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Dejiny Katedry archeológie FiF UK v Bratislave
Martin Neumann*
___________________
*Katedra archeológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Gondova 2, 811 02, Bratislava, martin.neumann@uniba.sk
Filozofická fakulta UK v Bratislave vznikla len pár rokov po vzniku Československej republiky – v roku 1921. Na stránkach novín bol
vznik fakulty ohlásený 24. septembra 1921. Deň predtým (piatok)
si nová fakulta zvolila svojich funkcionárov a hneď aj ohlásila pravidelné prednášky a seminárne cvičenia.1 Na štúdium na Filozofickej
fakulte sa v akademickom roku 1921/22 prihlásilo len 64 poslucháčov,
z toho 34 bolo mimoriadnych (Paulinyiová 1969, 286). Prednášky sa
konali z oboru českej a slovenskej reči a literatúry, slavistiky, národopisu, všeobecných dejín, slovenských dejín a hudobnej vedy (každý
obor mal vlastný seminár).2 Sídlo fakulty sa nachádzalo na dnešnej
Kapitulskej ulici v budove bývalej Uhorskej kráľovskej Alžbetínskej
univerzity, kde mala k dispozícii len 9 miestností. Každému semináru
bola pridelená len 1 miestnosť (Sokolovský 2011, 11–12). Tie dopĺňali
2 posluchárne a 1 úradná miestnosť pre dekana. Bolo zrejmé, že pri
budúcom rozširovaní fakulty o ďalšie semináre (a tým aj o ďalších študentov) nebudú obmedzené priestorové kapacity dostačovať.
Ako vidno, archeológia nestála pri samotných počiatkoch fakulty.
To sa však zakrátko zmenilo príchodom Jana Eisnera na Univerzitu.
Univ. prof. PhDr. Jan Eisner dr. h. c.
Jan Eisner, pôvodom z východočeskej sklárskej rodiny, vyštudoval
dejepis a zemepis na Karlovej Univerzite v Prahe. Po získaní aprobácie sa stal profesorom na viacerých českých vyšších stredných školách. Svoju dizertačnú prácu, ktorá sa už
dotýkala čisto archeológie, dokončil u prof. Lubora Niederleho a v roku 1910 sa stal doktorom filozofie.
Po 1. svetovej vojne sa však mala jeho kariéra zmeniť. Pod vplyvom prof. L. Niederleho preorientoval svoj
odborný záujem na územie Slovenska, na v tom čase archeologicky takmer nedotknuté územie. Profesne stále
pôsobil na gymnáziách – najprv v Turčianskom Sv. Martine, neskôr na štátnom reálnom gymnáziu v Bratislave
(Filip 1946, 183–184). A práve bezprostredná blízkosť univerzity predurčila jeho ďalšie smerovanie. V roku
1924 sa habilitoval na pražskej univerzite a stal sa súkromným docentom všeobecnej prehistorickej archeológie
na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (Dolan 1968, 89).3 Príchodom J. Eisnera na Filozofickú fakultu
vznikol samostatný Archeologický kabinet a začalo sa i s prvými prednáškami. V zimnom semestri 1924/25

1 Bratislavská univerzita. I filozofická fakulta zahajuje svoju činnosť. In: Slovenský denník, 24. september 1921, roč. 4, č. 217, 1.
2 Zápis na filozofickú fakultu v Bratislave. In: Slovenský denník, 25. september 1921, roč. 4, č. 218, 3.
3 Na filosof. fakultě Komenského university v Bratislavě. In: Národní listy, 12. jún 1924, roč. 64, č. 161, 4.
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prednášal J. Eisner len prednášky z cyklu „Úvod do štúdia prehistorickej archeológie“.4 Nasledujúce roky cyklus
predstavoval chronologicky mladšie obdobia (neolit – doba bronzová – raná doba dejinná – doba hradištná).
Po odprednášaní všetkých období sa cyklus opakoval. Prof. J. Eisner ho však dopĺňal novými prednáškami.
V letnom semestri 1930/31 pribudla prednáška o dobe laténskej, v zimnom semestri 1932/33 zase „Úvod do
slovanskej archeológie“.5 Prelomovým bol však rok 1929. J. Eisner bol v tomto roku menovaný mimoriadnym
profesorom, čo umožnilo vznik samostatného Archeologického seminára (Sklenář 2005, 156).6 Vďaka tomu sa
stal jedným z najstarší profesionálnych archeologických pracovísk v strednej Európe.
Počas medzivojnového obdobia sa podarilo vyštudovať archeológiu celkovo 12 študentom a študentkám.
Po úspešnom zložení skúšky z archeológie, ktorá bola vždy kombinovaná s ďalším predmetom, im bol udelený
titul PhDr. Medzi úspešnými absolventmi boli osobnosti, ktoré neskôr vynikli vo svojich vlastných odboroch
– Alžbeta Mayerová, Ján Pásztor, Ján Mjartan, Rudolf Bednárik či Antonín Loubal. 7
V priebehu 1. ČSR musel Archeologický seminár viackrát meniť svoje sídlo. Jeho prvé pôsobisko sa nachádzalo v budove niekdajšieho Štátneho československého dievčenského reformného reálneho gymnázia
na Reichardovej (dnes Rajskej) ulici. V akademickom roku 1931/32 sa musel seminár presunúť na Špitálsku
ulicu, kde zotrval 5 rokov. Vznik nového štátu ho zastihol už v budove obilného paláca na Šafárikovom námestí.8 A boli to práve okolnosti štátoprávnych úprav krátkeho obdobia rokov 1938–1939, ktoré zasiahli do fungovania Archeologického seminára. Koncom roka 1938 bol upravený pomer českých zamestnancov v Slovenskej
krajine – zamestnanci českej národnosti, až na výnimky, museli Slovensko opustiť. Hoci prof. J. Eisner patril
medzi tieto výnimky, bolo len otázkou času, kedy odíde i on. Stalo sa tak v júni 1939, kedy na IX. riadnej schôdzi profesorského zboru fakulty odovzdal seminár prof. B. Varsikovi a odišiel do Prahy. V ten istý deň bola
udelená venia docendi žiakovi prof. J. Eisnera – Vojtechovi Budavárymu. Odchodom prof. J. Eisnera stratil seminár svojho garanta. V dôsledku toho ani neboli ohlásené prednášky na začiatku akademického roka 1939/40.
