
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,  

Slovenská antropologická spoločnosť pri SAV a Katedra antropológie PriF 

UK v Bratislave v spolupráci so Západoslovenským múzeom v Trnave si Vás 

dovoľujú pozvať na konferenciu 

 

Antropologické dni  
 

 

 

 

Západoslovenské múzeum v Trnave 

12. – 14. september 2018 

 

 

Prvá informácia 
  

 
 

 

Vítané sú príspevky zo všetkých oblastí antropológie. 



Antropologické dni  
 

 

Miesto konania: Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, Trnava 

Dátum konania: 12. – 14. september 2018  

 

 

Organizačný výbor:  

Doc. RNDr. Milan Thurzo, CSc. – predseda SAnS pri SAV  

RNDr. Eva Neščáková, CSc. – podpredseda SAnS pri SAV  

Doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD. – hospodár SAnS pri SAV  

Mgr. Silvia Bodoriková, PhD. – tajomník SAnS pri SAV 

RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD. 

Doc. RNDr. Soňa Masnicová, PhD. 

RNDr. Mária Kondeková 

 

 

 

Adresa:  

Katedra antropológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 

Mlynská dolina  

Ilkovičova 6 

842 15 Bratislava 4  

Slovensko 

Tel: +421 2 602 96 505, +421 2 602 96 472  

e-mail: silvia.bodorikova@uniba.sk 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:silvia.bodorikova@uniba.sk


Poplatky 

 

Konferenčný poplatok: 80 €, študenti a dôchodcovia 50 €  

Poplatok zahŕňa konferenčné materiály, slávnostnú večeru, občerstvenie počas prestávok 

a publikovanie príspevku v časopise Slovenská antropológia (detaily sú uvedené nižšie). 

 

 

Všetky poplatky sa budú hradiť v hotovosti pri registrácii. 

 

 

Referáty 
Dĺžka referátov max. 10 minút (dĺžku referátu žiadame dodržať). K dispozícii bude 

dataprojektor. Z organizačných dôvodov nebude možné vystavovať postery.  

 

 

Publikovanie príspevku 
Prezentované príspevky je možné publikovať v časopise Slovenská antropológia. Rukopisy 

musia byť upravené podľa redakčných smerníc, ktoré sú prístupné na:  

https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/biol/kan/SlovAntrop_casopis/Redakcne_smernice.pdf 

 

Rukopis je potrebné odovzdať pri registrácii alebo poslať do 15. septembra 2018 na mailovú 

adresu:  silvia.bodorikova@uniba.sk 

V konferenčnom poplatku je zahrnutá cena za publikáciu v maximálnom rozsahu 4 strany 

formátu A4. Za každú stranu navyše bude účtovaný poplatok 10 €.  

 

 

 

V prípade záujmu prosíme vyplniť a zaslať návratku na adresu  
 

 

silvia.bodorikova@uniba.sk 
 

 

najneskôr do 10. júna 2018 

 

 

 

 

https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/biol/kan/SlovAntrop_casopis/Redakcne_smernice.pdf
mailto:silvia.bodorikova@uniba.sk
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Ubytovanie 

Ubytovanie si zabezpečuje každý účastník konferencie individuálne. V Trnave je dostatok 

ubytovacích zariadení v rôznych cenových reláciách a väčšina z nich je dobre dostupná 

z vlakovej i autobusovej stanice. V tesnej blízkosti Západoslovenského múzea (do 10 minút 

pešo) sa nachádzajú hneď štyri hotely – Hotel Dream, Hotel Phoenix, Hotel London a Hotel 

Premier.  

 

Hotel Dream 
Adresa: Kapitulská 12, Trnava 

Cenník:  

Dvojposteľová izba 57 € / noc 

Malý apartmán 62 € / noc 

Veľký apartmán 73 € / noc 

V cene ubytovania sú zahrnuté raňajky formou bufetu, internet a parkovanie v areáli hotela. 

K cene ubytovania sa priráta miestny poplatok 0,66 € / noc. 

