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Zdravica k životnému jubileu 
PhDr. Milana Hanuliaka, DrSc.

Tohto roku sa plný síl a tvorivého elánu dožíva 
dôležitého životného jubilea významný bádateľ, 
špecialista na obdobie stredoveku, dlhoročný 
vedecký pracovník archeologického ústavu Sav 
v nitre, PhDr. Milan hanuliak, DrSc. narodil 
sa 22. septembra 1951 v haláčovciach neďaleko 
Bánoviec nad Bebravou. Základnú a strednú ško-
lu navštevoval v Bratislave, kam sa jeho rodičia 
presťahovali zakrátko po jeho narodení. Záujem 
o humanitné predmety i míľniky našej najstaršej 
histórie rozhodujúcim spôsobom usmernila účasť 
na archeologickom výskume pohrebiska pilinskej 
kultúry v radzovciach, ktorého sa zúčastnil po-
čas stredoškolských prázdnin. Táto letná brigáda 
ovplyvnila jeho rozhodovanie pri výbere vysoko-
školského študijného odboru. Z viacerých možných 
alternatív teda napokon zvíťazilo štúdium na ka-
tedre archeológie FF Uk v Bratislave, na ktoré ho 
prijali v roku 1970 a ukončil ho v roku 1975 obhaj-
obou diplomovej práce „Problematika hrobov pod 

náhrobnými kameňmi z Xi. – Xiv. storočia v strednej 
a juhovýchodnej európe“.

hneď po ukončení štúdií začal pracovať v archeo-
logickom ústave Sav v nitre, kde pôsobí doposiaľ. 
keďže jeho odborný záujem sa vyprofiloval ešte na 
univerzite, neprekvapuje, že bol zaradený do odde-
lenia na výskum starších slovanských a národných 
dejín, neskôr prešiel do oddelenia stredovekej ar-
cheológie. Po organizačných zmenách začal v roku 
1996 pôsobiť ako vedúci oddelenia Stredovek ii. od 
roku 2008 viedol pracovníkov z oddelenia stredo-
vekej archeológie, ktoré bolo v roku 2011 premeno-
vané na oddelenie stredoveku a raného novoveku 
a o rok, v roku 2012, na oddelenie archeológie 
stredoveku a raného novoveku, ktoré vedie dodnes.

v roku 1977 napísal rigoróznu prácu „hroby pod 
náhrobnými kameňmi z 11. – 14. storočia v strednej 
európe“, ktorú v nasledujúcom roku obhájil, a tak 
získal hodnosť doktora filozofie (PhDr.). kandi-
dátsku prácu s titulom „vypovedacie schopnosti 
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archeo logických prameňov z plochých pohrebísk 
9. – 12. storočia“ z roku 1984 obhájil v roku 1987 
a získal titul kandidáta historických vied (cSc.). 
o dvadsať rokov neskôr mu bola udelená hodnosť 
doktora historických vied (DrSc.) po úspešnej ob-
hajobe monografie „veľkomoravské pohrebiská. 
Pochovávanie na území Slovenska v 9. – 10. storočí. 
nitra 2004.“

Počas prvých rokov na pracovisku prevládali 
v činnosti jubilanta terénne aktivity, ale nerezigno-
val ani na vedeckú prácu. Spracúvanie nových ná-
lezových fondov mu poskytlo východiskovú bázu 
k prvým publikačným výstupom, k prezentovaniu 
získaných poznatkov na domácich a zahraničných 
vedeckých podujatiach. Z množstva ním vedených 
archeologických výskumov sú najvýznamnejšie od-
kryvy stredovekých pohrebísk a sídlisk v Bešeňove 
(1975), Čataji (1976 – 1977), Šamoríne-Šamote (1979), 
chľabe (1980 – 1981), Malých kosihách (1985 – 1986), 
Bučanoch (1986), Mužle-Čenkove (1982, 1987 – 1989), 
Banskej Štiavnici (1990, 1992, 1994, 2014), Skalke nad 
váhom (1996 – 1997), vlčkovciach (1998) a v Beckove 
(2004).