Až v letnom semestri, keď sa novým garantom stal prof. V. Ondrouch, začal V. Budaváry svoju prednáškovú
činnosť. Sám sa stal garantom až v roku 1941, kedy bol prezidentom J. Tisom menovaný za mimoriadneho
profesora. V období 2. svetovej vojny sa podarilo ukončiť štúdium 8 študentom. Jedným z nich bol i Anton
Točík, ktorý v nasledujúcich rokoch výrazne zasiahol do života slovenskej archeológie. Prechod frontu cez
územie Slovenska ako i nasledujúce udalosti po oslobodení výrazne poznamenali i chod seminára. V letnom
semestri akademického roka 1944/45 sa preto vôbec nevyučovalo.
S obnovou Československej republiky sa situácia v seminári príliš nezmenila – na jej čele stál stále
V. Budinský-Krička. Výučbu zabezpečovali aj externí prednášajúci. Od roku 1948 začal v seminári prednášať
aj Ing. Štefan Janšák, ktorý rok predtým získal titul Dr.h.c. Seminár pôsobil kontinuálne až do roku 1950, kedy
bol na základe zákona č. 58/1950 Zb. zrušený a nahradený zlúčenou Katedrou všeobecných dejín a archeológie.9 Archeológia si však v novom organizačnom rámci zachovala štatút oddelenia s vlastným vedením.
Obdobie prerodu zo seminára na „kombinovanú“ katedru však poznamenala nepríjemná udalosť – uväznenie
jeho dlhoročného vedúceho V. Budinského-Kričku, ktorý bol obvinený a odsúdený za údajnú protirežimnú
činnosť (Kalina 2017, 357). Oddelenie archeológie tak na istý čas stratilo svoju vedúcu osobnosť.10 Za čias jeho
pôsobenia sa podarilo absolvovať štúdium archeológie (v kombinácii s iným odborom) 18 študentom.
Medzi nimi sa nachádzala ďalšia generácia úspešných archeológov ako napr. Anton Točík, Ján Dekan či Anton
Petrovský-Šichmann. Zhodou okolností to bol práve J. Dekan, ktorý mal na vyše desaťročie zasiahnuť
do života svojej domovskej katedry.
4 Soznam prednášok, ktoré sa budú konať na Univerzite Komenského v Bratislave v zimnom semestri štúd. r. 1924–1925. Bratislava 1924, 15.
5 Soznam prednášok, ktoré sa budú konať na Univerzite Komenského v Bratislave v letnom semestri štúd. r. 1930–1931. Bratislava 1931, 23.
Soznam osôb a ústavov Univerzity Komenského v Bratislave, taktiež skúšobných komisií podľa stavu na začiatku štúd. roku 1932–33.
Soznam prednášok, ktoré sa budú konať na Univerzite Komenského v Bratislave v zimnom semestri štúd. r. 1932–33. b. m. b. r., s. 86.
6 Samostatný Archeologický seminár začal fungovať od zimného semestra akademického roka 1929/30.
Soznam prednášok, ktoré sa budú konať na Univerzite Komenského v Bratislave v zimnom semestri štúd. r. 1929–1930. Bratislava 1929, 23.
7 Údaje pochádzajú zo stránky https://absolventi.uniba.sk/search.do (online 23. 11. 2019).
8 Viac k tejto téme je možné nájsť v príspevku o roku 1939 v slovenskej archeológii v tomto čísle Musaici archaeologici.
9 K zmenám názvu katedry a k jej zlučovaniu s inými odbormi pozri Neumann 2019a, 113.
10 Rok predtým musel z fakulty odísť aj prof. V. Ondrouch, ktorý bol krátky čas počas vojnového obdobia garantom štúdia archeológie.
Netreba zabúdať ani na množstvo vykázaných študentov (Slivka 2000, 6).
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Prvého decembra 1952 získala Katedra všeobecných dejín a archeológie nového vedúceho v osobe Jána
Dekana, ktorý sem nastúpil z Historického ústavu ako svojho predošlého pôsobiska (Vladár 2005, 17).
Vďaka uvedenej kombinácii sa na jednom pracovisku stretli viaceré významné osobnosti – Vladimír Wágner,
Oldřich Pelikán, Alžbeta Güntherová-Mayerová, Jiří Kostka či Karol Kahoun (Dekan 1994, 86). Obdobie výrazne poznačené vykonštruovanými súdnymi procesmi, smrťou J. V. Stalina a zakrátko po ňom i K. Gottwalda,
zanechalo svoje stopy i na katedre. Jedna z asistentiek – Viera Gašparíková – musela v apríli 1953 opustiť
fakultu. Menšia oslava jej svadby s kolegami na pracovisku bola neprajníkmi označená za oslavu úmrtia
sovietskeho generalissima (Hlôšková 2018, 111). Našťastie sa ďalším „nedorozumeniam“ podarilo úspešne
vyhnúť. O dva mesiace neskôr sa J. Dekan habilitoval a v auguste toho istého roka bol menovaný dekanom
Filozofickej fakulty. Túto funkciu zastával až do roku 1957. Svoje pôsobenie na filozofickej fakulte ukončil
1. februára 1964, kedy z pozície vedúceho Katedry archeológie, dejín umenia, etnografie a folkloristiky odišiel
do Archeologického ústavu SAV v Nitre (Vladár 2005, 19). Od roku 1952 mu na katedre asistoval aj Bohuslav
Chropovský, ktorý sa špecializoval na včasnostredovekú archeológiu (Ruttkay 1996, 162). Prednášky z obdobia
praveku dopĺňali externí vyučujúci, najmä z Archeologického ústavu SAV v Nitre – Anton Točík a Bohuslav
Novotný (Štefanovičová 2000, 11). V dôsledku personálneho zloženia pracoviska sa výučba zameriavala predovšetkým na prehistorickú a včasnostredovekú archeológiu. Príchodom T. Štefanovičovej v roku 1963
sa štúdium rozšírilo o historickú archeológiu, ktorá bola v tom čase na Slovensku len vo svojich začiatkoch
(Žigo 1996, 5).
Počas pôsobenia J. Dekana sa katedra stihla presťahovať z obilného paláca na Šafárikovom námestí
do bývalej budovy Povereníctva vnútra na Gondovej ulici.11 Od akademického roku 1960/61 tak sídli katedra
na tom istom mieste dodnes.
