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Špičkový vedecký tím na Katedre archeológie
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

V druhom polroku 2017 zverejnila 
Akreditačná komisia výsledky druhého 
kola posudzovania špičkových vedeckých 
tímov pôsobiacich na slovenských vy-
sokých školách. Z oblastí humanitných 
a spoločenských vied boli v druhom kole 
úspešné iba štyri tímy na celom Slovenku, 
medzi ktorými majú svoje miesto aj vý-
skumníci pod vedením profesora Jozefa 
Bátoru, vedúceho Katedry archeológie FiF 
UK. Členmi špičkového tímu „Archeoló-
gia: moderný výskum na Slovensku“ sú aj 
Dr. Peter Barta, Dr. Tomáš König, Prof. 
Eduard Krekovič, Dr. Jana Mellnerová, 
Doc. Michal Slivka a Dr. Andrej Vrtel. Dňa 
13. decembra 2017 bol členom špičkového 
vedeckého tímu katedry archeológie v rek-
torskej sieni slávnostne udelený diplom 
a strieborná medaila, ktorú z rúk rektora 
Univerzity Komenského Prof. RNDr. Ka-
rola Mičietu, PhD. prevzal Prof. PhDr. Jo-
zef  Bátora, DrSc.

Počas slávnostných príhovorov odzne-
li podporné i kritické slová. „Sme radi, že 
sme boli úspešní aj v druhom kole a na 
našej fakulte tak v súčasnosti pôsobí päť 

excelentných výskumných tímov z oblasti humanitných a spoločenských vied, čo je ďaleko najviac zo všetkých ob-
sahovo podobne zameraných fakúlt na Slovensku a potvrdzuje to našu ambíciu byť lídrom v oblasti spoločenských 
a humanitných vied. Rád by som spomenul aj tých, ktorí sa umiestnili tesne za identifikovanými špičkovými kolektív-
mi. Pritom viacerí poprední vedci UK sa tohto porovnania nezúčastnili. To všetko hovorí o vedeckovýskumnom po-
tenciáli našej univerzity a je tiež významným signálom pre našich študentov a všetkých záujemcov o štúdium na UK,“ 
dodáva rektor univerzity. „Stále chýba vedná politika štátu, finančná podpora vedy, výskumu a vzdelávania zo strany 
štátu nie je dostatočná a je zle distribuovaná, na financovaní sa stále príliš málo podieľajú podnikateľské zdroje, aj 
napriek tomuto záslužnému projektu Akreditačnej komisie je identifikácia a podpora excelentnosti vo vede a výsku-
me stále nedostatočná,“ apeloval v príhovore prorektor UK pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium 
Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. „Jedným z najvážnejších dôsledkov dlhodobo pretrvávajúcej situácie vo vzťahu 
k vede, výskumu a vzdelávaniu je trvalý odchod mnohých mladých talentovaných ľudí za štúdiom a tvorivou prácou 
do zahraničia. Ako však dobre vieme, bez mladých talentovaných a vzdelaných ľudí neexistuje rozumná budúcnosť,“ 



72 Aktuality

upozornil v Rektorskej sieni UK prorektor UK. Na slávnostnom podujatí sa zúčastnil aj Mgr. Jozef  Jurkovič, generálny 
riaditeľ Sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý sa špičkovým vedcom prihovoril: 
„Verím, že vďaka vašej kvalitnej práci, podpore vedenia univerzity, ale aj vašich fakúlt sa vám podarí inšpirovať vašich 
kolegov a zotrváte na vysokých nárokoch na seba, ale aj ostatných a umožníte tak univerzite stáť na pevných a kvalit-
ných základoch, ktoré jej umožnia ďalej rásť, a nám umožníte výsledky vašej práce potom využiť pri tvorbe chýbajúcich 

politík a zlepšovaní celého systému.“ Pred-
seda Akreditačnej komisie, ktorá je porad-
ným orgánom Vlády SR, prof. Ing. Ľubor 
Fišera, DrSc. uviedol: „S odstupom času sa 
zdá, že náš projekt identifikácie špičkových 
tímov vo verejnosti určitú odozvu zazna-
menal, ale je zrejmé, že prispieť k dôvery-
hodnosti našich vysokých škôl a k zníženiu 
odlivu mozgov možno len sústavnejšou 
aktivitou v tomto smere. Viaceré vysoké 
školy svoje špičkové tímy podporili a pro-
pagovali. Tu treba vyzdvihnúť jednoznač-
ne vedenie Univerzity Komenského.“ 
Na podujatí sa okrem špičkových vedec-
kých tímov UK zúčastnili aj prof. RNDr. 
Peter Samuely, DrSc., podpredseda SAV, 
doc. RNDr. Martin Putala, PhD., predseda 
Rady vysokých škôl SR, ako i ďalší hostia.

Poznámka: Spracované na základe uve-
dených prameňov.

Elektronické pramene

Projekt „Špičkové vedecké tímy vysokých škôl na Slovensku – 2. výzva“. Dostupné na: http://www.akredkom.sk/
index.pl?tmpl=spickove_timy2 (14. 07. 2017)

Nový špičkový vedecký tím na FiF UK. Dostupné na: https://fphil.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/filozo-
ficka-fakulta-uk/article/novy-spickovy-vedecky-tim-na-fif-uk/ (12. 07. 2017)

Špičkové vedecké tímy Univerzity Komenského si prevzali ocenenia. Dostupné na: https://uniba.sk/detail-aktu-
ality/back_to_page/aktuality-1/article/spickove-vedecke-timy-univerzity-komenskeho-si-prevzali-ocenenia/ 
(13. 12. 2017)

Jana Mellnerová Šuteková

Obr. 1. Členovia špičkového vedeckého tímu po odovzdaní diplomu 
v rektorskej sieni UK. Sprava: vedúci katedry Jozef  Bátora, Michal Slivka, 

Tomáš König, Jana Mellnerová, Peter Barta, Eduard Krekovič
a Andrej Vrtel (nie je na fotografii).


