
prof. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD.

ŽIVOTOPIS

Osobné dáta

Krstné meno a priezvisko: Juraj Šedivý

Vzdelanie a kvalifikácia

Vyštudoval som na historických pracoviskách v Bratislave a Viedni, na oboch univerzitách som
neskôr realizoval aj moje dokorandské štúdium. Akademickú kariéru som si budoval na pracovisku
v Bratislave (Univerzita Komenského), ale po 3 semestre som učil aj na alma mater vo Viedni
a krátkodobejšie aj na iných univerzitách v BRD, CZ, HU.

od 2021 univerzitný profesor pre pomocné vedy historické

od 2008 docent pre pomocné vedy historické

2004 – 2005 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
PhDr.-študent
Titul: PhDr.

1996 – 2002 Universität Wien, Philosophische Fakultät (1997 – 2001) a Univerzita Komenského v
Bratislave, Filozofická fakulta (1996 – 2002)

doktorand
Titul: PhD. (2002 v Bratislave)

1992 – 1995 Institut für Österreichische Geschichtsforschung
Universität Wien, Österreich

Titul: Mitglied des IÖG (1995), po absolvovaní archívnej praxe: Master of
Advanced Studies in History and Archives – MAS (2000)

1990 – 1996 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Študijný odbor: Archívnictvo a História

Titul: Magister (1996)

1986 – 1990 Gymnázium v Bratislave (Vazovova ul.)
Maturita (1990)

Profesionálna činnosť

Od roku 1989 doteraz som pracoval pre cca. 15 zamestnávateľov zo SK, AT, BRD a CZ – všetky
práce sa týkali histórie, resp. histórie miest s fokusom na Bratislavu. Dlhodobo som afiliovaný na
Univerzitu Komenského v Bratislave, kde aplikujem aj skúsenosti z prác pre iných zamestnávateľov.

1999 – doteraz Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
(Katedra archívnictva a pomocných vied historických)

funkčné miesto profesora - od 2020
funkčné miesto docenta - 2009 – 2019
funk. miesto odbor. asistenta - 1999 – 2008
Prodekan pre vedu a doktoranské štúdium - 2013 – 2017



 
 Universität Wien, Institut für Geschichte: 
2010/11   hosťujúci pedagóg (Lehrbeauftragter) spolu s Doz. A. Krah 

 (Regesten der mittelalterlichen Urkunden) 
2009/10    hosťujúci pedagóg (Lehrbeauftragter) spolu s Doz. A. Krah 
     (Herrschaft und Repräsentation im Mittelalter) 
2002/03   hosťujúci pedagóg (Lehrbeauftragter) spolu s Doz. K. Lohrmann  

 (Wien und Pressburg im Mittelalter) 
1996 – 1999 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta  

Katedra slovenských dejín a archívnictva 
interný PhD.-študent (s pedagogickým úväzkom) 

1996 – 1997  Institut für Geschichte der Juden in Österreich  
práca na regestoch k dejinám Židov v Rakúsku do roku 1380 

1989 brigádnicka práca v MSPSOP (Mestská správa pamiatkovej starostlivosti 
a ochrany prírody) 

Práce na dohody  Deutsches Kulturforum östliches Europa, Masarykova univerzita v Brně, 
Univerzita Univerzita J.E.Purkyně v Ústí n.L., Univerzita Konštntína Filozofa 
v Nitre, RTVS, oz Bratislavské rožky, Bratislavský okrášľovací spolok, 
Akademie vied ČR a viaceré ďalšie. 

 
Vedecká profilácia 
 

Dlhodobo sa profilujem ako historik s dôrazom na stredoveké dejiny – špeciálne Bratislavy.  
Inicioval som projekt Dejiny Bratislavy, Historická topografiu mesta Bratislavy (dostupná aj online na 
www.PamMap.sk/Bratislava) a Historický atlas mesta Bratislavy (dostupný online na 
https://towns.sk/sk/bratislava/). Približne v 2/3 mojich publikačných výstupov sa dotýkam dejín 
Bratislavy = cca. 50 vedeckých štúdií a 5 dlhších textov knižného charakteru. 
 

