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Životné jubileum  
PhDr. Petra Šalkovského, DrSc.

Medzi jubilantov spojených s úspechmi archeo-
logického ústavu Sav v nitre v ostatných desaťro-
čiach patrí už aj ešte „nedávno“ mladý, no dnes už 
zrelý, v domácich a zahraničných kruhoch známy 
a uznávaný bádateľ v oblasti počiatkov slovanských 
a slovenských dejín, PhDr. Peter Šalkovský, DrSc.

rodák zo stredného Slovenska (narodený 12. de-
cembra 1951 vo vyhniach, okr. Žiar nad hronom) 
maturoval v roku 1970 na gymnáziu v Banskej 
Štiavnici a v rokoch 1970 – 1975 úspešne absolvo-
val štúdium archeológie na Filozofickej fakulte 
Univerzity komenského v Bratislave. Po skončení 
štúdia nastúpil v roku 1975 do zamestnania v ar-
cheologickom ústave Sav v pozícii odborného 
pracovníka, po obhajobe kandidátskej dizertácie 
v roku 1985 o problematike slovanského osídlenia 
pred 10. stor. na území Slovenska dospel ako vedec-
ký pracovník na postupne čoraz vyšších stupňoch 
vedeckého kvalifikačného rebríčka k spracovaniu 
náročnej úlohy s celoeurópskym záberom o vývoji 

obydlia – domu u Slovanov. Dlhodobá koncentrácia 
P. Šalkovského na dôležitú problematiku kultúry 
každodenného života u dávnych Slovanov – kde 
štruktúra osídlenia a v rámci neho dom predstavujú 
azda rozhodujúci fenomén – priniesla svoje užitočné 
ovocie. Publikácia, ktorá vyšla v nemeckom jazyku 
v roku 2001 mala veľký kognitívny záber, vyvolala 
veľký záujem odbornej verejnosti, čo sa odzrkadľuje 
aj vo vysokom citačnom indexe. v roku 2005 ako 
doktorská dizertácia predstavovala základ hodno-
tenia vedeckej akríbie P. Šalkovského pri získaní 
najvyššej vedeckej hodnosti DrSc. (2005).

vo vedeckom bádaní na Slovensku, no najmä 
v medzinárodnom meradle nie je častým javom, že 
popredný odborník pôsobí počas celej svojej vedec-
kej kariéry na jednom pracovisku a dokáže byť viac 
ako užitočným členom pracovných tímov v rôznych 
pozíciách a v rôznych obdobiach spoločenského 
a ekonomického vývoja. P. Šalkovský je teda dô-
verným znalcom ľudí na svojom pracovisku i „te-
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rénu“ v rámci slovenskej a slovanskej archeo lógie. 
Zastával viaceré riadiace i vedecko-organizátorské 
funkcie (vedúci vedeckého oddelenia, predseda 
edičnej rady a vedúci redakcie, predseda vedeckej 
rady ústavu a i.). Popri plnom pracovnom vyťažení 
v archeologickom ústave Sav, pôsobil v rokoch 
2002 – 2003 ako interný a v rokoch 2004 – 2011 ako 
externý učiteľ pre slovanskú archeológiu na ka-
tedre archeológie FF Uk v Bratislave. Bol aktívnym 
účastníkom početných vedeckých podujatí akade-
mických, univerzitných a muzeálnych inštitúcií 
doma, i v ďalších európskych štátoch.

Budem sa však venovať predovšetkým jeho ve-
deckej činnosti, ktorú som mal možnosť najlepšie 
poznať ako jeho kolega, viacročný konzultant a na 
základe poznania jeho publikačných výstupov. 
Jeho pôsobenie v archeologickom ústave Sav sa 
dotýka všetkých základných zložiek v štruktúre 
archeologického bádania: terénny výskum a jeho 
dokumentácia, publikovanie dosiahnutých výsled-
kov, pedagogická a výstavná činnosť. vo viacerých 
oblastiach aplikoval v potrebnom a možnom rozsa-
hu medzinárodnú a interdisciplinárnu spoluprácu.