Ďalší vývoj archeologického oddelenia sa po odchode J. Dekana na Archeologický ústav SAV v Nitre
sústreďoval okolo B. Novotného. Už v roku 1956 sa mu podarilo habilitovať a nasledujúci rok definitívne
zakotvil na novom pracovisku v Bratislave (Ruttkay 1996, 162).12 Po odchode J. Dekana na ústav do Nitry
prebral po ňom i vedenie Oddelenia archeológie, ktoré si podržal až do roku 1987. Vďaka jeho aktivitám sa
výraznou mierou podarilo rozšíriť knižný fond archeologickej knižnice. Už za jeho pôsobenia obsahovala vyše
23 000 zväzkov (Bátora 2016, 186). Veľký dôraz kládol i na budovanie porovnávacích archeologických zbierok.
Jej súčasťou tak sú archeologické nálezy takmer z celého sveta získané výmenou so zahraničnými univerzitami
či vedeckými inštitúciami. Vďaka týmto kontaktom sa v jej inventári nachádza kamenná industria z francúzskej
lokality Solutré-Pouilly, keramika z gréckych Mykén, z krétskeho Knossu či Malie, srbskej Vinče, bulharskej
Varny či pre pravekú chronológiu dôležitej lokality Karanovo. Výnimočným prírastkom v zbierke je unikátna
keramika so zoomorfnou výzdobou z Kuby (Neumann 2019b, 107). B. Novotný sa podstatnou mierou zaslúžil
o to, aby sa praktická práca v teréne stala súčasťou výučby.13 Čiastočne za to možno „vďačiť“ vtedajšej
predstave, podľa ktorej sa vedecký výskum na vysokých školách nepovažoval za potrebný a do popredia bola
kladená najmä pedagogická činnosť. Zavedením letnej terénnej praxe pre študentov sa darilo tejto nepriazni
čiastočne vzdorovať (Štefanovičová 1996, 327). K rozvoju archeológie na Filozofickej fakulte značne prispela
i Mária Novotná, ktorá na katedre pôsobila od roku 1954 v pozícii asistentky. O 20 rokov neskôr sa habilitovala a svojou dlhoročnou neúnavnou činnosťou formovala generácie slovenských archeológov (Štefanovičová 2000,
12). Odborníčka na dobu bronzovú a pravekú metalurgiu sa spoločne so svojím manželom B. Novotným
nezmazateľne zapísali do histórie dnešnej Katedry archeológie.
V roku 1987 sa na čelo Oddelenia archeológie postavil Jozef Vladár. Pôdu fakulty už poznal dávnejšie,
keďže na začiatku 70. rokov tu prednášal o období eneolitu a staršej doby bronzovej (Bátora 2014, 339).
Jeho krátke pôsobenie, a to dokonca aj vo funkcii dekana Filozofickej fakulty, prerušili udalosti konca roku
1989 (Mikula 2017a; Mikula 2017b). Nahradený bol Eduardom Krekovičom, ktorý previedol oddelenie do

11 Naše zpravodajststvo. Naša univerzita, roč. 6, č. 1, 1960, s. 1.
12 S príchodom B. Novotného na fakultu odchádza do Nitry na Archeologický ústav B. Chropovský, ktorý sa od roku 1970 stáva na 20 rokov jeho
riaditeľom (Ruttkay 1996, 162).
13 Išlo o výskum vo Veľkej Lomnici na lokalite Burchbrich. Katedra tu mala dokonca zriadenú vlastnú výskumnú základnu v lokalite Dolný Smokovec
– Pod lesom (Novotná – Soják 2013, 16, 47).
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nových, slobodnejších časov.14 Naň nadviazala Tatiana Štefanovičová, v tom čase už skúsená archeologička
stredoveku (Vavřínek 2014, 8; König – Vrtel 2019, 187). Práve za jej pôsobenia sa opäť po mnohých rokoch
podarilo osamostatniť štúdium archeológie. Od roku 1992 preto existuje nezávislá Katedra archeológie,
ktorá v tejto podobe funguje dodnes (Sokolovský 2011, 77).15 Doplnili ju i noví vyučujúci. Po odchode
B. Novotného prišla z Archeologického ústavu SAV v Nitre dr. Viera Němejcová-Pavúková, ktorá prebrala
prednášky z európskeho a slovenského praveku (Mellnerová Šuteková 2017, 80). V roku 1996 nastúpila zo SNMAM na katedru dr. Etela Studeníková, ktorá svoje prednášky zamerala na dobu bronzovú a halštatskú
(Štefanovičová 2000, 13).16 Krátko po nečakanej smrti doc. V. Němejcovej-Pavúkovej (1997) prevzal prednášky
z neolitu a eneolitu jej manžel doc. J. Pavúk (AÚ SAV v Nitre), ktorý sa stal na niekoľko rokov riadnym členom
katedry.
Opraty vedenia katedry prebral v roku 1998 doc. Michal Slivka. Na Filozofickú fakultu v Bratislave prišiel
z Trnavskej univerzity v Trnave, na ktorej založení (resp. obnovení) sa spolupodieľal (Kopták 2019, 480–481).
V tom istom období vznikla v rámci katedry Sekcia klasickej archeológie, ktorú organizačne zabezpečovali
prof. E. Krekovič a dr. Peter Pavúk.17 Od roku 2002 prevzal vedenie katedry doc. Jozef Hoššo, ktorý
na katedre pôsobil už od roku 1970 (Slivka 2000, 6). S jeho pôsobením je spojený personálny prerod katedry.
Po odchode dr. E. Studeníkovej do dôchodku v roku 2007 prebral prednášky o dobe bronzovej prof. Jozef
Bátora (AÚ SAV v Nitre), ktorý už na katedre pôsobil ako externý prednášajúci (Mellnerová Šuteková 2016, 188).
V tomto období doplnil stav pedagogických zamestnancov katedry i dr. Tomáš König (od 2007), ktorý
nadviazal na tradíciu výučby archeológie včasného stredoveku a dr. Jana (Mellnerová) Šuteková, odborníčka
na neolit a eneolit, ktorá prevzala výučbu po doc. J. Pavúkovi (2008). O rok neskôr sa stal súčasťou pedagogického zboru dr. Peter Barta, ktorý do štúdia zaviedol nové predmety z oblasti archeologickej chronometrie
a interdisciplinárneho výskumu archeologických prameňov. Od roku 2011 sa členom katedry stal odborník na
dobu laténsku dr. Andrej Vrtel (MÚOP), dobu halštatskú prednášala dr. Petra Kmeťová. 18
V osobe doc. J. Hoššu sa dostal do vedenia katedry veľmi aktívny a činorodý človek (Šalkovský 2016, 189).
