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Pôsobenie prof. Márie Novotnej a prof. Bohuslava Novotného
v Archeologickom seminári a na Katedre archeológie FF UK v Bratislave
V roku 2016 sme oslávili významné životné jubileum 85 narodeniny, prof. PhDr. Márie Novotnej, DrSc. (* 26. 4. 1931),
a zároveň si pripomenuli nedožité 95 narodeniny prof. PhDr. Bohuslava Novotného, DrSc. (* 3. 10. 1921 – U 31. 10.
1996). Obaja za dlhé, vyše 40 rokov trvajúce pôsobenie na FF UK v Bratislave vychovali niekoľko generácií archeológov
(tj. asi 150 absolventov), z ktorých väčšina sa úspešne uplatnila vo svojom odbore. Ich vedecká a pedagogická práca bola
navzájom úzko spätá nie iba preto, že boli manželia, ale najmä z dôvodu, že spolu tvorili tandem, v rámci ktorého skúmali
a napĺňali svoj vedecký program. Pri tejto príležitosti možno spomenúť ich mnohostranný prínos nie iba pre samotnú
katedru, ale i pre slovenskú a európsku archeológiu.
Mária Novotná patrí stále k najlepším európskym znalcom medenej a bronzovej industrie. Preto osobitne možno vyzdvihnúť jej vedecký prínos pre poznanie pravekej metalurgie farebných kovov. Už ako čerstvá absolventka a začínajúca
asistentka na FF UK sa prezentovala prvými rozsiahlejšími štúdiami, ktoré boli zverejnené v časopise Slovenská archeológia,
ktorý už vtedy patril k najvýznamnejších archeologickým periodikám v Československu. Prvá štúdia „Medené nástroje
a problém najstaršej ťažby medi na Slovensku“, bola zverejnená v roku 1955 a druhá „Nálezy medených sekier s jedným
ostrím zo Slovenska“, bola publikovaná v roku 1957. Cielený výskum venovaný medenej a bronzovej industrii vyústil
v roku 1970 do vydania dvoch významných monograﬁí. Prvou bola monograﬁa „Bronzehortfunde in der Slowakei“ venovaná depotom bronzovej industrie z mladšej a neskorej doby bronzovej na Slovensku a druhou publikácia „Die Äxte
und Beile in der Slowakei, ktorá vyšla v prestížnej edícii Prähistorische Bronzefunde, v skratke PBF, vydávanej v Nemecku,
najskôr v Mníchove a neskôr v Stuttgarte. Touto knižnou publikáciou Mária Novotná odštartovala v slovenskej odbornej
spisbe systematické spracovanie medenej a bronzovej industrie z územia Slovenska. Neskôr nasledovalo ďalších 6 monograﬁí vydaných v tejto významnej edícii. Boli venované nálezom ihlíc (1980), nákrčníkom a diadémom (1984), bronzovým
nádobám (1991), sponám (2001), kosákom v spoluatorstve s V. Furmánkom (2006) a mečom s plnou rukoväťou (2014).
Okrem množstva štúdií zameraných najmä na kovovú industriu svoje poznatky o dobe bronzovej pretavila aj do syntetickej
monograﬁe: Svedectvá predkov (1994).
Bohuslav Novotný, po príchode z Prahy na Slovensko v roku 1952 pokračoval vo svojej dovtedajšej špecializácii a intenzívne sa venoval výskumu obdobia neolitu a eneolitu. Nie náhodou sa, ako pracovník Archeologického ústavu SAV
v Nitre (1952–1957), zameral na oblasť dolného Pohronia. Tento región patrí k regiónom s najhustejším pravekým
a včasnohistorickým osídlením. Najdlhšie viedol systematické výskumy v Šarovciach, kde postupne vybudoval aj výskumnú
základňu. Pri terénnych výskumoch, ako absolvent štúdia archeológie u prof. J. Filipa na FF Karlovej univerzite v Prahe,
začal uplatňovať moderné metódy pri odkrývaní a dokumentácii hrobov a objektov.
