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PRIESKUM ARCHEOLOGICKEJ KOMUNITY NA SLOVENSKU  

V ROKOCH  2012 – 2014  

 

Táto správa je jednou z 21 národných správ, ktoré zhrňujú výsledky projektu  
„Discovering the Archaeologists of Europe 2012-2014“ / „Skúmanie európskej 
archeologickej komunity 2012-2014“ v každom zo zúčastnených štátov. Jej časť ako i celkové 
závery budú využíté pri vypracovaní zhrňujúcej medzinárodnej správy o projekte.   

 

Úvod 

Predkladaná správa je výsledkom slovenskej časti projektu Európskej únie „Discovering the 
archaeologists of  Europe 2012 - 2014“, ktorý sa realizoval od 1.10.2012 do 30.9.2014.  
Celkovo vzniklo 21 národných prác  z 19-tich štátov EÚ (Belgicko, Cyprus, Česká republika, 
Dánsko, Estónsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Lotyšsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, 
Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Taliansko a Veľká Británia) a dvoch 
štátov mimo EÚ (Bosna a Hercegovina, Nórsko). Zastrešujúcou organizáciou celého projektu 
bola spoločnosť York Archaeological Trust z Veľkej Británie (hlavný manažér: Kenneth 
Aitchison), slovenským partnerom sa stala Univerzita Komenského v Bratislave.  
 
Projekt nadviazal na predchádzajúci projekt realizovaný v rokoch 2006 – 2008, ktorého sa 
zúčastnilo 12 štátov EU (Belgicko, Česká republika, Írsko, Cyprus, Grécko, Holandsko, 
Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Veľká Británia) – súhrnná správa za 
všetky štáty: Aitchison 2009, za Slovensko: Fottová, E., Staššíková-Štukovská, D., Benediková, 
L., Michalík, T. 2008, dostupné na http://www.discovering-
archaeologists.eu/national_reports/DISCO_national_SK_slovak.pdf .  Inšpiráciou bol 
podobný projekt, realizovaný v rokoch 2002/2003 vo Veľkej Británii (Aitchinson, K. / 
Edwards, R 2003),  ktorý nadväzoval na starší projekt z rokov 1997/1998 (Aitchison 1999).   
 
 

Ciele projektu 

Projekt, podobne ako predchádzajúci, mal za úlohu zmapovať archeologickú komunitu 
v Európe z najrôznejších hľadísk. Išlo najmä o uplatnenie archeológov na pracovnom trhu 
z hľadiska vzdelania a pohlavia, zhromaždenie informácií o inštitúciách zamestnávajúcich 
archeológov a poukázať na špecifiká jednotlivých štátov. Významnou sa ukázala možnosť 
porovnať výsledky s projektom z rokov 2006  - 2008 a overiť vplyv ekonomickej krízy na 
uvedené skutočnosti ako i premeny archeologickej komunity v sledovaných štátoch. 
Najvhodnejšie východzie pomienky v tomto smere má Veľká Británia, kde sa relizovali už 
štyri projekty v rokoch 1997-2014 (http://www.discovering-archaeologists.eu/) a Írsko. Tu 
boli  v rokoch 2002-2014 realizované tri pojekty (CHL Consulting Co ltd. 2002; McDermott, C. 
/ La Piscopia P. 2008). 
 
 

http://www.discovering-archaeologists.eu/national_reports/DISCO_national_SK_slovak.pdf
http://www.discovering-archaeologists.eu/national_reports/DISCO_national_SK_slovak.pdf
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Právne normy so vzťahom k archeológii  

Slovenská republika vznikla 1. januára 1993 ako nástupnícky štát po rozpade Českej a 
Slovenskej federatívnej republiky (1990 – 1992). Pred tým bola súčasťou Československej 
socialistickej republiky (1960 – 1990) a predtým, po skončení druhej svetovej vojny od roku 
1945 do roku 1960 súčasťou Československej republiky.  Ochrana kultúrneho dedičstva, ako 
aj inštitúcie zamestnávajúce archeológov, sa teda až do roku 1993 riadili spoločnými česko-
slovenskými zákonmi1. 
 
V súčasnosti platí Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu (ďalej len „zákon“), 
ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 2002, okrem § 35 ods. 3, ktorý nadobudol účinnosť 1. 
januára 2004. Týmto zákonom bol nahradený predchádzajúci zákon č. 27/1987 Zb., ako aj 
niekoľkých nariadení a vyhlášok platných do roku 2002 (§ 46 zákona č. 49/2002 Z. z.). Zákon 
č. 49/2002 Z. z. je v súčasnosti platným právnym predpisom upravujúcim „podmienky 
ochrany kultúrnych pamiatok a pamiatkových území v súlade s vedeckými poznatkami a na 
základe medzinárodných zmlúv v oblasti európskeho a svetového kultúrneho dedičstva, 
ktorými je Slovenská republika viazaná“ (§ 1 ods. 1 zákona). Zákon „upravuje organizáciu a 
pôsobnosť orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ako aj práva a povinnosti 
vlastníkov a iných právnických osôb a fyzických osôb a ukladanie pokút za protiprávne 
konanie na úseku ochrany pamiatkového fondu...“ (§ 1 ods. 2 zákona). Zákon 49/2002 Z. z. 
bol doplnený vyhláškou 16/2003 Z. z. (definujúcou podrobnosti o činnosti komisie na 
overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu, 
podrobnosti o podmienkach získavania osobitnej odbornej spôsobilosti a náležitosti 
výskumnej dokumentácie).  Zákon bol novelizovaný zákonom č. 479/2005 Z. z. a zákonom  č. 
208/2009 Z. z. Priamy dopad na archeologickú prax má šiesta časť zákona, posledná 
novelizácia sa dotkla  §§35-41 
(http://www.pamiatky.sk/Content/Data/File/sluz_predpis/208_2009-novela_49_2002.pdf, 
s.7-8).  Zákon definuje orgány štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu, ktorými sú 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a krajské 
pamiatkové úrady (§ 3), ako aj poradné a kontrolné orgány ministerstva (pamiatkovú 
inšpekciu, pamiatkovú radu, archeologickú radu, komisiu na overovanie osobitnej odbornej 
spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu; § § 5 – 8 zákona). Upravuje aj 
financovanie výskumov, podmienky vykonávania výskumu, narábanie s nálezmi a evidenciu 
a využívanie archeologických nálezísk. Siedma časť zákona špecifikuje skutkové podstaty 
priestupkov a iných správnych deliktov a sankcie za porušovanie tohto zákona.  
 

Archeológ v Slovenskej republike 

Ako archeológovia (odborní a vedeckí pracovníci) môžu pôsobiť v Slovenskej republike osoby 
s príslušným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa (titul magister/Mgr.). Bakalári (Bc.) 
v slovenskej archeológii (ako vednej disciplíne) ako odborní a vedeckí pracovníci nepôsobia, 

                                                      

1
 Podrobnosti vývoja právnych noriem boli uvedené v prvej správe Disco (Fottová a kol. 2008, 8-10), z tohto 

dôvodu tu uvádzame iba obecný pohľad a zmeny, ktoré sa uskutočnili po roku 2008. 

http://www.pamiatky.sk/Content/Data/File/sluz_predpis/208_2009-novela_49_2002.pdf
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môžu však byť zamestnaní ako technici, prípadne zastrešovať archeologické pôsobenie 
regionálnych múzeí. Archeológovia zamestnaní v inštitúciách na území SR sa venujú 
rozličným odborným a vedeckým činnostiam, podmieneným predovšetkým základným 
účelom a hlavným predmetom činnosti inštitúcie, ktorá ich zamestnáva (s možným – 
väčšinou minoritným – prelínaním charakteristických činností). Na Slovensku sa 
archeológovia venujú vede a výskumu, terénnemu archeologickému výskumu, výchove a 
vzdelávaniu, ochrane pamiatok a múzejnej činnosti. Terénny výskum sa v súčasnosti 
realizuje predovšetkým formou záchranných výskumov, pretože systematický terénny 
archeologický výskum je hlboko podfinancovaný a záchranné výskumy financované 
investormi sú takmer jedinou možnosťou ako získať nové materiály pre ďalšie vedecké 
skúmanie. K realizácii terénneho výskumu potrebuje archeológ získať osvedčenie o odbornej 
spôsobilosti na vykonávanie terénneho výskumu (neoficiálne sa nazýva i licencia) – o tom 
ešte ďalej.  
 
V archeologickej komunite na Slovensku pôsobia tiež odborníci, ktorí okrem archeológie 
vyštudovali i ďalší odbor  z oblasti prírodných, technických alebo spoločenských vied, ale ich 
často potrebné dvojodborové uplatnenie v praxi z pohľadu pracovných pozícii v archeológii 
je skôr náhodné ako koncepčne vytvárané. 

 
 

Inštitúcie pôsobiace v archeológii na Slovensku  

V súčasnosti archeológiu na Slovensku zastrešuje niekoľko typov inštitúcií s odlišným 
charakterom činnosti. Tieto inštitúcie sa dajú rozdeliť do piatich základných kategórií2: 

 
 

Ochrana pamiatkového / archeologického fondu 

V podnadpise sme do zátvorky uviedli (archeologického), aby sme zdôraznili, že sa 
zaoberáme tou časťou činnosti a zákonov orgánov na ochranu pamiatkového fondu, ktorá sa 
cielene špecializuje na ochranu archeologických pamiatok. Orgánmi štátnej správy na 
ochranu pamiatkového fondu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej ministerstvo), 
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (ďalej Pamiatkový úrad SR) a krajské pamiatkové 
úrady (ďalej KPÚ). Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy na ochranu pamiatkového 
fondu vypracúva koncepciu ochrany pamiatkového fondu, usmerňuje činnosť pamiatkového 
úradu a preskúmava jeho rozhodnutia vydané v správnom konaní, riadi a kontroluje výkon 
štátnej správy a vykonáva ústredný dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu, utvára 
podmienky grantového a viaczdrojového systému financovania záchrany a obnovy 
kultúrnych pamiatok, pričom spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy na úseku 
ochrany pamiatkového fondu, s orgánmi územnej samosprávy a s odbornými vedeckými 
inštitúciami a koordinuje medzinárodnú spoluprácu a proces integrácie do medzinárodných 
štruktúr na úseku ochrany pamiatkového fondu. 

                                                      

2
 Toto členenie bolo použité i pri vyhodnocovaní údajov z prieskumu archeologickej komunity v SR, kategória 

pracoviska (kap. V). Rovnaké členenie bolo použité i v staršej správe Disco, v ktorej sú uvedené i ďalšie 
podrobnosti, ktoré tu neopakujeme (Fottová a kol. 2008 10). 



11 
 

 
KPÚ vykonáva štátnu správu vo svojom územnom obvode, ktorým je územný obvod kraja, 
rozhoduje o právach a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb na úseku ochrany 
pamiatkového fondu“. KPÚ tiež určuje druh, rozsah, spôsob vykonávania archeologického 
výskumu. KPÚ tiež v spolupráci s príslušným stavebným úradom zabezpečuje podmienky 
ochrany archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní a v spolupráci s orgánmi 
územnej samosprávy zabezpečuje odbornú konzerváciu, vhodné využitie a prezentáciu 
nehnuteľných archeologických nálezov a archeologických nálezísk podľa možností v 
pôvodných nálezových súvislostiach. Na základe výpisu z evidencie archeologických nálzísk 
vedenej Pamiatkovým úradom vedie KPU evidenciu archeologických nálezísk vo svojom 
územnom obvode.   
 
Pamiatkový úrad SR vykonáva v druhom stupni štátnu správu na úseku ochrany 
pamiatkového fondu vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhodujú KPÚ. Pamiatkový úrad 
SR na podnet stavebného úradu, KPÚ alebo z vlastného podnetu tiež rozhoduje o 
nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum. Pamiatkový úrad SR tiež spolupracuje s 
občianskymi združeniami a nadáciami zriadenými na záchranu, využívanie a prezentáciu 
pamiatkového fondu a podieľa sa na medzinárodných projektoch ochrany a obnovy 
kultúrnych pamiatok a pamiatkových území,  spolupracuje s medzinárodnými organizáciami 
a partnerskými inštitúciami v zahraničí a vykonáva tiež iné funkcie s celoslovenskou 
pôsobnosťou (vedenie osobitného archívu, zabezpečenie výskumných a reštaurátorských 
prác, rozvoj teórie a metodológie, vykonávanie a koordinovanie dokumentačnej, 
vzdelávacej, výchovnej, edičnej a propagačnej činnosti a pod.  
 
Okrem orgánov štátnej správy sa na ochrane pamiatkového fondu v SR môže podieľať orgán 
zriadený iným zriaďovateľom ako je štát. Na Slovensku máme iba jednu takúto inštitúciu, 
ktorá bola zriadená v roku 1968 pod názvom Mestská správa pamiatkovej starostlivosti a 
ochrany prírody . V roku 1992 bola transformovaná na Mestský ústav ochrany pamiatok 
(ďalej len MÚOP). MÚOP je jednou z kľúčových organizácií, ktorá odborne dozerá na 
rekonštrukciu pamiatok v Bratislave. Na rekonštrukciách sa zúčastňuje od ich samého 
začiatku, keď na požiadanie investorov vypracováva odborné podklady na prípravu obnovy 
pamiatok v pamiatkových zónach a na územiach pamiatkového záujmu. 
 
MÚOP zabezpečuje  odbornú pomoc, evidenciu, spracovanie informácií, podkladov a 
podnetov v oblasti ochrany pamiatok, pamiatkovej rezervácie a pamiatkových zón, hlavného 
mesta, archeologický výskum na území Bratislavy (viac k  činnosti pozri 
http://www.muop.bratislava.sk). 
 
 

Archeologický ústav SAV  

Archeologický ústav SAV je najväčším archeologickým pracoviskom v SR a zároveň jediným 
archeologickým vedeckým pracoviskom v SR zriadeným na tento účel zo zákona Slovenskou 
akadémiou vied ako jedna z jej organizácií (p. § 2 zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej 
akadémii vied v znení neskorších predpisov). Podľa § 1 ods. 1 citovaného zákona je 
„Slovenská akadémia vied ... samosprávna vedecká inštitúcia Slovenskej republiky, ktorej 
činnosť je zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky“. Podľa zriaďovacej 

http://www.muop.bratislava.sk/
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listiny Archeologického ústavu SAV vydanej Slovenskou akadémiou vied 9. septembra 2003 
sa zriadenie Archeologického ústavu ako vedeckej organizácie Slovenskej akadémie vied 
datuje 18. júnom 1953. Podľa článku 1 tejto zriaďovacej listiny ústav rozvíja 
vedeckovýskumnú činnosť vo vednom odbore „archeológia“ a príbuzných vedných 
disciplínach, vykonáva a s celoslovenskou pôsobnosťou koordinuje archeologické výskumy, 
uskutočňuje vedeckú výchovu, zabezpečuje publikáciu výsledkov vedeckovýskumnej činnos- 
ti prostredníctvom periodickej a neperiodickej tlače, vytvára a spravuje študijné a 
porovnáva- cie zbierky dokladajúce ľudskú činnosť v praveku, včasnej dobe dejinnej a 
stredoveku, vedie centrálnu dokumentáciu archeologických nálezísk na Slovensku 
(Centrálna evidencia arche- ologických nálezísk na Slovensku/CEANS) a vyhotovuje odborné 
stanoviská a vyjadrenia pre orgány samosprávy, štátnej správy a špecializovanej štátnej 
správy, vykonáva podnikateľskú činnosť v rozsahu podľa ustanovenia § 15 ods. 6 zákona č. 
133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied, v súvislosti s plnením svojich hlavných úloh. 

 
Sídlom AÚ SAV je Nitra, ústav má detašované pracoviská v Košiciach a v Spišskej Novej Vsi a 
výskumnú základňu vo Zvolene. Z objektívnych dôvodov, t.j. vzhľadom na základný účel a 
predmet činnosti definovaných v zriaďovacej listine majú zástupcovia Archeologického 
ústavu výrazné zastúpenie v Archeologickej rade, poradnom orgáne Ministerstva kultúry SR. 
 

Archeologický ústav SAV redakčne pripravuje a vydáva časopisy Slovenská archeológia, 
Študijné zvesti AÚ SAV (ŠZ AÚ SAV), Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku (AVANS), 
Východoslovenský pravek a v spolupráci s Národným numizmatickým komitétom SR aj 
časopis Slovenská numizmatika. Ďalej sú to monografické série Archaeologica Slovaca 
Monographiae (so subradmi Studia, Communicationes, Catalogi, Fontes), Acta 
Interdisciplinaria Archaeologica a Archeologické pamätníky Slovenska. V rámci 
monografických sérií vyšli aj zväzky I – XIII série Materialia Archaeologica Slovaca (vydávanie 
tejto edícia bolo ukončené).  
 

Múzeá 

Múzeá v SR z územného hľadiska sú podľa § 11 ods. 1 zákona č. 115/1998 o múzeách a 
galériách a o ochrane predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov 
(v tomto odseku ďalej len zákon) 
 
a) celoštátne,  
b) regionálne (KPU)  
c) mestské.  
 
Zriaďovateľom múzeí (a galérií) môže byť ústredný orgán štátnej správy (zriaďuje celoštátne 
špecializované múzeá), samosprávny kraj (zriaďuje regionálne múzeá a galérie) alebo obec 
(zriaďuje miestne múzeá a galérie; § 11 zákona). Prvoradým poslaním múzea (či galérie) 
podľa § 2 ods. 3 zákona je zhromažďovanie, zhodnocovanie vedeckými metódami a odborné 
spravovanie zbierkových predmetov na základe prieskumu a vedeckého výskumu. Zbierkové 
predmety má múzeum (alebo galéria) následne sprístupňovať verejnosti a využívať ich vo 
verejnom záujme. Celo- štátne múzeum a galéria je Slovenské národné múzeum a Slovenská 
národná galéria, ktoré sú vrcholnými zbierkotvornými, vedeckovýskumnými a kultúrno-
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vzdelávacími ustanovizňami, ústrednými informačnými, metodickými, koordinačnými, 
štatistickými a vzdelávacími cen- trami pre oblasť múzejnej činnosti a galerijnej činnosti (§ 
11 ods. 3 zákona). Do kategórii múzeí realizujúcich archeologické činnosti spadajú všetky tri 
kategórie múzeí, t. j. múzeá celoštátne (napr. Slovenské národné múzeum), regionálne aj 
miestne.  Medzi múzeami sa na archeologických činnostiach najväčším podielom zúčastňuje 
Archeologické múzeum Slovenského národného múzea (ďalej Archeologické múzeum SNM), 
ktoré sídli v Bratislave.  
 
Archeologické múzeum SNM je špecializovaným múzejným pracoviskom s celoštátnou 
pôsobnosťou. Zameriava sa na získavanie, evidenciu, reštaurovanie, uchovávanie, 
prezentovanie a publikovanie archeologických nálezov na území Slovenska od praveku až po 
vrcholný stredovek. Vedecko - výskumnú činnosť Archeologického múzea SNM predstavujú 
predovšetkým terénne výskumy a prieskumy, ktoré sa uskutočňujú v úzkej spolupráci s 
inými odbornými inštitúciami a ich pracovníkmi . Archeologické múzeum SNM poskytuje 
odborné lektorské služby, doplnené premietaním videofilmov s archeologickou tematikou, a 
konzultácie odborných pracovníkov pre verejnosť. Archeologické múzeum SNM tiež 
redakčne pripravuje a vydáva vlastné publikácie (napr. Zborník SNM – Archeológia). 

 
Ostatné múzeá zamestnávajúce archeológov vykonávajú archeologickú činnosť v závislosti 
od potrieb regiónu, ochoty zriaďovateľa či vedenia konkrétneho múzea podieľať sa na tejto 
činnosti a od aktivity archeológa samotného.  
 
