
                          
  

Kysucké múzeum v Čadci, 
Fakulta BERG Technickej univerzity v Košiciach 

a 

Sekcia pre environmentálne dejiny  

Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v Bratislave 
     

Vás pozývajú 
na  

vedeckú konferenciu 
 

Človek a krajina v minulosti V. 
(Environmentálne dejiny krajiny) 

 
 

 
 

 

14. novembra 2018 
v priestoroch Vlastivedného múzea v Krásne nad Kysucou 



 
CIEĽOM KONFERENCIE je prezentovať problematiku teoreticko-metodických 

aspektov vedného odboru environmentálne dejiny (dejiny životného prostredia). 

Oboznámiť odbornú a laickú verejnosť s najnovšími výsledkami výskumov 

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

historické činnosti človeka v oblasti severozápadného Slovenska a priľahlých 

cezhraničných regiónov s dôrazom na región Kysúc.  
 

TEMATICKÉ  OKRUHY  KONFERENCIE: 
1) Teoreticko–metodické problémy v environmentálnych dejinách 
2) Využitie nových vedných odborov a netradičných výskumných metód pri 

výskume dejín životného prostredia 
3) Výskum dejín životného prostredia s využitím informačných technológií 
4) Dejiny životného prostredia v regiónoch ,,trojhraničia“ – Slovenska, Česka 

a Poľska 
5) Dejiny životného prostredia a geoturizmus v regióne severozápadného 

Slovenska 

 
VEDECKÍ GARANTI KONFERENCIE: 

Prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.  

Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.  

PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc.  

doc. Ing. Peter Jančura, PhD. 

doc. Mgr. Pavol Matula, PhD.  

PaedDr. Pavel Hronček, PhD.  

MVDr. Miloš Jesenský, PhD. 

 

ORGANIZÁTORI  KONFERENCIE: 
Kysucké múzeum v Čadci 

Moyzesova 50  

022 01 Čadca 
 

Fakulta BERG Technickej univerzity v Košiciach 

Ústav zemských zdrojov 

Oddelenie geo a montánneho turizmu 

Boženy Nemcovej 32 

042 00 Košice 

 
ORGANIZAČNÝ VÝBOR: 

Mgr. Turóci Martin, PhD. (turoci@kysuckemuzeum.sk) 

Mgr. Buchta Adam (buchta@kysuckemuzeum.sk) 
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE: 

 Konferencia sa uskutoční  14. novembra 2018 v priestoroch Vlastivedného múzea 

v Krásne nad Kysucou  

 Vedeckí garanti konferencie si v prípade veľkého počtu prihlásených príspevkov 

vyhradzujú právo výberu referátov na prednesenie v rámci programu konferencie 

a publikovanie v recenzovanom vedeckom periodiku Acta Regionalia 

 Časový rozsah na prezentáciu referátu bude max. 15 minút 

 Príspevky v rozsahu 10−25 normostrán s krátkym anglickým abstraktom prosíme 

zaslať do konca roku 2018 členom organizačného výboru konferencie  

 Detailný program konferencie bude zaslaný prihláseným účastníkom v druhom 

cirkulári 

 Prihlášku s pripojeným  krátkym abstraktom referátu a príspevku treba zaslať do 30. 

septembra 2018 na adresu členov organizačného výboru konferencie  

(stačí e-mailom) 

 

 

................................................................................................................................................................... 

PRIHLÁŠKA: 

 Záväzne sa prihlasujem na vedeckú konferenciu a prednesiem referát na tému (uviesť aj 

autora, resp. autorov a číslo tematického okruhu): 

 

............................................................................................................................. ........... 

Adresa účastníka: 

Meno: .............  Priezvisko: ....................  Titul: .......  

Adresa pracoviska:  
 
............................................................................................................................. ........... 
 
Tel.: .........................  E-mail: ............................................. 

 

 


