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Tlačová správa 

 

Veda v Centre – Čo hovoria zbrane o stredovekých dejinách Slovenska? 

 
Pozývame Vás do vedeckej kaviarne pod názvom Veda v Centre, ktorú v Centre vedecko-technických 

informácií SR  (CVTI SR) v Bratislave pravidelne, raz do mesiaca, organizuje pre širokú verejnosť 

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.  

 

Tentoraz výnimočne v stredu 27.3. 2013 o 17.00 hod. príde do vedeckej kaviarne významný archeológ 

a historik,  rešpektovaný vedec a odborník na najstaršie dejiny Slovenska,  prof. PhDr. Alexander 

Ruttkay, DrSc., z Archeologického ústavu SAV v Nitre. Témou jeho prednášky bude oblasť vojenstva, 

zbraní a výzbroja v stredovekých dejinách Slovenska. Na pozadí politických a hospodárskych dejín 

v rámci veľkomoravského a stredovekého uhorského štátu nám prof. Ruttkay predstaví, aké boli vtedy 

geopolitické ciele vojen, akú stratégiu a taktiku boja používali vojská a aká bola ich sociálna a etnická 

skladba. Na základe jeho vlastných unikátnych archeologických nálezov sa dozvieme o vývoji 

útočných zbraní, obrannej výzbroje, bojového odevu či  jazdeckého výstroja. Zbrane boli totiž  

súčasťou spoločenskej symboliky a rituálov v živote popredných spoločenských vrstiev, nimi sa 

verejne prezentovali,  a preto aj niektoré exempláre výzbroje predstavujú vrchol umeleckoremeselnej 

produkcie v stredoveku. A napokon zbrane predstavovali aj najvyšší stupeň techniky daného obdobia, 

čo potvrdzujú  aj röntgenové  a metalografické analýzy.  

 

V marcovej Vede v Centre sa teda na chvíľu vráti čas do stredoveku,  a to prostredníctvom príjemného 

cvengotu dobových zbraní.  

 

Prof. Alexander Ruttkay získal v roku 2011 cenu ministra školstva za vedu a techniku, za unikátne 

archeologické objavy a teoretický výskum v oblasti najstarších dejín Slovenska.  

V neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj vy.  Vedecká kaviareň 

Veda v Centre sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Vstup na podujatie je 

pre verejnosť voľný. 

 

Pripravila: Zuzana Hajdu 
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