K hlavným pracovným aktivitám múzea patria: 

 výstavy a podujatia s archeologickou tematikou (napr. dni experimentálnej 
archeológie,  akcie pre deti a školy apod.)  

 organizovanie a realizácia terénneho archeologického výskumu či už vlastnými 
prostriedkami (v prípade, že majú oprávnennie na vykonávanie archeologických 
výskumov alebo v spolupráci s inými inštitúciami;  

 

Vysoké školy 

Vysoké školy sú podľa §1 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 
neskorších predpisov (v tomto odseku ďalej len „zákon“; úplné znenie zákona – zákon č. 
175/2008 Z. z.) vrcholné vzdelávacie, vedecké a umelecké ustanovizne. Podľa § 2, ods. 2 
zákona sa vysoké školy so sídlom na území Slovenskej republiky delia na verejné vysoké 
školy (verejnoprávna a samosprávna inštitúcia, ktorá sa zriaďuje a zrušuje zákonom), štátne 
vysoké školy (zriadené príslušnými ministerstvami) a súkromné vysoké školy. Hlavnou 
úlohou vysokých škôl je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivé vedecké 
bádanie alebo tvorivá umelecká činnosť (§ 1, ods. 3 zákona). Podľa § 7 zákona č. 172/2005 Z. 
z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o 
organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 
sú vysoké školy definované aj ako právnické osoby vykonávajúce výskum a vývoj. 
 

Na Slovensku máme tri univerzity so študijným odborom archeológia (č. ŠO 3 2.1.25) alebo 
klasická archeológia (č. ŠO 2.1.26) . Sú to Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita 



14 
 

Konštantína Filozofa v Nitre a Trnavská univerzita v Trnave. Na ďalších štyroch univerzitách 
sa archeológovia podieľajú na výučbe príbuzných spoločenskovedných disciplín (Prešovská 
univerzita v Prešove, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzita Mateja Bela v 
Banskej Bystrici a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre). Všetky patria k verejným vysokým 
školám s vlastnou samosprávou. Preto sme ich uviedli v rámci delenia skúmaných inštitúcií 
podľa zriaďovateľa ako samostatnú skupinu. Archeológovia z univerzitných pracovísk v rámci 
úloh v oblasti vedy vykonávajú aj terénny archeologický výskum.  
 

Súkromné spoločnosti 

Súkromné archeologické spoločnosti vznikli na Slovensku po roku 2006.  Hlavným cieľom 
týchto spoločností je realizácia archeologických výskumov na Slovensku a to najmä 
záchranných archeologických výskumov podľa § 37 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu. K decembru 2013 pôsobilo v Slovenskej republike 13 súkromných 
archeologických spoločností s oprávnením na vykonávanie archeologických výskumov na 
území Slovenska. Ich samotný vznik bol vyvolaný zvýšenou potrebou vykonávať 
archeologické výskumy prevažne záchranného charakteru v súvislosti s rozvojom stavebnej 
činnosti a zmenených právnych predpisov. 

 
Aj táto základná charakteristika archeológov a ich činnosti v SR ukazuje, že hlavná činnosť 
archeológa je do veľkej miery ovplyvnená hlavnou činnosťou charakterizujúcou jeho 
zamestnávateľskú inštitúciu. Je na osobnej angažovanosti každého archeológa a každej 
inštitúcie, do akej miery budú vstupovať aj do oblastí nedefinovaných ich hlavnou činnosťou. 
Spolupráca medzi jednotlivými typmi inštitúcií a ich zamestnancami je bežnou praxou a 
mení sa podľa aktuálnych potrieb jednotlivých inštitúcií, prípadne na základe aktuálnych 
spoločenských požiadaviek.  
 
 

Dotazník 

Hlavnou formou zisťovania údajov o archeologickej komunite v projekte Disco bol 
„dotazník“, ktorý sa rozposielal inštitúciám zamestnávajúcim archeológov a vyvíjajúcim 
archeologickú činnosť. Koncepcia tvorby otázok dotazníka sa riadila cieľom zhromaždiť dáta  
porovnateľné medzi jednotlivými štátmi a zmapovať archeologickú komunitu v Európe 
z najrôznejších hľadísk. Otázky boli vypracované podľa vyskúšaného modelu dotazníka, ktorý 
bol použitý v projekte Discovering 2006-2008 (Fottová a kol. 2008).  Niekoľko drobných 
zmien súviselo so zadaním projektu Discovering 2012-2014. Dotazník pozostával z dvoch 
častí. V prvej boli zisťované základné údaje o oslovenej inštitúcii, v druhej sa pozornosť 
sústredila na jednotlivé kategórie pracovníkov podľa pracovného zaradenia, ktorí pracujú 
v oslovenej inštitúcii v obore archeológia. Dotazník  sa v tejto práci nachádza v prílohe č. 3. 
Bol rozposielaný spolu so sprievodným listom (príloha č. 2). 
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Zber údajov 

Pred rozposielaním dotazníka bol vypracovaný adresár inštitúcií zamestnávajúcich 
archeológov alebo vyvíjajúcich archeologickú činnosť. Pri tvorbe tohto adresára bol využitý  
zoznam z predchádzajúceho projektu Discovering 2006-2008 (Fottová a kol.  2008, príloha č. 
1), ale vylúčili sme z neho  inštitúcie, ktoré archeológov nezamestnávajú a doplnili tie, ktoré 
archeológov zamestnávajú, ale neboli spomínané v staršom adresári. Prítomnosť 
archeológov v danej inštitúcii sme overovali osobne pred vyatvorením adresára a 
rozposielaním dotazníka. K tvorbe aktuálneho adresára inštitúcii alebo ich častí, ktoré 
zamestnávajú archeológov a vyvíjajú archeologickú činnosť, sme využili tiež webové stránky 
Ministerstva kultúry SR (Zoznam právnických osôb, oprávnených vykonávať archeologický 
výskum, Zoznam konzultantov Archeologickej rady, Zoznam múzeí a galérií SR), 
Pamiatkového úradu SR (najmä Zoznam archeológov PÚ SR), Slovenskej archeologickej 
spoločnosti (Zoznam členov SAS), Zoznam múzeí SR, Zoznam múzeí SNM (internetové adresy 
sú v tejto práci uvedené v prílohe č. 4) a osobné kontakty.  Takto sme vytvorili zoznam 74 
archeologických inštitúcií alebo ich častí s adresami, ktoré platili k 31.3.2013 a aktualizovali 
sme ich k dátumu 1.3.2014 (príloha č. 1).  

Niektoré inštitúcie majú územné alebo detašované pracoviská v iných krajoch ako je ich 
hlavné sídlo. Napríklad Pamiatkový úrad SR má okrem pracoviska v Bratislave na rôznych 
miestach Slovenska  rozmiestnených 13 ďalších pracovísk alebo ich detašovaných pracovísk, 
v ktorých pracujú archeológoviva. Podobne Archeologický ústav SAV má okrem základne 
v Nitre ešte 3 vysunuté pracoviská s archeológmi, ktorí tu trvale pracujú a to v Košiciach, 
Zvolene a Spišskej Novej Vsi.  Pamiatkový úrad ako i Archeologický ústav SAV odpovedali 
každý jedným dotazníkom za všetky svoje pracoviská. Údaje o počte archeológov a osôb 
pracujúcich v archeológií k územným pracoviskám Pamiatkového úradu ako 
i Archeologického ústavu SAV boli doplnené z internetových stránok, prípadne osobným 
telefonickým alebo mailovým vyžiadaním. V prípade Slovenského národného múzea sme 
dotazníkom oslovili každé múzeum osobitne, rovnako sme postupovali i pri vysokých 
školách, kde sme poslali dotazník všetkým katedrám, na ktorých pracujú archeológovia 
(napríklad UKF Nitra - 2 katedry). Tento postup si vyžiadala právna subjektivita - každé 
múzeum Slovenského národného múzea ako i katedry vysokých škôl majú osobitné 
postavenie a vlastné organizačné, personálne a ekonomické pozadie. Spolu sme teda 
prostredníctvom e-mailov rozposlali 58 dotazníkov. S rozposielaním sa začalo v marci 2013. 
V auguste sme pristúpili k urgovaniu odpovedí telefonicky alebo osobne, pretože nám 
vyplnené dotazníky vrátila iba štvrtina oslovených.  Platnosť údajov sme pôvodne 
termínovali k 1.4.2013. Dátum sme zvolili tak, aby zahŕňalo celoročne zamestnávané osoby, 
ale nie krátkodobých sezónnych pracovníkov, ktorí sú najímaní na konkrétne terénne 
výskumy obvykle v letných mesiacoch.  

 

Metodika vyhodnocovania získaných údajov 

Pri štatistickom vyhodnocovaní údajov sme mohli brať do úvahy ako východzí údaj základný 
počet inštitúcii, teda počet pracovísk bez detašovaných a územných pracovísk PÚ SR a AÚ 
SAV t.j. spolu 58. Častým variantom bolo spracovávanie údajov pri zarátaní všetkých 
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pracovísk z adresára, teda vrátane detašovaných pracovísk  PÚ SR a AÚ SAV  t.j. spolu 74.   
Niekedy  sme vyhodnocovali údaje z pohľadu oboch aspektov.  

Údaje  boli vyhodnocované z pohľadu ďalších aspektov:   
a/ podľa deklarovanej hlavnej činnosti inštitúcie 
b/ podľa zriaďovateľa inštitúcie 
c/ podľa kategórie pracoviska 
 
 Pre údaj o hlavnej činnosti archeologických pracovísk berieme do úvahy  hlavnú oblasť jeho 
činnosti, teda muzeálnu pre múzeá, pedagogickú pre vysoké školy, terénny výskum pre 
súkromné spoločnosti, vedecký výskum pre SAV, ochranu archeologických pamiatok pre 
pamiatkové organizácie (k hlavnej činnosti archeologických pracovísk pozri tiež kapitolu 
o archeológii v SR v správe Fottová a kol. 2008, 7-17).  

Z pohľadu zriaďovateľa poznáme na Slovensku 4 možnosti: štát,  krajskú inštitúciu (VÚC), 
mesto alebo súkromnú spoločnosť.   

Kategórie pracovísk rovnako ako v predchádzajúcom projekte Disco, rozlišujeme na múzeá, 
univerzity, SAV, ochranu pamiatok a súkromné organizácie (Fottová a kol. 2008, 21).   

Viaceré dotazníky sa nám vrátili vyplnené čiastočne alebo v niektorých otázkach zmätočne. 
K najčastejším nedorozumeniam pri respondentoch z múzeí patrila otázka č. 3 v prvej časti 
dotazníka, ktorá sa týkala počtu pracovníkov. 58% opýtaných vyplnilo všetkých pracovníkov  
múzea miesto pracovníkov, ktorí sú archeológmi alebo pracujú s archeologickými nálezmi 
(napríklad reštaurátori). K najčastejším nedorozumeniam u všetkých respondentov patrili 
otázky o počte pracovníkov č. 3 a 5 v časti 2. Pri veľkých zamestnávateľoch ako je napríklad 
AÚ SAV sa nezhodovali údaje o počte osôb podľa veku a pohlavia s údajmi o pracovnej dobe 
(otázka 3 a 5 v časti 2) a tieto zas s údajmi o počte pracovníkov v časti 1 (otázka 3). Tieto 
nedorozumenia sme potom kontrolovali pomocou internetu, prípadne prekonzultovali 
s respondentami a odpovede opravili podľa skutočného počtu archeológov alebo iných osôb 
pracujúcich v archeológií. V prípade AÚ SAV sme použili internetové údaje o interných 
pracovníkoch uvedené na stránkach tohto pracoviska, aby sme získali aktuálny údaj o počte 
archeológov ako i iných pracovníkov pracujúcich v tejto inštitúcii.  

 Pre tie inštitúcie, od ktorých sme nedostali odpoveď, sme doplnili údaje o počtoch 
archeológov z webových stránok. Nebolo však možné takto postupovať pri všetkých 
otázkach dotazníka, niektoré otázky nemali iné zdroje na odpoveď okrem respondentov, 
preto sme ich nemohli doplniť prípadne opraviť. Z toho dôvodu východzie údaje ku každej 
vyhodnocovanej otázke sa môžu odlišovať podľa počtu odpovedí, ktoré sme mali 
k dispozícii. 
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Úspešnosť dotazníka 

a/ 

 

b/ 

 

Obr. 1 - úspešnosť dotazníka vyhodnotená: a-podľa základných inštitúcii (58); b- v rámci 
všetkých pracovísk vrátane detašovaných (74). 
 

 

Kategória 
pracoviska 

Počet pracovísk 
zamestn.arch. 

Počet vyplnených 
dot. 

Nereagujúce inšt. 

Múzeá 35 24 11 

Univerzity 7 3 4 

SAV 4 4 0 

Ochrana pamiatok 15 15 0 

Súkromné 13 6 7 

Spolu 74 52 22 

Tab. 1 - porovnanie dát úspešnosti dotazníka vo všetkých inštitúciách zamestnávajúcich 
archeológov v SR. 

 
Dotazníkom sme oslovili 58 inštitúcii, teda celkovo 74 pracovísk, ktoré zamestnávajú 
archeológa a realizujú rôzne archeologické aktivity. Vrátilo sa 36 vyplnených dotazníkov, 
ktorých odpovede sa týkali 52 pracovísk. Úspešnosť dotazníka vyjadrená v percentách podľa 

vyplnené 
dotazník

y 
69% 

bez 
odpoved

e 
31% 

vyplnené 
dotazníky 

70% 

bez 
odpovede 

30% 
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počtu odoslaných a vyplnených dotazníkov  bola  69%. Úspešnosť dotazníka v 
absolútnom počte inštitúcií vrátane územných častí a detašovných pracovísk vyjadrená 
v percentách bola 70%. 22 inštitúcii (30%), ktoré podľa zdrojov získaných z internetu na 
Slovensku zamestnávajú archeológov, nám ani do predĺženej uzávierky prijímania 
dotazníkov (1.12.2013) v písomnej forme dotazník nevyplnilo a nespravili tak ani po tomto 
termíne.  Detaily o počtoch inštitúcii, ktoré  poskytli  písomné odpovede formou dotazníka 
ako i o tých, ktoré sa do výskumu o zamestnanosti slovenskej archeologickej komunity 
nezapojili,  sú graficky vyjadrené na grafoch 1a,1b.  

 

 

Obr. 2 - úspešnosť dotazníka na pracoviskách zamestnávajúcich archeológov. 
 

Pre potreby prezentovania tohto  prieskumu formou tabuliek a grafov sme rovnako ako 
v staršej časti projektu DISCO (Fottová a kol. 2008,21), názvy  kategórii pracovísk skrátili  
nasledovne: 

Ochrana  pamiatkového fondu  -  ochrana pamiatok (alebo pam.) 

Archeologický ústav SAV  –  SAV 

Múzeá – múzeá (alebo muz.) 

Súkromné spoločnosti  –  súkromné orgs. (alebo priv.) 

Vysoké školy – univerzity (alebo univ.) 

 

Z  vyhodnotenia zodpovedaných dotazníkov vyplýva, že najviac  odpovedí  poslali jednotlivé 
múzeá a 100% odpovedí poskytli Orgány štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu 
a Archeologický ústav (tab.1). Opätovne  treba uviesť, že Archeologický ústav odpovedal 
jedným dotazníkom za všetky svoje pracoviská vrátane vysunutých a rovnako Pamiatkový 
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úrad odpovedal jedným dotazníkom za všetky pracoviská, v ktorých zamestnáva 
archeológov a osobitným dotazníkom reagovalo naše najstaršie archeologické pracovisko 
zamerané na ochranu aj archeologických pamiatok a to MUOP Bratislava. Na tab. 1 sú 
vyjadrené všetky inštitúcie zamestnávajúce archeológov v SR. Z tejto analýzy vyplýva, že 
najväčší počet inštitúcii zamestnávajúcich archeológov predstavujú na Slovensku múzeá 
a orgány štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu. Relatívne vysoký počet je tiež 
súkromných inštitúcií. 

 

Porovnanie úspešnosti dotazníka  s predchádzajúcim projektom DISCO 

Úspešnosť dotazníka v prvom projekte Disco v roku 2007 bola vyjadrená v niekoľkých 
rovinách. V skupine všetkých oslovených bola úspešnosť 70%, v skupine inštitúcií 
zamestnávajúcich archeológov bola úspešnosť 87%. Vyjadrené počtami, do dotazníka sa 
v roku 2007 zapojilo 50 inštitúcii (Fottová a kol. 2008, 21-23). Ak by sme zobrali do úvahy 
údaj o úspešnosti u všetkých oslovených inštitúciách, tak úspešnosť 70% bola v roku 2014 
rovnaká ako v roku 2007. Z pohľadu inštitúcií zamestnávajúcich archeológov bol dotazník 
úspešnejší o 16%  v roku 2007. Z pohľadu porovnania počtu zapojených inštitúcii v staršom 
projekte DISCO v roku 2007 a v aktuálnom v roku 2014, bol dotazník mierne úspešnejší 
v roku 2014, kedy sme získali odpovede od 52 inštitúcii, ktoré na Slovensku zamestnávajú 
archeológov. Z uvedených faktov možno usudzovať, že archeologickú komunitu na 
Slovensku projekt DISCO a jeho výsledky neprestali zaujímať.  

 

Prieskum archeologických inštitúcií 

V tejto kapitole sa vyhodnocujú jednotlivé údaje organizácií, ktoré zamestnávajú 
archeológov, ako i počty archeológov a ďalších osôb pracujúcich v archeológii. V štruktúre 
podkapitol,  pokiaľ to je možné, sa postupuje v poradí ako boli zostavené otázky v dotazníku.  

V úvodných častiach tejto práce sme venovali pozornosť vyčleneniu a podrobnému opisu 
základných kategórií inštitúcií, ktoré na Slovensku zamestnávajú archeológov (kapitola III.1-
5).  Otázky, ktoré sa v dotazníku  týkali činnosti inštitúcie, boli predmetom prvej časti 
dotazníka. Týkali sa zriaďovateľa, prevládajúcej činnosti inštitúcie a geografického 
vymedzenia jednak podľa činnosti a jednak podľa sídla inštitúcie a jej časti.   

 

Archeologické pracoviská a ich zriaďovateľ 

V Slovenskej republike zriaďovateľom inštitúcie, ktorá sa venuje archeologickej činnosti 
môže byť štát, kraj, mesto, súkromná osoba alebo organizácia. V prípade štátnych oganizácii 
sme osobitne vyčlenili univerzity a SAV (tab. 2). 
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Kategória organizáce podľa prevládajúcej činnosti Zriaďovateľ 

Múzeum (mestské) Mesto 

Múzeum krajské VÚC 

Múzeum (štátne) Štát 

Ochrana pamiatok Mesto 

Ochrana pamiatok Štát 

SAV Štát 

Univerzity Štát 

Súkromný Súkromný 

Tab. 2 - kategórie archeologických organizácií a ich  zriaďovateľ. 
 

Pre 52 organizácii alebo ich častí sme odpoveď o zriaďovateľovi získali dotazníkom, z toho tri 
inštitúcie neuviedli  zriaďovateľa správne alebo ho neuviedli vôbec. Chýbajúce informácie 
sme doplnili ako i skontrolovali pomocou internetu. Vyhodnotenie odpovedí  inštitúcií 
na otázku o zriaďovateľovi ako i hlavnej oblasti činnosti (č. 1.1 v dotazníku) je uvedené na 
tabele 3 a týka sa 49 inštitúcii a ich územných pracovísk. 

 

Kategória štát kraj mesto súkromný 

univerzity 2 - - - 

SAV 4 - - - 

Ochrana pamiatok 14 - 1 - 

Múzeá 5 14 3 - 

Súkromné org. - - - 6 

spolu 25 14 4 6 

Tab. 3 - počet inštitúcii v kategóriach archeologických organizácii, údaje podľa správne 
vyplnených dotazníkov. 
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Vyhodnotenie odpovedí  na  otázku o zriaďovateľovi ako i hlavnej oblasti činnosti (č.1.1 
v dotazníku) podľa informácii z iných zdrojov (týka sa 25 inštitúcii), ktoré na otázku 
neodpovedali alebo neodpovedali správne, je na tab. 4. 

 

Kategória štát kraj mesto súkromné 

univerzity 5 - - - 

SAV - - - - 

Pamiatky - - - - 

Múzeá 2 11 - - 

Súkromné org. - - - 7 

spolu 7 11 - 7 

Tab. 4 - archeologické organizácie podľa zriaďovateľa, údaje z iných zdrojov. 
 

