
Dejiny školstva v Bratislavskej župe

POZVÁNKA NA ELEKTRONICKÚ KONFERENCIU

E-konferencia je organizovaná k Dňom európskeho 
kultúrneho dedičstva 2020

Program konferencie

Jednotlivé príspevky vo forme videí budú 
sprístupnené všetkým prihláseným osobám v termíne                             

od 19. 11. 2020 do 31. 1. 2021. 

Elektronická aj tlačená verzia zborníka z konferencie 
bude k dispozícii začiatkom roka 2021.

Príhovory 
Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Zuzana Aufrichtová, starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Zámer konferencie
Agáta Mikulová, riaditeľka odboru cestovného ruchu a kultúry, Bratislavský samosprávny kraj

Stratégia rozvoja školstva v Bratislavskom kraji
Jana Zápalová, riaditeľka odboru školstva, mládeže a športu, Bratislavský samosprávny kraj

Premeny školstva na Slovensku v rokoch 1918 – 1945 
Ľubica Kázmerová, Historický ústav, Slovenská akadémia vied

Sociálno-ekonomické a kultúrne súvislosti vývoja školstva po roku 1945
Elena Londáková, Historický ústav, Slovenská akadémia vied

Architektúra školských budov Bratislavského kraja v 20. storočí 
Peter Szalay, Historický ústav, Slovenská akadémia vied

Pamiatková ochrana vybraných historických školských budov v Bratislave
Innet Baloghová, Krajský pamiatkový úrad Bratislava

Prehľad školských budov so statusom národnej kultúrnej pamiatky v Bratislavskom kraji
Innet Baloghová, Krajský pamiatkový úrad Bratislava

Mestské a župné školstvo 1918 – 1934 vo svetle Pamätníka župy Bratislavskej 
Ernest Huska, Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto

Školské pamiatky a Múzeum školstva a pedagogiky 
Martina Kočí, Múzeum školstva a pedagogiky

Výnimočná stredná škola v dejinách Bratislavského kraja – ŠÚV J. Vydru
Sabina Jankovičová, teoretička umenia

Prierez históriou a súčasnosťou „Fajnorky“ 
Felix Dömény, Stredná priemyselná škola strojnícka

Konferenciu organizuje Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Academia Istropolitana 
Nova. Odbornými partnermi konferencie sú Pamiatkový úrad

Slovenskej republiky, Krajský pamiatkový úrad Bratislava a Mestský ústav
ochrany pamiatok v Bratislave. 

Konferencia mala pôvodne prebiehať prezenčnou formou v historickom objekte Strednej prie-
myselnej školy strojníckej na Fajnorom nábreží v Bratislave. V nadväznosti na aktuálne protipan-
demické opatrenia bolo nutné zvoliť formu elektronickej konferencie. Ďakujeme vedeniu školy za 
súčinnosť pri príprave konferencie.

Konferencia Dejiny školstva v Bratislavskej župe je v poradí už jedenástym ročníkom v rámci série 
konferencií o kultúrnom dedičstve Bratislavského kraja. Zborníky z jednotlivých ročníkov
sú prístupné elektronicky na internetovej stránke Bratislavského samosprávneho kraja
(www.bratislavskykraj.sk/publikacie) a tiež Academie Istropolitany Novy (www.ainova.sk/publikacie).

Uzávierka prihlášok
16. 11. 2020. 

https://forms.gle/4mQJAjoDjsQAPyLbA