Jeho pozitívny vzťah k terénu a starostlivosť o materiálne zabezpečenie katedry vytvorilo vhodné podmienky
pre jej ďalší rozvoj. Ten sa naplno prejavil po roku 2011, kedy sa stal vedúcim katedry prof. Jozef Bátora.
Po viacročnej rekonštrukcii sa podarilo kompletne zrenovovať knižnicu a vstupnú chodbu s galériou
prezentujúcou časť archeologických zbierok, boli pribudované 2 nové miestnosti, pribudla katedrová kuchynka
a archeologické laboratórium, ktoré vzniklo zastrešením priľahlého dvorčeka (Redakcia 2018, 95–98).
Po dlhoročnej odmlke sa znova začali realizovať „katedrové“ archeologické výskumy, na ktorých sa študenti
zúčastňovali svojej povinnej letne praxe (Vráble, Santovka, Rybník, Šahy). Opäť sa výrazne rozrástol i pracovný
kolektív katedry. V roku 2013 rozšírili rady kolegov dr. Katarína Hladíková, v roku 2014 dr. Peter Tóth, o dva
roky neskôr dr. Martin Bača a v roku 2018 dr. Martin Neumann spoločne s geofyzikom dr. Igorom Murínom.
Jeho príchod úzko súvisí so zakúpením moderného magnetometrického prístroja, ktorý umožní ďalšie vedecké
napredovanie katedry. Za zmienku stojí, že od akademického roka 2017/18 je Katedra archeológie jediným
vedeckým pracoviskom na Slovensku, ktoré sa venuje archeológii konfliktov.
Od septembra 2019 nahradil prof. J. Bátoru vo funkcii vedúceho katedry dr. Tomáš König. Dúfajme, že aj
nasledujúce roky poskytnú priaznivé prostredie pre ďalší rozvoj katedry, ktorá v akademickom roku 2019/20
oslavuje už 90. výročie svojej existencie.
Poznámka: Práca bola podporená projektom VEGA č. 1/0100/19.

14 Prof. E. Krekovič pôsobil na Katedre archeológie v rokoch 1971 – 2018. Vďaka tomu patrí k najdlhšie slúžiacim zamestnancom na katedre
(Štefanovičová 2000, 12).
15 Katedra fungovala ako samostatné pracovisko v krátkom období na prelome rokov 1968 a 1969 (pod názvom Katedra archeológie).
Nasledujúci akademický rok 1969/70 však už bola zlúčená s etnografiou. Ani tento stav však nebol trvalý a od roku 1971 až do roku 1992 existovala Katedra
všeobecných dejín a archeológie (za informácie ďakujem prof. E. Krekovičovi a doc. M. Slivkovi).
16 Nahradila tým prof. M. Novotnú.
17 Sekcia zanikla v roku 2014 odchodom doc. P. Pavúka na Ústav pro klasickou archeologii na Univerzite Karlovej v Prahe (Neumann 2019a, 115).
18 Informácie o hore uvedených osobách pochádzajú zo stránky: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-archeologie/clenoviakatedry/ (citované dňa 1. 12. 2019)
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Konferencia Archaeologia Historica 2019
V dňoch 23. – 26. septembra 2019 sa
konal v poradí už 51. ročník tradičnej
konferencie Archaeologia Historica.
Za miesto konania bol zvolený hrad Křivoklát, ktorý leží uprostred křivoklátskych
lesov. Hoci už predchádzajúci ročník bol
jubilejný, aj tento rok sa oslavovalo
významné jubileum – 100 rokov od vzniku pražského Štátneho archeologického
ústavu a zároveň 100 rokov českej a
slovenskej
archeológie
stredoveku.
Stretnutie bolo zahájené prednáškou prof.
J. Klápštěho, ktorý zhodnotil prvých 100
rokov „príbehu“ archeológie v Čechách.
Po nej nasledovala prehliadka interiéru
hradu, na ktorého podobe sa podpísali
Hrad Křivoklát, miesto konania 51. ročníka konferencie Archaeologia
viacerí vlastníci (Přemyslovci, Jagellovci,
Historica. (Foto: M. Neumann).
Habsburgovci,
Fürstenbergovci).
Po skončení prehliadky sa pokračovalo
s prednáškovým cyklom zameraným na dejiny inštitúcií. Predstavené boli počiatky a fungovanie Štátneho archeologického ústavu v Prahe i v Turčianskom Sv. Martine. Krátky pohľad na výskum Podkarpatskej Rusi poskytol I. Prokchnenko. Prvý prednáškový deň bol ukončený večernou prednáškou S. Grunwald, ktorá na príklade putovnej výstavy o Veľkej Morave ukázala, ako sa narábalo s touto témou v období studenej vojny
(na príklade sporu o umiestnenie výstavy v rámci rozdeleného Berlína). Druhý konferenčný deň sa zameral
na niekoľko nosných tém prezentovaných v po sebe nasledujúcich blokoch (história výskumu, vplyv politiky
na archeológiu, metodologické východiská). Počas obedovej prestávky bola v predsieni premietaná virtuálna
výstava o zaniknutých expozitúrach pražského archeologického ústavu. V poobedňajších blokoch sa pozornosť venovala prezentovaniu výskumu na rôznych lokalitách. Takto bol predstavený výskum Pražského hradu,
Vyšehradu, Brna, kláštora na Ostrove u Davle ako i Sázavského kláštora. Na záver dňa predstavil prof.
P. Sommer v krátkosti program štvrtkovej exkurzie. V stredu sa od rána pokračovalo v prezentovaní vybraných
lokalít, na ktorých autori poukazovali na zmenu interpretácie (Zemplín, Pohansko u Břeclavi, Bratislava,
Zvolen – Pustý hrad). Poobede prišiel rad na medailóny o významných osobnostiach českej archeológie – takto
boli predstavení J. Böhm, A. Hejna, Z. Hazlbauer, Š. Janšák a T. Durdík. Po odoznení prednášok nasledovala
panelová diskusia pri jednotlivých posteroch, ktoré zaplnili celé dve miestnosti. Po dlhej diskusii bola oficiálne
ukončená prednášková časť konferenčného stretnutia a priestor dostal spoločenský večer, ktorý sa konal
v jedálni hotela Sýkora priamo pod hradom. Štvrtok bol vyhradený na exkurziu po pamiatkach v blízkom
okolí. Prvou zastávkou bol bývalý cisterciátsky kláštor v Plasoch. Po príchode do kláštora sme mohli obdivovať
prácu architektov J. B. Santiniho či K. I. Dietzenhofera, ktorí sa významnou mierou zaslúžili na súčasnej
podobe kláštorného areálu. Napriek rozsiahlej prestavbe sa však podarilo zachovať aj staršie stavebné prvky,
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medzi nimi aj románsko-gotická kaplnka zabudovaná v neskoršej sýpke. Podarilo sa vidieť aj unikátny románsky tympanón, ktorý bol nedávno objavený nad hlavným portálom kostola Nanebovzatia Panny Márie.