Vyhodnotenie otázky o zriaďovateľovi i hlavnej oblasti činnosti (č. 1.1 v dotazníku),  podľa 
informácii zo všetkých zdrojov, sa týka  74 inštitúcií vrátane ich územných pracovísk. Otázku 
o zriaďovateľovi inštitúcií, ktoré zamestnávajú archeológov, sme mohli zodpovedať pre 
všetkých 74 organizácii alebo ich častí, nakoľko pre všetky organizácie zamestnávajúce 
archeológov na Slovensku možno nájsť na internete informáciu o zriaďovateľovi. 
Vyhodnotenie zriaďovateľa všetkých inštitúcii, ktoré zamestnávajú archeológov je uvedené 
na tab. 5.  

Všetky archeologické pracoviská na vysokých  školách sú súčasťou štátnych univerzít. Zatiaľ 
ani jedna zo súkromných vysokých škôl archeologické pracovisko nemá. Môžeme teda 
hovoriť o 30-tich  inštitúciach alebo ich častiach, ktoré zriadil štát.  Inštitúcie , ktoré štátu 
nepatria, ale vlastníkom a zriaďovateľom je kraj alebo mesto, spolu s inštitúciami založenými 
súkromnými majiteľmi,  sú v miernej prevahe. Podľa výsledkov prieskumu DISCO je ich na 
Slovensku spolu 44. Grafické znázornenie percentuálneho pomeru štátnych a iným 
zriaďovateľom založených inštitúcii alebo ich častí je znázornené na grafe č.3 (údaje zo 
všetkých zdrojov). 
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Kategória štát kraj mesto súkromné 

Univerzity 7 - - - 

SAV 4 - - - 

Ochrana 
pamiatok 

14 - 1 - 

Múzeá 5 27 3 - 

Súkromné org. - - - 13 

spolu 30 27 4 13 

Tab. 5 - zriaďovateľ  archeologických organizácií podľa  údajov zo všetkých zdrojov. 
 

 

 

Obr. 3 - pomer inštitúcii patriacich priamo štátu a inštitúcií zamestnávajúcich archeológov, 
ktorých zriaďovateľom je kraj, mesto alebo priamo súkromný subjekt. 

 

Archeologické pracoviská podľa prevládajúcej činnosti 

Kategórie prevládajúcej činnosti boli v dotazníku preddefinované  na základe predpokladu 
vyplývajúceho zo zriaďovateľských listín a zákonov, ktoré špecifikujú hlavný predmet 
činnosti a účel zriadeného zariadenia (podrobnosti pozri v kapitole III tejto práce). Podľa 
tejto koncepcie boli prevládajúce činnosti zhrnuté do nasledovných činností (Dotazník , 
príloha č. 3, otázka 1.1 _ prvý riadok): 

štát 
41% 

iní 
59% 
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a) terénny výskum a s ním spojené činnosti3  
b) archeologická pamiatková starostlivosť 
c) múzejná činnosť (starostlivosť o zbierky apod.)  
d) výchova a vzdelávanie 
e) technické, organizačné služby, špeciálne analýzy  

 

 

                                                      

3
 Pod touto kategóriou ďalej rozlišujeme: a/ terénny výskum a s ním spojené vedecké úlohy, ktorému sa venujú 

len pracoviská SAV. b/ terénny výskum zameraný na záchranné terénne akci, ktoré sú zároveň dôvodom 

založenia a tiež ekonomickou bázou fungovania tej-ktorej inštitúcie a venujú sa mu hlavne inštitúcie, ktorých 

zriaďovateľ je súkromný.   

 

Prevažujúca 
činnosť 

Ter.výskum 
a s ním 
spojené 

činnosti r. 
2013   

Archeologická 
pamiatková 

starostlivosťr. 
2013 

Muzejná 
činnosť, 

zbierky, r. 
2013 

Výchova 
a vzdelávanie 

r. 2013 

Technické 
organizačné 

služby, 
špeciálne 
analýzy r. 

2013 

ochrana 
pamiatok 

- 15 - - - 

SAV 4 - - - - 

Univerzitné 
pracoviská 

- - - 7 - 

Múzeá - - 35 - - 

Súkromné 
organizácie 

13 - - - - 

SPOLU 17 15 35 7 0 

Tab. 6 - zastúpenie pracovísk podľa prevládajúcej činnosti v r. 2013 . 
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Treba poznamenať, že popri hlavnej činnosti archeológovia obecne vykonávajú i rôzne ďalšie 
činnosti ako je terénny výskum, ochranu pamiatok, prednáškovú činnosť, redakčnú, 
publikačnú, tvoria a ochraňujú zbierky predmetov, dokumentujú apod. Cieľom tejto otázky 
nebolo zisťovať či sa týmito činnosťami zaoberajú a v akom rozsahu, ale zistiť zastúpenie 
pracovísk zamestnávajúcich archeológov podľa deklarovanej hlavnej činnosti  na základe 
zákonov, ktoré špecifikujú hlavný predmet činnosti  a účel zriadenia jednotlivých inštitúcií. 
Väčšina respondentov otázke porozumela a 49 respondentov uviedlo pre svoje pracovisko 
prevládajúcu činnosť. Dvaja z respondentov vymenovali všetky činnosti, ktorými sa ich 
pracovisko zaoberá a jeden na túto otázku neodpovedal. Tieto 3 odpovede ako i 22 
inštitúcii, ktoré na dotazník nereagovali, sme doplnili o prevládajúcu činnosť, ktorú sme 
získali z údajov uvedených na internetových stránkach (prehľad internetových prameňov vid 
príloha č. 4). Vyhodnotenie sa nachádza v tabele č. 6, vychádza z počtu všetkých inštitúcií 
ako i ich detašovaných pracovísk a je platné v roku 2013.  

Najviac inštitúcií sa venuje muzeálnej činnosti, výrazne menej inštitúcii má hlavnú činnosť 
archologický záchranný výskum alebo ochranu archeologických pamiatok. Najmenej 
inštitúcii venuje pozornosť výchove a vzdelávaniu.  

 

Archeologické pracoviská podľa prevládajúcej činnosti – porovnanie 
výsledkov s rokom 2007 

Údaje z roku 2013 sme v tabele č. 7 porovnali so staršími údajmi projektu DISCO 2006-2008, 
ktoré sa týkali pracovísk zo všetkých zdrojov (Fottová a kol. 2008, 22, tab. 3.3). Z tohto 
porovnania vyplýva,  že najväčšia zmena sa týka terénneho výskumu ako hlavnej činnosti 
a to u súkromných organizácií, ktorých počet v roku 2013 stúpol z pôvodných troch na 13, čo 
je nárast viac ako 300%. Zväčšil sa aj počet pracovísk venujúcich sa pamiatkovej činnosti 
a to o 25%. Podľa nášho výsledku sa v porovnaním s rokom 2007 zmenšil počet múzeí, ktoré 
zamestnávajú archeológov a to o 1 pracovisko. Tento výsledok, i keď ide o malý rozdiel, 
nemožno považovať za dobrý, pretože ukazuje trend stagnácie zamestnanosti archeológov 
v múzeách na Slovenku napriek tomu, že  väčšina múzeí má archeologické zbierky a veľa 
týchto múzeí nie je archeológmi obsadených alebo sú obsadené nedostatočne. 

Najmenšie zmeny sa týkajú pracovísk, ktoré deklarujú ako hlavnú činnosť výchovu 
a vzdelávanie, kde v porovnaní s rokom 2007 je v našom výsledku o jedno pracovisko viac.  

Bez zmeny zostala SAV,  ktorá okrem Nitry, hlavného sídla AÚ SAV má  vysunuté pracovisko 
vo Zvolene a detašované pracovisko v Košiciach a Spišskej Novej Vsi (patrí pod pracovisko 
v Košiciach). Rovnaký stav detašovaných pracovísk AÚ SAV bol i v roku 2007 (Fottová a kol. 
2008, 41). V roku 2007 sa SAV v štatistických analýzach Disco počítala ako jedno pracovisko 
vrátane vysunutého pracoviska v Košiciach, Spišskej Novej Vsi a vo Zvolene. Ale pre iné 
pracoviská sa brali do úvahy aj detašované pracoviská napríklad krajské pamiatkové úrady 
patriace Pamiatkovému úradu. V tejto práci sme zjednotili metodiku analýz  a v adresári 
a štatistike berieme do úvahy samostatne všetky vysunuté alebo detašované pracoviská 
centrálnych organizácii, teda aj AÚ SAV.   
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V súvislosti s pracoviskom, ktoré by zabezpečovalo technické, organizačné alebo špeciálne 
analytické odborné služby len pre archeológov je situácia nezmenená. Rovnako ako v roku 
2007 ani v roku 2014 takéto pracovisko na Slovensku nie je. Existujú však odborné 
pracoviská, ktoré zamestnávajú odborníkov napríklad antropológov  (PFUK, UKF-katedra 
biológie), ktorí dlhoročne  spolupracujú s archeológmi a niektorí pôvodne dlhé roky 
pracovali v AÚ SAV. Túto činnosť však tieto pracoviská nemajú deklarovanú ako hlavnú alebo 
dokonca špecializovanú pre archeológov, preto sme tieto inštitúcie nemohli považovať za 
archeologické alebo prevádzajúce archeologickú činnosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevažujúca činnosť Ter.výskum 
a s ním 
spojené 
činnosti 
r.2013 / 
r.2007 

Archeologická 
pamiatková 

starostlivosťr. 
2013 / r. 2007 

Muzejná 
činnosť, 

zbierky, r. 
2013 / r. 

2007 

Výchova 
a vzdelávanie 

r. 2013 /r. 
2007 

Technické 
organizačné 

služby, 
špeciálne 
analýzy r. 
2013 / r. 

2007 

Ochrana pamiatok - 15/12 - - - 

SAV 4/4 - - - - 

Univerzitné pracoviská - - - 7/6 - 

Múzeá - - 35/36 - - 

Súkromné organizácie 13/3 - - - - 

CELKOM 17/7 15/12 35/36 7/6 0/0 

Tab. 7 - zastúpenie pracovísk podľa prevládajúcej činnosti v r. 2013 / a v porovnaní s rokom 
2007. 
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Geografické vymedzenie archeologických inštitúcií podľa sídla 

 
 Celé 

Slovensko 
Kraj  Mesto 

Ochrana pamiatok 1 13 1 

SAV 1 3 - 

Univerzity 7 - - 

Múzeá štátne 6 - - 

Múzeá krajské - 23 3 

Múzeá mestské - - 3 

Súkromné organizácie 13 - - 

Spolu 28 39 7 

Tab. 8 - geografické vymedzenie činnosti archeologických pracovísk v r. 2013. 

 

Pôsobnosť archeologických inštitúcií  môže byť celoslovenská alebo zameraná na menšiu 
geografickú oblasť, konkrétne na kraj alebo mesto. Tieto skutočnosti sme zisťovali 
v dotazníku otázkou č. 1.2.  Na túto otázku odpovedali všetci respondenti, ktorí vyplnili 
dotazník, teda 36 základných inštitúcií, čo je 52  inštitúcií alebo ich častí a pre 22 inštitúcií 
sme zistili odpoveď podľa informácií z internetových stránok (zoznam pozri v prílohe č. 4).  

Pre vyhodnotenie odpovedí  o geografickom vymedzení činnosti sme archeologické 
pracoviská zoradili podľa kategórií hlavnej činnosti. Kategóriu múzeí sme ďalej rozdelili 
podľa zriaďovateľa na štátne, mestské a krajské. Vyhodnocovali sme všetky organizácie 
zamestnávajúce archeológov teda 74. Vyhodnotenie je vyjadrené na tab. 7. 

Z výsledkov uvedených v tab. č. 7 vyplýva, že na celé Slovensko sa vo svojom výskume 
zameriava 28 organizácii, 39 má krajskú pôsobnosť a 7 inštitúcii venuje pozornosť 
archeologickým pamiatkam konkrétneho  mesta a jeho okolia. To znamená, že 46 inštitúcií 
alebo ich častí, čo je 62% zo všetkých organizácii zamestnávajúcich archeológov na 
Slovensku, má zameranie regionálne ohraničené (obr. 4). Sú to predovšetkým múzeá 
a inštitúcie na ochranu  archeologických pamiatok. Súkromné organizácie sa vo svojej 
činnosti zameriavajú na celé Slovensko.  
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Obr. 4 - základné geografické vymedzenie pôsobnosti archeologických inštitúcií alebo ich 

častí, údaje zo všetkých zdrojov.  

V rámci prieskumu geografického vymedzenia archeologických pracovísk, sme zisťovali 
rozdelenie archeologických pracovísk podľa krajov. Vychádzali sme pri tom z dotazníka 
(príloha 3, otázka 1.2), kde mali zúčastnení vyznačiť regióny, na ktoré sa vzťahuje ich 
činnosť. V prípade, ak respondendti označili viac ako jeden kraj, resp. inú možnosť (napr. 
mesto, okres, celoslovenské pôsobenie), brali sme do úvahy kraj, v ktorom inštitúcia alebo 
jej detašované pracovisko sídli a teda aj vykonáva svoju činnosť. U inštitúcií, ktoré dotazník 
nevyplnili, sme doplnili príslušný kraj, v ktorom konkrétne pracovisko sídli. 

 Geografické rozloženie inštitúcii zamestnávajúcich archeológov podľa ich sídla ukazuje tab. 
9. Týka sa všetkých pracovísk alebo ich častí, ktoré zamestnávajú archeológov a pôsobia na 
Slovensku (obr. 5).  

 

kraj Počet  archeologických pacovísk 

Podľa sídla v kraji – rok 2014 

Bratislavský 12 
Trnavský 6 
Nitriansky 12 
Trenčiansky 4 
Banskobystrický 12 
Žilinský 9 
Košický 10 
Prešovský 9 
spolu 74 

Tab. 9 - archeologické inštitúcie podľa adresy sídla v krajoch SR v roku 2013. 
 

 

celé Slovensko 
38% 

región 
62% 
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Obr. 5 - počet archeologických pracovísk podľa krajov, údaje zo všetkých zdrojov. 
 

Z analýzy údajov vyplýva, že najviac inštitúcii zamestnávajúcich archeológov je počet 12 a to 
zhodne v troch krajoch – Bratislavskom, Nitrianskom a Banskobystrickom. V Košickom kraji 
má sídlo 10 archeologických inštitúcií alebo ich detašovných pracovísk, v Prešovskom 
a Žilinskom kraji má sídlo 9 archeologických inštitúcií alebo ich detašovaných pracovísk. 
Najmenej archeologických inštitúcií má sídlo v Trnavskom – 6 -  a Trenčianskom kraji, kde je 
najmenej inštitúcií na Slovensku (4).  

Územie Slovenskej republiky je členité a koncentrácia archeologických lokalít je 
v jednotlivých územných častiach rôzna i v rámci krajov. Najviac archeologických lokalít sa 
koncentruje v nížinných častiach Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, 
Banskobystrického, Košického kraja. Ďalší z  faktorov, ktorý ovplyvňoval hustotu 
archeologických sídiel ale hlavne ich význam súvisí s historickými udalosťami a vývojom 
archeologických kultúr. Z tohto pohľadu sú dôležité územia okolo Váhu v jeho strednej časti 
toku, čo je z pohľadu admninistratívneho členenia Slovenska práve Trnavský a Trenčiansky 
kraj.  

Bratislavský 

Trnavský 

Nitriansky 

Trenčiansky 

Banskobystrický 

Žilinský 

Košický 

Prešovský 
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Obr. 6 - počet archeologických inštitúcii v jednotlivých krajoch SR. 

 
Porovnanie výsledkov geografického vymedzenia archeologických inštitúcií 
s rokom 2007 

V našej tab. 8 porovnávame náš aktuálny údaj z roku 2014 s výsledkom z roku 2007 
(porovnali sme údaje pre všetky inštitúcie). Z výsledkov vyplýva, že v šiestich kajoch stúpol 
počet archeologických inštitúcií alebo ich častí, ktoré tu sídlia, v jednom kraji je rovnaký 
a v jednom klesol. Najviac nových inštitúcii pribudlo v Košickom kraji, ktorý v roku 2007 
patril ku krajom s najmenším počtom archeologických inštitúcií napriek tomu, že ide 
o región bohatý na archeologické náleziská.  Z  pôvodných štyroch tu sídliacich 
archeologických inštitúcií  stúpol ich počet v roku 2014 na desať.  Na druhej strane 
archeologickými náleziskami bohaté  Trenčiansky a Trnavský kraj zostali najmenej obsadené 
archeologickými inštitúciami, v Trnavskom kraji v porovnaní s rokom 2007, dokonca počet tu 
sídliacich archeologických inštitúcií klesol o jednu. Rovnaký počet inštitúcii zostal 
v Prešovskom kraji. 
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kraj Počet  archeologických pacovísk 

Podľa sídla v kraji – rok 2014 

Počet  archeologických pacovísk 

Podľa sídla v kraji – rok 2007 

Bratislavský 12 10 
Trnavský 6 7 
Nitriansky 12 9 
Trenčiansky 4 3 
Banskobystrický 12 9 
Žilinský 9 7 
Košický 10 4 
Prešovský 9 9 
spolu 74 58 
Tab. 10 - výsledky analýzy geografického vymedzenia archeologických inštitúcií podľa sídla 
v kraji v roku 2013 a v roku 2007. 

 

 

Obr. 7 - porovnanie počtu archeologických inštitúcii podľa sídla v kraji v roku 2013 a v roku 

 2007. 

 

Prieskum archeologickej komunity v Slovenskej 
republike 

 

Celkový počet pracovníkov v archeologických inštitúciách v roku 
2013 

Ako základ zamestnanosti archeológov sa berie do úvahy niektorá z foriem pracovnej 
zmluvy, teda aj v prípade, že osoba má nulový úväzok (napríklad z dôvodu materskej 
dovolenky alebo povolania do vládnych orgánov), ale platnosť zmluvy nie je ukončená 
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a zamestnanec sa po skončení podmienok, pre ktoré nie je v práci, môže do zamestnania 
vrátiť. Tieto miesta môžu byť obsadené dočasne zamestnanými archeológmi po dobu 
trvania podmienok zákonom povolenej prekážke v práci. Cieľom tohto projektu nie je 
kontrola, koľko ľudí aktuálne sedí v zamestnaní, ale koľko archeológov má uzatvorenú 
niektorú z foriem pracovnej zmluvy či dohody o pracovnej činnosti.  Osoby na internom 
doktorandskom štúdiu započítavame medzi zamestnancov v prípade, ak sú začlenené do 
projektov alebo sú priamo zamestnancami inštitúcie. Externí doktorandi sú obvykle 
zamestnaní v niektorej z inštitúcií, kde sme ich v našom prieskume už započítali. Osoby, 
ktoré sú zamestnané vo viacerých inštitúciach započítavame iba v jednej inštitúcii, kde majú 
najväčší úväzok. Týmito krokmi sme sa snažili zamedziť štatistickej chybe, ktorú by spôsobilo 
dvoj- či viacnásobné započítanie jednej osoby. 

Archeológ je odborný alebo vedecký pracovník s príslušným minimálnym vysokoškolským 
vzdelaním 2. stupňa (titul magister/Mgr.) Iné osoby pracujúce v archeológií zahrňujú jednak 
technické sily (kresličov, technikov, reštaurátorov ai.), jednak iných odborných tvorivých 
pracovníkov z príbuzných odborov, ktorí pracujú pracujú interdisciplinárne a špecializovane 
v archeológii (archeobotanikov, archeozoológov, atnropológov, numizmatikov, geofyzikov, 
geodetov a pod.). Zoznam názvov pracovných pozícií (príloha č. 5) bol zostavený z odpovedí 
z dotazníkov (Príloha č. 3, otázka v dotazníku č. 2.1a).  Ako „iní“ pracujúci v archeologickej 
inštitúcii4 sú zarátané osoby, ktoré pracujú vo výhradne na archeológiu orientovaných 
inštitúciách. Na Slovensku máme niektoré pracoviská, ktoré sú špecializované na 
archeológiu, a to je Archeologické múzeum Slovenského národného múzea, Archeologický 
ústav Slovenskej akadémie vied, niektoré univerzitné katedry a súkromné organizácie. 
V týchto inštitúciách všetci zamestnanci pracujú v archeológií alebo pre archeológiu, teda 
vrátane profesií ako je ekonómia, ošetrovanie nálezov, administratíva či špecializované 
knižnice (ďalej ako „iní v archeológii“). Pre tieto archeologické pracoviská berieme do úvahy 
všetkých zamestnancov ako osoby pracujúce v archeológii. Takýto postup nemožno uplatniť  
pre všetky inštitúcie, ktoré archeológov zamestnávajú alebo sa venujú archeologickej 
činnosti. Napríklad viaceré múzeá okrem archeológov zamestnávajú aj iných odborníkov 
napríklad zoológov, botanikov, národopiscov, knihovníkov, ekonómov apod. Nie je problém 
zo zamestnancov zistiť počet archeológov. Problémom sú však konzervátori či reštaurátori, 
lektori a iní technicky zameraní zamestnanci, ktorí sa nemusia archeologickej činnosti 
venovať. Z tohto dôvodu u týchto pracovísk ako osoby zamestnané v archeológií berieme do 
úvahy iba tých, ktorým túto činnosť potvrdil zamestnávateľ (v prípade vyplnených 
dotazníkov) alebo  sme informáciu získali z iných zdrojov. Sledujeme počty osôb pôsobiacich 
v acheológii, ktorí sú vedení ako zamestnanci v konkrétnej organizácii, platnosť údajov je 
k 31.3.2013. 