Publikácie: 
Kompletný zoznam dostupný na: http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=540  
Vybrané texty sú dostupné aj in extenso online na: 
https://comeniusuniversity.academia.edu/Juraj%C5%A0ediv%C3%BD  
 

Súhrnne:  
 

- 4 knihy (o písomnej kultúre stredovekej BA kapituly – Mittelalterliche Schriftkultur im 
Pressburger Kollegiatkapitul, Bratislava 2007; o muzeálnych a pamiatkových nápisoch: 
Historické nápisy a ich nosiče, Bratislava 2018; o nemecky písaných textoch zo stredovekého 
Slovenska: Beiträge zur mittelalterlichen deutschsprachigen Schriftkultur in der Slowakei I., 
Bratislava 2019; spolu s F. Federmayerom, M. Máriássyovou a Z. Šedivou: Bratislavské domy 
a ich osudy I. Hlavné a Františkánske námestie, Bratislava 2022 – v tlači); 

- 5 kapitol o rozsahu monografie v kolektívnych prácach (Gotika. Dejiny slovenského výtvarného 
umenia; Bratislava 2003; Historia Scepusii 1, Bratislava – Krakov 2009; Dejiny Bratislavy 1. 
Brezalauspurc – na križovatke kultúr, Bratislava 2012; Latinská epigrafia. Dejiny a metodika 
výskumu historických nápisov zo Slovenska, Bratislava 2014; Stredoveké mestá na Slovensku a ich 
pragmatická (diplomatická) písomná kultúra. In: Documenta Pragensia Supplementa, Praha 2018, 
s. 79 – 124); 

- vyše 70 vedeckých štúdií v periodikách alebo zborníkoch publikovaných v SR, AT, CZ, D, HU, 
PL, Slovinsku, Taliansku, USA;  

- desiatky populárno-vedných článkov doma aj v zahraničí; 
- stovky hesiel online na pamäťovom portáli www.PamMap.sk a na FB-profile Pamäť mesta 

Bratislavy. 
 
Skúsenosti s riadením kolektívov 
 

2021 – doteraz  Garant študijného programu Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia 
historického dedičstva na FiF UK (cca. 75 ľudí /9 zamestnancov + 6 platených 
doktorandov + cca. 60 študentov/) 



2019 – doteraz  Vedúci katedry (cca. 50 ľudí) 
2013 – 2017  Prodekan pre vedu a doktoranské štúdium (riadenie vedeckej činnosti cca. 550 

osôb /280 vedecko-pedagogických zamestnancov + cca. 20 ved.-výsk. 
zamestnancov + cca. 250 doktorandov v rámci FiF UK/) 

2017 – 2021  Vedúci tímu APVV – HTA SK (16 zamestnancov v 2 tímoch: BA: 9 
pracovníkov, KE: 7 pracovníkov) 

2012 – 2015 Vedúci tímu APVV – CIS (5 zamestnancov) 
2008 – 2012  Vedúci tímu Dejiny BA (7 zostavovateľov a cca. 200 autorov zo 4 štátov). 
2002 – doteraz  Koordinátor akademickej siete Latin Palaeography Network (cca. 20 ľudí z 8 

štátov). 
 