Terénne výskumy zamerané predovšetkým na 
poznanie sídlisk a hradísk z obdobia včasného 
stredo veku (Slovenské Pravno 1976; nitra 1977; Spiš-
ské Tomášovce; 1977 – 1978; komjatice 1983; Mužla-
-Čenkov 1983 – 1985 a priam v extrémnej výšinnej 
polohe postavené hradisko v Detve 1986 – 1989 a i.) 
predstavujú základ mnohostrannej publikačnej 
činnosti jubilanta. osobitý význam majú najmä od-
kryvy a objavy v archeologicky málo prebádaných 
horských oblastiach Slovenska. Peter Šalkovský 
o nich referoval na početných vedeckých poduja-
tiach a venoval im aj monografické spracovania, 
resp. odborné štúdie (najmä Mužla-Čenkov, Spišské 
Tomášovce, Detva).

Terénne výskumy sa stali samozrejme základ-
ným východiskom aj pre syntetické práce P. Šal-
kovského. konzultatívne pritom spolupracoval 
najmä s kolegami v oblasti včasného a vrcholného 
stredoveku v archeologickom ústave Sav. Ja osobne 
pozitívne hodnotím viacero podnetov a interpre-
tačných námetov, ktoré sme s jubilantom podrobne 
prediskutovali pri spracovaní štruktúry a vývoja 
osídlenia územia Slovenska v 6. – 13. storočí. Podiel 
P. Šalkovského na rozpracovaní vývoja osídlenia 
s využitím moderných kartografických a štatistic-
kých metód a interdisciplinárnej kooperácie má 
význam pre budúci vývoj slovanskej archeológie. 
S istou opatrnosťou možno povedať, že azda pat-
ria medzi základné kamene pre mladú generáciu 
odborníkov v oblasti archeológie a v pedagogickej 
činnosti pri výchove dejinami.

Popri monografickom individuálnom, alebo 
kolektívnom spracovaní významných terénnych 

výskumov (Mužla-Čenkov i. osídlenie z 9. až 
12. stor. 1993; Detva 1994) P. Šalkovský prezentoval 
hodnotné poznatky aj v regionálnej spisbe (Stredné 
Slovensko vo včasnom stredoveku 2011) a v práci 
„hrady západných Slovanov“ (2015).

Za najkomplexnejšie prepracovanú doterajšiu 
prácu jubilanta však možno považujem monogra-
fiu „häuser in der frühmittelalterlichen slawischen 
Welt“ (2001). vyvolala zaslúženú medzinárodnú 
pozornosť, čo sa odzrkadľuje aj vo vyše 100 citá-
ciách v zahraničných publikáciách. Monografia 
podáva súhrnný obraz o slovanskom dome, jeho 
globálnych vývojových etapách i regionálnych 
špecifikách na širokom území osídlenom Slovan-
mi v druhej polovici 1. tisícročia n. 1. z pohľadu 
archeológie a na pozadí hlavných trendov vývoja 
kultúry bývania v strednej európe. Pokúša sa o re-
konštrukciu stavebných technológií, materiálov, 
exteriérového vzhľadu jednotlivých typov domov 
i štruktúry a vybavenia ich interiéru, a sleduje aj 
vplyvy prírodného prostredia, tradícií, ekono-
mických, sociálnych, kultúrnych a interetnických 
vzťahov na vývoj obytnej architektúry u Slovanov. 
Predlohou tejto monografie bol podiel autora na 
spracovaní samostatnej kapitoly v kolektívnej 
monografii „Ľudová architektúra a urbanizmus 
vidieckych sídiel na Slovensku z pohľadu naj-
novších poznatkov archeológie a etnografie (1998), 
na ktorú nadviazal z hľadiska domu vo vrcholnom 
a neskorom stredoveku v ďalšej rozsiahlej kapitole 
M. ruttkay.