Vychádzajúc z výsledkov nových systematických výskumov, ako aj zo skôr objaveného neolitického a eneolitického materiálu z územia Slovenska, napísal B. Novotný v 50-tych rokoch 20. storočia viaceré syntetické práce. Z nich možno
spomenúť monograﬁu Slovensko v mladšej dobe kamennej (1958) a štúdiu monograﬁckého charakteru Slavónska kultúra
v Československu, ktorá bola zverejnená v časopise Slovenská archeológia v roku 1955. Popri
kultúrno-historickom vývoji venoval pozornosť aj pravekému umeniu, ktoré ako napísal v knihe Počiatky výtvarného
prejavu na Slovensku (1958) „...slúžilo potrebám praktického života alebo súviselo s kultovými potrebami. Teda nie
umenie pre umenie, ale umenie pre život...“. Osobitne významný je prínos B. Novotného pre poznanie lengyelskej kultúry
a to tak pre jej začiatok, keď identiﬁkoval lužiansku skupinu ako i pre jej záverečné obdobie, kde deﬁnoval náplň ludanickej
skupiny. Osobitné významným dielom B. Novotného je Encyklopédia archeológie (1986), ktorej bol nie iba iniciátorom,
ale aj jej hlavným zostavovateľom a spolu s M. Novotnou aj autorom prevažnej časti hesiel.
Popri pravekej problematike sa B. Novotný venoval aj dobe rímskej, špeciálne rímskemu zásahu v oblasti stredného Podunajska a kontaktom územia Slovenska s rímskou ríšou. Významná je v tejto súvislosti jeho populárno-vedná kniha Slovom a mečom (1995), kde venoval pozornosť aj rímskemu a germánskemu umeniu.
Významné miesto vo vedeckej práci Márie Novotnej a Bohuslava Novotného, mali počas dlhoročného pôsobenia na Filozoﬁckej fakulte UK v Bratislave, terénne archeologické výskumy. Tie boli zamerané hlavne na oblasť pod Vysokými Tatrami - región Spiša. Ich zásluhou bola vybudovaná výskumná základňa na úpätí Vysokých Tatier, Pod lesom pri Dolnom
Smokovci. Aj vďaka nej mohla od druhej polovice 60-tych rokov 20. storočia veľká väčšina poslucháčov archeológie počas
letných prázdnin absolvovať povinnú prax na výskumoch vo Veľkej Lomnici, Poprade-Matejovciach, Veľkom Slavkove,
Štrbe a v Gánovciach. Išlo o výskumy realizované v úzkej spolupráci s Podtatranským múzeom v Poprade, na ktorých
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Obr. 1. Prof. B. Novotný (v strede) s účastníkmi exkurzie v rámci 1. medzinárodného sympózia o eneolite a staršej dobe bronzovej v roku
1971 v Gánovciach (archív katedry archeológie FiF UK)

študenti archeológie každoročne získavali prvé praktické terénne skúsenosti a poznatky. Popri terénnom výskume venovali
obaja bádatelia značné penzum svoje vedeckej práce spracovaniu uvedených výskumov v podobe knižných publikácii
(v spoluautorstve s R. M. Kovalčíkom) populárno-vednou formou: Praveká dedina po Vysokými Tatrami (1985) a Popradská
kotlina v dávnej minulosti (1991). Taktiež venovali pozornosť aj súpisom zbierok z múzeí regiónu Spiša, napr. z Kežmarku,
Levoče a Popradu. V tejto súvislosti spolu s vtedajším riaditeľom Podtatranského múzea v Poprade, R. M. Kovalčíkom,
založili edíciu Katalógy archeologických pamiatok Spiša. V jej rámci vyšiel tlačou Katalóg Vlastivednej miestnosti Spišské
Podhradie (1969) a Katalóg zbierky z Gánoviec (1977), ktorá je uložená v depozitári Podtatranského múzea v Poprade.
Obzvlášť je potrebné spomenúť dlhoročnú pedagogickú činnosť M. Novotnej a B. Novotného, ktorá pozostávala z prednášok, seminárov a vedenia záverečných diplomových prác. Popri prednáškach týkajúcich sa strednej Európy ako napr.
Pravek Československa, to boli prevažne prednášky so širším európskym záberom, ako napr. Pravek Európy, Európa
v dobe kamennej, bronzovej a halštatskej, južná Európa v dobe halštatskej, doba laténska a rímska.
