
     
 Obec Michalová, 

 

Fakulta BERG Technickej univerzity v Košiciach 
Ústav zemských zdrojov, Oddelenie geo a montánneho turizmu, 

 

Fakulta Prírodných vied UMB v Banskej Bystrici 
Katedra biológie a ekológie 

 
 
     

Vás pozývajú 
na  

 

vedeckú konferenciu 
 

Environmentálne dejiny krajiny 
v geografickom priestore Rohoznej 

a Veľkej Michalovej 
 

 
 

17. augusta 2018 
v Michalovej, okres Brezno 

 

 



 

,,Túžime tiež mať vyobrazené pred duševným okom,  

akú fyziognómiu malo vtedy premenené teraz okolie. Slovom, chceme a žiadame  

si zvedavým okom preniknúť do šerou hmlou minulosti pokrytých vekov.  

Takáto duma, túžba, zvedavosť nesie, vynáša nás do predošlosti  

a ukrýva v sebe báječnú, nevýslovnú sladkosť.“  

 G. K. Zechenter-Laskomerský (Predhistorický vek, 1874) 

 
 
 
CIEĽOM KONFERENCIE je prezentovať najnovšie výsledky výskumov 

zamerané na históriu krajiny, prírody a životného prostredia s dôrazom na 

lesnícke, montánne a hutnícke činnosti človeka v krajine doliny Rohoznej 

a Veľkej Michalovej na Horehroní 
 

 

VEDECKÍ GARANTI KONFERENCIE: 

PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. – Historický ústav SAV v Bratislave 

Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD. – Fakulta BERG TU v Košiciach 

 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE: 

 Konferencia sa uskutoční  17. augusta 2018 v spoločenskej sále budovy na ihrisku  

v Michalovej, ulica Ulička 18, o 10:00  

 Na vedeckej konferencii odznejú vyžiadané príspevky odborníkov z popredných 

vedeckých inštitúcií z celého Slovenska zaoberajúcich sa danou problematikou 

 Časový rozsah na prezentáciu vyžiadanej prednášky je 25 minút 

 Program konferencie a menoslov prednášajúcich, ktorí prijali pozvanie je spracovaný 

v samostatnom bode  

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAM KONFERENCIE 
 

 

10:00 – 10:20 Otvorenie (moderuje PaedDr. Pavel Hronček, PhD.) 

Ing. Terézia Tisovčíková, starostka obce Michalová   

doc. Ing. Peter Urban, PhD., vedúci Katedry biológie a ekológie  

FPV UMB v B. Bystrici 

 

Vyžiadané prednášky 

10:20 – 10:45  
Ako a kedy chotárny názov a sídlo Michalová vstúpili do písaných dejín  
PaedDr. Pavel Hronček, PhD. (Oddelenie geo a montánneho turizmu, Ústav zemských 

zdrojov, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická univerzita 

v Košiciach) 

 

10:45 – 11:10 
Michalová ako súčasť hrončianskeho železiarskeho komplexu 
Mgr. Michal Ďurčo (Oddelenie dejín vied a techniky, Historický ústav Slovenskej akadémie 

vied v Bratislave) 
 

11:10 – 11:35 

Zaujímavosti živočíšstva chotára Michalovej – čo sa zmenilo od čias 

Zechentera-Laskomerského? 
doc. Ing. Peter Urban, PhD. (Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied, 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) 

 

11:35 – 12:00 
Stratená podoba Michalovskej maše – 3D rekonštrukcia vysokej pece 

a priľahlého sídla v prvej polovici 19. storočia 
PhDr. Ladislav Župčán, PhD. (Katedra historických vied a stredoeurópskych 

štúdií, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave),  

PaedDr. Pavel Hronček, PhD. (fakulta BERG TU Košice) 

 

12:00 – 12:25 
Michalová – špecifický fenomén celostného prístupu ku využitiu krajiny,  

od lesníctva po hutníctvo 
doc. Ing. Peter Jančura PhD. (Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita 

vo Zvolene),  

Mgr. art. Matúš Jančura 

 

12:25 – 13:00 Záverečná diskusia, ukončenie konferencie  
 


