MUSAICA ARCHAEOLOGICA 1/2019

191-196

191

AKTUALITY
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XVIII. ročník konferencie Počítačová podpora v archeológii,
Kočovce, 29. 5. – 31. 5. 2019
Po šiestich rokoch sa 18. ročník medzinárodnej konferencie Počítavá podpora v archeológii opäť ocitol na slovenskej „pôde“
a to na osvedčenom mieste v priestore učebno-výcvikového zariadenia STU v Kočovciach neďaleko Nového Mesta nad
Váhom. Na organizácii konferencie sa podieľala aj Katedra archeológie FiF UK (K. Hladíková) spolu s ďalšími inštitúciami –
Katedrou geodetických základov STU (T. Lieskovský, A. Rášová), Pamiatkovým úradom SR (P. Bisták), Ústavom pro klasickou archeologii v Prahe (P. Pavúk) a Archeolologickým ústavom AV ČR Praha, v. v. i. (P. Demján). Konferencia sa konala
v dňoch 29. 5.–31. 5. 2019, pričom neoficiálny začiatok sa uskutočnil už v jej predvečer v podobe menšej interiérovej „grilovačky“. Obrovský záujem o účasť na tzv. PPáčke (124 účastníkov) prekvapil aj samotných organizátorov, ktorí sa snažili všetkými silami vyhovieť všetkým potencionálnym záujemcom. Veríme, že sme to zvládli ku spokojnosti všetkých.

Obr. 1. Účastníci konferencie Počítačová podpora 2019 v Kočovciach (autorka fotografie Petra Kmeťová).

Oficiálna časť konferencie sa začala v stredu v doobedných hodinách, kedy úvodným slovom privítali účastníkov
konferencie zástupcovia inštitúcií organizujúcich toto podujatie. Následne v doobednom bloku odzneli prvé
konferenčné príspevky týkajúce sa predovšetkým fotogrametrie, 3D modelovania a digitalizácie pamiatkového fondu.
Po obedňajšej prestávke túto sekciu uzavrel druhý blok prezentácií. Prednášky dotýkajúce sa diaľkového prieskumu
zeme dostali svoj priestor v treťom bloku a náplň posledného bloku príspevkov sa postarali príspevky venujúce sa
predovšetkým informačným systémom a ich využitiu v archeológii z rôznych pohľadov. Prezentácia Pamiatkového
úradu SR informujúca o návrhu štruktúry archeologickej zložky projektu PAMIS uzatvárala posledný blok stredajšieho
dňa. Po nej nasledovala výživná panelová diskusia o skúsenostiach s informačnými systémami v oblasti kultúrneho
dedičstva, po ktorej sa už všetci tešili na večerný program v podobe riadenej degustácie vína.
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Druhý deň konferencie odštartoval blok prezentácií zahŕňajúci príspevky prevažne prezentujúce spôsoby využitia
matematického modelovania v archeológii. Nasledujúci blok s prezentáciami o LiDARe priniesol aj dlho očakávanú
informáciu o možnosti sprístupnenia LiDARových snímok z územia Slovenska. Prostredníctvom panelovej diskusie
o využití dát z leteckého laserového snímkovania v oblasti kultúrneho dedičstva bola táto téma uzavretá. Po obedovej
prestávke sa téma príspevkov vrátila opäť k fotogrametrii. Záverečný blok konferencie sa niesol v duchu priestorových
analýz realizovaných v prostredí geografických informačných systémov. Oficiálna časť konferencie bola po tomto
bloku uzatvorená celkovým zhodnotením zo strany organizátorov, v rámci ktorého boli udelené aj ceny najšikovnejším
študentom za najlepšiu prednášku a poster. Celkovo odznelo na konferencii 33 zaujímavých prednášok. V priestore
pred konferenčnou miestnosťou boli vystavené aj postery, pri ktorých bolo možno diskutovať s ich autormi nielen
vo vymedzenom čase. Po záverečnom zhodnotení organizátori 18. ročníka predali pomyselnú štafetu budúcim
organizátorom 19. ročníka konferencie Počítačová podpora v archeológii, ktorá sa uskutoční na západe Čiech a na
jej organizácii sa budú podieľať viaceré inštitúcie pod vedením Katedry archeologie ZČU v Plzni.
Pomyselnú „čerešničku na torte“ a definitívny záver konferencie predstavovala prednáška keynote speakera
Andrew Bevana (Institute of Archaeology, University College London) s názvom Recent trends in computational
archaeology and why we should be excited, po ktorej nasledoval dlho očakávaný spoločenský večer.
Piatkové ráno nás prekvapilo krásnym slnečným počasím ideálnym na plánovanú exkurziu. Hlavným sprievodcom
po pamiatkach Trenčianskeho kraja bol Dr. Tomáš Michalík z Trenčianskeho múzea, ktorý naplánoval jednotlivé
zastávky exkurzie. Prvou zastávkou boli lokality v bezprostrednej blízkosti kaštieľa – Rákoczyho kaplnka a halštatské
hradisko. Druhú zastávku predstavoval kostolík v Haluziciach a neďaleká vyhliadka. Ako posledné sme navštívili
hradiská Trenčianske Bohuslavice a Zemianske Podhradie.