Treba vyzdvihnúť aj ich zásluhu pri budovaní odbornej archeologickej knižnice, Archeologického seminára a neskôr Katedry, ktorú pozdvihli na európsku úroveň. Knižnica už za ich pôsobenia obsahovala 23 tisíc zväzkov a patrila k najlepším
odborným knižniciam v Československu. Treba taktiež spomenúť postupné vybudovanie študijných porovnávacích zbierok, vďaka ktorým poslucháči archeológie mali a majú doteraz možnosť prakticky spoznávať pri výučbe archeologický
materiál.
Osobitne je potrebné zdôrazniť iniciovanie a zorganizovanie 1. medzinárodného sympózia o eneolite a staršej dobe bronzovej, ktoré sa konalo v roku 1971 vo Vysokých Tatrách v Starom Smokovci. Aj vďaka tomuto podujatiu, ktorého sa zúčastnili aj bádatelia zo západnej Európy sa Katedra archeológie v Bratislave dostala do celoeurópskeho povedomia. Navyše
týmto položili tradíciu, v dôsledku ktorej sa medzinárodné sympózia na uvedenú tému následne pravidelne organizovali
v rôznych krajinách a miestach v Európe (Krakov, Budapešť-Velem, Xanti, Belehrad, Liblice, Malé Vozokany).
Neskôr sa obaja stali nie iba pravidelnými aktívnymi účastníkmi Sympózií o staršej dobe bronzovej v Čechách, na Morave
a na Slovensku, ale viaceré z nich aj zorganizovali ako napr. v Modre-Harmónii (1986), Poprade (1989) a opätovne
v Modre-Harmónii (1994).
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Obr. 2. Prof. M. Novotná (v strede) na študentskej exkurzii medzi kolegami na lokalite Sopron-Burgstall v Maďarsku (archív katedry archeológie FiF UK)

Ako vidíme, činnosť pani profesorky Novotnej a pána profesora Novotného za dlhé roky pôsobenia v Archeologickom
seminári a na Katedre archeológie Filozoﬁckej fakulty UK v Bratislave, bola veľmi pestrá, mnohorozmerná a užitočná.
A tak nielen v mojom mene, ale aj v mene všetkých členov Katedry archeológie FF UK v Bratislave, študentov ako aj absolventov štúdia archeológie ďakujeme za všetko čo pre nás a pre našu katedru za dlhé roky pôsobenia urobili. My, vaši
nasledovníci tak máme na čom stavať a máme možnosť úspešne rozvíjať vami začaté dielo.
Jozef Bátora
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K jubileu PhDr. Etely Studeníkovej, CSc.
V roku 2016 oslávila krásne životné jubileum
PhDr. Etela Studeníková, CSc. (* 30. 03. 1946),
ktorá časť svojho aktívneho života pôsobila na katedre archeológie FiF UK v Bratislave ako vyučujúca a vedecká pracovníčka. Viac ako desať rokov,
od roku 1995 do 2007, prednášala bronzovú a železnú dobu v kontexte Slovenska i Európy ako
i prehľad európskeho praveku niekoľkým generáciám študentov. Jej prednášková i vedecká činnosť
nadväzovala na dlhoročnú prax pracovníčky SNM
- Archeologického múzea v Bratislave, kde pôsobila takmer 25 rokov a viedla mnohé terénne výskumy (Janíky, Unín-Zámčisko, Ivanka pri
Dunaji, Nová Dedinka, Zohor, Bratislava-Vajnory,
Chorvátsky Grob-Triblavina a i.). Vďaka nej sme
sa už ako študenti prvého ročníka oboznámili s depozitárom Archeologického múzea a vybranými
nálezmi, medzi ktorými sa veľkosťou a výzdobou
vynímali práve kalenderberské amfory z Janíkov
s unikátnymi aplikáciami bronzových plieškov na
čiernej geometrickej maľbe (napr. E. Studeníková:
Neue Ausgrabungen hallstattzeitlicher Hügelgräber in der Südwestslowakei. In.: E. Jerem/A. Lippert (ed.): Die Osthallstattkultur. Archaeolingua
7, Budapest 1996, 497–511). Jednu z prvých krátkych exkurzií sme absolvovali na „jej“ lokalite
v Dolných Janíkoch, kde sme sa v teréne snažili
identiﬁkovať objekty halštatských mohýl. Jej užšou
Archív SNM-AM
špecializáciou bola doba popolnicových polí a staršia doba železná. Výsledky výskumu publikovala