k zásadnej zmene v odbornej profilácii Milana 
hanuliaka prispela kandidátska práca, ktorou 
zhodnotil nálezový fond z pohrebísk 9. – 12. storočia, 
preskúmaných na území Slovenska. výťah a závery 
z nej publikoval v našom časopise v rokoch 1990 
a 1992 v nemeckom jazyku. komplexným spracova-
ním materiálu získal nové poznatky usmerňujúce 
ďalšie bádanie v danej oblasti. ide predovšetkým 
o argumentáciu, akou na základe analýz pohrebísk 
dokázal a vysvetlil pokračovanie pochovávania na 
nekropolách veľkomoravského charakteru počas 
prvej polovice 10. storočia, na ktorých sa vedľa pre-
javov miestneho slovanského obyvateľstva objavujú 
aj prvky materiálnej kultúry i pohrebných obradov 
staromaďarského pôvodu. Dôležité je aj rozpozna-
nie chronologicky citlivých indikátorov potrebných 
k sledovaniu etapovitých premien v pohrebnom 
ríte, rozšírenie poznatkov o príslušníkoch ľudských 
komunít, o ich hospodárskych aktivitách, spolo-
čenských vzťahoch a zmenách v náboženských 
predstavách.

overenou metodikou systematicky spracúval 
ďalšie pohrebiská, ktoré mu poskytli potrebné vý-
chodisko k zostaveniu už spomenutej monografie 
„veľkomoravské pohrebiská na Slovensku. Pocho-
vávanie na území Slovenska v 9. – 10. stor.“ Jej pozi-
tívny prínos a dosiahnutú kvalitu v roku 2005 zhod-
notilo Predsedníctvo Sav udelením „ceny Sav za 
vedecko-výskumnú činnosť“. Že toto ocenenie sa 
dostalo do správnych rúk dokumentuje skutočnosť, 
že publikácie Milana hanuliaka majú veľkú odozvu 
v domácom aj zahraničnom bádateľskom prostre-
dí, čo sa dá doložiť množstvom citačných ohlasov. 

v tomto medailóne nemožno poukázať na prínos 
všetkých jubilantových prác, preto z portfólia jeho 
viac ako 250 publikačných výstupov vyzdvihnem 
aspoň knižne vydané monografie. k nim patrí sprí-
stupnenie a vyhodnotenie rozsiahleho pohrebiska 
v Malých kosihách z roku 1994, ako aj syntetický 
pohľad na rôzne aspekty pohrebného rítu a vývoja 
materiálnej kultúry z pohrebiska v Čakajovciach 
(1999; v spoluautorstve s Máriou rejholcovou). 
Svoj podiel na výskume hradiska v Mužle-Čen-
kove zúročil pri publikovaní monografie o tejto 
významnej polykultúrnej lokalite na brehu Dunaja 
(1993; v spoluautorstve s ivanom kuzmom a Petrom 
Šalkovským). koncom minulého roka (2015) mu 
vyšla ďalšia kniha týkajúca sa uvedeného hradiska, 
v ktorej reflektuje výsledky neskorších výskumov 
tohto náleziska. ako spoluautora monografie uvie-
dol predčasne zosnulého ivana kuzmu. Považujem 
za vhodné a správne zdôrazniť predovšetkým to, 
že pod vplyvom nových poznatkov sa nerozpakoval 
korigovať viaceré vlastné pozorovania z predchá-
dzajúcej monografie, čo potvrdzuje jeho objektívny 
prístup k predmetu jeho bádania. Z ďalších prác si 
pozornosť zaslúži osem štúdií v rozsahu vedeckej 
monografie a kapitoly v dvoch odborných mono-
grafiách. Podstatnú časť ďalších publikovaných prác 
predstavujú kratšie štúdie a príspevky v domácich 
a zahraničných časopisoch a zborníkoch. Zhruba 
jednu pätinu z jeho bibliografického súpisu tvoria 
recenzie monografií a zborníkov, správy z vedec-
kých podujatí a vedecko-populárne príspevky.