Viac informácií na www.hoteldream.sk 
 

Hotel Phoenix 
Adresa: Kapitulská 16, Trnava 

Cenník:  

Klasická izba 42  € / noc (pri obsadení dvomi osobami) 

Malý apartmán 50 € / noc (pri obsadení dvomi osobami) 

Veľký apartmán 60 € / noc (pri obsadení tromi osobami) 

Raňajky 5 € 

Miestny poplatok 0,66 € / noc 

Viac informácií na www.hotelphoenix.sk 

 

Hotel London 
Adresa: Kapitulská 5, Trnava 

Cenník: 

Dvojlôžková izba 64 € / noc 

Apartmán 80 € / noc  

Uvedené ceny nezhŕňajú miestny poplatok 0,66 € /noc. 

Raňajky sú v cene a sú podávané v hotelovej reštaurácii bufetovým spôsobom v čase od 7.00 

– 9.30 hod. 

Parkovanie je možné v areáli hotela. 

Viac informácií na www.hotellondon.sk 
 

Hotel Premier 
Adresa: Haulíkova 4, Trnava 

Cenník: 

Dvojlôžková izba 39 € / noc 

Apartmán 56 € / noc 

Raňajky 4 €   

V cene je parkovanie na priestrannom súkromnom parkovisku za hotelom. 

Viac informácií na www.hotelpremier.sk 

http://www.hoteldream.sk/
http://www.hotelphoenix.sk/
http://www.hotellondon.sk/
http://www.hotelpremier.sk/


Degustácia vín a prehliadka vo vinárstve  

 

 

 

Účastníkom konferencie ponúkame možnosť degustácie špičkových slovenských vín.  

Degustácia sa bude konať v stredu 12. septembra o 19:00 hod. v priestoroch vinárstva 

(Orešianska 7/A, Trnava).  

 

Cena na osobu: 15 € 

 

V cene je zahrnutá prehliadka výrobných a archivačných priestorov, sekt ako welcome drink, 

degustácia siedmich vzoriek vína (Veltlínske zelené, Sauvignon, Ryzling rýnsky, Pinot Noir, 

Frankovka modrá, Cabernet Saugvinon, WMC Cuveé: Hron/Váh, Rimava, Rudava), 

minerálka a občerstvenie. V cene je tiež započítaná doprava do vinárstva a späť do centra 

mesta. 

 

 

Vína spoločnosti Mrva & Stanko získali vyše 300 medailí a iných ocenení 

na medzinárodných a domácich súťažiach. Potvrdením skvelého renomé spoločnosti je aj 

skutočnosť, že na jej vínach si pochutnali švédsky, španielsky i anglický kráľovský pár, 

monacký princ Albert, anglický princ Charles, manželia Clintonovci, generálny tajomník 

OSN Kofi Anan, prezidenti USA a Ruskej federácie George Bush a Vladimir Putin, 

a mnohé ďalšie osobnosti.  

Viac info o vinárstve: http://www.mrvastanko.sk 

http://www.mrvastanko.sk/


Stravovanie 
 

 

Stravovanie účastníkov konferencie bude individuálne, iba slávnostná večera bude 

spoločná. Vzhľadom na to, že Západoslovenské múzeum sa nachádza v centra mesta, 

účastníci sa môžu stravovať v neďalekých miestnych reštauráciách. Cena za denné menu sa 

pohybuje od 4 € do 5 €. V City Arene, ktorá je hneď vedľa múzea, je tiež viacero bufetov 

s rýchlym občerstvením, ale i reštaurácií. 

 

Slávnostná večera 

 

Slávnostná večera sa bude konať vo štvrtok 13. septembra 2018 o 19:00 hod. v reštaurácii 

Hotela Dream (Kapitulská 12, Trnava). Cena za slávnostnú večeru je započítaná 

v konferenčnom poplatku. 

 

 

 

Prehliadka historického centra Trnavy 

 

Vo štvrtok 13. septembra 2018 o 16:00 hod. sa bude konať prehliadka vybraných 

pamätihodností v centre Trnavy (Mestská veža, mestské hradby, Kostol sv. Mikuláša, 

kostnica a krypta). Detaily ešte upresníme. 

Odborný výklad: Mgr. Tomáš Vlček zo Západoslovenského múzea 


