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Zamestnanie: 
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Špecializácia/zameranie (hlavné témy): 
archeológia včasného stredoveku, Slovania, Veľká Morava, výskum sídiel, pohrebísk a vývoj 
osídlenia najmä na východnom Slovensku aj vo vzťahu k susedným štátom. 
 
Funkcie/prac. zaradenie: 
1986-1990 vedúci VPS AÚ SAV Košice, 2005 – vedúci VPS AÚ SAV Košice a koordinátor 
realizácie záchranných archeologických výskumov na investičných stavbách v Košickom a 
Prešovskom samosprávnom kraji. 
Samostatný vedecký pracovník I. 
 
Zahraničné študijné pobyty: 
Bulharsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Ukrajina 
 
Členstvo a funkcie v redakčných radách domácich časopisov: 
Východoslovenský pravek - člen 
 
Členstvo v redakčných radách v zahraničí: 
/ 
 
Členstvo v medzinárodných spoločnostiach: 
/ 
 
Terénny výskum: 
Kráľovský Chlmec – slovanský mohylník z pol. 8.- pol. 9. stor. Preskúmané 3 mohylové 
násypy, kalcinované kosti rozložené na väčšej ploche; v jednej mohyle prepálená časť 
podložia (miesto kremácie alebo očista ohňom). Nálezy črepov aj z rekonštruovateľnej časti 
nádoby, pracka a kovanie vedierka. 
Šarišské Sokolovce – hradisko z 9.-10. stor. Stopy osídlenia z mladšej doby bronzovej 
(gávska kultúra), opevnenie 4 valmi s drevenou konštrukciou alebo len navŕšením zeminy, 
priekopami niekedy aj z vnútornej strany valu a nálezmi zlomkov keramiky, priebojník i 
výzbroje (strelky a kopija). 



Spišské Tomášovce - Hradisko I –V časti „Za Flórou” bolo zistené osídlenie zo staršej až 
strednej doby bronzovej, z obdobia púchovskej kultúry a včasného stredoveku (9.-10. stor.). 
Okrem sídliskových objektov boli v tejto časti lokality zistené i dva bohaté detské kostrové 
hroby z veľkomoravského obdobia (9. stor.), prvé svojho druhu na území východného 
Slovenska, z ktorých jeden obsahoval dva nožíky, nožnice, sekerku - bradaticu a kovanie 
vedierka a druhý štyri strieborné hrozienkovité náušnice i kovanie vedierka. 
Valaliky -Všechsvätých – pohrebisko z obdobia avarského kaganátu (8.- zač. 9. stor.). 
Preskúmaných 105 hrobov detí, dospelých a jazdca s koňom; z nich jeden bol žiarový a 
ostatné kostrové, pomerne veľký počet vykradnutých jazdeckých hrobov. Výbava typická pre 
pohrebiská tohto obdobia, ojedinelý nález 20 trapezovitých, vybíjaním zdobených plechových 
kovaní s liatymi prelamovanými príveskami ukončenými štylizovanými zvieracími 
hlavičkami. Chata s kolovými jamkami a kamennou pecou z 10.-11. stor. s možnosťou 
prežívania do 12. stor.; starší hrob v superpozícii. 
Košice - Dominikánsky kláštor – v záhradnom trakte množstvo archeologických nálezov, 
paleobotanického, paleozoologického a antropologického materiálu ako svedectvo o pobyte a 
živote dominikánskeho rádu i hospodárskej a výrobnej činnosti usadlíkov po odchode 
dominikánov z mesta (požiar v r. 1556) do pol. 20. stor. Najstaršie boli sídliskové, neskôr 
odpadové jamy z 13.-15. stor. a 3 blokové kamenné a polkruhová stavba z 15.-17. stor. 
Preskúmaných aj 17 hrobov dospelých a detí väčšinou bez milodarov, iba v dvoch hroboch 
z prvej pol. 16. stor. mali mŕtve čelenky. 
 
MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY 
Dohoda o prihraničnej vedeckej spolupráci medzi Ústavom výskumu Karpát Užhorodskej 
národnej univerzity a Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied v r. 2007 – 2010.  
Predmet dohody/téma: Etnokultúrne procesy v Hornom Potisí v 1. tisícročí pred n. l. – 1. 
tisícročí n. l. - spoluriešiteľ  
 
Garant za Slovenskú republiku: Archeologický ústav SAV, zodpovedný: riaditeľ 
 
DOMÁCE PROJEKTY 
GP 
Včasnostredoveké spoločenské elity a reflexie ich formovania v archeologických prameňoch 
– spoluriešiteľ (vedúci projektu PhDr. P. Šalkovský, DrSc.) 
 
Postavenie východoslovenskej nížiny v kontexte historického vývoja severného Potisia – 
spoluriešiteľ (vedúca projektu PhDr. E. Miroššayová, CSc.) 
 
PROJEKTY AÚ SAV 
 
Schválené ústavné projekty s vyčlenením osobitých zdrojov na rok 2008 
 
Výstavná činnosť: 
1985 – Počiatky slovenských dejín a prejavy veľkomoravskej tradície vo výtvarnej a literárnej 
tvorbe – člen realizačného tímu, Slovensko 
1987 – Spiš v 6.-16. storočí v archeologických prameňoch, Levoča - radnica 
 
 
Organizácia konferencií 
/ 
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