Počet zamestnancov pracujúcich v archeológií bol uvedený vo všetkých zodpovedaných 
dotazníkoch (36) a týkal sa 58 inštitúcií alebo ich častí. Avšak niektoré dotazníky neboli 
vyplnené správne. Rozdiely sa prejavovali v porovnaní udávaného počtu zamestnanca v časti 
1 a odpovede na otázku formy pracovného úväzku týchto zamestnancov (príloha č. 4 otázky 
2.5.6) . Cieľom tohto projektu je zistiť skutočný počet zamestnancov v archeológii, preto 
sme venovali veľkú pozornosť korekciám a zisteniu objektívneho údaju o počte 

                                                      

4
 Myslia sa zamestnania v administratíve, ekonómii, knižnici apod.  
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zamestnancov. Osobne sme konzultovali  s respondentami a porovnávali údaje z internetu, 
vytvorili sme menovitý zoznam osôb a overili ich pracovné zaradenie a na základe týchto 
krokov sme verifikovali sporné údaje v dotazníkoch.  

Pre  najväčšieho zamestnávateľa archeológov, Archeologický ústav SAV, sme údaje 
z dotazníka  korigovali podľa  menovitého zoznamu zverejneného na internete 
(http://www.archeol.sav.sk/onas_interp.php ). Počet archeológov bol v dotazníku  
vyplnenom AÚ SAV uvedený ako 66 osôb, ale v časti 2 pri pracovných pozíciach bolo 
uvedených 74 osôb. Podľa našich  overovaní vyššie spomínanou metodikou sme potvrdili 
správnosť druhého údaja. AÚ SAV zamestnáva  74 archeológov z toho je 15 interných 
doktorandov. Títo doktorandi sa podieľajú tiež na projektoch AÚ SAV alebo sú v stave 
zamestnancov, z toho dôvodu boli správne v dotazníku vyplnenom AÚ SAV v otázke 2.1 a 
zahrnutí medzi počet archeológov.  Pri iných pracoviskách sme doktorandov  zahrnuli do 
počtu zamestnancov iba  ak sa podieľali na plnení  projektov pracoviska. V opačnom prípade 
sme ich do počtu zamestnancov nezapočítali.  

Najčastejšie nedorozumenia v otázke počtu technikov a iných pracujúcich v archeológií sa 
vyskytovali v dotazníkoch z múzeí. Časť respondentov vyplnila všetkých svojich 
zamestnancov, nešpecifikovali, ktorí z nich pracujú v archeológií alebo sa archeologickou 
činnosťou zaoberajú. Počty sme verifikovali pre profesiu „archeológia“ vyššie spomenutou 
metodikou. 

Otázka na počet archeológov mala v dotazníku číslo 1.3 prvý riadok tabulky. 

 

Kategória 
pracoviska 

počet 
pracovísk 

archeológ z toho 
archeológ s 
oprávnením 

technici ostatní 
tvoriví 
odborní 
pracovníci 

iní v 
archeológii 

Spolu (bez 
údaja o 
licencii) 

Ochrana 
pamiatok 

15 34 11 0 0 1 35 

múzeá 24 41 19 21 1 5 68 

SAV 4 74 40 48 6 15 143 

Univerzity 3 21 10 2 3 0 26 

Súkromné 6 18 12 3 0 0 21 

Spolu 52 188 92 74 10 21 293 

Tab. 11 - počet osôb pracujúcich v archeológii (podľa kategórií pracovísk) na základe 
verifikovaných údajov z vyplnených a vrátených dotazníkov. 

 

Z dotazníkov (tab. 11) sme získali údaje pre 293 osôb pracujúcich v archeologických 
inštitúciách a vykonávajúcich archeologickú činnosť. Z tohto počtu bolo 188 archeológov, 74 
technických pracovníkov, 10 ostatných tvorivých pracovníkov pracujúcich v archeológii, 21 
iných pracujúcich na archeologických pracoviskách.  

 

http://www.archeol.sav.sk/onas_interp.php


33 
 

Kategória 
pracoviska 

počet 
pracovísk 

archeológ z toho 
archeológ s 
oprávnením 

technici ostatní 
tvoriví 

odborní 
pracovníci 

iní v 
archeológii 

Spolu (bez 
údaja o 
licencii) 

Ochrana 
pamiatok 

0 0 0 0 0 0 0 

múzeá 11 12 1 9 0 0 21 

SAV 0 0 0 0 0 0 0 

Univerzity 4 7 3 0 0 0 7 

Súkromné 7 17 7 2 1 0 20 

Spolu 22 36 11 11 1 0 48 

Tab. 12 - počet osôb pracujúcich v archeológii (podľa kategórií pracovísk) na základe údajov 
z iných zdrojov. 

 

22 inštitúcií dotazníky nevyplnilo, respektíve nereagovalo. Počet archeológov sme pre všetky 
inštitúcie zistili z informácii uvedených na internete. V prípade technických pracovníkov sme 
nedokázali vždy doplniť počet osôb, tieto údaje neboli uvedené v zdrojoch, ktoré sme mali k 
dispozícii. Dohľadané údaje pre inštitúcie, ktoré dotazník nevyplnili, sa týkajú 22 pracovísk, 
ktoré spolu zamestnávajú 36 archeológov, 11 technikov,1 osobu z oblasti iných tvorivých 
pracovníkov pracujúcich v archeológii, čo je spolu 48 osôb (tab. 12). Tieto dohľadané údaje  
sa v percentuálnom vyjadrení týkajú 14% zo všetkých osôb zamestnaných v archeológii na 
Slovensku (obr. 7).  

 

 

Obr. 8 - percentuálne vyjadrenie pomeru medzi počtom osôb získaných z dotazníkov 
a z iných zdrojov. 

Počet všetkých osôb pracujúcich v archeológii v roku 2013 bol 341 (tab. 13). Z pohľadu 
potrieb, ktoré si vyžaduje archeologický výskum, možno považovať počet technikov (85) 
k počtu archeológov (224) za nízky. Iba 21 osôb z kategórie „iní“ v archeológii (myslí sa 
administratíva, ekonómia atd.)  možno interpretovať i tak, že archeológovia sami vykonávajú 
i časť administratívnych a hospodárskych činností,  zrejme na úkor odpočinku alebo vlastnej 
práce. Tento stav možno pripísať zlej ekonomickej situácii archeologických pracovísk. 

 

86% 
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údaje z dotaznikov 

iné zdroje 



34 
 

Kategória 
pracoviska 

počet 
pracovísk 

archeológ z toho 
archeológ s 
oprávnením 

technici ostatní 
tvoriví 

odborní 
pracovníci 

iní v 
archeológii 

Spolu (bez 
údaja o 
licencii) 

Ochrana 
pamiatok 

15 34 11 0 0 1 35 

múzeá 35 53 20 30 1 5 89 

SAV 4 74 40 48 6 15 143 

Univerzity 7 28 13 2 3 0 33 

Súkromné 13 35 19 5 1 0 41 

Spolu 74 224 103 85 11 21 341 

Tab. 13 - počet všetkých osôb pracujúcich v archeológii, údaj zo všetkých zdrojov. 
 

 

 

Obr. 9 - vyjadrenie pomeru medzi počtom archeológov, archeológov s oprávnením a inými 
osobami, ktoré pracujú v archeológii (podľa kategórií pracovísk) na základe údajov zo 
všetkých zdrojov. 

 
Počet osôb pracujúcich v archeológii podľa hlavnej činnosti pracoviska je znázornený na 
obr. 9. Najviac archeológov sa realizuje v oblasti výskum vedeckého a terénneho (spolu 184 
osôb, z toho je 109 archeológov). V oblasti muzeálnej pôsobí 89 osôb, z toho je 53 
archeológov. Ochrane archeologických pamiatok sa venuje 35 osôb, z toho je 34 
archeológov. Pedagogickej činnosti sa venuje 33 osôb, z toho je 28 archeológov (tab. 13). 

Ak vychádzame z informácii zo všetkých zdrojov, tak najviac archeológov na jednom 
pracovisku je zamestnaných v AÚ SAV (74). Druhým najväčším zamestnávateľom 
archeológov sú múzeá. V týchto dvoch kategóriách pracovísk je zamestnaná i najväčšia 
skupina technikov (spolu 78), iba 7 technikov je zamestnaných v inej kategórii pracovísk.  
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Iných špecializovaných vedcov z  vedeckých odborov, ktorí sa v interdisciplinárnej práci 
špecializujú na archeológiu a sú zamestnaní v archeológií, zamestnávajú okrem AÚ SAV, kde 
ich je najviac, tiež ostatné kategórie pracovísk s výnimkou ochrany pamiatok.   

V kategórii archeológov sa sledoval aj počet osôb s osobitnou odbornou spôsobilosťou na 
vykonávanie archeologického výskumu (detailnejšie v kapitole II v tejto práci). Podľa našich 
zistení malo k novembriu 2013 na Slovensku 103 archeológov oprávnenie na vykonávanie 
archeologického výskumu. Najviac týchto archeológov pracuje v AÚ SAV a v múzeách, 
najmenej je zamestnaných na pracoviskách venujúcich sa ochrane archeologických pamiatok 
(tab. 13).  

 

Celkový počet pracovníkov v archeologických inštitúciách v roku 2013,  
porovnanie s rokom 2007 

 

Kategória 
pracoviska 

počet 
pracovísk 

/ 2007 

Archeológ 
/ 2007 

z toho 
archeológ 

s oprávnením 
/ 2007 

Technici 
/2007 

ostatní 
tvoriví 

odborní 
pracovníci / 

2007 

iní 
v archeológii 

/ 2007 

Spolu (bez 
údaja o 

licencii)/ 2007 

Ochrana 
pamiatok 

15/12 34/29 11/7 0/4 0/0 1/x 35/33 

Múzeá 35/36 53/50 20/23 30/53 1/0 5/x 89/103 
SAV 4/4 74/56 40/37 48/45 6/7 15/x 143/108 
Univerzity 7/6 28/35 13/8 2/3 3/3 0/x 33/41 
Súkromné 13/3 35/16 19/5 5/6 1/0 0 41/22 
Spolu 74/58 224/186 103/80 85/111 11/10 21/x 341/307 

Tab. 14 - porovnanie všetkých osôb pracujúcich v archeológii v roku 2013 s rokom 2007. 
 

Pri porovnávaní výsledkov o zamestnanosti osôb v archeologických inštitúciách (tab. 14)  je 
potrebné venovať najskôr pozornosť metodike získavania týchto údajov. Rozdiely medzi 
projektom Disco 2012/2014 a Disco 2006/2008 sa týkajú hlavne zberu dát o interných 
doktorandov. V roku 2007 sa interní doktorandi počítali všetci ako zamestnaní 
archeológovia, neskúmalo sa, či sú zapojení do činnosti pracoviska ako sme to spravili 
v tomto projekte. Preto údaje o počtoch archeológov na univerzitách v roku 2013 
v porovnaní s rokom 2007 môžu byť menšie práve vďaka nezapočítaným interným 
doktorandom, ktorí tu študujú, ale nie sú zapojení do činnosti pracoviska. Podľa údajov 
z internetu alebo vlastných zdrojov ide o cca 18 osôb. Podľa našich zistení na univezitách 
v roku 2013 bolo zamestnaných 28 archeológov, údaj z roku 2007 je 35 archeológov 
(Fottová a kol. 2008, 24, tab. 4). Tento výsledok by sme mohli interpretovať ako 
zmenšovanie počtu archeológov na univerzitách. Ak však použijeme rovnakú metodiku ako 
v roku 2007 a pripočítame k počtu 28 archeológov ešte 18 doktorandov, tak potom bude 
počet archeológov v roku 2013 na univerzitách 46 osôb, teda v porovnaní s rokom 2007 je 
väčší o 11 archeológov.  
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Počtu archeológov zamestnaných v acheologických inštitúciach sa týka ešte jeden rozdiel 
v metodike získavania údajov medzi Disco 2008 a 2014. V roku 2007 sa započítavali 
i archeológovia, ktorí pracujú v príbuzných odboroch, ktoré sa archeológie dotýkajú iba 
okrajovo. Napríklad odbory kultúry v krajoch, oddelenia Ministerstva kultúry mimo 
Pamiatkového úradu alebo školy, kde sa vyučuje história, ale nie archeológia, prípadne 
gymnázia. V roku 2013 sme tieto osoby nezapočítali medzi archeológov, brali sa do úvahy 
výhradne archeológovia na pracoviskách s definovanou archeologickou činnosťou. Podľa 
našich neoficiálnych zistení môže ísť o cca 10 osôb, ktoré vyštudovali odbor archeológia 
a v roku 2013 pracovali v odvetviach príbuzných archeológii. O počet týchto archeológov je 
zároveň zmenšený výsledok o počtoch zamestnaných osôb v roku 2013 v porovnaní s rokom 
2007. 
 
Ďalším rozdielom v metodike získavania dát o zamestnanosti osôb v archeológii v roku 2013 
v porovnaní s rokom 2007 je rozšírenie skupiny „iní“ o všetkých zamestnancov výhradne 
archeologických pracovísk (teda ekonómov, administratívu, knihovníkov napríklad v AÚ SAV 
alebo AM SNM). V roku 2007 sa tieto kategórie zamestnancov v archeológii nesledovali. 
Podľa výsledkov z roku 2013 sa počty týchto osôb týkajú AÚ SAV, kde ich je 15. V múzeách je 
5 pracovníkov a jedna takáto osoba pracuje v oblasti ochrany pamiatok. Spolu ide teda o 21 
osôb z kategórie iných v archeológii, ktoré sa v roku 2007 v projekte Disco nebrali do úvahy.  
 
Venovali sme pozornosť rozdielom v metodike zberu dát o počte osôb zamestnaných 
v acheológii v roku 2007 a v roku 2013 s cieľom zistiť, akou veľkou štatistickou chybou mohli 
poznačiť celkové výsledky.  Ukazuje sa, že kým v roku 2007 bolo započítaných do celkového 
počtu 30 osôb, ktoré sme nezobrali do úvahy v súčasnom projekte, avšak sme započítali 21 
osôb, ktoré nebral do úvahy minulý projekt Disco. Z uvedeného vyplýva, že celkové počty 
osôb zamestnaných v archeológii v roku 2013, ku ktorým sme dospeli, nie sú zaťažené 
významnou štatistickou chybou a môžeme ich porovnať s výsledkami projektu Disco v roku 
2007. Z tohto porovnania vyplýva konštatovanie, že počet osôb zamestnaných v archeológií 
na Slovensku má mierne stúpajúci trend (tab. 14), hoci tu by sme očakávali opačný trend.   
 
Počet technických profesii sme sledovali rovnakou metodikou v roku 2007 ako i v roku 2013 
(tab. 14). Z porovnania vyplýva, že v múzeách klesol počet technikov, rovnako ako 
v inštitúciách z oblasti ochrany pamiatok. Trvalo nízky počet technikov je na univerzitách 
a v súkromnom sektore. Mierne stúpajúci trend zamestnaných technikov pozorujeme 
v AÚSAV.  
 
Iní tvoriví odborníci s univerzitným vzdelaním druhého stupňa, ktorí sa špecializujú na 
archeologickú problematiku (antropológovia, numizmatici, archeobotanici atď), sa objavujú 
okrem pracovísk na ochranu pamiatok vo všetkých ostatných rezortoch. Ide o veľmi malú 
skupinu osôb (11), čo je o 1 osobu viac ako v roku 2007. Rozdiel, i keď opäť iba o jednu 
osobu, pozorujeme i v úbytku týchto osôb v AÚSAV v Nitre (tab. 14).  
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Celkový počet osôb zamestnaných v archeologických inštitúciách 
podľa zriaďovateľa v roku 2013 

 

Kategória štát kraj mesto súkromný spolu 

archeológ 139 36 14 35 224 

technik 54 26 0 5 85 

iní odborníci 10 0 0 1 11 

iní 20 0 1 0 21 

Spolu  223 62 15 41 341 

Tab. 15 - osoby pracujúce v archeologických inštitúciách podľa zriaďovateľa. Použité údaje 
pochádzajú  zo všetkých zdrojov. 
 

Najviac osôb pracujúcich v archeológii zamestnáva štát, najmenej mesto (tab. 15). Inštitúcie 
krajské a súkromné zamestnávajú spolu 103 osôb. 
 

 

 

Obr. 10 - počet osôb zamestnaných v archeológii v percentuálnom vyjadrení podľa 
zriaďovateľa. Údaje zo všetkých zdrojov. 

 

Vyjadrenie percentuálneho podielu zamestnaných osôb v archeológii ukazuje, že 65% 
zamestnáva štát a 35% zamestnávajú iní zriaďovatelia teda kraj, súkromný sektor alebo 
mesto (obr. 10). Ak porovnáme tento údaj s grafom č. 3 v tejto práci, tak vidíme, že štát je 
zriaďovateľom menšieho počtu inštitúcii, hoci zamestnáva väčší počet osôb pracujúcich 
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v archeológii. Súkromné inštitúcie zamestnávajú menší počet osôb, čo môžeme považovať 
za ekonomickejšie. Otázkou je, či v tejto situácii možno vidieť dôsledok ekonomickej krízy?   
 
 

Celkový počet osôb zamestnaných v archeologických inštitúciach 

           podľa geografického vymedzenia. 

 

kraj Počet  
archeologických 

pacovísk 

Podľa sídla 
v kraji 

Múzeum 
– počet 

osôb 

SAV – 

Počet 
osôb 

Univerzity 
–počet 
osôb 

Ochrana 
pamiatok 
– počet 

osôb 

Súkromné 
spoločnosti 

– počet 
osôb 

spolu 

Bratislavský 12 25 0 12 14 18 69 
Trnavský 6 5 0 7 2 1 15 
Nitriansky 12 11 126 11 3 1 152 
Trenčiansky 4 8 0 0 2 0 10 
Banskobystrický 12 16 4 1 4 7 32 
Žilinský 9 2 0 0 2 11 15 
Košický 10 6 13 1 4 1 25 
Prešovský 9 16 0 1 4 2 23 
spolu 74 89 143 33 35 41 341 

Tab. 16 - počet inštitúcii a osôb v krajoch SR. Údaje zo všetkých zdrojov. 
 