Obr. 2. Exkurzia – Haluzice (autorka fotografie Petra Kmeťová).

Veríme, že ani tento ročník konferencie Počítačová podpora v archeológii nezaostal, čo sa týka kvality organizácie
a rovnako aj kvality odprezentovaných príspevkov za predošlými ročníkmi a už teraz sa tešíme na stretnutie na
budúcoročnej „PPáčke“ s poradovým číslom 19.
Katarína Hladíková
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100 rokov prvej dámy vzdelávania
Posledný júnový týždeň vrcholil oficiálny program osláv storočnice Univerzity Komenského. Najviac
spomienkových akcií sa sústredilo na 27. jún – deň, kedy bola zákonom č. 375/1919 Zb. z. a n. zriadená
v poradí druhá Československá štátna univerzita so 4 fakultami – právnickou, lekárskou, prírodovedeckou
a filozofickou. Slávnostné zhromaždenie celej akademickej obce sa konalo v Aule UK na Šafárikovom námestí. So svojím príhovorom predstúpil rektor prof. JUDr. Marek Števček, PhD. Naňho nadviazali pozvaní
hostia – prezidentka Zuzana Čaputová, predseda vlády Peter Pellegrini a predseda Ústavného súdu Ivan
Fiačan. Počas oficiálneho programu bolo predsedovi Ústavného súdu Českej republiky – Pavlovi Rychetskému – udelené z rúk rektora najvyššie ocenenie univerzity – Veľká zlatá medaila UK. Ocenenia sa ušli aj ďalším slovenským univerzitám a osobnostiam. Ocenenie materskou Univerzitou Karlovou prevzal z rúk Aleša
Gerlocha, zástupcu rektora pražskej univerzity, priamo počas slávnostného príhovoru rektor M. Števček.
Potom nasledovali príhovory rektora Slovenskej technickej univerzity Miroslava Fikara a predsedu SAV Pavla Šajgalíka. Po krátkom koncerte hudobného telesa Solamente Naturali sa ďalšie oslavy presunuli do priestorov Mestského múzea v Starej radnici. V prízemí stredovekej radnice bola nainštalovaná výstava, ktorá prostredníctvom informačných panelov, originálnych dobových dokumentov, študijných pomôcok či talárov
prezentovala dejiny najdlhšie pôsobiacej vysokoškolskej vzdelávacej inštitúcie na Slovensku. Vďaka iniciatíve kolegýň a kolegov z Archívu rektorátu UK sa podarilo širokému publiku predstaviť aj študijné zbierky
Katedry archeológie a v krátkosti aj jej dejiny. Hoci katedra (či s prihliadnutím na dobový názov skôr seminár) začala na pôde univerzity pôsobiť až od akademického roka 1929/1930, dejiny jej zbierky odrážajú
nielen dejiny Katedry archeológie, no
i turbulentné okamihy 20. storočia. Jej
počiatky sa viažu s menom českého pedagóga a výraznej osobnosti slovenskej
archeológie – J. Eisnera. Ten rozširoval
zbierku až do svojho odchodu do Prahy. V roku 1944 bola časť zbierky zo
strachu pred prechodom frontu dislokovaná do Turčianskeho Svätého Martina, kde prežila i vypuknutie Slovenského národného povstania. Po 2.
svetovej vojne našla svoje nové miesto
v areáli Medickej záhrady, neskôr bola
premiestnená do pivníc internátu
Družba. Až po revolúcii v roku 1989 sa
Obr. 1. Príležitostná známka k 100. výročiu založenia UK
vrátila späť do budovy fakulty.
(zdroj: www.uniba.sk).
Zo študijnej zbierky boli vystavené
viaceré reprezentatívne predmety, napríklad antické nádoby z čákiovského kaštieľa v Hodkovciach. Jej obsah je však oveľa pestrejší a odráža
odbornú aktivitu jednotlivých vedúcich katedry (resp. seminára) – J. Eisnera, V. Budinského-Kričku, J. Dekana a najmä B. Novotného. V súčasnosti je možné časť zbierky vidieť v zrekonštruovaných priestoroch
knižnice Katedry archeológie.
Oslavy storočnice „prvej dámy vzdelávania“ boli ukončené koncertom v priestoroch Slovenskej filharmónie, kde odznela symfonická fantázia skomponovaná Mariánom Lejavom špeciálne pri príležitosti výročia
univerzity.
Martin Neumann
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Katedra archeológie a verejnosť
Správa o aktivitách pre verejnosť v akademickom roku 2018/2019
Členovia Katedry archeológie FiF UK realizujú dlhodobo rôznorodé aktivity adresované širokej odbornej a laickej verejnosti, ktoré si nachádzajú svojich priaznivcov vo všetkých generáciách, či už medzi záujemcami o históriu
a minulosť, vedecké objavy, terénny archeologický výskum alebo pamiatky1. V akademickom roku 2018/2019 pribudli ďalšie zaujímavé podujatia a aktivity realizované pracovníkmi Katedry pod jej hlavičkou, alebo v spolupráci
