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ODBORNÁ KOMISIA PRE ODBORNÉ MÚZEJNÉ ČINNOSTI  

ZVÄZU MÚZEÍ NA SLOVENSKU 
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SEKCIOU PRE VOJENSKÉ DEJINY Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV 

 

 

 

Vás pozýva na 

odborný seminár 

 

 

 

ZBRANE A MUNÍCIA V ZBIERKACH MÚZEÍ 

 

 

 

 

Miesto konania:  

Vojenské historické múzeum Piešťany 

Žilinská cesta 6545, 921 01 Piešťany 

 

Dátum konania:  

10. – 11. októbra 2017 

 

Odborní garanti: 

plk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD. – VHÚ Bratislava 

PhDr. Viera MAJCHROVIČOVÁ – OKOMČ ZMS 



CIELE: 

 

Zbrane a munícia tvoria významnú a v mnohých smeroch aj výrazne 

špecifickú súčasť akvizičnej múzejnej činnosti. VHÚ - Vojenské historické 

múzeum Piešťany, ako celoštátne špecializované múzeum so zameraním na 

vojenské dejiny Slovenska, v spolupráci s Odbornou komisiou pre odborné 

múzejné činnosti ZMS a Sekciou pre vojenské dejiny SHS pri SAV pripravuje 

odborný seminár so zameraním na jednotlivé múzejné činnosti, ktoré sa 

týkajú nadobúdania, katalogizácie a konzervácie zbraní a munície.  

Hlavnými cieľmi seminára je získať prehľad o stave militárií v zbierkach 

jednotlivých múzeí, predstaviť návrh metodiky pre rozdelenie a katalogizáciu 

zbraní a munície a jednotnej metodiky pri nadobúdaní zbraní a munície, 

vypracovanej v spolupráci s orgánmi štátnej správy. Súčasťou seminára 

bude aj prezentácia častí pojmového aparátu zbraní a munície, využívaného 

pri spracovaní zbierok slovenských múzeí. 

 

 

 

 

TEMATICKÉ OKRUHY: 

 

 Zbrane a munícia ako zbierkové predmety – význam budovania 

zbierok zbraní a munície v múzeách, ich postavenie a zaradenie 

v zbierkových fondoch múzeí, stav a možnosti ich uloženia, problémy 

s konzerváciou zbraní a munície, významné zbierky zbraní, 

prezentačné aktivity múzeí 

 

 Rozdelenie a katalogizácia zbraní a munície – charakteristické 

znaky a rozdiely medzi jednotlivými zbraňami a zbraňovými 

systémami, typológia streliva a munície, možnosti delenia zbraní 

a munície 

 

 Akvizície zbraní a munície – možnosti múzeí pri získavaní zbraní, 

legislatívne otázky spojené s akvizíciou zbraní a munície, problematika 

tzv. „nálezoviek“ a spôsoby ich riešenia 

 

 Zbraň a munícia v múzejnom tezaure – snahy o tezauráciu pojmov 

„zbraň“ a „munícia“ v minulosti a v súčasnosti, problémy pri tezaurácii 



INFORMÁCIE: 

 

Každý prednášajúci bude mať k dispozícii čas na prednes príspevku 
v rozsahu max. 20 minút. Príspevky budú podľa jednotlivých tém rozdelené 

do blokov, po ktorých bude nasledovať diskusia.  
 
Organizátori pripravujú zo seminára výstupy v podobe zborníka a metodiky. 

Prezentujúci, ktorého príspevok bude organizátormi zaradený do programu 
seminára, odovzdá svoj príspevok v podobe určenej na prezentáciu, aj v 

písomnej podobe, najneskôr v termíne konania seminára. Písomný príspevok 
bude vypracovaný podľa pokynov pre autorov, uvedených nižšie, v rozsahu 
max. 20 normostrán. Nerešpektovanie pokynov môže viesť k odmietnutiu 

prezentácie alebo nepublikovaniu príspevku. 
 
Záväzné prihlášky s anotáciami zasielajte emailom na adresu organizátorov: 

viera.jurkova@vhu.sk 
 

 
Počet miest je obmedzený. 
 