 

Počet osôb v jednotlivých krajoch uvádzame zo všetkých zdrojov (tab. 15). Najväčší počet 
osôb – 152 – je zamestnaných v Nitrianskom kraji. Tento výsledok súvisí s prítomnosťou 
hlavného sídla AÚ SAV, ktoré je najväčším zamestnávateľom osôb v archeológii na 
Slovensku. Druhou najväčšou koncentráciou osôb zamestnaných v archeológii je Bratislavský 
kraj -  zamestnaných tu je 69 osôb a nachádza sa tu 12 inštitúcii zamestnávajúcich 
archeológov. Ďalšie kraje majú výrazne menší počet osôb zamestnaných v archeológii. 
Nasleduje Banskobystrický kraj s počtom  32 osôb, ktoré sú zamestnané v 12-tich 
inštitúciach. V Košickom kraji je 25 osôb a v Prešovskom 23 osôb zamestnaných 
v archeológii. V Žilinskom i Trnavskom kraji je zamestnaných po 15 osôb. Najmenej osôb je 
v Trenčianskom kraji – 10.  V troch krajoch sa nachádzajú obsadené všetky kategórie 
archeologických pracovísk (univerzita, múzeum, SAV, Ochrana archeologických pamiatok, 
súkromná organizácia) , ktoré zamestnávajú archeológov a to v Nitrianskom, 
Banskobystrickom a Košickom. V Bratislavskom kraji sa nenachádza oficiálne pracovisko AÚ 
SAV, ovšem je tu sídlo Slovenskej akadémie vied,  preto by sme mohli i Bratislavský kraj 
považovať za štvrtý, v ktorom sa nachádzajú všetky kategórie archeologických 
zamestnávateľov.  
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Na grafickom znázornení počtu osôb pracujúcich v archeológii v jednotlivých krajoch (obr. 
11) vidno dominanciu Nitrianskeho kraja, ktorá je dôsledkom sídla AÚ SAV, v ktorom je 
zamestnaných najviac archeológov. 

 

Obr. 11 - znázornenie počtu osôb zamestnaných v archeológii v jednotlivých krajoch SR. 
 

 

 múzeá SAV univerzity ochrana 
pam. 

súkromné spolu 

Bratislavský kraj 10 0 11 14 16 51 

Trnavský kraj 7 0 6 2 1 16 

Nitriansky 5 64 8 3 1 81 

Trenčiansky kraj 6 0 0 2 0 8 

Bankobystrický 7 4 1 4 7 23 

Žilinský 4 0 0 2 6 12 

Košický 2 6 1 4 1 14 

Prešovský 12 0 1 4 2 19 

spolu 53 74 28 35 34 224 

Tab. 17 - počet archeológov podľa geografického vymedzenia v krajoch SR. 
 

Podľa všetkých zdrojov je najväčší počet archeológov zamestnaných v Nitrianskom kraji (81). 
V Bratislavskom kraji je zamestnaných 51 archeológov. V Banskobystrickom kraji, kde je 
rovnaký počet inštitúcii (12) ako v Nitrianskom a Bratislavskom je zamestnaných 23 
archeológov. Najmenej archeológov je zamestnaných v Trenčianskom kraji  (obr. 12).  
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Obr. 12 - počet inštitúcii a archeológov podľa krajov SR. 

 
 

Celkový počet archeológov zamestnaných v archeologických inštitúciach 
podľa geografického vymedzenia – porovnanie s rokom 2007 

 

 múzeá SAV univerzity ochrana 
pam. 

súkromné Spolu 
/2007 

Bratislavský 
kraj 

10 0 11 14 16 51/50 

Trnavský kraj 7 0 6 2 1 16/18 

Nitriansky 5 64 8 3 1 81/64 

Trenčiansky 
kraj 

6 0 0 2 0 8/4 

Bankobystrický 7 4 1 4 7 23/18 

Žilinský 4 0 0 2 6 12/7 

Košický 2 6 1 4 1 14/15 

Prešovský 12 0 1 4 2 19/10 

spolu 53 74 28 35 34 224/186 

Tab. 18 - porovnanie počtu archeológov podľa geografického vymedzenia v krajoch SR 
s rokom 2007 (Fottová a kol. 2008, 42, tab. 4.21). 

 
Pri porovnaní výsledkov zamestnanosti archeológov v krajoch SR sme z roku 2007 použili 
výsledky zo všetkých zdrojov. Možno konštatovať, že vo všetkých krajoch s výnimkou 
Košického a Trnavského, kde počet klesol,  stúpol počet archeológov. Najviac archeológov 
pribudlo v Nitrianskom (18 osôb) a v Prešovskom kraji (9 osôb). Z pohľadu najvýraznejšej 
zamestnanosti archeológov v Nitrianskom a Bratislavskom kraji nie je rozdiel s rokom 2007, 
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v ktorom v týchto krajoch pracovalo najviac archeológov, rovnako ako v roku 2013. Zmena 
v porovnaní s rokom 2007 sa týka počtu archeológov v Banskobystrickom a Prešovskom 
kraji, kde nárast zaradil tieto kraje v roku 2013 ku krajom s výraznejším zamestnaním 
archeológov.  V Trenčianskom kraji v porovnaní s rokom 2007 pôsobí  o 4 archeológov viac, 
ale aj tak pôsobí v tomto kraji najmenej archeológov. 

 

Veľkosť pracovísk podľa počtu zamestnaných archeológov 

 

Zriaďovateľ Počet archeológov na pracovisku 

1 Max. 3 Max. 5 Max. 10 Max. 20 Viac ako 
20 

Počet 
organizácii 

Štát 12 5 1 1 - - 19 

Kraj 21 5 1 - - - 27 

Mesto 2 1 - 1 - - 4 

Univerzita 3 2 - 1 1 - 7 

Akadémia 1 - 2 - - 1 4 

Súkromný 7 2 2 2 - - 13 

Spolu 46 15 6 5 1 1 74 

% 62% 20% 8% 7% 2% 1%  

Tab. 19 - veľkosť archeologických pracovísk - rozdelené podľa zriaďovateľa. Údaje zo 
všetkých zdrojov.  

 
Archeologické pracoviská zamestnávajú rôzny počet archeológov. Ako kritérium ich veľkosti 
sme použili počet archeológov (tab. 19). Vo  väčšine štátom zriadených inštitúcií (v tomto 
prípade múzeá a pracoviská na ochranu archeologických pamiatok) pracuje po jednom 
archeológovi. Rovnaká situácia je aj pri múzeách zriadených krajom. Po jednom 
archeológovi zamestnáva približne polovica súkromných organizácií a tri univerzity. 
Akadémia má jedno vysunuté pracovisko s jedným archeológom a ako jediné pracovisko na 
Slovensku zamestnáva viac ako 20 archeológov vo svojej základni v Nitre.  

V percentuálnom vyjadrení je na Slovensku 62% pracovísk s jedným archeológom a 20% 
pracovísk, kde pracujú 2-3 archeológovia. Z toho údaju vyplýva konštatovanie, že na 
Slovensku sú v prevahe malé pracoviská s počtom archeológov 1-3, čo je spolu 82% (obr. 
13). 
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Obr. 13 - percentuálne vyjarenie veľkosti pracovísk podľa počtu zamestnaných archeológov. 
Použité údaje zo všetkých zdrojov. 

 

 

Táto situácia, prevaha malých pracovísk s počtom archeológov 1 - 3, bola rovnaká i v roku 
2007 (porovnaj Fottová a kol 2007, 30-31, tab. 4.6). 
 

 

Vývoj zamestnanosti osôb pracujúcich v archeológii 

Vývoj počtu zamestnancov (otázka v dotazníku 1.4, príloha č. 3) bola sledovaná pre obdobie 
rokov 2008-2012 pri porovnávaní so stavom v roku 2013 a to v dvoch kategóriach – 
„archeológ“ a „ostatní“ (myslí sa spolu technici, iní špecialisti pracujúci v arcehológii a iní) 
bez ďalšieho členenia. Odpoveď na túto otázku môže poskytnúť iba zamestnávateľ, nedá sa 
získať z iných zdrojov. Z 36 vyplnených dotazníkov všetci vyplnili túto otázku. Pre 22 
nezapojených inštitúcii nepoznáme odpovede. 
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Vývoj zamestnanosti v  rokoch   2008-2012 

  Viac 

 

V % Rovnako V% Menej V% Neviem 

 

V% 

2008 Archeológ 5 14% 24 67% 3 8% 0 0% 

Ostatní 5 14% 16 44% 3 8% 1 3% 

2010 Archeológ 6 17% 24 67% 4 11% 0 0% 

Ostatní 5 14% 16 44% 7 19% 1 3% 

2012 Archeológ 3 8% 33 92% 0 0% 0 0% 

Ostatní 6 17% 20 55% 5 14% 0 0% 

Tab. 20 - vývoj zamestnanosti osôb pracujúcich v archeológii v rokoch 2008-2012 podľa 
odpovedí z dotazníkov . 

 
Na otázku o vývoji zamestnanosti v rokoch 2008-2012 (tab. 20) odpovedalo všetkých 36 
respondentov. Väčšina reagujúcich uvádzala rovnaký stav zamestnanosti archeológov (v 
priemere 75% inštitúcií)  ako i ostatných osôb pracujúcich v archeológii počas všetkých 
rokov.  Globálna kríza sa v zamestnanosti archeológov príliš neprejavila – nárast počtu 
archeológov uviedlo  za tri roky v priemere 13 % inštitúcií, kým pokles len 9,5 %. Uvedené 
čísla svedčia skôr o stagnácii zamestnanosti archeológov. V porovnaní s minulým projektom 
bola realita trochu lepšia než prognóza – pre roky 2008 a 2010 plánovali 4 inštitúcie nárast 
počtu archeológov (Fottová a kol. tab. 8.2), v skutočnosti prijalo nových pracovníkov 5, resp. 
6 zamestnávateľov.  
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Perspektíva vývoja zamestnanosti v najbližších rokoch   (2014-2016) 

 

  Viac 

 

V % Rovnako V% Menej V% Neviem 

 

Vˇ% 

2014 Archeológ 6 17% 26 72% 0 0% 3 8% 

Ostatní 6 17% 19 53% 2 5% 3 8% 

2016 Archeológ 6 17% 19 53% 1 3% 8 22% 

Ostatní 7 19% 9 25% 4 11% 8 22% 

Tab. 21 - predpoklad vývoja zamestnanosti osôb pracujúcich v archeológii v rokoch 2014-
2016  podľa odpovedí z dotazníkov . 
 

 

Na túto otázku odpovedalo všetkých 36 respondentov. Väčšina ( v priemere 63%) opäť 
predpokladá rovnakú zamestnanosť, hoci pre rok 2016 je to už len približne polovica  
inštitúcií. 17% zamestnávateľov  počíta s nárastom archeológov v najbližších troch rokoch, 
čo vyznieva mierne optimisticky, hoci 3% z respondentov počíta aj s poklesom. Mierne 
narástol počet odpovedí  „neviem“, čo je pochopiteľné, vzhľadom na neistotu v plánovaní na 
dlhší časový úsek (2016).  Pokles počtu archeológov sa síce neplánuje, čo je potešujúce, ale 
vzhľadom na počty absolventov (každoročne 20 – 30) predpokladáme, že väčšina z nich 
nebude pracovať v odbore – pokiaľ si nezaložia súkromné spoločnosti (ako to bolo v období 
2008 – 2012).  

 

Výchova a vzdelávanie zamestnancov 

Nietoré inštitúcie poskytujú svojim zamestnancom školenia relevantné pre konkrétne 
pracovné úlohy (otázka dotazníka 1.5a, príloha č. 3). Otázka o vzdelávaní zamestnancov 
v inštitúciách sa zisťovala pre 9 oblastí a ponechala sa tiež možnosť uviesť inú oblasť, ktorú 
dotazník neobsahuje. Všetci respondenti s výnimkou jedného odpovedali na otázky, ale nie 
na každú.  Počet odpovedí na konkrétnu oblasť bol rôzny, mení sa v rôznom počte, preto je 
počet reakcií uvedený v poslednom stĺpce tab. 22.  
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 Áno Nie Neviem Počet odpovedí 
v dotazníkoch 

Základné terénne techniky 9 23 1 33 
Základy terénnej dokumentácie 9 23 0 32 
Základné geodetické práce 6 25 0 31 
Práca s počítačom 12 18 0 30 
Fotografické práce 6 25 0 31 
Ošetrenie archeologického materiálu 14 18 0 32 
Zber ekofaktov 4 26 0 30 
Konzervácia nálezov 13 18 0 31 
Cudzie jazyky 3 26 1 30 
Iné (uveďte konkrétne) 4 10 1 15 
Tab. 22 - vzdelávanie poskytované inštitúciami (údaje z dotazníkov).  
 
 

Štyria z respondentov (3 muzeá a 1 pracovisko z kategórie ochrana pamiatok) doplnili do 
kolonky „Iné“ konkrétne oblasti, v ktorých poskytujú vzdelávanie svojim pracovníkom 
zamestnaným v archeológii, konkrétne ide o 6 oblastí (ďalej v znení ako boli uvedené 
v dotazníkoch):  

a/ kurzy v oblasti odbornej správy zbierkového fondu 

b/ starostlivosť o muzeálny fond;  

c/ muzeálna pedagogika; múzejná pedagogika 

d/ výkon štátnej správy 

e/ manažment kultúry;  

f/  komunikácia s návštevníkom 

g/ BOZP, PO 

 

Podľa obsahového významu týchto kurzov je zrejmé, že sú určené pre múzejných 
pracovníkov a pre osoby zamestnané na pracovisku ochrany pamiatok. Kurz o bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci (BOZP) ako i kurz požiarnej ochrany (PO) síce doplnil iba jeden 
z respondentov, ale ide o kurzy, ktoré sú povinné v SR pre všetkých zamestnávateľov.   
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Kategória pracoviska a počet inštitúcií, ktoré v danej oblasti poskytujú školenie svojim 
zamestnancom. 

Druh činnosti Ochrana 
pamiatok 

múzeá SAV univerzity súkromné spolu 

Základné terénne techniky 0 4 1 0 4 9 

Základy terénnej 
dokumentácie 

0 4 1 0 4 9 

Základné geodetické práce 1 1 1 0 3 6 

Práca s počítačom 0 8 1 0 3 12 

Fotografické práce 0 2 1 0 3 6 

Ošetrenie archeologického 
materiálu 

0 10 1 0 3 14 

Zber ekofaktov 0 1 1 0 2 4 

Konzervácia nálezov 0 11 1 0 1 13 

Cudzie jazyky 0 0 1 0 2 3 

Iné (uveďte konkrétne) 1 3 0 0 0 4 

Tab. 23 - kladné odpovede na oblasti vzdelávania poskytované zamestnávateľmi svojim 
pracovníkom (údaje z dotazníkov). 

 
Z porovnania údajov z oboch tabuliek (22 a 23) vyplýva, že len menšina zamestnávateľov 
poskytuje svojim pracovníkom možnosť ďalšieho vzdelania v činnostiach súvisiacich s prácou 
archeológa. To by sa dalo interpretovať aj tak, že absolventi prichádzajú do praxe dobre 
pripravení. Pre niektoré činnosti to môže byť pravda (najmä práca s počítačom, cudzie jazyky 
či základy terénnej techniky a dokumentácie). V zásade však jednotlivé inštitúcie vychádzajú  
zrejme zo svojich potrieb a možností.  Najviac sa realizujú školenia týkajúce sa ošetrenia a 
 konzervácie archeologického materiálu, ktoré organizujú pre svojich pracovníkov múzeá, čo 
je pochopiteľné. Pre ostatné inštitúcie sú takto zamerané školenia menej potrebné. 
Archeologický ústav SAV síce uvádza, že organizuje všetky druhy školení, z dotazníka sa však 
nedá zistiť, či pre všetkých pracovníkov alebo len isté druhy školenia pre vybraných 
zamestnancov. Pamiatkové inštitúcie a univerzity neposkytujú takmer žiadne školenia. Je to 
spôsobené pravdepodobne aj tým, že terénne výskumy realizujú len v obmedzenej miere 
a niektoré činnosti nie sú pre ne aktuálne. Vzdelávanie v mnohých činnostiach však záleží do 
veľkej miery od iniciatívy  jednotlivcov vo všetkých inštitúciách. 
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Spokojnosť so vzdelaním pracovníkov 

V tejto časti dotazníka sme sa pýtali respondentov na ich názor na úroveň vzdelávania 
archeológov v porovnaní s požiadavkami praxe a jednotlivých zamestnávateľov. Výsledok 
vychádza len z odpovedí v dotazníkoch. Túto otázku zodpovedalo 33 respondentov , 3 na 
otázku neodpovedali. 

 

 Áno Nie Neviem Počet 
odpovedí 

Múzeá 9 10 4 23 

Univerzity 3 0 0 3 

SAV 0 1 0 1 

Ochrana pamiatok 0 2 0 2 

Súkromné org. 0 4 0 4 

Spolu 12 17 4 33 

Tab. 24 - odpovede na otázku o úrovni vzdelania zamestnancov z pohľadu súčasných potrieb 
praxe (údaje z dotazníkov). 

 

V tejto otázke mierne prevláda nespokojnosť inštitúcií s prípravou absolventov pre potreby 
praxe. To je však bežný názor takmer vo všetkých odboroch a súvisí so zameraním 
univerzitného alebo stredoškolského štúdia. Univerzita ako i stredná škola poskytujú 
univerzálne vzdelanie a predpokladá sa, že  hlbšie špeciálne činnosti  si absolventi osvoja 
v praxi bez väčších problémov. Je preto samozrejmé, že univerzity sú spokojné so svojou 
prácou (tab. 24). V prípade konkrétnych výhrad (čo dotazník neumožňoval) by sa však dala 
ich činnosť vylepšiť. V minulom projekte prevládala spokojnosť (Fottová a kol., tab. 10.1), čo 
sa dá interpretovať aj ako zhoršenie kvality vzdelávania v súčasnosti. Pravdepodobne to 
súvisí aj so zvyšujúcimi sa nárokmi na dokumentáciu terénnej práce, či múzejnej činnosti.  

 

Zaistenie činností archeologického výskumu vlastnými pracovnými 
silami  

Touto otázkou (1.5c., príloha č. 3) sa zisťovala miera sebestačnosti archeologických inštitúcii 
v oblasti zabezpečovania archeologických výskumov a činnosti spojených s archeológiou. 

 
 

 

 

 



48 
 

 Áno Nie Neviem Počet 
odpovedí 

Zaistenie pracovníkov pre terénny výskum - technici 28 7 0 35 

Zaistenie pracovníkov pre terénny výskum – robotníci 19 16 0 35 

Terénna dokumentácia 31 3 0 34 

Geodetické práce 10 24 0 34 

Fotodokumentácia 31 2 0 33 

Základné ošetrenie arch. materiálu 33 2 0 35 

Konzervácia nálezov 23 12 0 35 

Geofyzikálny a iný nedeštruktívny prieskum 5 30 0 35 

Letecká archeológia 1 34 0 35 

Archivne rešerše 14 18 0 32 

Stavebno historický prieskum 3 32 0 35 

Získavanie a vyhodnocovanie ekofaktov 5 28 0 33 

Depozitárna činnosť 32 2 0 34 

Výstavna a prednášková činnosť 32 3 0 35 

Iné (uveďte konkrétne) 4 5 3 12 

Tab. 25 - zaistenie jednotlivých činností súvisiacich s archeológiou, odpovede z dotazníkov. 
 

 

Na túto otázku odpovedali respondenti v rôznom počte, niektorí nevyplnili ani jednu 
možnosť. 

Otázka smerovala na zistenie činností, ktoré si respondenti zabezpečujú vlastnými 
možnosťami. V štyroch dotazníkoch  boli v bode Iné, uvedené nasledovné činnosti: 

a/ múzejno-vzdelávacia činnosť 

b/ prezentácia archeologických lokalít 

c/ publikačná činnosť (4x) 
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Tieto doplňujúce odpovede ukazujú skutočnosť, archeológovia sa priamo podieľajú na 
príprave  prác na publikovanie. Je známe z praxe, že sa venujú redakčným prácam, prípadne 
aj jednoduchej grafickej úprave. Je to opäť doklad o podfinancovaní archeologických 
pracovísk, ktoré si nemôžu dovoliť zaplatiť redaktorov. 

Tab. 25 ukazuje, že väčšinu činností spojených s archeologickým výskumom si respondenti 
zabezpečujú vlastnými silami. Výnimkou sú aktivity, ktoré si vyžadujú špeciálne vybavenie a 
špecialistu ako je geofyzikálny prieskum, letecká archeológia, stavebno-historický prieskum 
alebo zber a vyhodnocovanie ekofaktov. Tieto aktivity si zabezpečuje iba 5 organizácii. Málo 
organizácii je sebestačných i pri geodetickom prieskume (10). Podobné výsledky zistil i 
predchádzajúci projekt Disco 2007 (Fottová et al. 2007, table 10.3). Je známou 
skutočnosťou, že archeológovia si musia zabezpečiť všetky dokumentačné činnosti vlastnou 
silou. Chýbajú technici, dokumentátori. 

