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Vážené kolegyne, vážení kolegovia,  

dovoľujeme si Vás pozvať na Antropologické dni v Hlohovci, ktoré sa budú konať 

v dňoch 12. až 14. septembra 2016 vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci.  

Vítané sú príspevky zo všetkých oblastí antropológie.  

 

 



Antropologické dni  
 

Miesto konania: Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Františkánske nám. 1, Hlohovec 

Dátum konania: 12. – 14. september 2016  

 

 

Organizačný výbor:  
Doc. RNDr. Milan Thurzo, CSc.  

RNDr. Eva Neščáková, CSc.  

Doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD.  

Mgr. Silvia Bodoriková, PhD.  

RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD. 

RNDr. Petra Uhrová, PhD. 
 

Adresa:  

Katedra antropológie Prírodovedeckej 

fakulty UK  

Mlynská dolina B 2  

842 15 Bratislava 4  

Slovensko 

e-mail: bodorikova@fns.uniba.sk 

 

 

Poplatky 
 

Konferenčný poplatok: 80 €, študenti a dôchodcovia 40 €  

Poplatok zahŕňa konferenčné materiály, občerstvenie počas prestávok (coffee break) 

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 budú publikované v časopise Slovenská antropológia. Články 

do tlače je potrebné upraviť podľa redakčných smerníc, ktoré budú priložené spolu 

s programom konferencie v Druhej informácii.  

 

 

 

V prípade záujmu prosíme vyplniť a zaslať návratku na adresu  
 

 

bodorikova@fns.uniba.sk 
 

 

najneskôr do 31. mája 2016 

mailto:bodorikova@fns.uniba.sk


Ubytovanie 

 

Ubytovanie si zabezpečuje každý účastník individuálne. Nižšie sú uvedené penzióny a hotely 

v Hlohovci, v ktorých je možné si ubytovanie vopred rezervovať. 

Hlohovec je malé mestečko, všetky hotely a penzióny sú dobre dostupné zo stanice, z centra 

mesta a z Vlastivedného múzea.    

 

 

Penzión Pompano 
Adresa: Hlohová 15, Hlohovec 

 

Cenník:  

Dvojposteľová izba 30 € za noc (15 €/osoba) 

Trojposteľová 36 € za noc (12 €/osoba) 

V cene nie sú raňajky, v prípade záujmu je možné si ich objednať za 2 €/deň. 

 
Kapacita penziónu je 33 lôžok. Penzión sa nachádza priamo v centre mesta. V novovybudovanom objekte sú 

k dispozícii moderné dvoj- a trojposteľové izby, v cene ubytovania nie sú raňajky. Každá izba má vlastnú 

kúpeľňu s WC a televízny prijímač.  

 

Viac informácií na http://www.penzionpompano.sk/ 

 

 

 

 

Penzión Kvaleps 
Adresa: Arpáda Felcána 38, Hlohovec 

 

Cenník:  

Jednoposteľová izba 20 € za noc 

Dvojposteľová izba 29,40 € za noc (14,70 €/osoba) 

Daň za ubytovanie mestu Hlohovec je 0,33 € na osobu za noc. 

V cene nie sú raňajky. 

 
Kapacita penziónu je 27 lôžok. Poschodová budova penziónu je umiestnená v tichej uličke medzi rodinnými 

domami. K dispozícii sú jedno- a dvojlôžkové izby a apartmány. Každá izba je vybavená malou kuchyňou, 

chladničkou, TV so satelitom a kompletným sociálnym zariadením. 

 

Viac informácií na http://www.ubytovaniehlohovec.eu/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.penzionpompano.sk/
http://www.ubytovaniehlohovec.eu/


Hotel Jeleň 
Adresa: Námestie sv. Michala 1, Hlohovec 

 

Cenník: 

Ceny ubytovania sú od 45 € za noc. 

V cene sú raňajky formou švédskych stolov a parkovisko vo dvore. 

 
Kapacita hotela je 52 lôžok. Hotel sa nachádza priamo v centre mesta. Každá izba je vybavená vlastnou 

kúpeľňou so sprchovacím kútom a toaletou, LCD televízorom, DVD, satelitom, pripojením na internet a 

telefónom. Samozrejmosťou je chladnička s minibarom.  

