
Slovenská spoločnosť  
pre dejiny vied a techniky pri SAV 

a 

Slovenská fyzikálna spoločnosť pri SAV 

 

Vás pozývajú na 

 

 

 

XVI. MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR  

DEJÍN FYZIKY 

MESDEF 2009 

 
Martin  

3.-5. 9. 2009 

 

 

Seminár je zameraný najmä na problematiku dejín 
fyziky, ale aj na rozličné otázky dejín astronómie 
a matematiky, výnimočne i techniky a iných 
príbuzných disciplín. Vítané sú aj príspevky 
filozofického a metodologického charakteru 
súvisiace s fyzikou a jej dejinami.  

 

Spoluorganizátormi podujatia sú: 

Historický ústav SAV – odd. dejín vied a techniky  
Jednota slovenských matematikov a fyzikov 
Slovenské národné múzeum v Martine 

 

Miesto konania: 

Slovenské národné múzeum v Martine 
Malá Hora 2,   Martin,    SR 
 
Predbežný  rámcový  program: 

štvrtok 3.9.   12.00 – 13.00  registrácia účastníkov  
13.00 – 17.30  1. prednáškový blok 
19.00     prechádzka mestom 

piatok 4.9.   08.30 – 12.30  2. prednáškový blok  
14.00 – 18.00  exkurzia 
18.30     spoločenský večer    

sobota 5.9.   08.30 – 12.30  4. prednáškový blok  
14.00 – 16.00  5. prednáškový blok 
16.00 – 16.30  záver seminára 

 
Predpokladaná dĺžka prezentovaných 
príspevkov je 15 –  60 min. 
 
Rokovací jazyk: slovenčina, čeština    
(v prípade záujmu ďalších zahraničných 
účastníkov aj angličtina a nemčina) 
 
K dispozícii bude prezentačná technika: 
dataprojektor + notebook, spätný projektor  
 
Zborník príspevkov:   
Z príspevkov prednesených na seminári už 
tradične vydávame zborník (spravidla k ďalšiemu 
ročníku MESDEF-u). Príspevky publikujeme 
v slovenskom, českom, prípadne aj v anglickom 
alebo nemeckom jazyku, pričom k  slovenským a 
českým prosíme pripojiť krátky anglický alebo 
nemecký abstrakt vrátane prekladu názvu práce. 
Príspevky prejdú nutnou redakčnou úpravou a sú  
lektorované. Na formálnu úpravu textov nemáme 
osobitné požiadavky. Texty spolu s ilustráciami 
(prípadne ich predlohami) prosíme predložiť 
v tlačenej aj elektronickej forme najneskôr na 
seminári. Príspevky môžete poslať aj 
elektronickou alebo klasickou poštou  na uvedené 
kontaktné adresy. 

Konferenčný poplatok:   20,- € 
Použije sa na konferenčný materiál, exkurziu, 
zborník a iné organizačné výdavky. 

Konferenčný poplatok prosíme uhradiť:  
a) pri registrácii, alebo   
b) do 15.8.2009 na účet Slovenskej spoločnosti 

pre dejiny vied a techniky pri SAV   
Ľudová banka, a.s., Bratislava, Vysoká 9 
číslo účtu: 4 040 093 318 / 3100  
IBAN:  SK23 3100 0000 0040 4009 3318 
BIC:     LUBA SK BX 

V prípade úhrady na účet uveďte ako správu pre 
prijímateľa:   MESDEF 09 + priezvisko účastníka 

Prihlášky: 
Vaše prihlášky na priloženom tlačive prosíme 
zaslať na nižšie uvedenú kontaktnú adresu  

do  15. 8. 2009 

(klasickou alebo elektronickou poštou). 
Pozvánku a prihláškové tlačivá samozrejme môžete 
rozmnožovať, ale na požiadanie radi zašleme 
prípadným ďalším záujemcom. Prosíme Vás 
o propagáciu nášho podujatia v kruhoch odborných 
záujemcov. 