Situácia sa môže meniť v súkromných spoločnostiach, ktoré väčšinou disponujú dobrým 
prístrojovým vybavením. Pracovisko, ktoré má najlepšie vybavenie prístrojmi je AÚ SAV. 
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Spolupráca pri zaistení činností archeologického výskumu s inými inštitúciami  

 

 Áno Nie Neviem Počet 
odpovedí 

Zaistenie pracovníkov pre terénny výskum - 
technici 

10 24 0 34 

Zaistenie pracovníkov pre terénny výskum – 
robotníci 

13 21 0 34 

Terénna dokumentácia 8 26 0 34 

Geodetické práce 28 6 0 34 

Fotodokumentácia 4 31 0 35 

Základné ošetrenie arch. materiálu 5 29 0 34 

Konzervácia nálezov 14 21 0 35 

Geofyzikálny a iný nedeštruktívny prieskum 18 17 0 35 

Letecká archeológia 14 20 0 34 

Archivne rešerše 7 27 1 35 

Stavebno historický prieskum 18 16 1 35 

Získávanie a vyhodnocovanie ekofaktov 16 6 1 23 

Depozitárna činnosť 8 26 0 34 

Výstavná a prednášková činnosť 19 15 0 34 

Management archeologického výskumu 5 29 1 35 

Personalistika 3 30 1 34 

Ekonomická problematika 4 28 2 34 

Informačná technológia 11 21 3 35 

Právna problematika 10 20 4 34 

Preklady a tlmočenie 13 21 0 34 

Spolupráca s médiami/popularizácia 19 14 1 34 

Iné (uveďte konkrétne) 1 10 2 13 

Tab. 26 - spolupráca s inými organizáciami pri zaistení chýbajúcich odborníkov pre činnosť 
inštitúcie (podľa odpovedí v dotazníkoch).  

 
Zisťovali sa oblasti spolupráce archeologických inštitúcií v prípade, ak nemôžu zabezpečiť 
konkrétnu činnosť vlastnými zdrojmi (otázka 1.5d, príloha č. 3). Podobne, ako pri 
predchádzajúcich otázkach tejto formy, respondenti v rôznom počte a náhodile odpovedali 
na jednotlivé body. Väčšinou otázku zodpovedalo 34-35 respodentov, na niektoré 
odpovedalo iba 23 či 13 z nich. Na analýzu sme použili iba odpovede z dotazníkov (spolu 35). 
Jeden respondent tieto otázky nemal zodpovedané. V kolonke „iné“ v prípade kladnej 
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odpovede mal respondent uviesť konkrétnu činnosť, ktorú zabezpečuje spoluprácou s inou 
inštitúciou. Jedna odpoveď bola kladná, ale respondent neuviedol činnosť, ktorú využíva 
a nebola obsiahnutá v predchádzajúcich konkrétnych otázkach.  

Z kladných odpovedí vyplýva, že spolupráca s inými inštitúciami pri doplnení činností, na 
ktoré nie je inštitúcia personálne alebo prístrojmi vybavená, existuje. V porovnaní s počtom 
zapojených inštitúcií do dotazníka je spolupráca málo zastúpená. Najmenšia spolupráca 
medzi archeologickými organizáciami sa realizuje v oblasti personalistiky (tri kladné 
odpovede), ekonomickej problematiky a fotodokumentácii (po štyri kladné odpovede), 
základného ošetrenia arch. materiálu a managementu archeologického výskumu (po päť 
kladných odpovedí). V porovnaní s rokom 2007 ide o podobné výsledky, s výnimkou 
absolútnych počtov. V roku 2013 je počtom ešte menej organizácii, ktoré spolupracujú 
s inou inštitúciou v oblasti základného ošetrenia archeologického materiálu a managementu 
archeologického výskumu (porovnaj Fottová et all. 2007, table 10. 4, s. 55) Najviac inštitúcii 
(80%) aktuálne (2013) spolupracuje s inými organizáciami pri geodetických prácach (28). Dá 
sa z toho tiež usudzovať, že inštitúcie pristupujú k spolupráci s inou organizáciou v tom 
prípade, ak majú financie. Nemusí to byť jediný dôvod, ale určite je jedným z určujúcich.  

 

Perspektíva zaistenia činností archeologického výskumu vlastnými 
pracovnými silami 

 

Zaujímalo náš, či inštitúcie zaisťujúce archeologickú činnosť na Slovensku uvažujú 
perspektívne o zamestnaní osoby, ktorá by takúto chýbajúcu činnosť mohla vykonávať 
a inštitúcia by nemusela využívať a platiť iné spoločnosti. V dotazníku to bola otázka č,. 
1.5.e. (príloha č. 3). 

 

 ano nie neviem Počet 
odpovedí 

múzeum 6 13 4 23 

univerzita 0 2 0 2 

SAV 0 1 0 1 

ochrana 
pamiatok 

0 2 0 2 

súkromné 1 2 2 5 

spolu 7 20 6 33 

Tab. 27 - perspektíva zaistenia činností archeologického výskumu vlastnými pracovnými 
silami.  Odpovede podľa dotazníkov. 
 

Na túto otázku reagovala iba časť respondentov, ktorý vyplnili dotazník. Väčšina 
prezentovala odmietavé stanovisko, 6 nevedelo odpovedať a 7 uviedlo že o takejto možnosti 
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uvažuje.  V minulom projekte však približne tretina inštitúcií plánovala riešiť situáciu prijatím 
nových zamestnancov (Fottová a kol. tab. 10.5). 

V súvislosti so skúmaním názoru inštitúcií na doplenie chýbajúcich činností vlastnými 
pracovníkmi,  sme ďalšou otázkou (1.5.f. príloha č. 3) zisťovali do akej miey inštitúcie 
považujú zaistenie takýchto pracovníkov za svoju prioritu.  

 

 ano nie neviem Počet 
odpovedí 

múzeum 4 10 5 19 

univerzita 0 2 0 2 

SAV 0 0 1 1 

ochrana 
pamiatok 

0 2 0 2 

súkromné 2 2 1 5 

spolu 6 16 7 28 

Tab. 28 - priorita inšitúcií v otázke zaistenia chýbajúcich odborníkov pre činnosť archeológie 
(podľa odpovedí v dotazníkoch). 

 
 

Najviac respondentov zaistenie chýbajúcich činností za svoju prioritu nepovažuje (tab. 28). 
Sedem z respondentov nevie a šesť inštitúcii sa vyjadrilo kladne. Osem respondentov sa 
v dotazníku k tejto otázke nevyjadrilo vôbec. Tento výsledok je z veľkej časti odrazom trvale 
ekonomicky poddimenzovanej podpory archeologických inštitúcií, preto o dopĺňaní 
chýbajúcich činností neuvažujú a nepovažujú ich ani za svoje priority. Takáto situácia sa však 
môže v dlhodobej perspektíve negatívne prejaviť na činnosti archeologických inštitúcií.  

 

Prieskum  archeologickej  komunity v SR  -  
zamestnanci 

 

V súvislosti s osobami pracujúcimi v archeológii sa sledovalo zastúpenie podľa pohlavia 
v jednotlivých kategóriách pracovných pozícii – archeológov, technikov, iných tvorivých 
a odborných pracovníkov podľa kategórií pracovísk ako i podľa zriaďovateľa.  Pozornosť je 
takisto venovaná veku, štátnej príslušnosti, vzdelaniu, mzdám a  zamestnávaniu osôb 
s obmedzenou  pracovnou schopnosťou.  
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Vek a pohlavie osôb pracujúcich v archeológii 

 

 archeológ Archeológ 

       s 

oprávnením 

Technici  

a iní 

Iní vedci 

v archeológii 

 

Muži Ženy Muži  Ženy  Muži  Ženy  Spolu 

Počet 

2013 

134 90 103 30 76 6 5 341 

Tab. 29 - prehľad o počte mužov a žien zamestnaných v archeológii (všetky zdroje). 
 

Údaje k pohlaviu a veku archeológov a iných osôb zamestnaných v archeológii sme nedostali 
od 22 nezapojených inštitúcii. Doplnili sme ich z iných zdrojov, odkiaľ sa spoľahlivo dalo určiť 
kto je žena alebo muž. Výsledky pre všetky osoby pracujúce v archeológii obsahuje tab. 29.  

 

Kategória 
pracoviska 

Muži Ženy  

Počet % Počet % Spolu 

Múzeum 
štátne 

10 4% 3 1% 13 

Múzeum 
VUC 

17 8% 19 9% 36 

Múzeum 
mestské 

1 0,4% 3 1% 4 

Ochrana 
pamiatok  

20 9% 14 6% 34 

Univerzity  15 7% 13 6% 28 

SAV 48 21% 26 12% 74 

Súkromný 23 10% 12 5% 35 

Spolu  134 60% 90 40% 224 

Tab. 30 - zastúpenie mužov a žien v kategórii archeológ. 

 
Údaje na tab. 30 pochádzajú zo všetkých zdrojov. 22 respondentov nám nevrátilo vyplnený 
dotazník, údaje k pohlaviu sme doplnili z iných zdrojov. Rovnako sme postupovali i pri 
údajoch uvedených na tab. 31, ktoré sa týkajú iných pracujúcich v archeológii.  
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 Muži Ženy  

Počet % Počet % Spolu 

Technické 
sily 

29 24% 56 47% 86 

Iní vedci v 
archeológii 

6 5% 5 4.2% 11 

Iní v 
archeológii 

1 0.8% 20 17% 21 

 
Spolu 
 

 
37 

 
31% 

 
81 

 
69% 

 
118 

Tab. 31 - zastúpenie mužov a žien v kategórii technik a ostatní.  

 
 

Kategória 
pracoviska 

Veková skupina  

< =20 20-29 30-39 40-49 50-59 >=60  Spolu 

Múzeum 
štátne 

0/0 0/0 5/1 1/0 2/0 2/1 10/2 

Múzeum 
VÚC 

0/0 2/4 11/6 0/3 3/6 1/0 16/19 

Múzeum 
mestské 

0/0 0/1 0/1 1/0 0/1 0/0 1/3 

Univerzita 0/0 0/1 5/8 2/0 0/1 5/2 12/12 

SAV 0/0 6/11 13/6 5/2 10/5 14/2 48/26 

Ochrana 
pamiatok 

0/0 0/0 14/11 4/2 1/1 1/0 20/14 

Súkromný 0/0 1/4 17/3 4/2 1/0 0/1 23/10 

Spolu 0/0 9/21 65/36 17/9 17/14 23/6 130/86 

Muži/ženy 
v % 

0/0 7%/24% 50%/42% 13%/10% 13%/16% 18%/7% 216 

Obaja % 0 30_14% 101_47% 26_12% 31_14% 29_13%  

Tab. 32 - archeologické pracoviská podľa hlavnej činnosti, múzeá ešte aj podľa zriaďovateľa 
– zastúpenie mužov a žien podľa vekových skupín v kategórii „archeológ“. 

Poznámka: Číslo pred lomkou udáva počet mužov, za lomkou počet žien. 

 

 

Pri doplňovaní údajov z nezapojených inštitúcii v otázke veku sa nám nepodarilo verifikovať 
tento údaj pre 8 archeológov. Percentuálny podiel uvedený v tab. 32 sa týka získaných 
údajov, teda pre 216 archeológov.  
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 Veková skupina  

Do 
20 

20-29 30-39 40-49 50-59 60 a viac Spolu 

Technické 
sily 

0/0 3/7 11/9 11/33 2/6 2/1 29/56 

Iní vedci v 
archeológii 

0/0 0/1 1/2 2/2 1/0 2/0 6/5 

Iní v 
archeológii 

0/0 0/1 1/4 0/10 1/1 0/3 2/19 

spolu 0/0 3/9 14/15 13/45 4/7 4/4 37/80 

Muži/ženy 
v % 

0/0 8%/11% 
 

38%/19% 35%/56% 10%/9% 11%/5% 117 

Obaja v % 0 10% 25% 41% 9% 9%  

Tab. 33 - zastúpenie mužov a žien v rámci jednotlivých vekových skupín v kategórii 
„technik“, ostatní odborníci“ a  „iní“. 
Poznámka: Číslo pred lomkou udáva počet mužov, za lomkou počet žien. 

 

 Veková skupina  

Do 
20 

20-29 30-39 40-49 50-59 60 a viac Spolu 

Archeológ 0/0 9/21 65/36 17/9 17/14 23/6 130/86 

Technické 
sily 

0/0 3/7 11/9 11/33 2/6 2/1 29/56 

Iní veci v 
archeológii 

0/0 0/1 1/2 2/2 1/0 2/0 6/5 

Iní v 
archeológii 

0/0 0/1 1/4 0/10 1/1 0/3 2/19 

Spolu  12/30 78/51 30/54 21/21 27/10 168/166 

Muži/ženy 
v % 

0/0 7%/18% 46%/31% 18%/32% 12%/13% 16%/6% 334 

Obaja % 0 12,5% 39% 25% 12,5% 11%  

Tab. 34 - zastúpenie mužov a žien v rámci jednotlivých vekových skupín – všetky 
kategórie pracovníkov pracujúcich v archeológii. 
Poznámka: Číslo pred lomkou udáva počet mužov, za lomkou počet žien. 
 

Zastúpenie mužov archeológov je výraznejšie ako žien (tab. 32). Vyjadrené percentami, 
archeológov mužov je viac o 20% ako žien. Vzájomný pomer mužov a žien archeológov je 
60% mužov k 40% ženám. Tento pomer sa však bude pravdepodobne meniť, nakoľko 
aktuálne študuje archeológiu viac žien ako mužov. 
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V kategórii iných v archeológii pracuje viac žien (69%) , teda pomer je tu opačný ako 
u archeológov (tab. 33)  
 
Pre celú skupinu a všetky kategórie osôb pracujúcich v archeológii je pomer mužov a žien 
prakticky vyrovnaný (tab. 34). 
 
Z hľadiska vekovej skladby medzi archeológmi je najpočetnejšia skupina osôb vo vekovom 
rozhraní 40-49 rokov. Najväčší počet osôb vo veku viac ako 60 rokov pracuje v AÚ SAV a na 
univerzitách. Najmladšou vekovou kategóriou medzi archeológmi sú osoby vo vekovom 
rozhraní 20-29 rokov. V tejto skupine prevažujú výrazne ženy, čo by mohlo naznačovať 
vývoj, ktorý v archeológii povedie k vyrovnávaniu pomeru medzi mužmi archeológmi 
a ženami rovnakej profesie. Dokladajú to aj počty absolventov archeológie. Medzi rokmi 
1950 – 2012 skončilo štúdium archeológie na Univerzite Komenského 46% žien, avšak 
v posledných desiatich rokoch sa pomer mužov a žien zmenil – archeológiu absolvovalo 47% 
mužov. Aj v súčasnosti študuje na UK viac žien ako mužov. 
 
V kategórii iných v archeológii je najväčší počet mužov a žien vo vekovom rozhraní 40-49 
rokov. Malé počty mladších vekových kategórii medzi technickými profesiami naznačujú 
klesanie záujmu o prácu v archeológii, čo zrejme súvisí s nízkym mzdovým ohodnotením. 
 

Priemerný vek v 
rokoch 

Muži Ženy Všetci 

Archeológovia 53 39 42 

Technické sily 41 42 41 

Iní vedci 59 37 48 

Osoby, pracujúce v 
archeológii 

51 39 44 

Tab. 35 - priemerný vek osôb pracujúcich v archeológii. 
 

Priemerný vek bol vypočítaný s použitím desaťročných vekových skupín (napr. tab. 32-35). 
Pre výpočet bol využitý medián z každej skupiny (napríklad pre skupinu 20-29 rokov bol pre 
výpočet použitý vek 25 rokov).  
 
Vek mužov archeológov je vyšší ako priemerný vek archeologičiek. Rovnaká situácia je pri 
iných tvorivých odborníkoch. Medzi kategóriou technických pracovníkov je priemerný vek 
mužov a žien vzácne vyrovnaný.  
 
Ak porovnáme naše údaje o počtoch mužov a žien v archeológii s údajmi z roku 2007, tak sa 
situácia v pomere medzi mužmi a ženami archeológmi nezmenila (tab. 36). Medzi 
archeológmi prevažovali muži, medzi technikni a inými v archeológii zas ženy.   
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 Archeológ Archeol.     
s  

licenciou  
 

2013./ 

2007 

Technici 
a  iní 

Iní vedci 
v archeol.  
/2007/ 

 

Muži  

2013 

/2007 

Ženy  

2013 

/2007 

 

Muži 

2013 

/2007 

Ženy 

2013 

/2007 

Muži 

2013 

/2007 

Ženy 

2013 

/2007 

Spolu 2013 

/2007 

 

Počet  

 

134/ 121 

 

90/66 

 

103/80 

 

30/41 

 

76/65 

 

6/5 

 

5/5 

 

341/307 

Tab. 36 - porovnanie údajov o pomere žien a mužov v archeológii s rokom 2007. 
 

V kategórii technikov boli v roku 2013 prevahe ženy vo veku nad 30 rokov (tab. 36) rovnako 
ako v roku 2007 (Fottová a kol. 2007, 39). 

Priemerný vek archeológov mužov bol v roku 2007 vypočítaný  ako 41,8 a žien ako 39,4 
(Fottová a kol. 2008, 40). Iní pracovníci muži mali priemerní vek 40,1 a ženy 43,2, čo sú 
výsledky podobné zisteniam v roku 2013 (tab. 36). 

 

Štátne občianstvo osôb pracujúcich v archeológii 

 

Kategória pracoviska Štátne občianstvo 
 SR 

Štátne občianstvo  
Poľsko 

Štátne občianstvo 
Nemecko 

Múzeá 67 0 0 

Univerzity 26 0 0 

SAV 141 1 1 

Ochrana pamiatok 35 0 0 

Súkromné 22 0 0 

Spolu 292 1 0 

Tab. 37 - archeológovia podľa štátneho občianstva (údaje z dotazníkov). 
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Obr. 14 - štátne občianstvo osôb pracujúcich v archeológii (podľa údajov z dotazníkov). 

 
Podľa vyplnených dotazníkov s výnimkou jednej osoby so štátnou príslušnosťou v Poľskej 
republike a jednej s občianstvom Spolkovej republiky Nemecko, majú všetky zamestnané 
osoby pôsobiace v archeológii slovenské občianstv. Tento údaj vychádza z celkového počtu 
292, teda počtu všetkých osôb pracujúcich v archeológii uvedených v dotazníku. Nie je 
vylúčené, že v inštitúciách, ktoré sa do dotazníka nezapojili pôsobia aj iní štátni príslušníci, 
napríklad na univerzitách alebo v súkromnom sektore.  Môže však ísť len o niekoľko 
jednotlivcov –  máme neoficiálne vedomosti o jednom občanovi Brazílie. 

V porovnaní s výsledkom v roku 2007 sa situácia v zamestnávaní osôb s iným štátnym 
občianstvom ako slovenským v archeológii nezmenila a je minimálna. V roku 2007 boli na 
Slovensku zamestnané 3 osoby inej štátnej príslušnosti ako slovenskej (Fottová et al. 2008, 
table 6.1., 6.2.). V roku 2013 bola na Slovensku zamestnaná jedna osoba s poľským a jedna 
osoba s nemeckým štátnym občianstvom. Osobu s brazílskym štátnym občianstvom 
evidujeme z iných zdrojov, ale nemáme ju potvrdenú oficiálne, preto sme tento fakt do 
výsledkov neuviedli. 

 

Vzdelanie a kvalifikácia osôb zamestnaných v archeologických  
inštitúciách 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie osôb zamestnaných v archeológii sa sledovalo podľa 
kategórie pracovísk. 
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Tzv. Bolonský proces, ktorý zjednocuje systém vysokých škôl a akademických titulov 
(http://www.europskaunia.sk/bolonsky_proces) ako aj tri stupne vysokoškolského štúdia 
boli vysvetlené v prvom projekte DISCO (Fottová a kol. 2007, 52), preto sa týmito otázkami 
už nebudeme zaoberať. Pre účely tohto projektu boli úrovne vzdelania rozdelené do troch 
základných kategórií: základné vzdelanie, stredoškolské vzdelanie a vysokoškolské vzdelanie. 
V rámci vysokoškolského vzdelania boli vyčlenené ďalšie štyri skupiny: bakalár (Bc); magister 
(Mgr.), Ing., PhDr. a iný ekvivalent k druhému stupňu vysokoškolského štúdia. Do tretej 
skupiny boli zaradené vedecké hodnosti – PhD. a CSc. Do štvrtej skupiny boli zaradené 
vedecké a vedecko-pedagogické hodnosti docent,. profesor a doktor vied.  

