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Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia, 
 
Archeologický ústav SAV a Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV v spolupráci s 
Česko-slovenskou skupinou pre dobu železnú pripravujú 20. ročník konferencií o mladšej 
dobe železnej  
 
KELTI / DIE KELTEN / THE CELTS 2019 
 
v príjemnom prostredí Vysokých Tatier v Kongresovom centre SAV Academia v Starej 
Lesnej.  
Organizátori očakávajú ústne prednášky venujúce sa aktuálnym výsledkom výskumu 
o mladšej dobe železnej v strednej Európe. Vítané sú postery, najmä ako predstavenie 
menších terénnych aktivít či čiastkových výsledkov výskumu. V prípade, že prednáška nie je 
v angličtine alebo v nemčine, je potrebné v jednom z týchto jazykov pripraviť počítačovú 
prezentáciu.  
Organizátori si z kapacitných dôvodov vyhradzujú právo zmeniť plánovanú ústnu prezentáciu 
na poster po včasnom predchádzajúcom upozornení prihláseného. 
Súčasťou konferencie bude exkurzia po regióne bohatom na kultúrne pamiatky i prírodné 
zaujímavosti. 
 
Pobyt i stravu si účastníci zabezpečujú a hradia sami. V termíne konferencie máme 
rezervovanú celú ubytovaciu kapacitu Kongresového centra SAV Academia 
(http://www.hotelacademia.sk/).  
Ceny pre účastníkov konferencie sú nasledovné: 
Dvojlôžková izba štandard s bufetovými raňajkami: 28,70 EUR osoba/noc  
Obed (3-chodový, servírovaný, voda s citrónom): 7,80 EUR osoba/deň 
Večera (3-chodová, servírovaná, voda s citrónom): 7,80 EUR osoba/deň 
V prípade záujmu o ubytovanie v tomto zariadení je potrebné rezervovať si pobyt čo najskôr 
(ubytovanie s raňajkami plus obedy, večere). Pri rezervácii v kongresovom centre nezabudnite 
uviesť, že ste účastníkmi našej konferencie. Ak záujem prekročí ubytovacie kapacity, je 
možné aj ubytovanie v penziónoch a hoteloch v obci Stará Lesná.  
 
Vzhľadom na cenové relácie vo Vysokých Tatrách je konferenčný poplatok tentokrát 40 €, 
pre študentov 25 €, a bude vyberaný na mieste pri registrácii. 
 
Prihlášky (v prílohe pozvánky) včítane abstraktu (v rozsahu max. 2000 slov) a predbežného 
záujmu o účasť na exkurzii posielajte, prosím, na e-mailovú adresu jedného z organizátorov, 
najlepšie na lucia.benedikova@gmail.com, najneskôr do 31. 1. 2019, keď uzavrieme počty 
účastníkov a rozpošleme ďalší obežník s programom konferencie a s programom i záväznou 
prihláškou na exkurziu. 
 
Organizátori veria, že aj tohoročná konferencia bude prínosným odborným podujatím a 
zároveň aj priateľským stretnutím odborníkov na mladšiu dobu železnú v stredoeurópskom 
priestore. 
 
 
So srdečnými pozdravmi 
 
Gertrúda Březinová Gertruda.Brezinova@savba.sk            
Karol Pieta  karol.pieta@savba.sk  
Lucia Benediková lucia.benedikova@gmail.com  
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