
Rozhovor s Tomášom Nováčkom 

       1. Čím sa živíš ?  

Povolaním som archeológ. Hlavnou náplňou mojej práce je ochrana kultúrneho dedičstva 

Slovenskej republiky a vedecké štúdium týchto archeologických pamiatok. Študoval som 5 rokov 

na Masarykovej univerzite v Brne kde som získal titul magister. Po skončení štúdia som bol prijatý 

na doktorát, ktorý mám v pláne dokončiť v najbližšom roku . Témou mojej dizertačnej práce je 

pohrebisko z Nižnej Myšle. Je to lokalita 11 km od Košíc smerom na juhovýchod, kde sa 

nachádzajú dve osady a pohrebisko zo staršej doby bronzovej staré 3500 rokov. 

Inak sa v rámci archeológie špecializujem na pravek - obdobie pred našim letopočtom, z ktorého 

nemáme k dispozícii písomné pramene.  Najviac ma zaujímajú náboženstvá, ale aj niekdajší 

spôsob života a technológie. Na Slovensku je veľmi zaujímavá doba bronzová, v ktorej máme 

mnoho unikátov celoeurópskeho významu.    

2. Počula som, vraj vydávaš knihu. Je to pravda ? 

Aby som to trošku spresnil, v rámci doktorátu je každý zamestnanec  povinný alebo sa podieľať 

na výučbe mladších generácií, alebo sa musí podieľať na nejakej výukovej činnosti iným 

spôsobom. Vzhľadom na to, že robím s lokalitou, ktorá je na východnom Slovensku a moja 

domovská univerzita sa nachádza v Brne, musím si splniť túto povinnosť  publikovaním. Hlavne sú 

to vedecké články vo vedeckých časopisoch.  

Avšak najdôležitejší je výskum v Nižnej Myšli kde sa v spolupráci s Archeologickým ústavom 

Slovenskej Akadémie vied podieľam na spracovávaní výsledkov 40 rokov trvajúceho výskumu, 

pod vedením PhDr. Ladislava Olexu. Momentálne sme dokončili druhú knihu o pohrebisku 

v Nižnej Myšli. Je to vedecký katalóg,  ktorého cieľom je predstaviť informácie získané výskumom 

strednej časti pohrebiska. Prvý diel, o najstaršej časti pohrebiska vyšiel v roku 2013. Už v 

 priebehu roka 2016 začneme pracovať na tretej knihe. Zároveň pracujem na dokončení svojej 

dizertačnej práce, ktorá bude obsahovať celkové vyhodnotenie pohrebiska s rôznymi analýzami a 

taktiež antropologickým rozborom. Nižná Myšľa je veľmi významná lokalita a množstvo 

odborníkov z celej Európy čaká na tieto výsledky. Som veľmi rád, že sa na tomto projekte môžem 

podieľať. 

3. Chystáš sa v rámci práce ísť do zahraničia ? 

Počas doktorandského štúdia som bol skoro dva mesiace v Mongolsku na vykopávkach v zime. 

Bolo tam -37 stupňov a boli tam príšerne poveternostné podmienky ale rozhodne to stálo zato. 

V rámci výskumov som navštívil mnohé  lokality v Nemecku,  v Česku, v Maďarsku a na Balkáne. 

Mojim osobným veľkým snom sú vykopávky vo Východnej Afrike kde už dlhé desaťročia kope 

niekoľko generácií rodiny Leaky-ových. Sú tam najstaršie pozostatky človeka, ktoré sa datujú na 

stotisíce rokov. Celá evolúcia ľudstva začala práve v týchto miestach.  

4. Ako si predstavuješ svoju budúcu kariéru ? 

Momentálne pracujem na tom aby som získal archeologickú licenciu. Následne by som si chcel 

založiť vlastnú firmu a venovať sa ochrane pamiatok. Mojím vedecký cieľom je napísať súhrnnú 



publikáciu o najstarších dejinách východného Slovenska. Aby si každý mohol prečítať čo bolo na 

našom území aj pred tisíckami rokov. Naše dejiny sú nesmierne bohaté a zaujímavé, bohužiaľ 

veľa ľudí o nich nevie nič. To by som rád zmenil.  

5. Pomimo práce, čo robíš vo voľnom čase a aké máš koníčky ? 

Väčšina ľudí v obci si určite všimla že som motorkár. Milujem  jazdiť na motorke po Európe, spať 

kade-tade v spacáku. Bol som na mnohých miestach v severnej Európe, v Benátkach, v Bosne 

a Hercegovine, do Chorvátska chodím pravidelne. Ďalej ma veľmi baví čítať knihy. Okrem 

vedeckých mám rád i romány žánru Sci-Fi a fantasy. Najlepšia dovolenka je pre mňa vybrať sa 

niekam na neznáme miesto na motorke a tam si čítať dobrú knihu. 

S Tomášom Nováčekom sa zhovárala Ema Kožejová 

 