 

Kategória 
pracoviska 

Bc. Mgr., 
PhDr., Ing.     

a  
ekvivalenty 

PhD. 
 

CSc. 

Doc., 
Prof. 
DrSc. 

Spolu Chýbajúci 
údaj 

Archeológovia 
spolu 

Múzeum 
štátne 

- 7 5 - 12 1 13 

Múzeum 
mestské 

- 2 2 - 4 0 4 

Múzeum 
VÚC 

1 30 5 - 36 0 36 

Univerzity - 2 15 8 25 3 28 

SAV - 32 31 11 74 0 74 

Ochrana 
pamiatok 

- 28 7 - 35 0 35 

Súkromné - 28 6 - - 0 34 

Spolu 1 129 71 19 186 4 224 

Tab. 38 - najvyššie dosiahnuté vzdelanie  archeológov podľa kategórií pracovísk. Kategória 
múzeí je rozdelená tiež podľa zakladateľa.  Údaje zo všetkých zdrojov. 
 
 
Neprekvapuje, že všetky zamestnané osoby s titulmi Doc., Prof. alebo DrSc. pracujú v SAV 
alebo na  univerzitách. Na týchto pracoviskách je i najväčšia koncentrácia osôb 
s dosiahnutým tretím vysokoškolským stupňom vzdelania. V pomere k počtu zamestnaných 
osôb je relatívne veľa archeológov s tretím stupňom vysokoškolského vzdelania 
zamestnaných v mestských, prípadne  štátnych múzeách. V súkromnom sektore, ako aj 
v múzeách, ktorých zriaďovateľom je kraj, je výrazne viac osôb s druhým stupňom 
univerzitného vzdelania (tab.  38). 

 

 

http://www.europskaunia.sk/bolonsky_proces
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Najvyššie dosiahnuté 
vzdelanie 

archeológovia Iní  vedci v 
archeológii 

Technici a iní spolu 

Doc. prof. DrSc. 19 1 - 20 

PhD. CSc. 71 3 - 74 

Mgr. PhDr. Ing a 
ekvivalenty 

129 7 5 141 

Bc 1 - 6 7 

Stredoškolské vzdelanie - - 67 67 

Základné vzdelanie - - - - 

Chýbajúci údaj 4 0 28 32 

spolu 220 11 106 341 

Tab. 39 - najvyššie dosiahnuté vzdelanie zamestnancov pôsobiacich v archeológii (údaje zo 
všetkých zdrojov). 

 
V skupine iných vedcov s univerzitným  vzdelaním, ktorí sa špecializujú na interdisciplinárny 
výskum v archeológii,  majú štyri osoby vzdelanie tretieho stupňa, z toho jedna titul docenta 
(tab. 39).  

V skupine technických a iných pracovníkov prevažujú osoby so stredoškolským vzdelaním, 
nie sú tu osoby s tretím stupňom vysokoškolského vzdelania (tab. 39).  

Rovnaká situácia s mierne odlišnými údajmi o počtoch bola konštatovaná v súvislosti 
s vyhodnocovaním dát o archeologickej komunite v roku 2007 (Fottová a kol. 2008, 53).  

Archeológovia patria na Slovensku ku komunite s vysokým stupňom vzdelania (tab. 39). 
Menší počet osôb s tretím stupňom akademického vzdelania v inštitúciách krajských 
a súkromných ako i v inštitúciah na ochranu kultúrneho dedičstva (tab. 38), môže 
poukazovať na trend zmeny priorít. Archeológovia v týchto inštitúciách majú svoje záujmy 
smerované na inú prioritu ako je zvyšovanie  vzdelania. Nemalú úlohu v tom zohrávajú tiež 
ekonomické dôvody a skutočnosť, že v týchto pracoviskách nie je kariérny postup, a s tým 
i vyššia mzda, podporená povinnosťou vyššieho vzdelania ako to je na univerzitách alebo 
v akadémii.  

 

Veľkosť a dĺžka pracovného úväzku osôb zamestnaných 
v archeológií 

Ako prvé kritérium pri sledovaní tejto položky  sa použila veľkosť pracovného úväzku 
rozdelená do troch kategórií (Dotazník, otázky 2.5 a 2.6, príloha č. 3):  

1/  Plný úväzok 
2/ Čiastočný úväzok, rozdelený na kategóriu úväzku väčšieho ako polovica („viac ako 

20 hodín“) a 3/ čiastočného, teda menšieho ako polovica plného úväzku („menej ako 20 
hodín“). 
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Druhým kritériom bola dĺžka pracovného úväzku, t.j. či ide o pracovný pomer na dobu 
neurčitú alebo určitú, teda či ide o pracovnú zmluvu alebo dohodu o vykonaní práce alebo 
o pracovnej činnosti.  
 
Do štatistiky sa dostali iba archeológovia alebo iní pracovníci v archeológii. Sezónnych 
robotníkov a študentov  pracujúcich krátkodobo na archeologických výskumoch sme nemali 
úmysel sledovať.  
 

Kategória 
pracoviska 

Plný úväzok 
 

Čiastočný  úväzok Chýbajúci údaj 

Viac ako 20 hodín  Menej ako 20 
hodín 

Múzeá 47 1 - 5 

Univerzity 21 6 - 1 

SAV 49 13 - 12 

Ochrana pamiatok 34 - - - 

Súkromné 16 1 - 18 

Spolu 167 21  36 

Tab. 40 - veľkosť pracovného úväzku archeológov podľa kategórií pracovísk. Údaje 
z dotazníka. 

 

 
 

Kategória 
pracoviska 

Plný úväzok 
 

Čiastočný  úväzok Chýbajúci údaj 

Viac ako 20 hodín  Menej ako 20 
hodín 

Múzeá 30 2 - 3 

Univerzity - - - 2 

SAV 37 5 - 21 

Ochrana pamiatok 1 - - - 

Súkromné 2 - - 3 

Spolu 70 7 - 27 

Tab. 41 - veľkosť pracovného úväzku technikov a iných, zoradené podľa kategórií 
pracovísk (údaje z dotazníka). 

 
 

Veľkosť pracovného úväzku sme nezistili pre všetkých archeológov ako i technikov. Niektorí 
respondenti poskytli informáciu o pracovnom úväzku iba pre časť svojich pracovníkov, 
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prípadne tieto  údaje neposkytli (tab. 40, 41). Nepodarilo sa nám tento údaj dohľadať pre 
všetkých pracovníkov ani z iných zdrojov. Naše údaje sa pri archeológoch týkajú cca 188 
osôb, čo z celkového počtu archeológov (224 osôb), možno považovať za pomerne 
reprezentatívny výsledok. Vyplýva z neho, že archeológovia sú väčšinou zamestnaní na plný 
úväzok (tab. 42). Keďže ide o trend, predpokladáme, že ani v prípade nezistených údajov sa 
výsledok nebude príliš odlišovať. Na čiastočný úväzok zamestnávajú  archeológov  najmä AÚ 
SAV ako i univerzity.  
 

Kategória 
pracoviska 

Doba 
neurčitá 

Praconá 
zmluva 

Doba určitá Chýbajúci 
údaj 

Dohoda o 
pracovnej 
činnosti 

Dohoda o 
vykonaní 

práce 

Múzeá 47 47 2 - 3 

Univerzity 21 21 6 - 7 

SAV 49 49 12 - 12 

Ochrana 
pamiatok 

34 34 - - 0 

Súkromné 16 16 1 - 18 

Spolu 167 167 21 - 42 

Tab. 42 - dĺžka pracovného úväzku archeológov, zoradené podľa kategórií pracovísk 
(údaje z dotazníka a iných zdrojov). 

 
 

V kategórii technikov a iných zamestnaných v archeológii máme údaje o veľkosti 
pracovného úväzku pre 77 osôb, čo možno považovať za reprezentatívny počet, i keď nie je 
úplný, z rovnakých dôvodov ako sme uviedli vyššie pri kategórii o archeológoch. Takisto 
v tejto kategórii sú osoby zamestnané väčšinou na plný úväzok (tab. 43). 
 

Kategória 
pracoviska 

Doba 
neurčitá 

Praconá 
zmluva 

Doba určitá Chýbajúci 
údaj 

Dohoda o 
pracovnej 
činnosti 

Dohoda o 
vykonaní 

práce 

Múzeá 30 30 2 - 3 

Univerzity - - - - 2 

SAV 37 37 5 - 21 

Ochrana 
pamiatok 

1 1 - - 0 

Súkromné 2 2 - - 3 

Spolu 70 70 7  29 

Tab. 43 - dĺžka pracovného úväzku technikov a iných v archeológii, zoradené podľa 
kategórií pracovísk (údaje z dotazníka a iných zdrojov). 
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Dlžka pracovného úväzku je vyjadrená dobou, na ktorú bola uzavretá a formou 
pracovnej zmluvy alebo dohody.  
 

Mzdy archeológov a iných osôb pracujúcich v archeológii 

Otázka na mzdy osôb pracujúcich v archeológii sa ukázala ako problematická. Odpoved vo 
vyplnených dotazníkoch uviedla iba časť respondentov. Týkajú sa 148 archeológov, jednej 
osoby z kategórie iní odborníci v archeológii a 27 technikov.  Všeobecne je tento údaj 
považovaný za citlivý, čo by mohlo vysvetľovať, prečo u respondentov nebola ochota na túto 
otázku odpovedať. 

 

 Archeológovia Iní vedci v 
archeologii 

Technické sily Iní v archeológii 

Kategória 
inštitúcie 

Počet 
osôb 

Ročná 
mzda 

Počet 
osôb 

Ročná 
mzda 

Počet 
osôb 

Ročná 
mzda 

Počet 
osôb 

Ročná 
mzda 

Múzeum 
štátne 

9 8680 0 0 0 0 0 0 

Múzeum 
VÚP 

34 7560 0 0 22 5382 0 0 

Múzeum 
mestské 

0 0 0 0 0 0 0 0 

SAV 74 10309,5 0 0 0 0 0 0 

Univerzity 11 12870 1 10580 0 0 0 0 

Ochrana 
pamiatok 

6 7102 0 0 0 0 0 0 

Súkromný 14 9051 0 0 5 8050 0 0 

Spolu 148 9262 1 10580 27 6716 0 0 

Tab. 44 - priemerná ročná mzda osôb pracujúcich v archeológii. Podľa údajov 
v dotazníku. 

 
 

 Archeológovia Technické sily Iní vedci 

Zriaďovateľ Počet 
osôb 

Ročná 
mzda 

Počet 
osôb 

Ročná mzda Počet 
osôb 

Ročná 
mzda 

štát 100 9740 0 0 1 10580 

Ostatní 48 8305 27 6716 0 0 

Tab. 45 - priemerná ročná mzda osôb pracujúcich v archeológii podľa základného 
zriaďovateľa (štát a iní). Podľa údajov v dotazníkoch. 
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 Počet Ročná mzda Mesačná mzda 

Archeológ 148 9262 752 

Technik a iní 27 6716 560 

Iní vedci 1 10580 882 

Všetci 176 8773 731 

Tab. 46 - ročná mzda základných kategórií pracovníkov. Podľa údajov v dotazníkoch.  
 
 

Priemerná mesačná mzda v odvetví Odborné, vedecké a technické činnosti bola v roku 2012:  
933 eur (podľa údajov Štatistického úradu uvedených na internete).  Pri porovnaní údajov 
z dotazníkov patrí mzda v archeológii k podhodnotením. Získané údaje o mzde považujeme 
za približné, nakoľko sa týkajú cca polovice osôb, ktoré pracujú na Slovensku v archeológii. 
Preto sme ani neprikročili k porovnaniu z roku 2007. Ovšem je všeobecne známy jav, že 
mzdy postupne rastú (spolu s cenami). 

 

Osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou pracujúce 
v archeológii 

Otázka na zamestnávanie osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou bola v dotazníku č. 
2.10 (príloha č. 3).  

 

Kategória pracoviska Počet archeológov 
so zmenenou 

pracovnou 
schopnosťou 

Počet iných 
pracovníkov so 

zmenenou 
pracovnou 

schopnosťou 

Počet osôb so 
zmenenou 
pracovnou 

schopnosťou spolu 

Múzeá 0 1 1 

Univerzity 0 1 1 

SAV 1 2 3 

Ochrana pamiatok 0 0 0 

Súkromné 0 0 0 

Tab. 47 - počet osôb v archeológii so zmenenou pracovnou schopnosťou (údaje 
z dotazníkov). 

 
 

Túto otázku zodpovedalo 35 respondentov. V archeológii je zamestnaných 5 osôb so 
zmenenou pracovnou schopnosťou, z toho je jeden archeológ (tab.  47). 

Rovnaký počet osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou zistil aj projekt DISCO  v roku 
2007 (Fottová a kol.2008, 43, tab. 5). I v roku 2007 bol zamestnaný jeden archeológ so 



65 
 

zmenenou pracovnou schopnosťou a štyri osoby v kategórii iných pracovníkov mali tiež 
zmenenú pracovnú schopnosť.  

 

Záver 

Globálna ekonomická kríza nemala žiadny vplyv na počet zamestnaných archeológov. 
Naopak, ich počet v porovnaní s predchádzajúcim projektom DISCO narástol. Je to 
zapríčinené tým, že narástol aj počet súkromných archeologických spoločností. V roku 2013 
boli len 3 a v súčasnosti (2013) je oficiálne registrovaných 13. Príčiny tohto nárastu sú 
jednoduché. Po skončení štúdií si mladí absolventi  hľadajú zamestnanie, čo je však 
problematické, lebo je veľmi málo nových pracovných miest v archeológii, najmä v štátnych 
inštitúciách (tie zamestnávajú väčšinu archeológov). Čerství absolventi sú preto prinútení 
zamestnať sa v súkromných spoločnostiach, prípadne ich zakladať. Počet pracovníkov v 
štátnych inštitúciách ostáva viac  - menej rovnaký. 

Pomer mužov a žien je takmer vyrovnaný s menšou prevahou mužov. Všeobecný trend však 
naznačuje, že v budúcnosti sa zvýši počet archeologičiek. Je to zapríčinené zvýšeným počtom 
študentiek na slovenských univerzitách v posledných desiatich rokoch. 

Tak ako v predchádzajúcom projekte, musíme konštatovať, že archeológia na Slovensku je 
vážne podfinancovaná. Najviac sa to prejavuje práve v štátnych inštitúciách. Archeológovia  
nemajú dostatok finančných prostriedkov na spoluprácu s inými inštitúciami. Terénne 
výskumy, výstavné aktivity a najmä spracovanie, publikácia a preklad vedeckých výsledkov 
by si vyžadovali značne viac finančných prostriedkov. 

Časť ako i celkové závery tejto práce budú využíté pri vypracovaní zhrňujúcej medzinárodnej 
správy o projekte.   
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P r í l o h y 

 

Príloha č. 1 – zoznam a adresy inštitúcií zamestnávajúcich 
archeológov a vykonávajúcich archeologickú činnosť 

ACANTHA Archeology, s.r.o., Cintorínska 7/5188,  98401 Lučenec 

ACHILLES  ARCHAEOLOGY, s.r.o.,  1. mája 8, 902 01 Pezinok 

ARCHAEOSERVICES s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 
 
ARCHEOCENTER, s.r.o., Horné Saliby 628, 925 03 Horné Saliby 
 
ARCHEOLÓGIA  ZEMPLÍN, s.r.o., Kostolné námestie 10, 071 01 Michalovce 
 
ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA, s.r.o., Cukrová 14, 811 08 Bratislava 
 
ARCHEOLOGICKÉ MÚZEUM SNM, Žižkova 12, P.O.Box 13, 811 06 Bratislava 
 
ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra 
 
ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV SAV - výskumné pracovné stredisko Košice, Hrnčiarska 13, 040 01 
Košice 
 
ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV SAV - vysunuté pracovisko Zvolen, Štúrova 2   960 53 Zvolen    
 
ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV SAV - vysunuté pracovisko Spišská Nová Ves, Mlynská 6, 052 01 
Spišská Nová Ves 
 
ARCHEOVÝSKUM, s.r.o. Liptovský Mikuláš, Majeríková 1215/1, 03101 Liptovský Mikuláš 
 
AZ PLUS, s.r.o., Štefánikova 2326/22, 06601 Humenné 

http://www.ucd.ie/archaeology/research/researcha-z/disco/
http://www.discovering-archaeologists.eu/national_reports/DISCO_national_SK_slovak.pdf
http://www.pamiatky.sk/Content/Data/File/sluz_predpis/208_2009-novela_49_2002.pdf
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BALNEOLOGICKÉ MÚZEM, Beethovenova 5, 921 01 Piešťany 
 
ETNOGRAFICKÉ MÚZEM SNM, Malá hora 2, P.O.Box 155, 036 80 Martin 
 
GEMERSKO-MALOHONTSKÉ MÚZEM, Námestie M. Tompu 24, 979 01 Rimavská Sobota 
 
HORNONITRIANSKE MÚZEUM, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza 
 
HRADNÉ MÚZEUM, Hlavná ul. 14, 986 01 Fiľakovo 
 
ITHAKA BB spol. s r.o., Kukučínova 6/3795, 971 01 Banská Bystrica 
 
KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
 
KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD, Cukrová 1, 917 01 Trnava 
 
KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD, Hviezdoslavova 1 911 01 Trenčín 
 
KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD, Nám. Jána Pavla II.8 ,   949 01 Nitra 
 
KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD – Nitra – pracovisko Topoľčany, Kukučínova 30,   955 01 
Topoľčany  
 
KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD – Nitra – pracovisko v Komárne, Hradná 2   945 01 Komárno 
 
KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD, Mariánske nám. 19  010 01 Žilina 
 
KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica 
 
KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD, Prešov - pracovisko Levoča, Nám. Majstra Pavla 41, 054 01 
Levoča 
 
KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD, Hlavná 115, 08001 Prešov 
 
KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD, Hlavná 25  040 01 Košice 
 
KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD, KOŠICE - Pracovisko Spišská Nová Ves so sídlom v Levoči, Nám. 
Majstra Pavla 41 054 01 Levoča 
 
KYSUCKÉ MÚZEUM, Kukučínova 6/3795, 971 01 Banská Bystrica 
 
LIPTOVSKÉ MÚZEUM, Námestie Š.N. Hýroša 10, 034 01 Ružomberok 
 
ĽUBOVNIANSKE MÚZEM, Zámocká 20, 064 01 Stará Ľubovňa 
 
MALOKARPATSKÉ MÚZEUM, M.R. Štefánika 4, 90201 Pezinok 



68 
 

 
MESTSKÝ ÚSTAV OCHRANY PAMIATOK, Uršulínska 9,    811 01 Bratislava 
 
MÚZEUM  JÁNA THAINA, Pribinova 6, 940 62 Nové Zámky 
 
MÚZEUM  MESTA BRATISLAVY, Radničná ul. č. 1, 815 18 Bratislava 
 
MÚZEUM V KEŽMARKU, Hradné námestie 64/42, 060 01 Kežmarok 
 
NOVOHRADSKÉ MÚZEUM  A GALÉRIA, Kubínyiho námestie 3, 984 01 Lučenec 
 
ORAVSKÉ MÚZEUM, Oravský hrad, 027 41 Oravský Podzámok 
 
PAMARCH, s.r.o., Štefánikova trieda 4/7, 949 01 Nitra 
 
PAMIATKOVÝ ÚRAD SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava 
 
PODUNAJSKÉ MÚZEUM, Palatínova č. 13, 94505 Komárno 
 
PODTATRANSKÉ MÚZEUM, ul. Vajanského 72/4, 058 01 Poprad 
 
POHRONSKÉ MÚZEUM, ul. Bernolákova 2, 968 01 Nová Baňa 
 
PONITRIANSKE MÚZEUM, Štefánikova tr. 1,  94901 Nitra 
 
POVAŽSKÉ MÚZEUM, Budatínsky hrad, Topoľová 1, 010 03 Žilina 
 
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA, FF- Inštitút histórie, Katedra najstarších dejín a dejín relígií, FFPU v 
Prešove, Katedra najstarších dejín a dejín relígií, ul. 17. novembra č. 1,  08078 Prešov 
 
SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM, Kammerhofská 2,  969 01 Banská Štiavnica 
 
SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA, Školská ul. 4, 031 01 Liptovský 
Mikuláš 
 
SNM_SPIŠSKÉ MÚZEUM Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 20, 05401 Levoča 
 
SLOVENSKÝ AECHEOLOGICKÝ A HISTORICKÝ INŠTITÚT SAHI, Vajnorská 8/A,  831 04 
Bratislava-Nové Mesto 
 
STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM, Nám. SNP 3755/4A, 974 01 Banská Bystrica 
 
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŚICIACH, Fakulta umení, Katedra teórie a dejín umenia, 
Watsonova 4, 042 00 Košice 
 
TEKOVSKÉ MÚZEUM, Sv. Michala, 934 05 Levice 
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TRENČIANSKE MÚZEUM, Mierové nám. 46,  91101 Trenčín 
 
TRÍBEČSKÉ MÚZEUM, Krušovská 291, 955 01 Topoľčany 
 
TRIGLAV, Archeologická spoločnosť, s.r.o., Vodárenská 7/636, 04001 Košice 
 
TRNAVSKÁ UNIVERZITA -  Filozofická fakulta, Katedra klasickej archeológie, Hornopotočná 
23, 918 43 Trnava 
 
UNIVERZITA KOMENSKÉHO Filozofická fakulta, Katedra archeológie, Gondova 2, 818 01 
Bratislava 
 
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA v Nitre – Katedra archeológie, Hodžova 1,  949 74 
Nitra 
 
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA v Nitre – Katedra muzeológie, Hodžova 1,  949 21 
Nitra 
 
UNIVERZITA MATEJA BELA v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, Tajovského 40,  974 
01 Banská Bystrica 
 
VIA MAGNA s.r.o., Nábrežná 2, 038 61 Vrútky 
 
VIHORLATSKÉ MÚZEUM, Námestie slobody 1, 066 01 Humenné 
 
VLASTIVEDNÉ MÚZEUM v Hanušovciach nad Topľou, Zámocká 160/5, 094 31 Hanušovce nad 
Topľou 
 
VLASTIVEDNÉ MÚZEUM V HLOHOVCI, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 
 
VLASTIVEDNÉ MUZEUM V POVAŽSKEJ BYSTRICI, ul. Odborov 244/8, 017 01 Považská 
Bystrica 
 
VLASTIVEDNÉ MUZEUM Trebišov, M.R.Štefánika 65,  075 01 Trebišov 
 
VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM, Hviezdoslavova 3, 04036 Košice 
 
ZÁHORSKÉ MÚZEUM  v Skalici, Námestie Slobody 13, 909 01 Skalica 
 
ZEMPLÍNSKE MÚZEUM, Kostolné nám. č.1, 07101 Michalovce 
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Príloha č. 2 - sprievodný dopis k dotazníku 

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

     Katedra archeológie FFUK v Bratislave sa stala spoluriešiteľkou medzinárodného 
projektu „Discovering the Archaeologists of Europe“ (ďalej „Discovering 2014“) 
podporovaného Programom ďalšieho vzdelávania Európskej komisie. Projektu sa zúčastňuje 
19 štátov (http://discovering-archaeologists.eu/). Cieľom tohto projektu je zistiť ako sa 
archeológia definuje v týchto krajinách ako profesia, čo archeológovia robia, akú majú 
kvalifikáciu a skúsenosti a za najdôležitejšie sa považuje získať relevantné štatistické údaje 
o profesionálnych archeológoch v období zložitej ekonomickej situácie vo vybraných 
členských zemiach Európskej únie..  Projekt „Discovering 2014…“  nadväzuje na starší 
podobný projekt „Discovering the Archaeologists of Europe“ , ktorý zhromaždil dáta 
o archeologickej komunite z deviatich štátov EU v rokoch 2007-2008 
(http://www.archeol.sav.sk/docs_ostatne/discovering_aj.pdf a http://www.discovering-
archaeologists.eu/DISCO_Transnational_Report.pdf). Projekt je plánovaný na obdobie 
20012-14. 

Dovoľujeme si vás preto požiadať o vyplnenie priloženého dotazníka, ktorý má 
zmapovať situáciu na Slovensku. Dotazník je zostavený tak, aby neobsahoval osobné údaje a 
tiež dáta, ktoré by v prípade malého počtu zamestnancov určitej inštitúcie umožňovala 
stotožnenie s konkrétnymi osobami, budú dôsledne anonymizované a v žiadnom prípade 
nebudú použité vo vzťahu k jednotlivým konkrétnym inštitúciám. Z tohto dôvodu Vás 
prosíme o pokiaľ je možné úplné vyplnenie všetkých údajov, aby bol výsledok celého 
projektu čo najreprezentatívnejší a predstavoval popis skutočného stavu archeológie na 
našom území. 

Výsledky projektu zo všetkých štátov budú po ich vyhodnotení (september 2014) 
publikované na medzinárodnej i na národnej úrovni jednotlivých zúčastnených zemí. Za 
samozrejmé považujeme, že o záveroch bude informovaná i Vaša inštitúcia, pokiaľ 
poskytnete požadované dáta. 

Prosíme o vrátenie vyplnených dotazníkov do 10. júla na doleuvedenú e-mailovú 
adresu. Veríme, že sa pripojíte do tohto projektu a prispejete k získaniu realistického obrazu 
o archeológii v Slovenskej republike. Pokiaľ vaša inštitúcia nezamestnáva žiadneho 
archeológa (minimálne s titulom Bc), prosím  o poslanie tejto informácie. 

Ďakujeme za spoluprácu a pozdravujeme 

  V Bratislave 5.6.2013                                                   Prof. Eduard Krekovič 
                                                                                                koordinátor projektu       

krekovic@fphil.uniba.sk 
                                          Katedra archeológie 

http://discovering-archaeologists.eu/
http://www.archeol.sav.sk/docs_ostatne/discovering_aj.pdf
http://www.discovering-archaeologists.eu/DISCO_Transnational_Report.pdf
http://www.discovering-archaeologists.eu/DISCO_Transnational_Report.pdf
mailto:krekovic@fphil.uniba.sk
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                                             Filozofická FUK                                                                                                
                                     Gondova 2, 814 99 Bratislava 

                                                      Tel. 02 59339 285 

Discovering the archaeologists of Europe 2012 – 2014 –  
Objavovanie európskej archeologickej komunity 2012-201  

                         

(Dotazník 1 - organizácia)              

Dotazník bol vypracovaný  pre zhromaždenie informácií o archeologických 
organizáciach a archeológoch, tvoriacich archeologickú komunitu v Slovenskej republike ako 
súčasti európskej archeologickej komunity. Vyplňte, prosím, dotazník k stavu, ktorý platil pre 
Vašu organizáciu k dátumu 31. marec 2013.   

1. 1. Zriaďovatel  a hlavná oblasť činnosti: 

Označte, prosím, iba jednu možnosť, najlepšie zodpovedajúcu charakteru a štruktúre 
Vašej organizácie, i keď sa vaša činnosť týka viac oblastí: 

 Hlavná 
oblasť 

činnosti 

Terénn
y 

výskum 
a s ním 
spojen

é 
činnost

i 

Archeologick
á 

pamiatková 
starostlivosť 

Muzejná 
činnosť 

(starostlivo
sť o zbierky, 

výstavy 
apod.) 

Výchova a 
vzdelávani

e 

Technické, 
organizačn
é služby, 
špeciálne 
analýzy 

Zriaďovatel Štátna 
inštitúcia 

alebo  jej časť 

     

Krajská 
inštitúcia 

alebo jej časť 

     

Mestská/obe
cná inštitúcia 
alebo jej časť 

     

Univerzita      

Tzv. privátne 
inštitúcie 

(o.z.; 
nadácia, ai.) 
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Iná forma      

 

 

 

2. Geografické vymedzenie  činnosti: 

Označte, prosím, všetky regióny, na ktoré sa vzťahuje Vaša činnosť (s výnimkou 
archeologického terénneho výskumu vyvolaného investičnou činnosťou, ktorý pre subjekty 
s licenciou platí pre celé Slovensko). V prípade, že Vaša činnosť sa týka len jedného okresu 
alebo mesta vypíšte prosím jeho názov). 

 

 

Celé Slovensko  Banskobystrický kraj  

Bratislavský kraj  Prešovský kraj  

Trnavský kraj  Bratislava  

Trenčiansky kraj  Košický kraj  

Nitriansky kraj  Okres  

Žilinský kraj  Mesto  

 

  3. Počet pracovníkov: 

Napíšte, prosím, koľko pracovníkov pracovalo vo Vašej organizácii k vyššie uvedenému 
dátumu (31.3.2013). Počet zamestnancov zahŕňa i krátkodobo zamestnané osoby (dohoda o 
pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce). 

 

 Počet osôb 

Archeológ  

Iný odborný/vedecký 
pracovník 

 

Technické sily  
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Ostatní  

C e l k o m  

 

Menil sa počet osôb v jednotlivých kategóriach behom uplynulého roku (tj. v období 31. 
marca 2012 až  31. marca 2013?  

                

Áno   /  Nie  /   Neviem      zakrúžkujte prosím zodpovedajúcu variantu 

              

Pokiaľ áno, vyznačte minimálny a maximálny počet osôb celkovo i v jednotlivých 
kategóriách.  

 

 

 Minimum Maximum 

Archeológ   

Technické sily   

Ostatní   

C e l k o m   

 

4. Vývoj počtu zamestnancov. 

Vyplňte, prosím, zmeny v počte zamestnancov (prepočítané na „úplné osoby“) 
v minulosti a očakávaný vývoj v najbližšej budúcnosti. Počty zahŕňají i prácu na časť 100% 
úväzku a krátkodobé pracovné pomery (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní 
práce). 

 

 Viac  Rovnako  Menej  Neviem 

Archeológ v roku 2012        

Ostatní zamestnanci v roku 2012        
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Archeológ v roku 2010        

Ostatní zamestnanci v roku 2010        

        

Archeológ v roku 2008        

Ostatní zamestnanci v roku 2008        

        

Archeológ v roku 2014        

Ostatní zamestnanci v roku 2014        

        

Archeológ v roku 2016        

Ostatní zamestnanci v roku 2016        

 

5. Výchova a vzdelávanie zamestnancov. 

 

a) Poskytujete zamestnancom špeciálne školenie  súvisejúce s ich prácou?  
 

 Áno Nie Neviem 

Základné 
terénne 
techniky 

   

Základy 
terénnej 

dokumentácie 

   

Základné 
geodetické 

práce 

   

Práca 
s počítačom 

   

Fotografické    
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práce 

Ošetrenie 
archeologického 

materiálu 

   

Zber ekofaktov    

Konzervácia 
nálezov 

   

Cudzie jazyky    

Iné (uveďte 
konkrétne) 

   

 

 

 

b) Považujete úroveň školenia/vzdelania, s ktorým pracovníci nastupujú, za  
zodpovedajúce súčasným potrebám?   

 

          

      Áno  /    Nie    /  Neviem                     zakrúžkujte zodpovedajúcu variantu 

 

c)  Zaisťujete prevažnú časť činností súvisejúcich s archeologickým výskumom a jeho 
spracovaním  vlastnou činnosťou ? 

 

 Áno Nie Neviem 

Zaistenie pracovníkov 
pre terénny výskum - 

technici 

   

Zaistenie pracovníkov 
pre terénny výskum – 

robotníci 

   

Terénna 
dokumentácia 
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Geodetické práce    

Fotodokumentácia    

Základné ošetrenie 
arch. materiálu 

   

Konzervácia nálezov    

Geofyzikálny a iný 
nedeštruktívny 

prieskum 

   

Letecká archeológia    

Archivne rešerše    

Stavebno historický 
prieskum 

   

Získavanie a 
vyhodnocovanie 

ekofaktov 

   

Depozitárna činnosť    

Výstavna a 
prednášková činnosť 

   

Iné (uveďte 
konkrétne) 
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d) Spolupracuje Vaša inštitúcia s inými inštitúciami/pracovníkmi, ktorí poskytujú služby 
v oblastiach súvisejúcich s archeologickou činnosťou, ktoré sami neprevádzate? 

 

 Ano Ne Nevím 

Zaistenie pracovníkov pre 
terénny výskum - technici 

   

Zaistenie pracovníkov pre 
terénny výskum – 

robotníci 

   

Terénna dokumentácia    

Geodetické práce    

Fotodokumentácia    

Základné ošetrenie arch. 
materiálu 

   

Konzervácia nálezov    

Geofyzikálny a iný 
nedeštruktívny prieskum 

   

Letecká archeológia    

Archivne rešerše    

Stavebno historický 
prieskum 

   

Získávanie a 
vyhodnocovanie 

ekofaktov 

   

Depozitárna činnosť    

Výstavna a prednášková 
činnost 

   

Management 
archeologického výskumu 
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Personalistika    

Ekonomická 
problematika 

   

Informačná technológia     

Právna problematika    

Preklady a tlmočenie    

Spolupráca 
s médiami/popularizácia 

   

Iné (uveďte konkrétne)    

 

 

e) Uvažujete o tom, že v niektorej z týchto činností zamestnáte vlastných pracovníkov? 

                             Áno     /    Nie     /   Neviem         zakrúžkujte zodpovedajúcu variantu 

f) Považujete zaistenie vlastných pracovníkov pre niekterú z týchto činností za prioritnú 
(v najbližších 2 rokoch) ?     

                             Áno     /    Nie     /   Neviem         zakrúžkujte zodpovedajúcu variantu 

                                                 

 

Dotazník 2 – pracovná pozícia/ zaradenie 

Vyplňte, prosím, dotazník pre každý druh pracovnej pozície vo Vašej inštitúcii (napr. 
odborný pracovník, vedecký pracovník, konzervátor, dokumentátor ai.), ktoré súvisia 
s Vašimi archeologickými aktivitami (v prípade potreby nakopírujte na zodpovedajúci počet 
exemplárov).  

 

1.  a)  Názov pracovnej pozície: ..........................................     

  

     b)  Počet pracovníkov na tejto pozícii:   ……………… 

 



79 
 

Označte, prosím, prevažujúci typ pracovnej činnosti (vždy len jednu možnosť) pre túto 
pracovnú pozíciu.  

2.  Počet osôb 

Archeológ –pre terénny výskum  

Archeológ – archeologická pamiatková starostlivosť  

Archeológ – muzejná činnosť (správa zbierok, výstavná činnosť apod.)  

Archeológ – pedagogická činnosť  

Terénny technik  

Dokumentátor  

Konzervátor  

Správa zbierok  

Analýzy a merania  

Geodetické práce  

 

c) Archeológ s oprávnením pre terénny výskum (počet):...... 
d) Archeológ bez oprávnenia pe terénny výskum (počet):............. 

 

3. Počet osôb v pracovnej pozícii podľa veku a pohlavia. 

 

Veková kategória Muži Ženy 

do 20 rokov   

20-29 rokov   

30-39 rokov   

40-49 rokov   

50-59 rokov   

60 a viac   

 



80 
 

4. Platy/mzdy v ročnom vyjadrení (v tisícoch). Vyplňte prosím, tzv. hrubú mzdu. 

 Čiastka     Čiastka 

Plat/mzd
a 

Minimum  Príplatky  

(osobné ohodnotenie, za 
vedenie apod.) 

Áno  Minimum  

Maximum    Maximum  

Priemer    Priemer  

 

5. Pracovná doba (počet hodin/týždeň) 

  Počet osôb 

Plný úväzok              

Čiastočný 
úväzok 

do20 hod/týždeň  

 Viac ako 20 hod/týždeň  

6.  Sú  zamestnanci na tejto pozícii zamestnaní na dobu určitú alebo neurčitú?  

 

  Počet osôb 

Doba neurčitá   

Doba určitá Pracovná zmluva  

 Dohoda o pracovnej činnosti  

 Dohoda o vykonaní práce  

 

7. Bola táto pracovná pozícia behom posledného roku neobsadená?      Áno   / Nie 

 

    Ako dlho ?                                       Menej než 6 mesiacov / Viac než 6 mesiacov 

    Je ťažké získať pracovníka pre túto pozíciu?                                   Áno /   Nie 

 

    Zakrúžkujte zodpovedajúcu možnosť. 
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8. Akú kvalifikáciu majú pracovníci zaradení na tejto pozícii? 

 

Vysokoškolské  Počet osôb 

 Bc.  

 Mgr., PhDr., RNDr., ing. (alebo iný ekvivalent)  

 PhD., Dr., CSc. (alebo iný ekvivalent)  

 DrSc.  

 Doc., Prof.  

Stredoškolské   

Základné   

 

9. Zamestnávate na tejto pozícii pracovníkov zo zahraničia? 

 

 Počet osôb 

Slovenská 
republika 

          

Česká republika  

Ostatné štáty 
EU 

 

Iné(uveďte 
konkrétny štát) 

 

 

10. Zamestnávate na tejto pozícii osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou? 

 

       Áno  /  Nie                v prípade, že áno, uveďte počet osôb:   …….. 
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Príloha č. 4 - zoznam webových liniek použitých v práci 

http://portalstatistics.sk/files/Sekcie/sek_200/Klasifikacie/zam_metod.rtf 

http://www.museum.sk  

http://www.amsnm.sk 

http://www.ff.ukf.sk 

http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=karch 

http://www.archeol.sav.sk/sp2007.pdf 

http://www.pamiatky.sk/pamiatky/pamiatkovy-urad/zakladne-dokumenty/  

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/muzea-a-
galerie/register-muzei-a-galerii-sr-ef.html   

http://www.muzeum.sk/?obj=muzeum&ix=1zoznam  

http://www.snm.sk/ 

http://www.discovering-archaeologists.eu/   

http://www.muop.bratislava.sk/vismo/o_utvar.asp?id_org=600176&id_u=10&p1=1001 

http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=karch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portalstatistics.sk/files/Sekcie/sek_200/Klasifikacie/zam_metod.rtf
http://www.museum.sk/
http://www.amsnm.sk/
http://www.ff.ukf.sk/
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=karch
http://www.archeol.sav.sk/sp2007.pdf
http://www.pamiatky.sk/pamiatky/pamiatkovy-urad/zakladne-dokumenty/
http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/muzea-a-galerie/register-muzei-a-galerii-sr-ef.html
http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/muzea-a-galerie/register-muzei-a-galerii-sr-ef.html
http://www.muzeum.sk/?obj=muzeum&ix=1zoznam
http://www.snm.sk/
http://www.discovering-archaeologists.eu/
http://www.muop.bratislava.sk/vismo/o_utvar.asp?id_org=600176&id_u=10&p1=1001
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=karch
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Príloha č. 5 - zoznam pracovných pozícií, v ktorých pracujú 
archeológovia a iní zamestnanci v archeológií podľa odpovedí 
z dotazníkov 

 

Archeológ: 

Archeológ 
Archeológ - muzejná činnost 
Archeológ – muzejný pedagóg 
Archeológ – správa zbierok 
Archeologický kurátor 
Asistent 
Docent 
Doktorand 
Kurátor 
Ministerský radca-metodik 
Ministerský radca-štatistik 
Námestník 
Odborný pracovník 
Odborný radca  
Pamiatková architektúra 
Právna agenda archeológie 
Pamiatkár 
Riaditeľ 
Radca 
Samostatný radca 
Správca zbierok 
Správca archeologický depozitov 
Vedecký pracovník 
Vedúci vedecký pracovník 
 
Iný odborník pracujúci v archeológii 
Antropológ 
Archeobotanik 
Etnológ 
Ekonóm 
Geodet 
Geofyzik 
Numizmatik 
Odborný pracovník – jaskyniar 
Paleozoológ 
 
Technické sily: 

 
Dokumentátor 

Sezónny archeologický robotník 
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Konzervátor Správa zbierok 
Muzejná činnosť Sprievodca 
Referent múzea Technik 
Reštaurátor  
 


