
 

 

 

 

 

 

Milí kolegovia a priatelia, 

Spoločnosť slovenských archivárov 
Centrum spoločných činností SAV, v. v. i., Archív Slovenskej akadémie vied 

v spolupráci 
so Štátnym archívom v Trnave a Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV — Sekcia 

archívnictva a pomocných vied historických 
 

Vás pozývajú na 

 

XXV. ARCHÍVNE DNI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
 

miesto a dátum: Smolenický zámok, 25. – 27. mája 2022 

téma: Archontológia v archívnom a historickom výskume 

 

 

 

Registračné formuláre pre prezenčných aj on-line záujemcov o podujatie  
sú sprístupnené na webovej stránke: 
http://www.archiv.sav.sk/AD2022/ 

 
 
 

 
 

Kontakt na organizátorov: ad2022@savba.sk 
 

  



 

 

Niekoľko informácií od organizátorov: 

1. Konferencia aj Valné zhromaždenie Spoločnosti slovenských archivárov bude prebiehať 
hybridnou formou. Prosíme o registráciu na Vami zvolenú formu účasti – prezenčne a/alebo on-
line (zoom konferencia). Počas Valného zhromaždenia bude zabezpečené hlasovanie na diaľku aj 
vo forme tajného hlasovania. Prístupy aj podrobné informácie budú záujemcom následne zaslané 
e-mailom. 

 
2. Ubytovacia ale aj konferenčná kapacita zámku je obmedzená. Keďže posledný deň konferencie sa 

uskutoční Valné zhromaždenie Spoločnosti slovenských archivárov, registrácia bude prebiehať 
podľa nasledovného harmonogramu: 

31.3.2022 – 3.4.2022 – prednášajúci, organizátori a hostia 
4.4.2022 – 14.4.2022 – členovia Spoločnosti slovenských archivárov 
15.4 – 30.4.2022 – ostatní záujemci do naplnenia kapacity.  

Registrácie nezodpovedajúce týmto termínom budú zamietnuté. 
Zároveň, ak sa z akýchkoľvek dôvodov po zaslaní prihlášky rozhodnete podujatia nezúčastniť, 
informujte nás prosím. 

 
3. Ubytovanie: postupujte podľa odkazu na rezerváciu, ktorý sa nachádza v prihláškovom formulári. 

V prípade, že máte s rezerváciou akýkoľvek problém, alebo ju chcete zmeniť, príp. zrušiť 
kontaktujte nás na ad2022@savba.sk.  

 
4. O možnosti individuálne si predĺžiť pobyt na zámku na víkend po konferencii sa môžete 

informovať na: smolubyt@savba.sk alebo tel. +421 (0) 33/ 5963 248. 
 

5. Druhý deň konferencie sú na výber dve exkurzie, z ktorých si v prihláške môžete jednu vybrať. 

 

ELESKO wine park 
Spoločnosť ELESKO, a. s. vyrába už od roku 2009 kvalitné vína z hrozna, ktoré nie je z 
dovozu, ale výlučne z ich vlastných viníc v Malokarpatskej a Tokajskej oblasti. V blízkej 
Modre v rámci svojich služieb ponúka degustáciu vína, ktorá sa bude konať v uzavretej 
spoločnosti priamo v pivniciach jednej z najmodernejších vinárskych spoločností v 
Európe. Počas degustácie sa naskytne možnosť dozvedieť sa priamo od vinárskych 
majstrov postupy a procesy výroby „zlatého moku“, ktoré spočívajú v kombinácii 
tradičných a najmodernejších technológií.  

 
 

 

Náučný chodník Smolenický kras 
Nenáročná trasa náučného chodníka s dĺžkou 4,5 km milovníkom prírody a histórie 
umožňuje spoznať divú tiesňavu Hlboča s jediným vodopádom v Malých Karpatoch s 
výškou 9 m a archeologickú lokalitu Molpír. Pozostatky halštatského kniežacieho 
hradiska sa nachádzajú nad kostolom v Smoleniciach. Na trasu náučného chodníka sa 
možno dostať od smolenického kostola alebo na Jahodníku pri ceste do jaskyne Driny, 
jedinej verejnosti prístupnej jaskyni v Malých Karpatoch. 

 

 

6. Berte prosím do úvahy, že Smolenický zámok sa nachádza na kopci. Dá sa k nemu dostať peši po 
nie veľmi náročnej ceste, ale aj autom. 

 

 

Tešíme sa na spoločné stretnutie. 

Organizačný tím Archívu SAV a Spoločnosti slovenských archivárov  

mailto:smolubyt@savba.sk


 

 

 

            


