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Životné jubileum  
PhDr. Rudolfa Kujovského, CSc.

a roky plynú... každý človek žije a realizuje sa 
v priestore i čase. Uvedomujeme si vôbec tieto ne-
zvratné reality poznačujúce i určujúce naše konanie?

Takto netradične začínam moju úvahu o živote 
a doterajšom vedeckom diele rudolfa kujovského, 
s ktorým som sa po prvýkrát stretol na Filozofickej 
fakulte Uk v Bratislave, kde som mal na katedre ar-
cheológie v rokoch 1972 – 1976 výberové prednášky 
o eneolite a staršej dobe bronzovej.

S odstupom času si však spomínam aj na dobu, 
keď som v roku 1953 začínal študovať archeológiu 
a históriu na FF Uk v Bratislave, kde sa vtedy stal 
dekanom fakulty a vedúcim katedry doc. Ján Dekan; 
a neskôr aj akademikom a jedným z najvýznam-
nejších predstaviteľov česko-slovenskej archeo-
lógie. Boli sme siedmi študenti v prvom ročníku 
archeológie, dovtedy početne najsilnejší ročník aký 
v dejinách odboru existoval.

Prečo vlastne tieto fakty uvádzam? Preto, že 
sme spoločne s jubilantom roky od nášho prvého 

stretnutia až do súčasnosti boli sústavne v pria-
teľskom aj pracovnom kontakte. nie až tak dávno 
sme napríklad spolu napísali kapitolu „história 
bádania“ vo fundamentálnej monografii „Staré 
Slovensko 1. archeológia ako historická veda“ 
(zostavili J. Bujna, v. Furmánek a e. Wiedermann, 
nitra 2013). v našom príspevku sme sa pokúsili 
objektívne objasniť neľahkú historickú cestu sloven-
skej archeológie od jej počiatkov až do súčasnosti.

In medias res

rudolf kujovský sa narodil 12. decembra 1951 
na Záhorí v obci Čáry (okr. Senica). v roku 1970 
maturoval na SvŠ v Skalici. Štúdium archeológie na 
FF Uk v Bratislave ukončil v roku 1975 (diplomová 
práca „Popolnicové pohrebisko v háji a lužická 
kultúra v Turci“). ešte pred ukončením štúdia ar-
cheológie v roku 1974 nastúpil na polovičný úväzok 
do zamestnania v nitrianskom vlastivednom múzeu 
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v nitre. v múzeu pracoval až do roku 1983. v roku 
1981 získal na Univerzite komenského titul PhDr. 
(rigorózna práca „vznik a vývoj lužickej kultúry 
v Turci“). v roku 1993 získal vedeckú hodnosť 
cSc. (dizertačná práca „kultúrne vzťahy lužických 
a stredodunajských popolnicových polí v mladšej 
a neskorej dobe bronzovej na Slovensku“). od 
1. septembra 1983 až dosiaľ je zamestnancom ar-
cheologického ústavu Sav v nitre.

ak rešpektujeme chronologické hľadisko, mô-
žeme v doterajšom živote a diele r. kujovského 
rámcovo vyčleniť štyri etapy: a) detstvo; b) štúdium 
a ukončenie vysokoškolského štúdia; c) práca 
v muzeálnej oblasti; d) odborná, vedecká činnosť 
a realizácia rôznych archeologických výskumov 
v archeologickom ústave Sav.

Práca archeológa v muzeálnej inštitúcii má nepo-
chybne iný charakter a poslanie ako vo vedeckom 
ústave. názorne to potvrdzuje aj vtedajšia činnosť 
jubilanta. Počas zamestnania v nitrianskom vlas-
tivednom múzeu (od 13. novembra 1974) pôsobil 
v rôznych funkčných zaradeniach – vedúci histo-
rického oddelenia, vedúci útvaru dokumentácie 
a ochrany zbierok (tvorilo ho oddelenie dokumen-
tácie muzeálnych predmetov a technické oddelenie). 
v roku 1983 sa stal zástupcom riaditeľa vtedy už 
oblastného nitrianskeho múzea. Počas činnosti 
v múzeu bol aj členom výboru Slovenskej archeo-
logickej spoločnosti pri Sav. nielen počas štúdia 
archeológie, ale aj počas pôsobenia v múzeu mal 
r. kujovský možnosť zúčastňovať sa a spolupraco-
vať s archeologickým ústavom Sav na viacerých 
archeologických výskumoch (liptovská Mara, 
veľký Slavkov-Burich, Ducové, cífer-Pác, Spišský 
Štvrtok a i.).

