
 

 

                                                                                                                    Poznámky 

Podujatie bude streamovené online. 

Počet účastníkov podujatia je limitovaný kapacitou prednáškovej sály  

(cca 70 miest), z uvedené dôvodu si prosím vopred rezervujte svoje miesto zaslaním 

emailu na adresu anton.liska@pamiatky.gov.sk. 

Tešíme sa na Vašu účasť! 
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TÉMA: 

FRONTOVÉ A LAZARETNÉ VOJNOVÉ CINTORÍNY Z PRVEJ SVETOVEJ VOJNY  

NA ÚZEMÍ SEVEROVÝCHODNÉHO SLOVENSKA – PAMIATKY HISTÓRIE 
 

13:00 Registrácia účastníkov 
 

13:30 Otvorenie podujatia, privítanie účastníkov a úvodné príhovory 
 

 Ing. Silvia Stasselová / generálna riaditeľa Univerzitnej knižnice v Bratislave 

 Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD., MsC. / generálny riaditeľ Pamiatkového úradu SR 

 plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. / riaditeľ Vojenského historického ústavu Bratislava 
 

13:50 Spomienkový exkurz k príprave vyhlasovania vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny  

za kultúrne pamiatky 
 

PhDr. Katarína Kosová / emeritná generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR 
 

14:15  Metodické princípy obnovy frontových a lazaretných vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny 

z územia severovýchodného Slovenska 
 

PaedDr. ThLic. Anton Liška, PhD. / odborný radca – pamiatkar KPÚ Prešov 
 

14:40 Pojednanie o princípoch krajinárskych a sadovníckych úprav cintorínov z prvej svetovej vojny 

v Prešovskom kraji   
 

Ing. Eva Semanová / emeritná riaditeľka KPÚ Prešov 
 

15:05  Diskusia a prestávka na kávu 
 

15:25 Zabudnutí vojaci? Príbeh vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny  

na severovýchodnom Slovensku 
 

Mgr. Martin Drobňák / predseda Klubu vojenskej histórie Beskydy 
 

15:50 Unbekannte Helden – Vyhľadávanie identity vojakov pochovaných na vojnových cintorínoch 
 

PhDr. Radoslav Turík / podpredseda Klubu vojenskej histórie Beskydy 
 

16:15  Dušan Jurkovič a vojnové cintoríny na hrebeňoch Polonín 
 

Ing. arch. Ivan Gojdič / emeritný riaditeľ Pamiatkového ústavu 
 

16:40 Diskusia a prestávka na kávu 
 

17:00 Slávnostné otvorenie a vernisáž výstavy „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny  

z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie“ 
 

17:45  Záver  
 

17:45 Večera formou rautu pre pozvaných hostí 
 

20:00 Ukončenie podujatia 