Keďže v bývalých kláštorných hospodárskych budovách je dnes umiestnená expozícia staviteľstva patriaca pod
Národní technické muzeum v Prahe, bola táto ďalšou zastávkou našej exkurzie. Interaktívna výstava zoznamujúca návštevníka so stavebnými princípmi, vlastnosťami stavebných materiálov, stavebnými konštrukciami
či veľmi podrobnou históriou bytového príslušenstva (a to až do 20. storočia) bola veľmi prekvapujúcim
a príjemným osviežením. Po výdatnom obede v miestnom pivovare a reštaurácii sa účastníci exkurzie vybrali
späť na Křivoklát, kde bol 51. ročník konferencie Archaeologia Historica oficiálne ukončený. Dúfajme, že aj
nasledujúci ročník, ktorý sa bude konať na Slovensku, bude rovnako úspešný ako tento.
Martin Neumann

Medzinárodný deň archeológie 2019
V roku 2019 sa Katedra archeológie
FiF UK v Bratislave prvýkrát pripojila
k oslavám Medzinárodného dňa archeológie, ktorý si v mnohých krajinách
po celom svete pripomínajú každoročne
v priebehu mesiaca október s vyvrcholením v tretiu októbrovú sobotu. Centrálnou organizáciou je od prvého ročníka
(2011) Americký archeologický inštitút
(Archaeological Institute of America). V súčasnosti sa ku Dňu pripája cez 600 organizácií s viac ako tisíckou udalostí,
Slovensko nevynímajúc.
Cieľom Medzinárodného dňa archeológie je prostredníctvom rôznorodých
aktivít poukázať na pozíciu a úlohu arÚsmevná archeológia s bardmi katedry.
cheológie v spoločnosti. Zúčastnené organizácie a inštitúcie prezentujú svoj
program všetkým vekovým kategóriám, formou prednášok, odborných workshopov, cvičných archeologických
výskumov až po exkurzie, tvorivé dielne v múzeách alebo besedy s archeológmi a mnohými ďalšími.
Katedra archeológie otvorila svoje dvere v piatok 18. 10. 201919 a pripravila v archeologickom seminári
program adresovaný najmä študentom archeológie a iných vedných odborov so sprievodnými prezentáciami
(literatúra, archeologické nálezy a najnovšie objavy z terénnych výskumov) pre záujemcov o štúdium archeológie, príp. verejnosť. Keďže si tento akademický rok pripomíname 90 rokov od založenia archeologického seminára (predchodcu katedry), prvá prezentovaná téma bola venovaná práve tejto dôležitej udalosti. Do minulosti,
obdobia prvej polovice 20. storočia, nás v prednáške o počiatkoch profesionálnej archeológie zaviedol Dr.
Martin Neumann, ktorý ponúkol aj úplne „čerstvé“ objavy z archívov. Po vážnej prednáške dostali slovo študenti a ich rozprávanie o skúsenostiach z pobytov v zahraničí s príznačným názvom „Veni, vidi...“. O tom,
čo zažili a videli, nám prišli porozprávať Oksana Burnaieva, študentka 2moAE, ktorá sa zúčastnila na letnej
škole antropológie na Royal Belgian Institute of Natural Sciences v Bruseli a doktorand Mgr. Dominik Drozd,
ktorý strávil jeden semester na Archeologickom inštitúte na University College London. Poobedňajší blok sme
si príjemne spestrili stretnutím „Úsmevná archeológia“, počas ktorého sa diskutovalo s bardmi katedry, prof.
E. Krekovičom, prof. J. Bátorom a doc. M. Slivkom na mnoho veselých i vážnejších tém. Následne, aj napriek
19 pozri viac na https://www.archaeological.org/event/medzinarodny-den-archeologie-2019-bratislava-international-archeology-day-2019-bratislava/
(navštívené dňa 18. 10. 2019).
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pokročilejšiemu času, ukončili skalní účastníci príjemný deň pozeraním detektívneho filmu československej
produkcie Poklad byzantského kupce (réžia Ivo Novák, 1966) v „Kine pod lebkou“, ktoré sme týmto, po dlhom
plánovaní, konečne založili. Veríme, že sa na premietaní filmov a dokumentov s archeologickou tematikou
budeme pravidelne stretávať a diskutovať.
Medzinárodný deň archeológie ponúka jednu z dobrých možností prezentovať archeológiu ako vedu,
moderný výskum a záujmovú oblasť, ale i výsledky nášho vedeckého a terénneho výskumu, či samotné
štúdium. Tento rok sa na Slovensku ku Dňu pripojili štyri inštitúcie vrátane našej katedry. Ďakujeme všetkým
prítomným, hosťom a študentom za prípravu a účasť.
Jana Mellnerová Šuteková

Staršia doba bronzová v Čechách, na Morave a na Slovensku 2019
V dňoch 21. – 24. októbra sa v Modre-Harmónii konalo 26. stretnutie v rámci medzinárodného sympózia zameraného na výskum staršej doby bronzovej
v Čechách, na Morave a na Slovensku.
Stretnutie otvoril prof. J. Bátora krátkym
príhovorom a spomienkou na kolegyne
a kolegov, ktorí nás navždy opustili.
Nasledovala otváracia prednáška venujúca sa prenikaniu jamovej kultúry do severokarpatskej oblasti. Nové poznatky
o wieselburskej kultúre v Maďarsku predstavila E. Melis. Územiu Moravy sa naproti tomu venovali D. Rožnovský,
K. Šabatová a D. Parma. Na symboly
a ich význam boli zamerané prednášky
Účastníci konferencie na exkurzii na hradisku Neštich vo Svätom Jure.