neskôr, ako sám konštatoval, spomenuté vý-
skumy „... boli veľkým prínosom pre moju vlastnú 
terénnu archeologickú činnosť“. Potvrdzuje to aj rea-
lizácia významných archeologických výskumov, na 
ktorých bol vedúcim alebo spoluvedúcim, napríklad 
nitra-Dobšinského nám. (staršia doba bronzová, 
stredovek), Žitavany-kňažice (pohrebisko lužickej 
kultúry), Partizánske-ZDa (spolu s l. veliačikom; 
sídlisko lužickej kultúry), Trenčín-istebník (sídlisko 
lužickej kultúry), visolaje (spolu s i. vlkolinskou; 
sídlisko lužickej kultúry), varín (spolu s a. Bis-
tákovou; pohrebisko lužickej kultúry), Považská 
Bystrica (spolu s o. Žaárom; hradisko púchovskej 
kultúry) a i.

osobitnou kapitolou v živote r. kujovského je 
práca v archeologickom ústave Sav. Po príchode 
na pracovisko sa stal vedúcim oddelenia vedecko-
-technických informácií (od 1. januára 1984) a od 
roku 1986 vedúcim oddelenia vedeckej dokumen-
tácie a informatiky. Súčasťou tohto oddelenia boli 
viaceré úseky: knižnica, dokumentácia, depozitáre, 

redakcia, reprostredisko a novovybudované vý-
počtové stredisko. od 1. marca 1990 bol uvoľnený 
zo spomenutej funkcie. napokon 1. marca 2008 bol 
menovaný do funkcie vedúceho oddelenia pravekej 
archeológie (od roku 2011 oddelenia archeológie 
praveku), kde pôsobí i v súčasnosti.

Ťažiskovou či celoživotnou prácou r. kujov-
ského je rozmerná výstavná činnosť. nesporne 
ju predurčilo jeho pôsobenie v nitrianskom 
vlastivednom múzeu. Pravdaže, ako zamestna-
nec muzeálnej inštitúcie sa podieľal na väčšine 
výstav, v tom čase realizovaných múzeom, a to 
bez ohľadu na ich odborné zameranie. Z aktivít 
s archeologickým zameraním, na ktorých mal 
najvýraznejší podiel, bola nesporne najdôležitejšia 
stála archeologická expozícia múzea, realizovaná 
v spolupráci s archeo logickým ústavom Sav 
v roku 1978. nepochybne bola vtedy nielen roz-
sahom, ale aj šírkou odborného záberu, najväčšou 
monotematickou archeologickou expozíciou na 
Slovensku. Zanikla až v roku 1990 v súvislosti so 
zmenou sídla múzea.

Pripomenúť si žiadajú aj iné významné, hoci 
krátkodobejšie výstavy realizované nitrianskym 
vlastivedným múzeom, ktoré jubilant pripravil. 
napríklad „klenoty slovenskej archeológie“, na 
ktorej boli okrem iných fundamentálnych nálezov 
vystavené aj všetky zlaté predmety z klenotnice 
archeologického ústavu Sav. alebo výstavu „Slo-
vensko v dobe rímskej“, kde okrem iných nálezov 
boli po prvýkrát prezentované aj bronzové nádoby 
z doby rímskej z depozitára Slovenského národného 
múzea.

