
 
 

 

 

Archeologický ústav AÚ SAV v Nitre 
 

v spolupráci  
 

s Mestom Zvolen, Katedrou plánovania a tvorby krajiny, Fakultou ekológie a 

environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, Katedrou archeológie 

Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 

 

 

 

Vás pozývajú k účasti na  

 

 

 

49. medzinárodnej konferencii 

archeológie stredoveku 

 

 

 

ktorá sa bude konať v dňoch 18. – 22. 9. 2017  
vo Zvolene  

 

 

 

s nosnou témou:  

„Produkcia, spracovanie a skladovanie potravín 

v stredoveku a včasnom novoveku“ 

 
 
 

Tešíme sa na Vašu účasť 

 

 

 

https://www.tuzvo.sk/kptk/


Miesto konania: Prednášková sála P9, budova Technickej univerzity, Ul. T. G. 

Masaryka 24, vo Zvolene 

Vyplnenú prihlášku vrátane abstraktu zašlite do 31. 5. 2017 v elektronickej podobe na 

adresu: Archeologického ústavu SAV – archaeologiahistorica2017@gmail.com  

 

 

Rámcový program konferencie  

 

Pondelok: 9.00-13.00 - Zvolenský zámok: registrácia účastníkov konferencie, 

prehliadka Zvolenského zámku; 13.00-13.30 - slávnostné otvorenie konferencie; 

13.30-14.30 - úvodné referáty; 14.30-18.00 - prvý prednáškový blok referátov. 

Utorok: 8.30-16.30 - Budova Technickej univerzity: prednáškové bloky referátov 

(11.30-12.00 obed v jedálni ŠD Technickej univerzity); 16.30-19.00 - exkurzia na 

lokalitu Peťuša (pre obmedzený počet prihlásených záujemcov; výstup na lokalitu 

v kopcovitom teréne – 20 minút, pevná obuv potrebná), pre ostatných účastníkov 

prehliadka exponátov v Starej radnici, v Lesníckom a drevárskeho múzeu vo Zvolene. 

Streda: 8.30-18.00 - Budova Technickej univerzity: prednáškové bloky referátov 

(11.30-12.00 - obed v jedálni ŠD Technickej univerzity); po 18.30 prezentácia posterov 

a vystavených materiálov vo vestibule Technickej univerzity  

Štvrtok: 8.00-18,30 - celodenná exkurzia: prehliadka sakrálnych stavieb v Čeríne 

a Zolnej, areálu Pustého hradu; 19.00 - spoločenský večer v priestoroch jedálne 

Technickej univerzity. 

Piatok: 8.30-12.00 - Budova Technickej univerzity: prednáškové bloky referátov, 

ukončenie konferencie (12.30 - obed v jedálni ŠD Technickej univerzity). 

 

Informácie 

 

Dĺžka vyžiadaných referátov - 30 minút.  

Maximálna dĺžka ostatných referátov – 20 minút/15 minút referát +5 minút diskusia. 

Na základe zaslaných abstraktov organizátori konferencie zaradia referáty do 

tematických blokov. Uprednostnia sa príspevky zamerané na nosnú tému podujatia. 

Ostatné môžu byť preradené do panelovej prezentácie, prípadne odmietnuté. 

Maximálna veľkosť posterov: 100 x 80 cm. 

Termín uzávierky prihlášok do 31. 5. 2017.  

 

Konferenčný poplatok 

 

1. 40 € – vrátane exkurzie a spoločenského večera s rautom. 
    24 € - pre študentov - aktívnych účastníkov (s referátom alebo posterom) vrátane 

exkurzie a spoločenského večera s rautom. 

2. 24 € - bez exkurzie a spoločenského večera.  

      8 € - pre študentov bez exkurzie a spoločenského večera.  

