijíma nové odborné výzvy, vytvára nové výskumné orientácie z národného hľadiska
a úspešne vstupuje do medzinárodnej vedeckej spolupráce v európskom výskumnom priestore.
Bratislava, 30.4.2012
……………………………………..
PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
riaditeľka Ústavu etnológie SAV