rudolf kujovský už ako pracovník archeologic-
kého ústavu Sav v nitre sa, v rámci realizačných 
kolektívov, výrazne spolupodieľal aj na mnohých 
výstavných podujatiach organizovaných ústavom. 
azda najdôležitejšou bola rozsahom a prezentačne 
dodnes neprekonaná veľkolepá výstava „Počiatky 
slovenských dejín a prejavy veľkomoravskej tradície 
vo výtvarnej a literárnej tvorbe“. výstava sa usku-
točnila pri príležitosti osláv 1100. výročia úmrtia 
panónsko-moravského arcibiskupa Metoda v roku 
1985. garantom výstavy bol archeologický ústav 
Sav a na jej realizácii sa významne podieľali aj 
Matica slovenská, vysoká škola výtvarných umení 
a Zväz slovenských výtvarných umelcov. vysokú 
úroveň realizácie nezabudnuteľnej výstavy zabez-
pečil agrokomplex nitra. veď nikdy predtým, a ani 
neskôr nebola tak komplexne a v takom rozsahu 
prezentovaná širokej verejnosti dávna história 
osídlenia Slovenska a obzvlášť počiatkov našich 
slovenských národných dejín až do súčasnosti. 
o mimoriadnom úspechu výstavy svedčia aj jej ná-
sledné úspešné reinštalácie v Bratislave, komárne, 
Martine a v košiciach.
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r. kujovský v rámci autorského kolektívu 
spolu pracoval aj na realizácii stálej archeologickej 
expozície Slovenského poľnohospodárskeho múzea 
v nitre „Dejiny poľnohospodárstva na Slovensku“ 
(1995). expozícia podáva prehľad dejín poľnohos-
podárstva na území Slovenska od najstarších čias 
až do konca stredoveku.

v roku 2000 sa jubilant významne zaslúžil aj 
o realizáciu veľkej výstavy „korene slovenskej 
štátnosti“. Usporiadateľom bol agrokomplex nitra 
a archeologický ústav Sav. Participovali na nej aj 
Matica slovenská, Ponitrianske múzeum v nitre 
a nitrianska galéria. na neobyčajne vysokej úrovni 
ju zrealizoval agrokomplex nitra vo svojom výstav-
nom areáli (vďaka výraznej osobnej angažovanosti 
vtedajšieho generálneho riaditeľa agrokomplexu 
Dr. h. c. akad. arch. ing. l. Švihela).

r. kujovský svoje skúsenosti v tejto neobyčajne 
významnej sfére, ktorá má veľký význam pre for-
movanie historického vedomia našej spoločnosti, 
zúročil aj pri ďalších výstavných aktivitách v za-
hraničí. Svedčí o tom predovšetkým medzinárodne 
významný počin v rámci série výstav – „Slovacchia 
crocevia delle civilta Europee“ (Slovensko križovatka 
európskych civilizácií). S iniciátorom a spoluau-
torom tohto výnimočného projektu Dr. h. c. prof. 
PhDr. v. Furmánkom, DrSc., sa v rokoch 2005 – 2006 
pokúsili predstaviť a zvýrazniť previazanosť nášho 
domáceho historického vývoja s rozhodujúcimi 
civilizačnými centrami súvekej pravekej európy. 
o úspešnosti tohto projektu svedčí jeho realizácia 
vo Florencii, v ríme a vo Forli v Taliansku. výstava 
vzbudila veľkú pozornosť aj v odborných kruhoch, 
čo potvrdila jej reinštalácia v rámci celoštátneho 
zjazdu talianskych archeológov v San cipirello 
na Sicílii (2006). napokon bola následne s veľkým 
úspechom inštalovaná aj vo východoslovenskom 
múzeu v košiciach (2007).

Pravdaže, nemožno v tejto súvislosti nespome-
núť aj niektoré, rozsahom menšie výstavné akti-
vity r. kujovského, či už ide o výstavu „50 rokov 
archeo logického ústavu Sav“ v priestoroch oblast-
ného nitrianskeho múzea v roku 1989, alebo výstavu 
„volanie rodnej zeme“ (2000), ktorá s využitím 
archeologických pamiatok, modelov, kresbových 
rekonštrukcií a informačných posterov prezento-
vala mnohorozmernú vedeckú činnosť archeolo-
gického ústavu Sav. Bola realizovaná v priestoroch 
výstavného areálu agrokomplexu vďaka výraznej 
podpore prof. PhDr. a. ruttkaya, DrSc. (vtedajšieho 
riaditeľa aÚ Sav) a Dr. h. c. akad. arch. ing. l. Švi-
hela (generálneho riaditeľa agrokomplexu).