V. Klontzy-Jaklovej a P. Jelínka. Keďže
(Foto: T. Pišúth).
išlo o interpretačne otvorené témy, nasledovala aj široká diskusia viacerých účastníkov konferencie. Veľkú pozornosť vzbudila aj prednáška M. Langovej, ktorá počas svojho referátu súbežne
prezentovala na figurantkách novodobé kópie jantárových náhrdelníkov. Sídliskovej problematike a nálezom
zo sídlisk bolo venované doobedie druhého konferenčného dňa. P. Pavúk zaviedol pozornosť poslucháčov
do maloázijského Kaymakci, A. Krenn-Leeb predstavila výskum opevneného sídliska v dolnorakúskom
Ratzersdorfe a Š. Olšav zhodnotil súbor kamennej industrie zo sídliska II v Nižnej Myšli. Vôbec prvýkrát boli
prezentované výsledky z výskumu opevneného sídliska hatvanskej kultúry v Šahách. Opevneniam sa venovala
pozornosť aj v poobedňajšej sekcii. Príspevok D. Hláska predstavil na základe výskumu 3 juhočeských hradísk
zo staršej doby bronzovej hypotetický 3D model dnes už zaniknutého opevnenia. Prekvapením bol príspevok
Z. Beneša a R. Křivánka, ktorí predstavili nové hradisko únětickej kultúry v Plaňanoch s rozlohou až 5,1 km2.
Počas hodinovej prestávky sa konala prezentácia posterov, ktoré boli vystavené vo foyer konferenčného centra.
Večerný blok prednášok bol venovaný problematike pochovávania. Pozornosť sa ušla deťom v únětickej
kultúre, hrobom böheimkirchenskej skupiny, mohylám v južných Čechách či novému pohrebisku v Dolných
Krškanoch. Druhý prednáškový deň bol ukončený spoločenským večerom priamo v budove konferenčného
centra. Streda bola venovaná exkurzii. Prvou zastávkou bolo hradisko na Zámčisku priamo v Modre-Harmónii.
Sprievodcom po lokalite bol Z. Farkaš, ktorý tu v 90. rokoch realizoval archeologický výskum. Po zostupe
zo Zámčiska účastníci exkurzie nastúpili do autobusu, ktorý ich odviezol na pomedzie Budmeríc a Jablonca,
kde J. Vavák a P. Jelínek predstavili známu lokalitu opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej. Po výdatnom
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obede v reštaurácii v Pezinku viedla ďalšia cesta do Svätého Jura, konkrétne na hradisko v Neštichu. Po dlhšom
výstupe priamo do areálu hradiska zoznámil J. Vavák prítomné publikum s tu realizovaným výskumom a dôležitosťou tejto lokality pre poznanie zázemia Bratislavskej brány vo veľkomoravskom i vrcholnostredovekom období. Poslednou zastávkou bolo Malokarpatské múzeum v Pezinku s najväčšou expozíciou vínnych
lisov v Európe. Jeho návšteva bola spojená aj s krátkym prípitkom na konci prehliadky. Nečakaným záverečným
bodom programu bola návšteva vinárstva Hacaj, kde si záujemcovia mohli zakúpiť tu vyrábaný sekt.
Posledný deň konferencie – štvrtok – bol spočiatku venovaný depotom kovových predmetov.
Prednáškový cyklus zakončili príspevky o kamenných projektiloch nitrianskej kultúry a o kolektívnej hrobke
únětickej kultúry z Chleb. Pevne veríme, že tohtoročné sympózium organizované Katedrou archeológie
FiF UK v Bratislave zanechalo v jeho účastníkoch pozitívnu stopu (za čo patrí vďaka organizátorom), na ktorú
budú môcť nadviazať naši českí kolegovia.
Martin Neumann

Exkurzia „Po stopách Rimanov“
V dňoch 23. – 27. októbra 2019 usporiadal pražský Ústav pre klasickú archeológiu (Univerzita Karlova v Prahe)
exkurziu po rímskych pamiatkach na
strednom Podunajsku. Cieľom boli
viedenské múzeá, Carnuntum, Devín,
Bratislava, Komárno s protiľahlým mestom Komárom a napokon Budapešť.
Vďaka úzkym kontaktom medzi pražským Ústavom a bratislavskou Katedrou
archeológie bolo možné rozšíriť rady
účastníkov exkurzie aj o ďalších záujemcov o rímske pamiatky. Slovenská časť
výpravy sa k tej českej pripojila v sobotu
ráno na bratislavskej hlavnej stanici.
Prvou zastávkou bolo Komárno. Po výstupe z vlaku sa zamierilo do lapidária
Prehliadka v Aquincumi Múzeum (Foto T. Pišúth).
Podunajského múzea, ktoré sa nachádza
v jednom z bastiónov pôvodnej komárňanskej pevnosti. Odborný výklad o tu vystavených kamenných sarkofágoch, obetných oltároch, cestných míľnikoch či náhrobkoch nám podal M. Gere. Po prehliadke sme sa vybrali do centra mesta na obed, po ktorom sme cez Alžbetin most vstúpili do mesta Komárom. Tu sme už boli
očakávaní v Múzeu Györgya Klapku. Medzi jeho najväčšie atrakcie patrili farebné nástenné fresky, ktoré boli
odokryté v neďalekom meste Szőny (bývalé Brigetio). Zaujali nás však aj fragmenty vojenského diplomu, hroby
Germánov či obrovská niekoľkolitrová drevená nádoba. S prehliadkou múzea bola spojená aj návšteva rímskeho lapidária (Lapidarium Brigetionense), ktoré je dnes umiestnené v bývalej Igmándske pevnosti. Tu sme opäť
mohli obdivovať rímske kamenárske umenie a porovnávať ho s tým, čo sme videli v Komárne. Po ukončení
prehliadky sme sa presunuli na vlakovú stanicu a nasadli na rýchlik do Budapešti. Tam sme večer dorazili
na stanicu Keleti pályaudvar. Tu sa obe skupiny – česká a slovenská – oddelili, keďže každá mala zabezpečené
vlastné ubytovanie (napriek tomu boli oba hostely pomerne blízko na Királyi utca). Po ubytovaní sme boli
pozvaní na nočnú prehliadku mesta. Sprevádzal nás J. Kucharík, doktorand na pražskom Ústave. Prvou zastávkou bolo Deák tér, pulzujúce srdce dnešnej Budapešti. V obšírnom výklade sme sa dozvedeli o počiatkoch
mesta, resp. miest (Budína a Pešti) a jeho vývoji od doby laténskej až po 20. storočie. Ďalej sme sa
presunuli na Szent István tér pred chrám sv. Štefana, ktorý je spoločne s budovou parlamentu dodnes najvyššou
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stavbou v meste. Po presune po Zrínyiho ulici sme prešli popri Maďarskej akadémii vied až na nábrežie Antala
Józsefa. Tu sa nám naskytol impozantný pohľad na budínsku stranu mesta, ktorej dominovali Reformovaný
kostol, Matejov kostol spoločne s Rybárskou baštou a samozrejme kráľovský palác, pod ktorým sa ťahal
Széchenyiho reťazový most. Oficiálna časť prehliadky bola ukončená pred budovou parlamentu a nasledoval
individuálny rozchod s večerou. Nasledujúci deň bola na programe návšteva múzea v Aquincu v severnej časti
mesta. Už cestou regionálnym vlakom bolo vidieť, že sa pomaly približujeme k bývalému rímskemu mestu.