 
 
Uzávierka záväzných prihlášok aktívnych účastníkov:  30.06.2017 

Vyhlásenie záväzného programu:     20.08.2017 
Uzávierka záväzných prihlášok pasívnych  účastníkov: 25.09.2017 

 
 
Ubytovanie, cestovné, stravné a účastnícky príspevok hradí vysielajúca 

organizácia. 
Účastnícky poplatok  20,- €  

(Účastnícky poplatok použije ZMS na výstupy z odborného seminára.) 
 
 

 
 
 

 
 

Kontaktné údaje: 
 
Mgr. Viera Jurková 

adresa: VHÚ – VHM Piešťany, Orviská cesta, LDS-F-6, 921 01 Piešťany 
email: viera.jurkova@vhu.sk 

tel.: 033/791 38 08 



POKYNY PRE AUTOROV 

 
Zámerom odborného seminára Zbrane a munícia v zbierkach múzeí je 

priniesť odborne hodnotné, pôvodné a dosiaľ nepublikované príspevky 
v okruhu stanovených tém. Súčasťou seminára bude vydanie zborníka, 
v ktorom budú uverejnené prednesené príspevky, a metodiky, ktorá bude 

vypracovaná na základe príspevkov, výsledkov diskusie a podnetov od 
účastníkov. 
 

Príspevok je potrebné odovzdať v textovom editore MS Word. 
Poznámky sa vkladajú pomocou funkcionality na vkladanie 
poznámok/odkazov pod čiarou, nie mechanicky v závere textu.   
K príspevku je potrebné pripojiť abstrakt (v slovenčine do 10 riadkov) a  5 
kľúčových slov v slovenskom aj anglickom jazyku.  

Text nezalamovať ani špeciálne upravovať, odstavce bez tabulátora, slová na 
konci riadka nedeliť.   

Použiť písmo Times New Roman, veľkosť 12, normál, bez zvýrazňovania, 
riadkovanie 1,5. V prípade priamych citácií použiť kurzívu.  
Obrazové prílohy je potrebné zasielať samostatne, vo formáte jpg, jpeg, bmp 

v rozlíšení min. 300 dpi a riadne označené a identifikované. V texte autor 
označí miesto umiestnenia obrázka.   
Tabuľky a grafy je potrebné zasielať v osobitnom súbore v štandarde xls, xlsx 

(excel). 
 

Rozsah príspevkov, vrátane poznámkového aparátu, tvorí max. 20 
normostrán.  
 

 

CITÁCIE: 
 

Základnou citačnou normou je 690 (010197)-Dokumentácia. Bibliografické 
odkazy. Na citovanie používajte funkciu Poznámka pod čiarou.  

 
príklady: 

Odkaz na monografie 
VÁROŠ, Milan. Posledný let generála Štefánika. Bratislava : International, 
1994, s. 56. ISBN 80-215-0149-9. 

PEJSKAR, Jožka (ed.). Poslední pocta : Pamätník na zemřelé československé 
exulanty v letech 1948 – 1981. B. m.: Konfrontace, 1986, sv. 2., s. 118-121. 
ISBN 38577 01203. 
(v prameni neuvedené miesto vydania: bez miesta; podobne aj pri 
neuvedenom vydavateľstve: b. v., roku: b. r.) 

 
Odkaz na štúdie, zborníky  
ŠPIRKO, Dušan – LUPTÁK, Miroslav. Obrana bratislavského predmostia vo 

francúzsko-rakúskej vojne roku 1809. In Vojenská história, 2002, roč. 6, č. 
1, s. 9-10. ISSN 1335-3314. 

(pri cudzojazyčných zdrojoch uvádzať v príslušnom jazyku, napr. anglický 
zdroj: In Army History, 2003, vol. 59, no. 1, p. 13-15.) 

DEIGHTON, Leon. Blitzkrieg : Od Hitlerova nástupu po pád Dunkerque. Prel. 



Kámík, Zdeněk. Praha : Argo, 1994, s. 85. ISBN 80-85794-08-X. 