Významnejšia projektová činnosť (medzinárodná a národná): 
 

2017ff. APVV – Komplexný pamäťový portál a Historický atlas miest Slovenska 
Pozícia:  Hlavný koordinátor 

2012ff. APVV – Súpis stredovekých nápisov zo Slovenska 
  Pozícia:  Hlavný koordinátor 
2008ff. „Dejiny Bratislavy I. – V.“ – projekt 5-zväzkových dejín mesta s vyše 150 

spouautormi zo 4 štátov / Bratislava  
Spoluúčasť:  SK, HU, AT, CZ 
Pozícia:  Hlavný koordinátor celého projektu, spolueditor 1. 

a editor 2. zväzku  
2007 Projekt „Erschließung des inschriftlichen Kulturerbes Mitteleuropas” – 

financovaný z: Austrian Science and Liaison Office 
Spoluúčasť:  AT, SK, CZ, HU 

  Pozícia:  Hlavný riešiteľ  
2006 Partieller „Korpus stredovekých nápisov z územia Slovenska“ 
  Pozícia:  Riešiteľ 
2005  Virtuelles Archiv der Geschichte Mitteleuropas – Project for Digitalisation of 

Archival Material  
Spoluúčasť:  SK, AT, CZ, HU 

  Pozícia:  Hlavný riešiteľ 
2002ff.   ANI Latin Paleography Network – Central and Eastern Europe 

  Spoluúčasť:  SK, CZ, BRD, AT, PL, HU, RUS, RO 
Pozícia:  1 z 3 hlavných riešiteľov 

2002 – 2003 Slovakia Judaica – výskumná skupina 6 (neskôr 3) slovenských historikov 
dokumentujúca pramene k dejinám Židov na území dnešného Slovenska 
v rokoch 1526-1686  

Spoluúčasť:  AT, SK 
    Pozícia: Hlavný riešiteľ  
2001  Rinascimento virtuale – The EU-Project (“Culture 2000) focused on the 

collecting, analysing and publishing of ancient palimpsest and strongly 
damaged historical sources  

  Spoluúčasť:  celá EU + RUS, Gruzínsko 
Pozícia:  1 z 2 „národných“-koordinátorov za SK 

 
Medzinárodné a národné uznanie: 
 

Člen troch najvýznamnejších medzinárodných vedeckých grémií v daných historických odboroch – 
CIPL (Comité International de Paléographie Latine) – od 2012; CID (Commission Internationale de 
Diplomatique) – od 2012; CIHV (Commission Internationale pur l´Histoire des Villes) – od 2013. 
 

Ďalšie vedecké a odborové rady:  
člen Institut für Österreichische Geschichtsforschung (Wien, od 1995); člen Spoločnosti slovenských 
archivárov (od 1997), člen rady International Centre for Archival Research (ICARus, od 2014), člen 
vedeckej rady Historického ústavu SAV (od 2014), člen Slovenského národného komitétu historikov 
pri HÚ SAV (od 2016), člen špičkového vedeckého tímu Slovenské dejiny v stredoeurópskom kontexte 



(tím identifikovaný Akreditačnou komisiou ako jeden z excelentných vedeckých tímov v SR, od 
2016), člen Vedeckej archívnej rady pri MV SR (od 2018), člen Komisie pre digitalizáciu archívnych 
dokumentov pri MV SR (od 2019). 
 

Redakčné rady vedeckých periodík: 
člen redakčnej rady vedeckého vydavateľstva Ústavu dějin umění AV ČR – Artefactum (Praha, od 
2010), vedecký časopis Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi (Varšava, od 2010), 
vedecká ročenka Bratislava. Zborník Múzea mesta Bratislavy (Bratislava, od 2012), vedecký časopis 
Forum historiae vydávaný Historickým ústavom SAV (Bratislava, od 2013), vedecký časopis Woch k 
biografickým a prosopografickým dejinám Bratislavy vydávaný BOS (Bratislava, od 2013), vedecké 
periodikum Studie o rukopisech (Akademie věd ČR, Praha, od 2015), vedecké periodikum 
Miscellanea Historico-Archivistica (Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa, od 2015), vedecké 
periodikum Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs (ročenka k dejinám práva v Rakúsku vydávaná 
Rakúskou akadémiou vied, Wien, od 2017); odborné periodikum Pamiatky a múzeá (Bratislava, od 
2020). 
 