Pozdĺž Szentendrei út sa totiž ťahali zvyšky kamenného akvaduktu zásobujúceho niekdajší vojenský amfiteáter.
Po vystúpení z vlaku sme sa ocitli v centre bývalého civilného mesta. Priamo v múzeu (Aquincumi Múzeum)
nás už čakali naši českí kolegovia spoločne so sprievodkyňou. Tá nám počas 2-hodinového výkladu podrobne
predstavila štruktúru mesta, jednotlivé stavby, ich účel a tiež aj históriu archeologického výskumu, ktorý tu
začal už počas 2. svetovej vojny. Kráčali sme po bývalej ceste, ktorá bola súčasťou rímskeho Limitu, navštívili
sme kúpele, zrekonštruovaný maliarov dom či Mithreum. Samotné nálezy boli prezentované v budove múzea.
Po krátkom predstavení pravekého a stredovekého osídlenia okolia Budapešti sme prešli k rímskej expozícii.
Opäť sme mali možnosť vidieť fresky, objavené pri výskume neďalekého miestodržiteľského paláca, rímske
mince, keramiku, pozlátenú prilbu, no najmä klenot tohto múzea – malý prenosný organ. Len škoda, že sa
z neho počas vojny stratila približne polovica dielov. Po krátkej prestávke pred múzeom sme sa rozlúčili
s českými kolegami a zamierili sme vlakom na Batthyány tér. Naším cieľom bol Budínsky hrad, ktorý nás
oslovil počas predošlej nočnej prehliadky. Výstupom cez Kagyló utca a Európa-liget sme Viedenskou bránou
vstúpili do areálu tzv. Hradnej štvrte. Prezreli sme si Námestie sv. Trojice, Matejov kostol, jazdeckú sochu
sv. Štefana a priľahlú Rybársku baštu. Ďalej sme zostupovali smerom k samotnému Budínskemu hradu.
Po krátkom odpočinku pri soche Eugena Savojského sme zišli k Dunaju a prešli sme po Széchenyiho moste
na peštiansku stranu mesta. Opäť sme zamierili k budove parlamentu na Kossuth Lajos tér, kde sme obdivovali okolité budovy a pamiatky. Našou poslednou „destináciou“ však bola stanica Nyugati pályaudvar, kde nás už
podvečer očakával rýchlik do Bratislavy. Tým sa skončila naša exkurzia po stopách Rimanov, ktorá vo všetkých
z nás zanechala hlbokú stopu. Vďaka za to patrí našim kolegom z pražského Ústavu, ktorí nás ochotne
pribrali medzi seba.
Martin Neumann

Konferencia Archeologie a Antropologie IV.
Praha, 21. 11. 2019
Dňa 21. 11. 2019 sa konal už IV. ročník konferencie Archeologie a Antropologie, ktorej „matkouzakladateľkou“ a hlavnou organizátorkou je Lucie Vélová z pražského Narodního muzea. Miestom konania
bola tradične Praha a priestory Narodního múzea (NM), tento rok nás privítali príjemné priestory zrekonštruovanej starej budovy NM. Konferencia Archeologie a Antropologie je organizovaná každý druhý rok.
Je koncipovaná ako medziodborové stretnutie otvorené diskusii predovšetkým v rámci odborov archeológia
a antropológia. Na organizácii IV. ročníka sa mala možnosť podieľať aj naša Katedra archeológie FiF UK.
Konferencia Archeologie a Antropologie vždy priláka veľké množstvo odborníkov z oblasti archeológie
a antropológie, či už fyzickej alebo kultúrnej. Inak tomu nebolo ani počas IV. ročníka, na ktorom sa zišlo vyše
75 účastníkov z rôznych inštitúcií, odprezentovaných bolo 14 príspevkov spolu so štyrmi postermi.
Hlavno témou tohtoročnej konferencie bola problematika sociálnej marginality, presnejšie „Sociální marginalita v minulosti. Na okraji společnosti tehdy a/nebo na okraji zájmu dnes?“.
Ozvláštnením IV. ročníka bolo zaradenie panelovej diskusie s názvom „Antropológia a archeológia – dve
strany jednej mince alebo dobrý sluha vie byť zlým pánom?“, ktorej iniciátormi boli kolegovia Jiří Macháček
(Ústav archeologie a muzeologie MU, Brno) a Marek Hladík (Archeologický ústav AV ČR, Brno).
Panelová diskusia bola audiovizuálne zdokumentovaná a jej nahrávku je možné nájsť na webovej stránke
Archeologie na dosah – www.archeologienadosah.cz.
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Aktuality

Po oficiálnom otvorení konferencie organizátorkami L. Vélovou a K. Hladíkovou odzneli
príspevky prvého bloku. Y. Abu
Ghosh (Katedra obecné antropologie, Fakulta humanitních
studií, Praha) predstavil antropologické prístupy k štúdiu marginality. Do témy populizmus
v archeológii nás uviedol M.
Bača (Katedra archeológie FiF
UK), po ktorom nasledoval zaujímavý príspevok v podaní
P. Havelkovej (Národní muzeum, Antropologické oddělení;
Český egyptologický ústav FF
Panelová diskusia na konferencii Archeologie a antropologie IV.
Univerzity Karlovy, Praha) a M.
(Foto: L. Vélová).
