
 
 

Katedra archeológie UKF v Nitre 

Katedra muzeológie UKF v Nitre 

Katedra histórie UKF v Nitre 

Hodžova 1, 949 74 Nitra 

 

Pozvánka 

 

Katedra archeológie, Katedra muzeológie a Katedra histórie 

Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 

 

Vás pozývajú na podujatie realizované  

v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016 

 

Historické dni 2016 - Hradné dni  

 

Termín: 08. november 2016 

Miesto a čas: Budova Filozofickej fakulty, Hodžova 1 

(3. poschodie, miestnosť H-308, Akropola) 

od 9,00-13,00 hod. 

Kontakt: nbpazinova@ukf.sk; 0904 670 370 

 

Tešíme sa na Vašu účasť. 



 

PROGRAM 

 

Historické dni 2016 - Hradné dni 

1. Otvorenie podujatia (9,00) 

A. Prednášky s prezentáciou v Akropole (9,15-12,00): 

Prednáška pozvaného hosťa v anglickom jazyku (09:15 – 10:00) 

ÁÁggnneess  RRiittooóókk**::  FFrroomm  MMoossaabbuurrgg  ttoo  ZZaallaavváárr  ((MMeettaammoorrpphhoosseess  ooff  aa  cceennttrraall  ppllaaccee,,  99tthh  

cceennttuurryy  --  1177tthh  cceennttuurryy))  

 Dr. Ágnes Ritoók, archeologička v Maďarskom národnom múzeu (Magyar 

nemzeti múzeum) v Budapešti skúma lokalitu – Zalavár-Vársziget od roku 

1994 

 

Prednášky zamestnancov Katedry archeológie a Katedry muzeológie UKF: 

DDoommiinniikk  RReeppkkaa  ((1100::0000--1100::3300))::  OOppoonniicckkýý  hhrraadd  ––  rrooddoovvéé  ssííddlloo  AAppppoonnyyiioovvccoovv  

Prestávka 10:00-10:30 spojená s prehliadkou archeologických nálezov 

PPaavvooll  ŠŠtteeiinneerr  ((1111::0000--1111::3300))::  TTaajjoommssttvvoo  vvýýcchhooddnnééhhoo  ppaallááccaa  hhrraadduu  HHrruuššoovv  

NNooéémmii  BBeelljjaakk  PPaažžiinnoovváá  ((1111::3300--1122::0000))::  ZZaabbuuddnnuuttýý  hhrraadd  PPeeťťuuššaa  vv  PPlliieeššoovvsskkeejj  kkoottlliinnee  

 

Cieľom prednáškového bloku je oboznámiť poslucháčov historických odborov UKF 

a širšiu laickú verejnosť so súčasným stavom poznania  historického vývoja Zalaváru-

Blatnohradu v Maďarsku a predstaviť výsledky archeologických výskumov na 

vrcholno-stredovekých a včasno-novovekých hradoch: Oponický hrad, Hrad Hrušov, 

Hrad Peťuša skúmaných Katedrou archeológie UKF v posledných rokoch. 

 

B. Iné aktivity pred Akropolou a v miestnosti H-308 (9,15-13,00): 

- priebežná prehliadka posterov o slovenských hradoch (Oponický hrad, Hrad 

Peťuša, Hrad Dobrá Niva, Hrad Hrušov) skúmaných Katedrou archeológie UKF 

- výstava archeologických nálezov (keramiky, zvieracích kostí, kovových predmetov, 

kachlíc, a pod.) zo skúmaných hradov s výkladom o ich funkcii a význame 

- prezentácia technickej kresebnej dokumentácie archeologických nálezov 

- počítačová prezentácia 3D modelov hnuteľných i nehnuteľných objektov 


