
Slovenská archeologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied a Archeologický ústav SAV

vyhlasujú

ŠTUDENTSKÚ SÚŤAŽ

Téma: Objav poklady svojho regiónu

NIE KAŽDÁ ARCHEOLOGICKÁ PAMIATKA MÁ VŠAK TAKÉTO ŠŤASTIE. Napriek svojej vysokej pamiatkovej hodnote je
mnoho archeologických nálezov alebo lokalít známych len v rámci vlastného regiónu či dokonca obce. V skutočnosti
však v sebe ukrývajú veľký potenciál – napríklad pre archeologickú turistiku, ktorá už dnes dokáže pritiahnuť oveľa
väčšiu pozornosť verejnosti než v minulosti.

SPROPAGUJ ARCHEOLOGICKÉ PAMIATKY SVOJHO VLASTNÉHO REGIÓNU ČI OBCE A PRISPEJ K ICH ZVIDITEĽNENIU. Pokús
sa pútavou prezentáciou či videom predstaviť vybrané archeologické nálezy či lokality. Pokojne môžeš svoju prácu
zamerať tematicky či chronologicky alebo vytvoriť zaujímavý príbeh (inšpiráciou môže byť populárno-náučný seriál
Stopy dávnej minulosti od Pavla Dvořáka). Nemusíš nevyhnutne prezentovať nálezy vystavené v múzejných
expozíciách. Veľké množstvo z nich je totiž uložených v múzejných depozitároch, kde sú skryté pred očami
návštevníkov. Ak máš však chuť objavovať, pokús sa osloviť miestneho archeológa, aby Ti predstavil najzaujímavejšie
z nich. Prípadne ho môžeš požiadať o rozhovor, v ktorom by Ti priblížil zaujímavé poznatky o Tvojej obci či regióne.
Pomáhať si môžeš literatúrou, kde nájdeš mapy či plány väčšiny archeologických lokalít na Slovensku. Neváhaj ísť aj
priamo do terénu, navštíviť a predstaviť archeologické lokality a prepájať ich so známymi archeologickými nálezmi –
aj to je druh ich prezentácie.

MYSLI NA TO, ŽE TVOJA PRÁCA MÔŽE POMÔCŤ ZACHRÁNIŤ ČI ZVIDITEĽNIŤ ARCHEOLOGICKÚ PAMIATKU! Prezentáciou
skrytých pokladov svojej obce či regiónu prispeješ k ich propagácii a kto vie – možno narazíš na niečo, čo pozornosti
archeológov doteraz unikalo.

HARMONOGRAM SÚŤAŽE

Termín odovzdania prác
31. marec 2023

Vyhodnotenie
apríl 2023

Výhercovia budú 
odmenení publikáciami a 

vecnými cenami

Kontakt:

sas.sav.sutaz@gmail.com

Viac informácií na:

https://sas.sav.sk

Zdroj ilustrácie pozadia: htpps.//gallery.hungaricana.hu

SLOVENSKO JE POKLADNICOU PAMIATOK – historických,
architektonických, prírodných, no i archeologických. Preraziť za hranice
svojho vlastného regiónu sa podarí len hŕstke z nich. Ak uspejú, natrvalo sa
zakorenia v povedomí každého z nás a v niektorých prípadoch začnú plniť aj
funkciu symbolov – z tých archeologických sú dobrými príkladmi nález
odliatku lebky neandertálca z Gánoviec, Moravianska venuša, rímsky nápis
na Trenčianskej skale, hrad Devín, Bojniansky zvon či Spišský hrad.