väčšina z týchto prezentovaných činností, 
vrátane každoročnej aktívnej účasti na viacerých 
vedeckých podujatiach najrôznejšieho druhu, bola 
financovaná z prostriedkov domácich vedeckých 
agentúr. Z nich najväčší podiel má agentúra vega. 
v rámci jej grantovej schémy bol Milan hanuliak 
od roku 1999 zodpovedným riešiteľom šiestich 
projektov: 2/6005/21 (Pohrebiská 9. – 10. storočia – 
svedectvo o spôsobe života veľkomoravskej spoloč-
nosti); 2/2013/24 (informačný potenciál výpovede 
zložiek pohrebného rítu a predmetov materiálnej 
kultúry z pohrebísk 9. – 12. storočia z územia Slo-
venska); 2/5059/26 (Spoločné a rozdielne vlastnosti 
predmetov materiálnej kultúry zo stredovekých 
sídlisk a pohrebísk); 2/0026/08 (Určujúce znaky 
vypovedacích schopností stredovekej materiálnej 
kultúry); 2/0034/11 (charakteristické vlastnosti 
materiálnej kultúry zo stredovekých sídlisk a pohre-
bísk); 2/0044/14 (Materiálna kultúra a jej prínos 
k rekonštrukcii pozemského života a pohrebných 
zvykov v stredovekej societe). ako spoluriešiteľ sa 
jubilant podieľal aj pri napĺňaní úloh dvoch projek-
tov archeologického ústavu Sav. v prvom prípade 
ide o projekt s podporou štrukturálnych fondov 
„centrum výskumu najstarších dejín stredného 
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Podunajska“ s kódovým označením 262020120059, 
riešený v rokoch 2010 – 2015. Úlohy druhého projek-
tu „Staré Slovensko. Dejiny Slovenska od praveku 
po vrcholný stredovek“ s číslom 166/e/075/2009 sa 
riešili v rokoch 2009 – 2013.

Svoje odborné a organizačné schopnosti Milan 
hanuliak využil v rokoch 1978, 1982, 1987, 1992, 1997 
a 2011 pri organizovaní medzinárodných konferen-
cií archeológie stredoveku a tiež pri organizovaní 
medzinárodnej konferencie castrum Bene konanej 
v roku 2001. v roku 2015 išlo zasa o Deň otvorených 
dverí v archeologickom ústave Sav v nitre. Do 
oblasti výchovy mladých vedeckých pracovníkov 
spadá jeho činnosť v spoločnej odborovej komisii 
pre obhajobu doktorandských prác z archeologic-
kého ústavu Sav nitra a Filozofickej fakulty Uk 
Bratislava v odbore archeológia 2.1.25. na poste 
spolugaranta doktorandského štúdia v archeolo-
gickom ústave Sav pôsobil v rokoch 2009 – 2014, 
v roku 2015 sa stal jeho garantom. v tomto roku 
bol vymenovaný za predsedu stálej komisie pre 
obhajoby doktorských dizertačných prác v odbore 
archeológia – 060102.

Svoje odborné skúsenosti prezentoval vo vý-
berových prednáškach venovaných poslucháčom 
historických študijných odborov na Filozofickej 
fakulte Uk v Bratislave a na Univerzite konštantína 
Filozofa v nitre. Taktiež vyškolil dvoch doktoran-
dov, v súčasnosti školí ďalšieho adepta.

keď už tento medailón na počesť jubilanta vychá-
dza v našom časopise, nedá sa nespomenúť výraznú 
stopu, ktorú Milan hanuliak zanechal na jeho strán-
kach. v Slovenskej archeológii zatiaľ uverejnil 20 štú-
dií, 10 správ o vedeckých podujatiach a 21 recenzií, 
čím sa ukázal ako jej najplodnejší autor. veď spolu 
ide o 750 tlačených strán, čo pri štandardnom rozsahu 
200 strán predstavuje skoro štyri čísla. Zároveň od 
roku 1998 pôsobí v redakčnej rade časopisu, čo mu 
umožňuje formovať jeho obsah i tvár.

Predchádzajúci prehľad rôznych aktivít svedčí 
o tom, že PhDr. Milan hanuliak, DrSc., je výnimoč-
ne pracovitý vedec nielen s potrebnou akríbiou, ale 
aj s nadaním rozpoznať pálčivé otázky archeológie 
stredoveku v stredoeurópskych dimenziách a jemu 
vlastnou cieľavedomosťou sústredene hľadať a na-
chádzať odpoveď na ne. okrem jeho analyticko-
-syntetických schopností ale treba zdôrazniť jednu 
jeho danosť, ktorá síce vyznieva banálne, lenže 
v skutočnosti nie je až taká samozrejmá. ako jeden 
z mála našich bádateľov totiž svoje terénne vý-
skumy priebežne vyhodnocuje a ucelene publikuje, 
takže aj v súčasnosti sedí takpovediac za čistým 
pracovným stolom, nad ktorým nevisí Damoklov 
meč v podobe restov z minulosti.

Milý Milan, v mene všetkých Tvojich kolegov 
a priateľov Ti do ďalších rokov prajem pevné zdra-
vie, pohodu v kruhu Tvojich blízkych, ako aj veľa 
tvorivých síl a úspešných rokov vo vedeckej práci!

Gabriel Fusek
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