okrem ústrednej témy – dom a kultúra bývania 
sa P. Šalkovský venuje aj výskumu štruktúry osíd-
lenia a opevnených sídiel. Pokusy o ich interpretá-
ciu a rekonštrukciu prispeli k poznaniu procesov 
vzniku a vývoja jednotlivých sídelných areálov 
a hradísk, resp. hradov ako centier správy týchto 
areálov, stredísk moci, hospodárstva a náboženstva. 
Snahou a cieľom jeho archeologicko-historického 
bádania je na báze údajov získaných analýzami 
hmotných archeologických prameňov a dostupných 
historických informácií pokúšať sa o hypotetickú 
rekonštrukciu historického vývoja, odrážajúceho 
sa v týchto prameňoch v priestore a čase a jeho 
vzťahov k historicky známym či predpokladaným 
politickým, hospodárskym i kultúrnym zmenám, 
prebiehajúcim v širších súvislostiach.

Peter Šalkovský prezentoval výsledky svojich 
výskumov na viacerých domácich a medzinárod-
ných vedeckých podujatiach a v kratších i rozsiah-
lejších štúdiách. absolvoval niekoľko študijných 
pobytov na renomovaných univerzitných a mu-
zeálnych pracoviskách vo všetkých susediacich 
krajinách, predovšetkým v nemecku (pozvania 
aj zo strany renomovaných inštitúcií ako sú DFg 
a DaaD), ktoré mu poskytli lepšiu orientáciu 
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v modernom európskom archeologickom bádaní 
stredoveku. Jeho publikačná činnosť, ktorá obsa-
huje autorstvo štyroch monografií a spoluautorský 
podiel v desiatich ďalších monografiách a en-
cyklopédiách a vyše sto vedeckých štúdií, patrí 
k doterajšiemu základnému vedeckému fondu 
v oblasti slovanskej sídliskovej archeológie k špič-
ke vo svojom odbore v stredo európskom priestore. 
Popri ďalších predchádzajúcich oceneniach bola 
Petrovi Šalkovskému v roku 2013 k 60. výročiu 
vzniku Sav udelená medaila Špičkový vedecký 
pracovník Sav.

v medzinárodnom výskumnom priestore bol 
P. Šalkovský rokoch 2012 – 2015 vedúcim dvoch 
spoločných projektov s archeologickými ústavmi 
Poľskej akadémie vied a Bulharskej akadémie vied 
so zameraním na riešenie styčných tém v oblasti 
výskumu včasného stredoveku. Projekt spolupráce 
s Poľskou akadémiou vied pokračuje aj v rokoch 
2016 – 2018. Zapojenie najmä mladých vedeckých 
pracovníkov a doktorandov do medzinárodných 

projektov napomáha ich vedeckej mobilite a k zís-
kavaniu profesijných skúseností.

Peter Šalkovský nie je typom do seba uzavretého 
vedca – špecialistu. ako vidieť v kontextoch tohto 
medailónu pre jubilanta, značnú časť svojich kapacít 
venoval počas doterajšej kariérnej činnosti celému 
radu vedecko-organizátorských funkcií, pedagogic-
kým aktivitám, pôsobeniu v grantových agentúrach 
(aPvv, vega), redakčných radách encyklopédií 
a pod. Je potrebné pripojiť aj jeho účasť na spraco-
vaní niekoľkých výstav a expozícií.

PhDr. Peter Šalkovský, DrSc., patrí k cieľavedo-
mým a výkonným slovenským vedcom v oblasti 
archeológie včasného stredoveku. Prajeme mu, aby 
v dobrom zdraví a s podporou kolegov a svojej ro-
diny, ktorá predstavuje i pre neho psychickú oporu 
a inšpiráciu splnil čo najviac odborných cieľov ktoré 
si oficiálne – alebo vo svojom vnútri – vytýčil a na 
nich teraz pracuje.

Ad multos annos!

Alexander T. Ruttkay
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