s inými inštitúciami, na ktorých jej členovia participovali.
V septembri 2018 pri príležitosti osláv 905 výročia prvej písomnej zmienky o obci Nevidzany, okr. Zlaté
Moravce uskutočnil J. Bátora pre obyvateľov obce prednášku „Nové poznatky o dávnej i nedávnej minulosti
Nevidzian“. Počas osláv bolo v obci otvorené v budove bývalej základnej školy malé dedinské múzeum aj s výstavou Osídlenie obce od praveku až do počiatku novoveku (autori Jozef Bátora a Martin Bača).
Na medzinárodný deň archeológie, dňa
20. 10. 2018, bola v SNM – Archeologickom
múzeu na Žižkovej ulici v Bratislave otvorená
autorská výstava Ako sa žilo v Bratislave v 4. tisícročí pred Kristom? s podtitulom Zostúp s nami do
medenej doby (autorky: Jana Mellnerová Šuteková, FiF UK – Anna Bajanová, SNM-AM). Namiesto vernisáže sa uskutočnil už tretí cyklus
tvorivých dielní múzea Archeologické objavovanie, na ktorých skoro stovka účastníkov, prevažne detí a rodičov, zažila rôzne tematické
poznávacie a tvorivé aktivity. Výstava je venovaná širokej laickej i odbornej verejnosti
a predstavuje vybrané témy zo života v eneolite (záver 5. tisícročia až 3. tisícročie BC) na príklade územia súčasnej Bratislavy. Prezentuje
taktiež aktuálny stav archeologického výskumu
o tomto tisícročí (téma badenskej kultúry).
Obr. 1. Pohľad do eneolitickej kuchyne na výstave Ako sa žilo… Návštevníci si môžu vyskúšať a zažiť viaceré
v Archeologickom múzeu SNM (foto: archív Katedry).
aktivity, ktoré sú stálou súčasťou výstavy počas
celého jej trvania, až do decembra 2019.
Na pôde Slovenského národného múzea, v sídelnej budove na Vajanského nábreží, sa od januára 2019 realizuje cyklus veľmi úspešných archeologických prednášok pre širokú verejnosť pod názvom Archeologická kaviareň.
Organizuje ju Eisnerova spoločnosť archeologická v zložení archeológov Petra Kmeťová (PU SR), Katarína
Hladíková (Katedra archeológie FiF UK), Radoslav Čambal a Pavol Jelínek (obaja SNM-AM v Bratislave). Prostredníctvom prednášok sa poslucháči oboznamujú s rôznymi zaujímavými archeologickými témami nie len z územia Slovenska, ale aj širšej strednej Európy. Archeologická kaviareň je veľmi obľúbená a pýši sa vysokou návštevnosťou. Stala sa vítaným doplnením štúdia aj pre našich študentov. Sme radi, že pokračuje aj v ďalšom
akademickom roku2, ale po novom v priestoroch SNM na Žižkovej ulici č. 16 v Bratislave.
V marci 2019 bola slávnostne otvorená nová archeologická expozícia Liptovského múzea v Ružomberku, ktorá
návštevníkovi predstavuje život pravekého človeka na Liptove od kamennej doby až po 4. storočie po Kr., t.j. obdo1 Z predchádzajúcich rokov vyberáme rozhovory, resp. články v časopisoch a denníkoch, napríklad: J. Bátora: Slovenský Indiana Jones: Nový nález u nás
môže byť významnejší ako všetky doterajšie. HN online, zo dňa 26. 11. 2017, dostupné online: https://fphil.uniba.sk/uploads/media/archeolog_Batora.pdf; E. Krekovič: Čo nie je vlastenectvo. Denník N, zo dňa 12. mája 2016, dostupné online: https://dennikn.sk/autor/eduard-krekovic/; rozhlasová
relácia o M. Slivkovi, Rádio Devín – RTVS zo dňa 23. 09. 2015, dostupné online: https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/89560/michal-slivka;
Archeológ Michal Slivka žije v srdci Raja už tridsaťpäť rokov. Korzár Spiš, zo dňa 24. augusta 2018, dostupné online: https://spis.korzar.sme.
sk/c/20895862/archeolog-michal-slivka-zije-v-srdci-raja-uz-tridsatpat-rokov.html a i.
2 Aktuálne informácie nájdete na sociálnej sieti FB @ArcheologickaKaviaren, alebo aj na webe https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/zacina-archeologicka-kaviaren (navštívené v januári 2019)
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bie sťahovania národov. Hlavnou autorkou expozície je archeologička múzea S. Sliacka, a spoluautorkami sú J. Mellnerová Šuteková (Katedra
archeológie FiF UK) a L. Benediková (AÚ SAV
v Nitre)3. V expozícií uvidíte veľa zaujímavých
artefaktov, ako aj kvalitné rekonštrukcie pravekého kroja a šperku, či vizualizácie nedávno odkrytých archeologických objektov. Na malých návštevníkov čaká tvorivý archeologický kútik.