Spolupráca s múzeami (a špeciálne s MMB) 
 

V rámci prípravy svojej prvej knihy (cca. 2006) som pre MMB datoval a určil niektoré dovtedy 
neidentifikované fragmenty stredovekých rukopisov (spolupráca s M. Šurdovou) + vytvoril som ich 
jednoduché digitálne kópie (Minolta A1). Od roku 2008 som spolu s vtedajším riaditeľom MMB 
a primátorom podpísal zmluvu o spolupráci pri koncipovaní Dejín Bratislavy 1 – 5 (texty všetkých zv. 
sú odovzdané, 1. zv. už vyšiel, ďalšie sa pripravujú). Od roku 2012 doteraz som členom redakčnej 
rady vedeckej ročenky Bratislava. Zborník Múzea mesta Bratislavy.  
Najintenzívnejšie spolupracujem s MMB v rámci spoločného komplexného portálu Pamäť mesta 
Bratislavy – najskôr sme pokusne spracovali menšiu kolekciu divadelných plagátov (90 ks). Neskôr 
(2018-19) oskenovala z môjho poverenia a pracovníčka FiF UK 6018 zadných strán pohľadníc zo 
zbierok MMB, ktoré sme spárovali s 6018 prednými stranami týchto pohľadníc z MMB, umiestnili 
sme ich do digitálneho virtuálneho dvojníka MMB na portáli PamMap.sk a z môjho grantu som 
zaplatil odborníka (Dr. Ján Vyhnánek), ktorý každú odborne opísal, pridelil jej registre (tagoval) 
a zadatoval. Následne som viackrát ponúkal, že by som vedel zabezpečiť takéto odborné spracovanie 
aj fotografickej zbierky, prípadne iných zbierok alebo osobných fondov resp. ich častí. Z pracovníkov 
MMB mám veľmi dobré a kolegiálne vzťahy napr. s Dr. Štefanom Holčíkom, Dr. Elenou Kurincovou, 
Dr. Danielom Hupkom, Dr. Jaroslavou Schmidtovou a i. 
Spolupracujem aj s inými múzeami na Slovensku – najmä v rámci spoločného portálu PamMap.sk, do 
ktorého sa zapojilo aj Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici (spoluvytvára portál Pamäť mesta 
Banská Bystrica) a Východoslovenské múzeum v Košiciach (spoluvytvára portál Pamäť mesta 
Košice). Pri epigrafickom výskume ale aj pri kodikologickej analýze výnimočného nálezu knihy 
hodiniek som spolupracoval so SNM-Múzeum Betliar, podobne pri epigrafických výskumoch som 
kooperoval so Spišským múzeom. S Kysuckým múzeom v Čadci spolupracujem pri tvorbe 
pamäťového portálu Pamäť mesta Turzovka. SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov sa podieľa 
pri tvorbe zbierky Hauerland na portáli PamMap.sk. Najnovšie sme dohodli spoluprácu so SNM-
Historickým múzeom (pôjde o upload skenov historických pohľadníc zo SK lokalít). 
Z príbuzných pamäťových inštitúcií mám úzke kontakty najmä na Pamiatkový úrad SR (spolupráca pri 
publikáciách, zdarma interpretácie epigrafických textov), najnovšie sme rozvinuli spoluprácu aj 
s GMB v rámci projektu Historický atlas mesta Bratislavy. Dlhodobo kooperujem s AMB – ako treťou 
významnou mestskou pamäťovou inštitúciou – väčšina pracovníkov sú buď moji priatelia a/alebo 
spolužiaci/študenti a obojstranne výhodne spolupracujeme na budovaní virtuálneho dvojníka archívu 
(online sme sprístupnili cca. 3500 stredovekých listín a takmer 3300 historických fotografií, ktorých 
odborný opis som zabezpečil zo svojho grantu). Od roku 2020 som členom redakčnej rady odborného 
periodika Pamiatky a múzeá (Bratislava). Komunikujem aj s múzeami v zahraničí (obvykle v rámci 
výskumu epigrafického materiálu). 
 
