
Slovenská archeologická spoločnosť pri 
Slovenskej akadémii vied a  
Archeologický ústav SAV 

 

  

vyhlasujú 

 

SÚŤAŽ   

 
pre študentov stredných škôl 

v kategórii 
 

TVORIVÁ PRÁCA 
 

Téma: OBJAV POKLADY SVOJHO REGIÓNU 
 
 
 



A) Podmienky súťaže 

Do súťaže sa môže zapojiť každý/-á študent/-ka akejkoľvek strednej školy 

na Slovensku a to prostredníctvom záväznej prihlášky, ktorú treba poslať na e-

mailovú adresu Slovenskej archeologickej spoločnosti 

(sas.sav.sutaz@gmail.com) s označeným predmetom „súťaž“. Do súťaže je 

možné sa prihlasovať priebežne počas celého jej trvania.  

 

B) Tvorivá práca: Objav poklady svojho regiónu 

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.    

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 

prezentáciu 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, kde by Ti 

priblížil zaujímavé poznatky o Tvojej obci či regióne. Pomáhať si môžeš 

literatúrou, kde nájdeš mapy či plány väčšiny archeologických lokalít na 

Slovensku. V periodiku Archeologického ústavu „Archeologické výskumy 

a nálezy na Slovensku“ (AVANS) sú každoročne publikované mapy 

s archeologickými lokalitami ako aj ich plány z celého Slovenska, ktoré boli za 

posledný rok preskúmané. To Ti pomôže urobiť si predstavu, čo bolo v Tvojej 

obci či regióne nájdené. Tam aj získaš ďalšie detailné informácie o náleze či 

lokalite (link na stránku: http://www.cevnad.sav.sk/%c5%a1tudijn%c3%a9-

materi%c3%a1ly.html). Neváhaj ísť aj priamo do terénu, navštevovať 

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.  

 

C) Propozície:  

Záleží len na Tebe, akou cestou sa pri spracovaní témy vyberieš. Využiť 

na to môžeš tieto formáty – video a prezentáciu. Dôležité je, aby bola Tvoja 

práca autentická. Na záver prezentácie či videa vždy uveď aj použité zdroje. 

Pracovať môžeš ako jednotlivec alebo v skupine – najviac však v 5-členných 

tímoch. Opätovne sa tešíme na váš tvorivý prístup!  

 

Forma: video, prezentácia 

 

Špecifikácie pre jednotlivé formy: 



 video: formát .mp3 (alebo iné) 

 prezentácia: formát .ppt/.pptx, písmo a riadkovanie na zvážení autora  

 

D) Odovzdanie  

Hotové práce je treba posielať v elektronickej forme na e-mailovú adresu 

sas.sav.sutaz@gmail.com s označeným predmetom „súťaž“. Termín odovzdania 

prác je 31. marec 2023. Prihláška do súťaže musí obsahovať meno a priezvisko 

autora, jeho doručovaciu adresu (sem budú v prípade výhry zaslané ceny) a e-

mailový kontakt, názov a adresu školy, ročník. Odovzdané práce budú posúdené 

odbornou komisiou. Priebežné informácie o súťaži budeme uverejňovať na 

facebookovej stránke Slovenskej archeologickej spoločnosti.  

 

E) Ceny 

Zo všetkých zaslaných študentských prác budú vybrané 3 najlepšie práce. 

Pre výhercov sú pripravené publikácie a vecné ceny. Víťazné práce budú 

zároveň uverejnené v časopise Slovenskej archeologickej spoločnosti 

(Informátor SAS – Revue slovenských archeológov) a na web stránke 

a facebooku SAS pri SAV. 

 
V prípade ďalších informácií nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese 

sas.sav.sutaz@gmail.com.  



Slovenská archeologická spoločnosť pri 
Slovenskej akadémii vied 

 
 

SÚŤAŽ 
 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
 
 

Meno a priezvisko: ................................................................................................. 
 
Ročník: ................................................................................................................... 
 
Doručovacia adresa autora: .................................................................................... 
 
Kontakt (e-mail autora): ......................................................................................... 
 
Kontakt (e-mail pedagóga): .................................................................................... 
 
Názov školy: ........................................................................................................... 
 
Adresa školy: .......................................................................................................... 
 
Názov práce (prosíme aj o zadanie formy práce): 
 
................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................. 