 

Viac informácií na http://www.hoteljelen.sk/ 

 

 

Hotel Stofing 
Adresa: Koperníkova 49, Hlohovec 

 

Cenník: 

Jednolôžková izba 39 € za noc 

Dvojlôžková izba /obsadená 1 osobou/ 49 € za noc 

Dvojlôžková izba /obsadená 2 osobami/ 65 € za noc (32,5 €/osoba) 

Miestny poplatok 0,33 € za noc.  

V cene sú raňajky.  

 
Kapacita hotela je 40 lôžok. Izby sú vybavené TV s anténnym príjmom alebo SAT, rádiom, video alebo DVD 

prehrávačom, telefónom, internetovým pripojením a minibarom. V cene izby sú zahrnuté raňajky, vstup do 

fittnes, hotelového bazéna a parkovanie na uzamknutom parkovisku.  

 

Viac informácií na http://www.stofing.sk/ 

 

 

Privátny hotel u Janásov 
Adresa: Stará hora 4, Hlohovec 

 

Cenník: 

1 lôžková izba 30 € za noc  

2 lôžková izba 30 € za noc (15 €/osoba) 

Chatka (prízemie) 30 € za noc/2 osoby 

Chatka (prízemie + podkrovie) 50 € – max. 4 osoby 

Raňajky nie sú v cene, možnosť doobjednať.  

 
Kapacita hotela je 30 lôžok. Malý rodinný penzión sa nachádza na tichom a peknom mieste, lokalita Stará Hora s 

panoramatickým výhľadom na mesto a ďaleké okolie. Je ideálny pre hostí vyhľadávajúcich pokoj a intímnu 

atmosféru. Izby sú vybavené tv./sat. príjmom, rádiom, samostatnou kúpeľňou a WC. V celom areáli je k 

dispozícii WiFi pripojenie k internetu.  

 

Viac informácií na http://www.janas.sk/ 

 

 

 

http://www.hoteljelen.sk/
http://www.stofing.sk/
http://www.janas.sk/


Stravovanie 
 

 

Stravovanie účastníkov konferencie bude individuálne, iba slávnostná večera bude 

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

účastníci sa môžu stravovať v neďalekých miestnych reštauráciách. Po predchádzajúcich 

skúsenostiach odporúčame reštauráciu Jašterka (http://www.jasterka.sk/). Orientačná cena za 

obed v tejto reštaurácii je 10 €, cena za denné menu je cca 4 €. 

Slávnostná večera bude v reštaurácii Jašterka (Pribinova 17, Hlohovec), cena je 20 €. 

 

 

 

Návšteva Vinotéky spojená s degustáciou vín 

 

Účastníkom konferencie ponúkame možnosť degustácie kvalitných slovenských vín vo 

Vinotéke pod Urbánkom. Cena degustácie bude cca 10 € na osobu. Predbežne je degustácia 

dohodnutá na 11.9.2016 vo večerných hodinách pre účastníkov, ktorí pricestujú už v nedeľu. 

V prípade záujmu môže majiteľ vinotéky, pán Michal Kálman, urobiť ďalšiu degustáciu 

v pondelok 12.9.2016 večer. 

 

 

 

Prehliadka hlohovského zámku  

 

V pondelok 12.9.2016 v podvečerných hodinách (po skončení odborného programu) bude 

prehliadka hlohovského zámku s odborným výkladom riaditeľa Vlastivedného múzea Mgr. Jozefa 

Urminského. Hlohovský zámok je najvýznamnejšou historickou pamiatkou mesta Hlohovec. 

Nachádza sa južne od Hlohovca, na okraji rozsiahleho stromového parku s francúzskymi 

terasami. Zámok dlho chátral, no od roku 2013 sa o jeho ochranu a obnovu snaží OZ Zámok 

Hlohovec. 

Viac na: http://www.ozzamokhlohovec.sk/ 

  

 

http://www.jasterka.sk/
http://www.ozzamokhlohovec.sk/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.ozzamokhlohovec.sk%2F