Spolupráca Katedry archeológie a Liptovského múzea pokračovala v tomto roku aj na ďalObr. 2. Pohľad do expozície Obraz osídlenia Liptova…
šom podujatí Cesta za históriou. V sobotu 6. júla
(foto: autorka)
2019 sa na Liptovskej Mare – Havránku, známej
archeologickej lokalite, NKP a zároveň v archeologickom múzeu v prírode, uskutočnila prezentácia života v minulosti od praveku po včasný stredovek, do ktorej
bolo zapojených niekoľko medzinárodných skupín prezentujúcich tzv. živú archeológiu. Zúčastnili sa kolegovia
z Českej republiky, Poľska, Rakúska a Slovenska (Rado Čambal za SNM-AM v Bratislave a Jana Mellnerová Šuteková za Katedru archeológie FiF UK). Návštevníkom boli prezentované dobové ukážky a zručnosti ľudí od doby kamennej, výrobky, odev, dozvedeli sa všeličo o živote v praveku a stredoveku. Vyvrcholením dňa bola spoločná obeta
v keltskej svätyni na Havránku.
Členovia katedry pravidelne prispievajú aj do rozhlasových relácií. Tentokrát v programe RTVS Kontakty na tému
Po stopách veľkomoravskej sakrálnej architektúry s hosťom A. Botekom (FA STU v Bratislave) rozprával o chronometrickom výskume kolega Peter Barta4.
V roku storočnice Univerzity Komenského sa
uskutočnilo niekoľko dôležitých a reprezentačných podujatí. 26. júla 2019 bola v Múzeu mesta
Bratislavy (Stará radnica, výstavná sieň) otvorená
výstava „Prvá dáma vzdelávania – 100 rokov
Univerzity Komenského“. Ako jediná z Filozofickej fakulty UK v Bratislave má na výstave zastúpenie aj Katedra archeológie, ktorá prezentuje
vybrané archeologické nálezy, každý so zaujímavým príbehom (viac v rubrike Aktuality v tomto
čísle časopisu). Vystavené sú viaceré reprezentatívne predmety zo študijnej zbierky katedry5, ktorej časť je možné v súčasnosti vidieť v zrekonštruovaných priestoroch knižnice – archeologického seminára. Pri príležitosti osláv a otvorenia výstavy vyšla
rovnomenná publikácia v autorstve vedúcej univerzitného archívu M. Grófovej a kolektívu (2019). Kapitolu o Katedre archeológie napísal M. Neumann.
Kde môže aj bežný občan a záujemca o (pre)históriu a vedecký výskum stretnúť archeológa najľahšie? Samozrejme v teréne na archeologickom výskume. Členovia Katedry archeológie realizujú okrem predstihových záchranných
3 Expozíciu LM v Ružomberku „Obraz osídlenia Liptova v praveku a včasnej dobe dejinnej“ podporil Fond na podporu umenia. Viac si prečítate aj tu:
https://www.spolokseptentrio.sk/2019/03/16/nova-archeologicka-expozicia-v-liptovskom-muzeu/?fbclid=IwAR0gimNDr_2tyI53pUwYHMgOrWULEMNX5XW5iErumEnEBwfEMt9IbIH_iK0; alebo v Žurnále Pravda od autorky H. Chorvátovej, dostupné na https://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/516614-daleka-minulost-na-blizkych-vystavach-o-osidleni-liptova/?fbclid=IwAR2BStoUab-6-vCF-umohd1LOlMrJpXNfpfKf6ehdFPHCGZHmLxMzJ-tups (navštívené dňa 23. 6. 2019).