Záverom hodnotenia tejto sféry aktivít jubilan-
ta, ktorý si vždy bol vedomý neobyčajne širokej 
výpovednej hodnoty archeologických pamiatok 
a ich významu v procese vytvárania a formovania 

historického vedomia národa, možno uviesť mimo-
riadne obsahovo a výtvarne pozoruhodnú výstavu 
„Bronz v našich dejinách“ (galanta 1996). výstava sa 
uskutočnila v spolupráci s Dudvážskym múzeom 
v galante v rámci iii. ročníka Medzinárodného so-
chárskeho sympózia Bronz ’96 v rekonštruovanom 
renesančnom kaštieli v galante.

Je signifikantné, že Predsedníctvo Sav práve túto 
oblasť činnosti r. kujovského ocenilo a udelilo mu 
v roku 2001 „cenu Sav za vedecko-popularizačnú 
činnosť v oblasti archeológie“.

netradične som začal hodnotenie života a diela 
PhDr. rudolfa kujovského, cSc. a chcem, samo-
zrejme, v tejto línii pokračovať...

v našom spoločnom príspevku „história báda-
nia“ (už spomenuté Staré Slovensko 1, s. 183) sme 
nedávno napísali, že „Hoci každá periodizácia má svoje 
silné a slabé stránky, je dôležité, aby sme sa v toku dejín 
lepšie a rýchlejšie orientovali. Podobne je to aj s periodi-
záciou archeologického bádania na Slovensku“. aj preto 
možno súhlasiť s názorom a. Červeňáka, že „O mi-
nulosti a vývoji ľudských spoločenstiev, ktoré zanikli 
pred stáročiami a tisícročiami, ale sú prítomné v ľudskej 
súčasnosti, podáva výrazné svedectvo aj archeológia“.

rudolf kujovský sa ako archeológ zameral pre-
dovšetkým na štúdium doby bronzovej, s osobit-
ným zreteľom na poznanie problematiky lužickej 
kultúry v širšom európskom historickom kontexte. 
lužická kultúra nepochybne patrí k najvýraznejším 
kultúram mladšieho praveku na území Slovenska. 
výsledky svojich archeologických výskumov zhr-
nul v stati „lužický kultúrny komplex“ v publikácii 
„Staré Slovensko 4. Doba bronzová“ (v. Furmánek/ 
J. Bátora/o. ožďáni/v. Mitáš/r. kujovský/J. vladár. 
nitra 2015, 174 – 184). Podáva tu svoj prehľadne kon-
cipovaný názor na vývoj osídlenia lužickej kultúry 
na Slovensku.

Z jeho publikovaných prác vyberám predo-
všetkým tie príspevky, ktoré súvisia s dobou 
bronzovou. väčšinu jeho vlastných terénnych 
výskumov, resp. záchranných výskumov realizo-
val po príchode do archeologického ústavu Sav. 
výsledky svojich terénnych výskumov publikoval 
samostatne i v spoluautorstve v ročenkách avanS, 
tiež v Študijných zvestiach. významné poznatky 
pre poznanie osídlenia lužickej kultúry publikoval 
v Slovenskej archeológii („Príspevok k poznaniu 
vzťahov lužických a stredodunajských popolni-
cových polí na Slovensku.“ Slov. arch. 42, 1994, 
261 – 317).

obzvlášť oceňujem monografie, ktoré v spolu-
autorstve s v. Furmánkom vyšli v Taliansku (Slovac-
chia crocevia delle civiltà europee. nitra – Firenze 
2005; nitra – roma 2006; Forli 2006). Sprístupnili 
najmä zahraničiu najpozoruhodnejšie pamiatky 
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doby bronzovej, ktorá sa radí k naj výraznejším 
a najpreskúmanejším obdobiam praveku Slovenska.