vo viacerých štúdiách v domácich i zahraničných
publikáciách a téme venovala niekoľko zámerov vedeckých projektov riešených na katedre archeológie, napr. pohrebný
rítus staršej doby železnej v severovýchodoalpskej oblasti (1998–2000); juhovýchodné a južné kultúrne vplyvy a ich prejav
v pravekom a včasnostredovekom období na území Slovenska (2002–2004); štruktúra osídlenia bratislavského regiónu v
dobe halštatskej a jeho postavenie v rámci severovýchodoalpskej oblasti (2005–2007). Počas pôsobenia na univerzite zostavila spolu s profesorom B. Hänselom (FU Berlin) rozsiahly zborník venovaný pamiatke V. Němejcovej-Pavúkovej,
s ktorou sa na krátke obdobie stretli ako vyučujúce a kolegyne na katedre archeológie v Bratislave (Zwischen Karpaten
und Ägäis. Neolithikum und ältere Bronzezeit. Gedenkschrift für Viera Němejcová–Pavúková. Internationale Archäologie,
Studia honoraria Bd. 21, Rahden/Westf, Leidorf 2004) a v ďalšom roku bol publikovaný zborník príspevkov z tematickej
konferencie organizovanej pod jej vedením: E. Studeníková (ed.): Južné vplyvy a ich odraz v kultúrnom vývoji mladšieho
praveku na strednom Dunaji. Bratislava 2005.
Doktorka Studeníková bola pre nás študentov na prvý pohľad prísna, ale netrvalo dlho a mnohí z nás pocítili jej materinský
rozmer a veľmi dôležitú podporu pri štúdiu a tvorbe ročníkových prác. Doteraz mi utkvelo v pamäti, ako nám, mladým
študentkám, pripomínala našu budúcu pozíciu matiek a súčasne archeologičiek a naznačovala realitu a nie vždy jednoduchú organizáciu bežných pracovných dní. Mali ste pravdu, pani doktorka!
V mene kolegov by som Vám rada zaželala do ďalších rokov rodinnú pohodu a najmä pevné zdravie. Ad multos annos!
Jana Mellnerová Šuteková
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Spomienka na docenta Jozefa Hošša (*11. 5. 1946 – U 19. 5. 2012)
k jeho nedožitým sedemdesiatym narodeninám
Do môjho života, podobne ako aj života
viacerých z ostatných mojich spolužiakov,
vstúpil Jozef Hoššo v roku 1970, krátko po
úspešnom vykonaní prijímacích pohovorov
na (vtedy) Katedre všeobecných dejín
a archeológie UK. Mladý asistent katedry a
čerstvý nositeľ titulu PhDr. Jozef Hoššo nás
cez letné prázdniny celkom nečakane listami
pozval na brigádu – odbornú prax na terénny
výskum ranogotického kostola z 13. storočia
a prikostolného cintorína v Liptovskej Mare.
Dedina ležiaca dnes (spolu s 12 ďalšími
susednými liptovskými obcami) na dne
rovnomenného vodného diela bola vtedy už
ľudoprázdna, až na starší manželský pár,
u ktorého sme boli ubytovaní, vysídlená.
Izolovaní od okolitého sveta, v zvláštnej
atmosfére spustnutej dediny nás Jozef Hoššo
začal zaúčať do tajov archeologického
výskumu. Už vtedy nás náš „vedúci výskumu“
zaujal osobitým zjavom a originálnym
samorastlým
priamočiarym
prejavom
odľahčeným jemne drsným humorom
a priateľským správaním. Z archeologickej
lokality – miesta výskumu dnes existuje iba
veža premenená na bufet. Chrám, ktorý bol
celý stredovek najvýznamnejším na Liptove,
bol zbúraný v roku 1975 v súvislosti s
výstavbou vodnej priehrady. Dnes stojí iba jeho kópia s originálnymi detailmi v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Aj
to naznačuje ako je všetko, nielen ľudský život, pominuteľné. J. Hoššo sa zaslúžil o poznanie nielen tejto jedinečnej
pamiatky starého Liptova ale i blízkych lokalít v Sielnici a Likave. Pobyt v teréne, bol jeho „životnou láskou“, miloval ho,
hlavne horské oblasti stredného Slovenska. Venoval viac rokov výskumu hradom Šášov a Likava, mestského hradu
v Kremnici ale prispel významnými objavmi aj k poznaniu stredovekej Banskej Štiavnice, Bratislavy, Trnavy či Žiliny.
