Cyklus prednášok o starovekom Egypte
Faustova sieň, Stará radnica, vždy o 17:00
Nadácia Aigyptos od roku 1995 všestranne podporuje rozvoj slovenskej egyptológie,
ktorá sa rozvíja v Ústave orientalistiky Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Jej
členmi sú egyptológia a priaznivci egyptológie zo Slovenska i zo zahraničia. Jednou
z aktivít nadácie je podpora spoločného terénneho výskumu v egyptskej lokalite
Tell el-Retába, ktorý sa realizuje v spolupráci s Archeologickým ústavom Varšavskej
univerzity a s podporou Poľského centra stredomorskej archeológie v Káhire.
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Ľubica Hudáková
Pochádza z Bratislavy, egyptológiu, afrikanistiku a pravekú archeológiu študovala vo Viedni. Spolupracovala na projekte Rakúskej akadémie vied venovanom synchronizácii chronológií vo Východnom Stredomorí
v 2. tisícročí pred Kristom. Zúčastnila sa na vykopávkach Rakúskeho archeologického inštitútu v Tell el-Dabe a je členkou slovenského archeologického tímu v Tell el-Retábe. Pôsobí na viedenskom egyptologickom
inštitúte ako vedecký pracovník.
Veronika Dubcová
Pochádza z Považskej Bystrice, je absolventkou Klasickej archeológie na Trnavskej univerzite. Venovala sa
predovšetkým štúdiu egejskej doby bronzovej a jej kontaktom a vzťahom s Egyptom a Blízkym východom. V súčasnosti pokračuje v štúdiu egyptológie a orientalistiky na Viedenskej univerzite. Zúčastňuje sa
na poľsko-slovenskom výskume v Tell el-Retábe a na rakúskom výskume v Tell el-Dabe.
Martin Odler
Vyštudoval pravekú a včasnostredovekú archeológiu na FF UK v Prahe. V súčasnosti tu dokončuje
magisterské štúdium odborov egyptológia a klasická archeológia. Je vedeckým pracovníkom Českého
egyptologického ústavu FF UK v Prahe. Zúčastňuje sa expedícií skúmajúcich staroegyptské pyramídové
pole pri Abúsíre. Od minulého roku pracuje i na expedíciách ústavu do Sudánu. Zaoberá sa staroegyptskou
materiálnou kultúrou.
Lucia Hulková
Pochádza z Bratislavy, egyptológiu študovala vo Viedni. V súčasnosti dokončuje magisterskú prácu pod
vedením prof. Manfreda Bietaka, v ktorej spracováva a analyzuje ramessovské pohrebisko v Tell el-Dabe.
Zúčastňuje sa archeologických výskumov na Slovensku, v Rakúsku a v Egypte. V minulom roku sa stala
členom slovenského archeologického tímu v Tell el-Retábe.
Květa Smoláriková
Je egyptologička a klasická archeologička s dlhodobou archeologickou a epigrafickou praxou v Egypte.
Špecializuje sa na archeológiu a históriu Neskorej doby, na problematiku gréckeho osídlenia v Egypte
a na grécko-egyptské vzťahy v 1. pred Kristom. Podieľa sa na archeologických výskumoch sajsko-perzského
pohrebiska v Abúsíre a opevneného ramessovského osídlenia v Kom Firine. Zároveň prednáša egyptológiu
a archeológiu na Filozofickej fakulte UK v Prahe.
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