rudolf kujovský sa od ukončenia vysokoškolské-
ho štúdia významne zaslúžil o terénny výskum via-
cerých lokalít, ktoré priniesli pre poznanie dávno-
veku Slovenska závažné nálezové fondy i poznatky. 
ako pracovník múzea a neskôr vedecký pracovník 
archeologického ústavu mal príležitosť tieto fondy 
sprístupňovať v spomenutých expozíciách širokej 
verejnosti. vždy mal na zreteli, že ide o artefakty, 
ktoré sú historické pamiatky sui generis a majú svoj 
nezastupiteľný význam v procesoch formovania 
historického vedomia našej spoločnosti. Zdá sa, 
že ťažisková činnosť jeho práce je v oblasti muzeo-
logickej činnosti, kde sú jeho zásluhy nepopiera-
teľné. Dozaista, ako zanietený terénny archeológ 
svojimi výskumami prispel aj k objasneniu mapy 
nášho poznania. Svedčí o tom počet výskumov, 
ktoré realizoval i v spoluautorstve s pracovníkmi 
ústavu a spomenutých muzeálnych inštitúcií.

rád spomínam i na jeho obetavú prácu študenta 
na výskume opevneného výšinného sídliska oto-
manskej kultúry v Spišskom Štvrtku, kde sa okrem 
iného v roku 1974 podieľal na odkryve kultového 
objektu s ľudskými obeťami.

napokon, vysoko oceňujem i jeho nezištnú funk-
cionársku činnosť počas celého pôsobenia, najmä 
neľahkú prácu vo funkcii vedúceho oddelenia, 
ktorú zastáva aj v súčasnosti. Pokúša sa o objektívne 
riešenie problémov jednotlivých členov oddelenia 
na báze dialógu a v záujme pozitívneho hľadania 
východísk. Takto možno hodnotiť jeho ľudský prí-
stup aj k problémom niekedy takmer neriešiteľnej 
povahy. S tým nepochybne korešponduje aj jeho 

mnohoročná nezištná odborárska práca v archeo-
logickom ústave Sav na poste predsedu základnej 
organizácie odborov.

každý človek, ktorý nemyslí iba na svoju odbor-
nú spôsobilosť a angažuje sa aj vo veciach verejných, 
musí mať potrebné zázemie. a v prípade nášho 
jubilanta je to jeho rodina. Manželka – pani eva 
a syn Michal; syn roman zahynul v roku 2008 pri 
autonehode. aj preto má r. kujovský ako vedúci 
oddelenia veľké porozumenie pre tých, ktorí musia 
neraz riešiť vážne problémy s deťmi a vnúčatami.

Známy básnik, komjatický rodák Štefan cifra 
nedávno vydal zbierku s pozoruhodným názvom: 
„Čo s takým človekom“ (Bratislava 2014). áno, veď 
stretnúť niekoho a človek v živote – to sú večné témy, 
ktoré sú v dnešnej hektickej dobe hľadania hodnôt 
trvalo v popredí pozornosti človečenstva.

rudko kujovský zostal verný svojmu presvedče-
niu aj po všetkých spoločenských zmenách, ktoré 
sme prežili v uplynulých dobách až do súčasných 
dní. Svedčí to predovšetkým aj o schopnosti viesť 
dialóg, rešpektovať iný názor, či presvedčenie. 
Spomínam si v tejto súvislosti na príležitostné 
návštevy akademika J. Poulíka v posledných rokoch 
jeho života v archeologickom ústave Sav v nitre. 
na naše vtedajšie rozhovory, ktorých účastníkom 
bol i r. kujovský. áno, dobrý človek, ako hovoril 
pán profesor Poulík v kontexte s jubilantom, stále 
ešte žije!

Do ďalších rokov života Ti, milý rudko, i v mene 
Tvojich priateľov, kolegov a kolegýň, želám veľa 
zdravia, spokojnosti a radosti zo života.

Ad multos annos!

Jozef Vladár