V záverečných rokoch svojej terénnej kariéry ako vedúci katedry (aj v snahe ﬁnančne a materiálovo dobudovať katedru),
ešte viedol viac ako 4 desiatky zmluvných predstihových výskumov pre rôznych investorov takmer po celom Slovensku.
Hlboký vzťah k archeologickému terénu za každého počasia, kontakt a práca s bežnými vidieckymi ľuďmi ako brigádnikmi,
majiteľmi pozemkov či miestnou správou boli pre neho charakteristické a v tomto smere vynikal vysoko medzi ostatnými,
najmä univerzitnými ale napodiv aj muzeálnymi archeológmi.
Z ostatných aktivít Jozefa Hošša, popri spoločenskej angažovanosti v odboroch, členstvách v rôznych vedeckých radách,
komisiách a poradných orgánoch a mnohoročnom vedení katedry treba vyzdvihnúť jeho bohatú pedagogickú prácu na
poli stredovekej a postmedieválnej archeológie a v oblasti metód terénneho archeologického výskumu. Na poli teoretického
výskumu sa venoval hlavne „hrnčiarine“, t. j. neskorostredovekej a včasnonovovekej keramike a kachliarstvu, kde sa stal
medzinárodne uznávaným znalcom. Jeho publikačná činnosť zahŕňajúca okrem toho zvlášť vyhodnotenia výskumov
stredovekých fortiﬁkácií a sakrálnej architektúry je spolu s ostatnými aktivitami stručne zhrnutá v zborníku Aevum
Medium (Bratislava 2006) venovanému na počesť jeho 60-tych narodenín.
Priamo, v osobnom kontakte som mal možnosť a česť, spoznať Jozefa Hošša najmä ako študent a poslucháč archeológie
v rokoch 1970–1975 a potom ešte v rokoch 2002–2011 keď som práve ním bol prizvaný na katedru prednášať slovanskú
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archeológiu, Veľkú Moravu a včasný stredovek. Absolvovali sme v spoločných debatách nejeden obed v menze na
Gondovej, nejedny štátnice či obhajoby záverečných prác. Tam som mal možnosť bližšie pochopiť jeho ľudský rozmer,
osobitný priamy až drsný, kriticky hundravý ale rovný charakter, názory na akademický ale aj spoločenský život a politiku.
Môžem dosvedčiť, že aj v týchto sférach a v rokoch miestami poznačených jeho zhoršujúcim sa zdravotným stavom, si
udržal originálny zdravý, „sedliacky“, osobnými skúsenosťami a zážitkami vystužený kriticko-optimistický pohľad na
zložitý, protirečivý a neustále sa meniaci svet, svoj jedinečný humor, skromnosť, ľudskosť ale aj náročnosť na seba i iných.
Doc. PhDr. Jozef Hoššo, CSc., patril k cieľavedomým a výkonným slovenským vedcom i pedagógom v oblasti archeológie
stredoveku a dobrým ľuďom. Nám všetkým jeho bývalým žiakom, kolegom, spolupracovníkom či priateľom, zostáva pri
príležitosti jeho nedožitých 70-tych rokov povinnosť zložiť hold jeho pamiatke a vyjadriť ľútosť, že mu nebolo dopriate
dokončiť všetky jeho tvorivé plány.
Ak by sme mali právo stručne hodnotiť prínos Jozefa Hošša pre slovenskú archeológiu, možno by sme mohli povedať:
bol to jeden z priekopníkov medieválnej a postmedieválnej archeológie na Slovensku, schopný organizátor a uznávaný
bádateľ, ktorý tak ako každý človek, determinovaný podmienkami doby, okolím, genetikou či Bohom, prispel svojím
dielom k posunutiu a dozrievaniu našej vednej disciplíny na úroveň, ktorá sa stala dôstojnou bázou pre jej ďalšie rozvíjanie
mladými generáciami. A za to mu patrí naša vďaka a úcta.
Peter Šalkovský

