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ZÁVEREČNÉ UZNESENIE

XXXIX. medzinárodnej konferencie

archeológie stredoveku

V dňoch 24.–28. septembra 2007 sa uskutočnila XXXIX. medzinárodná konferencia 
archeológie stredoveku zorganizovaná pracovníkmi Archeologického ústavu SAV z Nitry. Za 
miesto pracovného jednania bol zvolený objekt Školiaceho pracoviska environmentálnej výchovy 
z obce Teplý Vrch, okr. Rimavská Sobota. Nosnou témou vedeckého podujatia boli „Sídliská 
v stredovekom rurálnom prostredí“.

Na konferencii sa prezentovalo 103 účastníkov z rôznych inštitúcií a pracovísk z České 
republiky, Slovenska, Slovinska a Poľska. V jednotlivých blokoch prednáškového cyklu odzne-
lo 52 referátov, 10 titulov bolo prezentovaných v rámci panelovej diskusie. Počas celodennej 
exkurzie si účastníci podujatia prezreli architektonicko-historické objekty sakrálnych stavieb 
v Kyjaticiach, Kraskove, Rimavských Janovciach a hradného komplexu vo Fiľakove. Nepriaznivé 
počasie s hustým dažďom spôsobilo, že z plánovanej trasy exkurzie nebolo možné absolvovať 
prehliadku hradu Šomoška v Šiatorošskej Bukovinke. Referáty zamerané na riešenie ústrednej 
konferenčnej témy poskytli sumarizujúci prehľad doterajších poznatkov o vidieckom prostredí, 
priniesli informácie o najnovších terénnych odkryvoch danej kategórie. Súčasne naznačili 
smer, ktorým by sa mala v budúcnosti uberať odborná činnosť. Nemenej hodnotné a podnetné 
boli aj vystúpenia referentov približujúcich z rôznych hľadísk kolekciu tradičných fenoménov 
z profánneho, sakrálneho, obranného a mestského prostredia spolu s reprezentantmi materi-
álnej kultúry.

Stretnutie archeológov a odborníkov z interdisciplinárne previazaných odborov prebehlo 
v tvorivom a priateľskom ovzduší. Vhodným spôsobom prispelo k tomu nielen príjemné 
prostredie. Prínosné boli aj neformálne večerné diskusné fóra riešiace viacero tém z odbor-
nej problematiky. Jedného zo spomenutých posedení sa zúčastnil aj podpredseda vlády SR 
doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., ktorý pozdravil účastníkov konferencie a zaželal úspešné 
pokračovanie odborných stretnutí tohto druhu aj v nasledujúcich rokoch. Referáty účastníkov 
konferencie budú zaradené do 33. zväzku zborníka Archaeologia historica.

Budúcoročnú, t. j. jubilejnú XL. medzinárodnú konferenciu archeológie stredoveku zor-
ganizujú pracovníci Západočeského muzea z Plzne, ktorí za ústrednú tému podujatia zvolili 
problematiku stredovekej materiálnej kultúry.

Aj napriek niektorým mimoriadnym položkám a netradičnému spôsobu refundovania ná-
kladov v ubytovacom zariadení sa financovanie podujatia podarilo udržať v reálnych medziach. 
Vďaka tomu bolo možné knižnici AÚ SAV uhradiť podstatnú časť hodnoty za publikácie, ktoré 
tvorili súčasť konferenčných materiálov. Evidovaný finančný schodok v hodnote cca 3200 SK 
bude musieť byť dodatočne uhradený z iných zdrojov.

Konferenciu ukončil záverečným hodnotiacim prejavom prof. PhDr. Alexander Ruttkay, 
DrSc., ktorý súčasne doplnil, že XL. medzinárodnú konferenciu archeológie stredoveku v bu-
dúcom roku zorganizujú pracovníci Západočeského muzea v Plzni.


