
                                                                                               
 

 
 

 
avizuje  

konanie odbornej konferencie  
na tému  

Vplyv šľachtických rodov na formovanie kultúrneho dedičstva  

 
Predbežný termín: november 2022 
Miesto: SNM – Hudobné múzeum, Kaštieľ Dolná Krupá, okr. Trnava, SK 
 
Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum v rámci projektu TREASURES v programe cezhraničnej spolupráce 
Interreg V-A SK-AT pripravuje medzinárodnú odbornú konferenciu na tému šľachtické rody monarchie v regióne 
Marchfeld/Malé Karpaty s prihliadnutím na panstvo Dolná Krupá. 

Zámerom konferencie je rozširovať informácie o pôsobení šľachty a jej vplyve na formovanie spoločného 
kultúrneho dedičstva, objavovať nové kontexty v rodinných väzbách a vzájomných vzťahoch, poukázať na šľachtu ako 
mecéna umenia, iniciátora technického pokroku, šíriteľa kultúry a vzdelanosti.  

S panstvom Dolná Krupá sú spojené rody: Brunsvik (Majthényi), Chotek (Khevenhüler-Metsch), Schönborn, 
Pallavicino; v širšej vetve: Dezasse, Finta, Guiccardi, Révay, tiež Folliot-Creneville, Forray. Do širších historických 
súvislostí možno zahrnúť aj blízke mesto Trnava, ktoré ako sídlo univerzity (1635 – 1777) podporoval rod Eszterházy, či 
Hlohovec s panstvom Erdődyovcov alebo Voderady spojené s rodom Zichy. S regiónom Marchfeld súvisí rod Pálffy, 
ktorý vlastnil panstvo Marchegg. 

Cieľom podujatia je predovšetkým motivovať perspektívny výskum v prihraničných regiónoch s dôrazom na 
spoločné prieniky a dosiahnutie všeobecnej informovanosti o spoločných dejinách monarchie. 

Konferencia sa uskutoční na jeseň roku 2022 (november) v obnovených priestoroch Kaštieľa Dolná Krupá. 
Predpokladaný časový limit prednášky je 30 minút. K termínu konania konferencie plánujeme vydanie zborníka, preto 
spracované príspevky vrátane príp. obrazovej prílohy očakávame do konca septembra 2022. Príspevky sú honorované, 
pobyt aktívnych referentov na konferencii je zabezpečený na náklady organizátora. 
Veríme, že vás téma avizovanej konferencie osloví a tešíme sa na predbežné prihlášky. 
 

 
Návratka 

Meno, priezvisko, titul:  

Názov príspevku (pracovný): 

Adresa / inštitúcia:  

Kontakty (e-mail, telefón): 

Rokovací jazyk (sk – cz – de – en):  

 
Predbežné prihlášky s krátkym abstraktom prosíme zaslať do 15.02.2022 na adresy: 

edita.bugalova@snm.sk   sylvia.urdova@snm.sk 

 
Súhlas so spracovaním osobných údajov:  
Účastník konferencie svojim podpisom potvrdzuje, že poskytuje svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko,  titul, korešpondenčná adresa, kontakty, na účely 
spracovania príspevku odbornej konferencie s pracovným názvom Vplyv šľachtických rodov na formovanie kultúrneho dedičstva, ktorá sa bude konať v Dolnej Krupej 
(november) r. 2022 a uchovávania administratívy súvisiacej s konferenciou. Účasťou na konferencii dáva účastník svoj súhlas na fotografovanie na účely  jej propagácie 
a na archívne účely. Slovenské národné múzeum sa zaväzuje s týmito osobnými údajmi nakladať a tieto osobné údaje spracovávať výlučne na účely plnenia povinností 
ako usporiadateľa konferencia a vydavateľa zborníka v súlade s príslušnými aktuálne platnými a účinnými právnymi prepismi o ochrane osobných údajov najmä v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica  95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Osobné údaje budú uchovávané po dobu, ktorá je určená v súlade so zákonom 
č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účastník je oprávnený svoj súhlas  so spracovaním osobných 
údajov kedykoľvek odvolať. 
 
Súhlasím                                                                                                                   

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

 
V .................................., dňa .......................       vlastnoručný podpis účastníka konferencie 
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