Skúsenosti s akvizičnou činnosťou: 
 

Podarilo sa mi sprostredkovať viaceré dary od súkromných osôv pre naše pamäťové inštitúcie – od 
rodiny prof. A. Húščavu som získal jeho pozostalosť (> do Archívu SAV), od vlastnej rodiny som 



posunul rozsiahlu korešpondenciu DAV-istov ako aj mnou nájdený vzácny list dr. Opočenskej 
Jeršovej (> Slovenský národný archív), od dcéry Juraja Spitzera sme pre fakultu získali pozostalosť po 
jej otcovi (> do Archívu literatúry a umení SNK). Pre MMB som pomohol získať z Ebay historickú 
fotografiu. 
Moja vlastná zbierka: po otcovi som zdedil kolekciu asi 10 pohľadníc Bratislavy (najstaršia cca. 
1925). Asi od roku 2014/15 som sa rozhodol v tejto minizbierke pokračovať. Prostredníctvom ebay, 
aukro, nákupmi na burzách ale aj darom od starých Bratislavčanov som za pomerne krátky čas dokázal 
vytvoriť rozsiahlu zbierku Posoniensií členenú na fotografie starej Bratislavy (cca. 4800 záberov od 
1870-tych rokov), historické pohľadnice (cca. 800 ks od 1880-tych rokov), písomnosti (cca. 200 ks od 
18. stor.), predmety od 15. stor. (cca. 50 ks) a grafiky/rytiny od 2. pol. 18. stor. (cca. 50 ks). V prípade, 
že by som bol riaditeľom MMB, tak by som časť tejto zbierky venoval MMB (už aj z priestorových 
dôvodov) – napr. osobný fond významného BA forografa Josefa Hofera. 
 
Spolupráca s mestom Bratislava, jeho časťami a miestnym kultúrnym sektorom: 
 

Už pred maturitou som pracoval v lete 1989 pre Mestskú správu pamiatkovej starostlivosti a ochrany 
prírody (MSPSOP), neskôr som sa dlhodobo venoval dejinám Bratislavy v spolupráci s Archívom 
mesta Bratislavy a Múzeom mesta Bratislavy (najskôr na vlastnej knihe – 2007, neskôr na Dejinách 
Bratislavy 2008 – 2012). Datoval som niektoré rukopisné fragmenty z MMB, prečítal som niektoré 
neprečítané epigrafické pamiatky z MMB. V rokoch 2015 až 2018 som bol členom Kultúrnej komisie 
mesta Bratislavy (riešili sme okrem iného depozity pre MMB a GMB). Od roku 2016 som inicioval 
spoluprácu FiF UK s hlavným mestom ako aj s mestskou časťou Staré Mesto s cieľom pripraviť 
komplexný pamäťový portál pre dejiny mesta (projekt Pamäť mesta Bratislavy, na ktorý podľa zmlúv 
neprispieva mesto finančne – ale fakulta zháňa financie, poskytuje priestory aj techniku a koordinuje 
dobrovoľníkov). V roku 2020 došlo k podpisu zmluvy, ktorú som inicioval, aj medzi FiF UK 
a mestskou časťou Nové Mesto, s cieľom vytvoriť podklady pre špeciálny pamäťovo-pamiatkový 
portál tejto mestskej časti. Zaviazal som sa, že pre GIS-systém BA-Staré Mesto každý rok dodám istý 
počet dát zdarma, čo od 2017 plním. Na PamMap.sk/Bratislava je spracovaná história všetkých ulíc 
BA-Starého Mesta, BA-Nového Mesta a do budúcnosti by sme radi spracovali aj ďalšie mestské časti. 
Od r. 2021 pribudla aj vrstva čísla domov, kde sa dá pozrieť história konkrétneho domu. Pri tejto 
činnosti spolupracujem najmä s AMB, MMB, najnovšie aj GMB, ako aj občianskym združením 
Bratislavské rožky ale napr. aj s farnosťou sv. Martina (p. Slepčan), evanjelickymi kruhmi 
(rekonštrukcia Starého lýcea – M. Kováč, A. Polcková, pomoc pre archív ECAV – M. Kováč), s 
miestnou židovskou obcou (T. Štern), so senior-centrami (na Podjavorinskej a v Rači), Bratislavským 
dobrovoľníckym centrom, oz Dobrý trh ako aj s inými subjektmi 3. sektora. Ako štatutár o.z. Historia 
Posoniensis mám dlhodobú spoluprácu s kultúrnym oddelením magistrátu, vďaka ktorému som mohol 
participovať na viacerých projektoch Ars Bratislavensis a neskôr Nadácie mesta Bratislavy. 
 