Kontaktné adresy organizátorov: 

Prihlášky a informácie: 
RNDr. Ingrid Hympánová  
FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 
Slovenská republika  
e-mail:  hympanova@fmph.uniba.sk 
tel.:   (+421)  904 195 743 

Informácie poskytuje aj: 

RNDr. Miroslav Morovics, CSc. 
Historický ústav SAV  
Klemensova 19, 813 64  Bratislava 
Slovenská republika 
e-mail:  miroslav.morovics@savba.sk 



Informácie o ubytovaní, stravovaní a 
doprave: 

Seminár sa uskutoční v zasadačke Slovenského 
národného múzea v Martine (známe ako 
Etnografické múzeum, Malá Hora 2).    
Bližšie informácie na:   http://www.snm-em.sk/ 
 

Ubytovanie: 

Vo Vysokoškolskom internáte Jesseniovej 
lekárskej fakulte UK v Martine v dvoj- 
a trojlôžkových izbách s bunkovým systémom 
so spoločnou kúpeľňou a WC.  
Aktuálna cena:   8 €/lôžko/noc    
Adresa, kontaktné údaje a informácie: 
VŠ internát, Novomeského 7, 036 01 Martin 
tel.:  + 421 43 41 33 431  
http://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=2114 

Iné ubytovacie možnosti individuálne. 

Stravovanie: 

Raňajky a obedy v študentskej jedálni VŠ 
internátu na Novomeského ul., večere 
v reštauráciách v rámci prechádzky a exkurzie. 
Aktuálne ceny:   raňajky   2,00 € 
   obed/večera 3,00 - 5,00 € 
Za ubytovanie a stravovanie sa platí na mieste 
v hotovosti, prosíme však, aby ste Vaše 
predbežné požiadavky upresnili na priloženom 
tlačive prihlášky (záväzne až pri prezentácii).  

Doprava: 

Prihláseným účastníkom zašleme podrobnejšie 
informácie o miestnej doprave k miestam 
rokovania a ubytovania v druhom cirkulári 
spolu s predbežným programom seminára. 

Odkazy na mapy mesta:  
http://www.martin.sk/?s=1235328308 

M a r t i n  

  

Mesto Martin (pôvodne Turčiansky Svätý Martin) 
leží neďaleko sútoku rieky Turiec s Váhom, v 
malebnej Turčianskej kotline obkolesenej vencom 
vrchov Malej a Veľkej Fatry, Žiaru a Kremnických 
vrchov. Prvá listinná zmienka o Martine je z roku 
1284, mestské privilégiá boli mestu udelené roku 
1340 panovníkom Karolom Róbertom. Mesto sa 
postupne sformovalo na centrum regiónu Turca, od 
17. storočia bolo aj sídlom Turčianskej župy. Jeho 
kultúrny a spoločenský význam narástol najmä po 
historicky významnom Memorandovom 
zhromaždení, ktoré sa tu uskutočnilo roku 1861. 
Medzi memorandovými požiadavkami bolo napr. 
povýšenie Slovenska na autonómny útvar v rámci 
Uhorska, založenie Matice slovenskej, slovenských 
gymnázií, národne orientovaných spolkov atď. Po 
čiastočnom a dočasnom úspechu memorandových 
požiadaviek sa Martin stal prirodzeným centrom 
slovenského národného hnutia a sídlom dôležitých 
kultúrnych inštitúcií Slovákov, medzi nimi Matice 
slovenskej (1863), patronátneho evanjelického 
gymnázia (1867), viacerých spolkov, neskôr aj 
peňažných ústavov (Tatra banka) a priemyselných 
podnikov (kníhtlač, nábytkáreň, rafinéria, pivovar, 
celulózka). V Martine bola 30. októbra 1918 
ustanovená aj Slovenská národná rada, ktorá 
prijatím Deklarácie slovenského národa sa prihlásila 
k novozaloženej Československej republike. Pozíciu 
kultúrneho centra zachovalo mesto aj 
v medzivojnovom období, v akademickom roku 
1938/39 tu pôsobila aj Slovenská vysoká škola 
technická. Po 2. svetovej vojne sa tu rozvinul 
priemysel (najmä strojárenský), ale aj viaceré 
kultúrne inštitúcie (divadlo, múzeá, národná 
knižnica, Jesseniova lekárska fakulta UK a ďalšie 
školy). V súčasnosti má mesto asi 60 000 
obyvateľov, pre ktorých najväčším problémom sú 
následky útlmu strojárenskej výroby začiatkom 90. 
rokov 20. storočia.     
Viac informácií o meste  na:   http://www.martin.sk/ 
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