Peterkovej Hlouchovej (Český
egyptologický ústav FF Univerzity Karlovy, Praha) za celý kolektív o antropologickej a sociologickej analýze vybraných hrobov z pohrebiska
z obdobia Starej ríše v južnom Abúsíre. Poslednou prednáškou pred panelovou diskusiou bol referát
S. Velhartickej (Univerzita Hradec Králové) týkajúci sa chetitských kňazov na okraji spoločnosti. Po tejto prezentácii otvoril M. Hladík (Archeologický ústav AV ČR, Brno) panelovú diskusiu, ktorej hlavným cieľom bolo
vo všeobecnej rovine diskutovať o problematike vzťahu archeológie a antropológie. Ako hlavní diskutéri boli
pozvaní J. Macháček (Ústav archeologie a muzeologie MU, Brno), M. Kuna (Archeologický ústav AV ČR,
Praha), M. Paleček (Katedra filozofie a společenských věd, Univerzita Hradec Králové) a D. Sosna (Etnologický ústav AV ČR, Praha), vrátane M. Hladíka. Všeobecný problém vzťahu archeológie a antropológie bol
v diskusii riešený predovšetkým prostredníctvom úvah nad mechanizmami transferu kultúrnych fenoménov
medzi jednotlivými populáciami a prostredníctvom úvah nad vzťahom antropológie, archeológie a kognitívnych vied. Diskutujúci tiež venovali svoju pozornosť vzťahu moderny a postmoderny a dôsledkom aplikovania
týchto filozofických východísk v archeologickom a antropologickom výskume. Dopoludňajší blok prednášok sa
touto diskusiou uzavrel.
V poobednom bloku ako prvý svoj referát s názvom Marginalizovaní bohovia? Príspevok k náboženskej
ikonografii v staršej dobe bronzovej prezentoval P. Jelínek (SNM-Archeologické múzeum, Bratislava).
Následne sa blok niesol v duchu včasného stredoveku s pomerne navzájom previazanými témami prednášok
o možnostiach identifikácie a následnej interpretácie marginalizovaných jedincov (skupín) na včasnostredovekých pohrebiskách na Slovensku a na Morave v podaní L. Nezvalovej (Archeologický ústav SAV
Nitra), R. Přichystalovej (Ústav archeologie a muzeologie MU, Brno) a A. Slanej (Považské múzeum, Žilina).
V rámci tohto bloku ešte vystúpila H. Chorvátová (Centrum medievistických studií, Praha) s príspevkom
o historickej interpretácii nerovnomerného výskytu honosných šperkov v ženských a detských hroboch na území Čiech, Moravy a Slovenska.
Po krátkej prestávke, počas ktorej autori posterov (Jana Mellnerová Šuteková, Hana Vondrová – David
Vích, Erika Průchová – Luboš Chroustovský – Petr Mudra) mali možnosť oboznámiť účastníkov s výsledkami
svojich výskumov, nasledoval podvečerný blok s rovnako inšpiratívnymi príspevkami ako v predchádzajúcich
blokoch. P. Sokol (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni) referoval o téme
„Zločinci v archeologických pramenech. Pohřební ritus odsouzenců jako důsledek a projev sociální exkluze“
a voľne na neho nadviazal R. Pěnička (Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta MU, Brno) s diskusným
príspevkom o zraneniach ako o možnej príčine spoločenského vylúčenia na vybraných príkladoch z moravských šibeníc. S. Bodoriková (Katedra antropológie, PriF, UK) za autorský kolektív pozostávajúci
z M. Dörnhöferovej (Katedra antropológie, PriF UK) a M. Takácsa (Vlastivedné múzeum, Galanta) nás

MUSAICA ARCHAEOLOGICA 2/2019

223-235

235

informovala o zaujímavom náleze kostry jedinca s rázštepom podnebia z Dunajskej Stredy. K. Brzobohatá
(Ústav experimentální biologie Přírodovědecké fakulty MU, Brno) zase veľmi pútavo rozprávala o výskume
marginality prostredníctvom analýzy mitochondriálnej DNA z historického kostrového materiálu. Blok ukončila prednáška T. Retku (Katedra sociální a kulturní antropologie FF Univerzity Pardubice) o dlžníckom
otroctve z pohľadu ekonomickej antropológie.
Konferenciu ukončila Lucie Vélová s nádejou, že sa opäť stretneme na tomto podujatí o dva roky v minimálne rovnako početnom zložení a s rovnako zaujímavými príspevkami. Po oficiálnej časti konferencie sa
vytrvalí účastníci zúčastnili spoločenského posedenia, na ktorom ešte dlho rezonovali dojmy z konferencie.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým zúčastneným, ako aj tým, ktorí merali cestu do Prahy,
Národního muzea. Záverom by som chcela vyjadriť veľkú vďaku v mene Katedry archeológie FiF UK
v Bratislave predovšetkým skvelej Lucke Vélovej z Národního muzea za možnosť podieľať sa na spoluorganizácii tohto dôležitého a zároveň príjemného podujatia. Veríme, že v réžii Katedry archeológie sa vybrané
príspevky, ako aj panelovú diskusiu podarí úspešne zhmotniť do papierovej podoby.
Katarína Hladíková

Katedra archeológie a magnetomer MAGNETO® MXPD
Koncom roka 2017 bol kolektív pracovníkov
Katedry archeológie pod vedením prof. PhDr.
Jozefa Bátoru, DrSc. zaradený Akreditačnou
komisiou medzi 7 špičkových tímov na Univerzite
Komenského (pozri Naša Univerzita, január 2018).
Vďaka tomuto oceneniu sa Katedre otvorili ďalšie
možnosti na podporu svojich vedeckých aktivít.
Koncom júna 2018 boli zrekonštruované priestory
seminárnej knižnice a súčasne bolo sprevádzkované nové laboratórium, ktoré dlhodobo na katedre
absentovalo. Vďaka finančnej podpore mohla
Katedra pristúpiť k ďalšiemu dlho plánovanému
kroku a to ku kúpe moderného magnetometrického
prístroja, ktorý by v súčasnosti mal patriť k základnej výbave archeologických pracovísk.
Ide o magnetometer MAGNETO® MXPD
od firmy SENSYS z Nemecka merajúci zmenu
Magnetometer MAGNETO® MXPD.
vertikálneho gradientu magnetického poľa zeme,
ktorý disponuje piatimi meracími sondami.
Za krátku dobu (august – november) bol tento prístroj využitý na niekoľkých lokalitách. Počiatočné skúšobné a kalibračné merania sa uskutočnili v Sade Janka Kráľa v Bratislave. Prvýkrát bol prístroj „naostro“ použitý
v rámci realizácie povrchového prieskumu vo Veľkých Vozokanoch. Ďalej boli realizované merania na lokalite
Kostolište pri Malackách v areáli františkánskeho kláštor sv. Františka Assiského. Vo všetkých prípadoch sa
jeho použitie priamo v teréne ukázalo byť nepostrádateľným pomocníkom, ktorý výrazne napomohol pri
plánovaní ďalších archeologických prác.
Martin Neumann