Jazykové zručnosti: 
 

Nemčina – expert, angličtina – pokročilý, ruština – pokročilý, latinčina – pasívna znalosť, maďarčina – 
pasívna znalosť. 
(Okrem jazykov historických prameňov ovládam čítanie historických písiem, ktoré sa na našom území 
používali – od starovekých foriem latinky cez stredoveké písma, na ktoré sa najmä špecializujem až po 
novovekú kurzívu, ktorou sú písané napr. niektoré pomocné knihy MMB z 19. stor.). 
 
Propagačné skúsenosti: 
 

Sám vediem facebookovú stránku Pamäť mesta Bratislavy – 2.853 sledovateľov + som jeden zo 
spoluadministrátorov FB skupiny Prešpurčina ešče nezgegla (26.872 členov). Najmä na FB Pamäť 
mesta Bratislavy propagujem podujatia MMB, GMB a AMB – ako aj iné akcie, publikácie či 
zaujímavé príspevky k dejinám BA. 
Mám dobré kontakty do médií (printových ale aj audio-vizuálnych) – ročne mám cca. 2-4 rozhovory 
v mienkotvorných novinách, cca. 4-6 v rozhlase alebo TV. 
 
 
 



Digitálne zručnosti:

Ovládam na slušnej úrovni bežné administratívne programy (napr. Word, Excel, PowerPoint, Adobe
Acrobat DC) ale aj grafické programy (Photoshop, IrfanView64) ako aj skenovacie utility (napr.
Epson Scan). Bežne komunikujem online či už písomne (mail, whatsup...) alebo audiovizuálne (Zoom,
MsTeams a pod.). Počas pandémie som online učil cca. 3 a pol semestra menšie aj veľké skupiny
študentov, ktorých som musel zaujať a motivovať.
Patrím k nadšencom digitálneho sprístupňovania kultúrneho a historického dedičstva takým
spôsobom, aby portál prilákal ľudí do poskytujúcej inštitúcie alebo k zberateľovi – ale nenahradil ich
úplne. V duchu tejto filozofie som vymyslel a roky zháňal financie na pamäťový portál PamMap.sk,
pre ktorý kontaktujem inštitúcie, zberateľov, pamätníkov, digitalizujem alebo zháňam dobrovoľníkov,
ktorí materiál digitalizujú, vytváram metadáta k digitalizátom, učím dobrovoľníkov, ako ich pridávať
do redakčného systému buxus. Prostredníctvom portálu dnes prezentujú múzeá, archívy a knižnice
z celého Slovenska vyše 20.000 invent. jednotiek. No podarilo sa mi od súkromných zberateľov
a najmä z rodinných zbierok online sprístupniť vyše 21.700 ďalších invent. jednotiek (+ tisícky
ďalších sú už zdigitalizované a čakajú na sprístupnenie na portáli).

Iné schopnosti a zručnosti:

Komunikatívnosť, empatia, cieľavedomosť, snaha o nachádzanie správnej miery, pozitívne myslenie,
možno aj zmysel pre humor :-)