4 http://www.rtvs.sk/radio/archiv/11380/1149460 (navštívené 21. 6. 2019)
5 Na výstave za Katedru archeológie spolupracovali Peter Barta (kurátorská koncepcia a výber archeologických zbierkových predmetov), Jozef Bátora,
Dominik Drozd, Martin Neumann, Tomáš Pišúth a Peter Pavúk (v súčasnosti Ústav klasické archeologie FF UK v Prahe).
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výskumov aj systematické výskumy na známych lokalitách po celom Slovensku. K tým azda kultovým patrí výskum
v Slovenskom raji a na Kláštorisku, kde už vyše 35 rokov pôsobí docent Michal Slivka. Rovnomenné občianske
združenie, ktorého cieľom je obnova kartuziánskeho kláštora, tu každoročne usporadúva dobrovoľnícke turnusy,
ktorých sa môže zúčastniť každý záujemca, rovnako to je aj v roku 20196. Významné objavy aj v európskom kontexte pravekej archeológie prinášajú systematické výskumy pod vedením profesora Jozefa Bátoru na niekoľkých lokalitách na juhozápadnom Slovensku (napr. Vráble, Santovka, Šahy a i.), na ktorých sa zúčastňujú nielen medzinárodné
výskumné tímy a študenti, ale v teréne pomáhajú aj dobrovoľníci a vážni záujemcovia o archeológiu. Zaujímavosťou
je, že v roku 2019 bola archeologická lokalita Vráble – Fidvár vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku7.
Začiatkom júla 2019 sa pri príležitosti 750 výročia prvej písomnej zmienky o obci Santovka, okr. Levice konali
oslavy. Pri tejto príležitosti vznikla malá archeologická expozícia v budove Obecného úradu (autori Jozef Bátora
a Martin Bača). Exponáty na výstave pochádzajú z eponymnej lokality maďarovskej kultúry, na ktorej naša katedra
pod vedením profesora Jozefa Bátoru realizovala 10 sezón archeologický výskum. Podobné oslavy čakajú na začiatku
septembra 2019 aj obec Rybník, okr. Levice. Na požiadanie Obecného úradu pripravuje Katedra posterovú prezentáciu a taktiež výstavu venovanú výsledkom dlhodobého systematického archeologického výskumu opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej, ktorý s tímom spolupracovníkov realizuje profesor J. Bátora.
Jana Mellnerová Šuteková

6 Viac na https://www.klastorisko.eu/ a sociálnej sieti FB.
7 Uverejnený rozhovor s J. Bátorom v mestskom časopise Naše Vráble, kde je okrem iného vysvetlený európsky význam tohto pravekého náleziska
z bronzovej doby (viac na http://www.vrable.sk/archiv-novin.phtml?id3=88306, navštívené dňa 30. 6. 2019).