 

Konferenčný poplatok je možné uhradiť od 31. 5. 2017 do 30. 6. 2017: 

1. bankovým prevodom na účet - IBAN: SK23 8180 0000 0070 0000 5540; Variabilný 

symbol: 18092017; BIC: SPSRSKBA; do poznámky uviesť: AH_2017_Zvolen, meno 

a priezvisko účastníka 

2. v hotovosti na sekretariáte konferencie počas registrácie účastníkov podujatia.  



Odhlásenie z konferencie s požiadavkou na vrátenie konferenčného poplatku možno 

vykonať iba do 30. 6. 2017.  

 

Ubytovanie 

 

Ubytovanie je zabezpečené v ŠD BARINY, cca 5 minút od budovy Technickej 

univerzity. Pred budovou internátu je bezplatné parkovisko. Účastníci si rezerváciu 

ubytovania zabezpečujú individuálne e-mailom do 31. 5. 2017 na adrese: 

noemi.pazinova@gmail.com 

Platba za ubytovanie sa uhradí v čase konania konferencie priamo na vrátnici ŠD 
BARINY.  
Ubytovacie kapacity tvoria dvojlôžkové izby s bunkovým systémom, t. j. 2 izby majú 

spoločnú predsieň, kúpeľňu a toaletu. 

Ceny sú uvádzané vrátane DPH a poplatku mestu. 
 

V ponuke figuruje: 

1. cena ubytovania v hosťovskej časti ŠD (vyšší štandard) - 18,40 € osoba/noc 

2. cena ubytovania v študentskej časti ŠD (stredný štandard; izby určené pre externých 

študentov) - 14,80 € osoba/noc 

3. cena ubytovania v študentskej časti ŠD (nižší štandard; izby určené pre denných 

študentov) - 12,40 € osoba/noc. 

 
V prípade požiadavky o neobsadenie susedného lôžka v izbe, je cena ubytovania 

zvýšená o 50% ceny susedného lôžka:  

1. cena ubytovania v hosťovskej časti ŠD - 27,40 € osoba/noc 

2. cena ubytovania v študentskej časti ŠD (izby určené pre externých študentov) - 

22,00 € osoba/noc 

3. cena ubytovania v študentskej časti ŠD (izby určené pre denných študentov) –  
18,40 € osoba/noc 
 

Ďalšie možnosti ubytovania vo Zvolene (individuálna rezervácia) 

Hostel Turist* Od 20 € http://www.hostelturist.sk/sk/ 10 minút 

chôdze od  

TU 

 

Penzion 

AIRA** 

Od 24 € http://www.aira.sk/ 12 minút 

chôdze od 

TU 

Penzión 

CLUB** 

Od 30 € http://www.penzionclub.sk/ 20 minút 

chôdze od 

TU 

Penzión 

ALMADA** 

Od 35 € http://almada.sk/ 12 minút 

chôdze od 

TU 

mailto:noemi.pazinova@gmail.com


Hotel 

Academic*** 

Od 39 € http://new.hotel-academic.sk/ 15 minút 

chôdze od 

TU 

Hotel 

Poľana*** 

Od 58 € http://www.hotelpolana.sk/ubytova

nie.xhtml 

12 minút 

chôdze od 

TU 

Hotel 

TENIS**** 

Od 83 € http://www.hoteltenis.sk/sk 25 minút 

chôdze od 

TU 

*ceny sú uvádzané orientačne 1osoba/noc 

 
Stravovanie  

  

Stravovanie účastníkov môže byť individuálne. V prípade záujmu je možnosť 

objednania raňajok a obeda v budove ŠD BARINY podľa údajov vyznačených na 

prihláške. 

Stravovanie (s možnosťou výberu z cca 10 druhov v menu) – 6,20 €.  

Z toho: raňajky – 2,20 €; obed – 4,00 €. 

Špecifické požiadavky na stravu uviesť v prihláške.  

Objednané stravovacie lístky sa uhradia v hotovosti pri registrácii účastníkov podujatia. 

 

 

http://www.hotelpolana.sk/ubytovanie.xhtml
http://www.hotelpolana.sk/ubytovanie.xhtml
http://www.hoteltenis.sk/sk