(v prípade, že je uvedený v zborníku aj editor, uveďte ho za názvom zborníka)  
 

Odkaz na už citovaný zdroj v texte 
PEJSKAR, ref. 2, s. 97; číslo ref. je číslo poznámky pod čiarou, v ktorej sa 
nachádza citovaná práca prvýkrát s celým bibliografickým údajom; 

v prípade, že v jednej poznámke sú uvedené dva pramene toho istého autora, 
v ďalších poznámkach uvádzame aj prvé slová názvu prameňa: PEJSKAR, 
Poslední, ref. 2, s. 93. 

Autor nemusí uvádzať mená všetkých pôvodcov citovaného diela (druhého, 
tretieho) alebo ak má citované dielo viacerých ako troch pôvodcov uvádzame: 

ŠPIRKO, Dušan et al. 
V prípade viacerých miest vydania, alebo názvov vydavateľstiev píšeme 
bodkočiarku alebo čiarku: Praha : Naše vojsko; Bratislava : Magnet Press, 

1999, 
údaje v bibliografickom popise citovaného prameňa sa uvádzajú v jazyku 

prameňa až po údaj o rozsahu 
 

Odkaz na archívny dokument 

MVSR-Slovenský národný archív v Bratislave (ďalej SNA), f. Minister 
Československej republiky s plnou mocou pre správu Slovenska, 1918-1928 
(ďalej f.), škatuľa (ďalej šk.) č. 277, sign. č. 1234/1920 prez 

Pri opakovaných záznamoch uvádzať Tamže, s. 8 (nie tamtiež) 
Najfrekventovanejšie skratky archívov: SNA Bratislava, VÚA-VHA Praha, 

VHA Bratislava, NA Praha, AM SNP B. Bystrica, 
Používanie skratiek a označovanie 
Skratkou pre označovanie strán alebo strany je s., ročníky časopisov a čísla 
zborníkov sa uvádzajú arabskými číslicami. Pokiaľ sú dokumenty v edíciách 
číslované, je potrebné uvádzať okrem strán aj číslo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

na odborný seminár  

ZBRANE A MUNÍCIA V ZBIERKACH MÚZEÍ 

 
Meno a priezvisko, titul:  

Zamestnanie:  

Adresa pracoviska:  

Telefón:  

Email:  

 

 

 
       Mám záujem o aktívnu účasť. 
       Mám záujem o pasívnu účasť. 
 
Záväzné prihlášky zasielajte emailom na adresu: viera.jurkova@vhu.sk 
 
 
V                      , dňa      ............................... 
                                (podpis)        
 
VYHLÁSENIE O SÚHLASE S POSKYTNUTÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV  
Poskytujem svoje osobné údaje, v rozsahu uvedenom v tejto prihláške, organizátorom seminára: 

 Vojenskému historickému ústavu Bratislava so sídlom Krajná 27, 821 04 Bratislava, IČO 00802751 

 Zväzu múzeí na Slovensku, záujmovému profesijnému združeniu múzeí so sídlom Kapitulská 23, 

974 01 Banská Bystrica, IČO:  42013143 

 Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, IČO 00178829 

na účely evidencie a s tým súvisiacej administratívy účastníkov odborného seminára Zbrane a munícia 
v zbierkach múzeí. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa pre tento účel v zmysle § 10 ods. 3 
písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) nepožaduje a som si 
vedomý/á povinnosti poskytnúť svoje osobné údaje pre daný účel.  
Zároveň potvrdzujem, že som si vedomý/á, že zo seminára bude vyhotovená fotodokumentácia za 

účelom dokumentácie podujatia a súhlasím s jej prípadným zverejnením za účelom informovania 

verejnosti o jeho konaní. Tento súhlas poskytujem dobrovoľne a na neurčitý čas, pričom ho môžem 

kedykoľvek odvolať, a to doručením písomného a podpísaného odvolania na adresu niektorého 

z organizátorov. Podpisom zároveň potvrdzujem, že som bol/a poučený/á o svojich právach 

vyplývajúcich z § 28 Zákona.  

Vybraný tematický okruh: 

 

Názov príspevku a krátka anotácia: 

 

Technické požiadavky na 
prezentáciu: 

 

mailto:viera.jurkova@vhu.sk

