
Slovenská egyptológia si v tomto roku pripísala ďalšie úspechy. I vďaka vášmu záujmu a podpore. 
Usporiadali sme siedmy ročník prednáškového cyklu v Múzeu mesta Bratislavy a prednášali sme aj v 

ďalších slovenských mestách.
Napriek skvelým výsledkom z posledných sezón poľsko-slovenského výskumného projektu na lokalite Tell 
el-Retábí grantová Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR (APVV) nový projekt nepodporila.
Podporu však získal spoločný projekt Ústavu orientalistiky a Archeologického ústavu SAV v Sudáne, na 
ktorom sa podieľa aj Nadácia Aigyptos. V januári a februári roku 2019 tak prebehla už druhá výskumná 
sezóna lokality Duwejm Wad Hadž.

1 Editoriál

V  roku 2018 sa konal už siedmy 
ročník bratislavského cyklu 

egyptologických prednášok 
Výpravy do starovekého Egypta. 
Návštevníkom sme prezentovali 
najaktuálnejšie informácie o 
dejinách a kultúre starovekého 
Egypta, o každodennom živote 

jeho obyvateľstva a o oblastiach, 
s ktorými mal Egypt počas 
svojich dejín kontakty. Členovia 
správnej rady prednášali aj 
pri iných príležitostiach, v 
Bratislave, Košiciach, Prešove, 
Nitre, Káhire a vo Viedni.

Vážení priaznivci slovenskej 
egyptológie,

obraciame sa na Vás s prosbou o 
poukázanie 2% Vašej dane z príjmu 
v prospech Nadácie Aigyptos.

Zákon č. 595/2003 Z. z. Vám 
umožňuje priamo rozhodnúť o 
využití 2 % z už zaplatenej dane 
príjmu fyzických osôb a od 1. 
januára 2004 naviac aj o 2% z dane 
právnických osôb. V prípade, ak 
sami nerozhodnete o tom, kam 
Vaše peniaze pôjdu, zostanú v 
štátnom rozpočte a Vy nebudete 
môcť ovplyvniť ich využitie.

Vašim príspevkom môžete 
podporiť:
• slovenský egyptologický vý- 

skum vrátane archeologi-ckých 
vykopávok v Egypte na lokalite 
Tell el-Retábí a v Sudáne na 
lokalite Duwejm Wad Hadž

• popularizáciu egyptológie a 
výsledkov egyptologického 
výskumu v radoch širokej 
verejnosti,

• rozvoj egyptologického 
knižného fondu.

V prípade záujmu nadácia uvíta 
aj priame sponzorské príspevky a 
granty na číslo účtu:

Ďakujeme všetkým fyzickým 
a právnickým osobám, ktoré 

venovali finančné príspevky na 
podporu cieľov nadácie Aigyptos. V 
zmysle zákona rešpektujeme ano-
nymitu darcov.
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Prednášky pre verejnosť Pripravujeme

2% z daní

Nové výzvy na Níle

Prednášky
Na rok 2019 sme pripravili už 
ôsmy ročník prednáškového 
cyklu Výpravy do starovekého 
Egypta vo Faustovej sieni 
Múzea mesta Bratislavy. Bude 
venovaný 100. výročiu  narodenia 
Vojtecha Zamarovského (1919 – 
2006).

3D model Tell el-Retábí
Vďaka podpore nadáce ESET 
firma Dwarf Digital s.r.o. 
pripravuje pre nadáciu Aigyptos 
3D vizualizáciu rekonštrukcie 
Tell el-Retábí.

Egypt and Austria
V roku 2020 bude nadácia 
Aigyptos hostiť medzinárodnú 
konferenciu venovanú vzťahom 
medzi Egyptom a štátmi bývalej 
Rakúsko-Uhorskej monarchie.

Členovia tímu druhej sezóny výskumu na archeologickej lokalite Duwejm Wad Hadž

Vojtech Zamarovský v Egypte (© Klub priateľov Vojtecha Zamarovského (1), 
Český egyptologický ústav FF UK (2, 3))
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Hlavná pozornosť slovenskej 
egyptológie sa tento rok 

upriamila na Sudán. Sezóna v 
Egypte na lokalite Tell el-Retábí 
sa z dôvodu oneskoreného 
doručenia bezpečnostného 
povolenia zo strany egyptských 
úradov nemohla uskutočniť. 
Okrem toho, aj napriek skvelým 
výsledkom výskumu tejto 
lokality za posledných desať 
rokov, grantová agentúra APVV 
nepodporila v roku 2018 žiadosť 
o nový projekt na výskum 
Tell el-Retábí. O podporu sa 
však budeme uchádzať aj v 
nasledujúcom roku. 

Agentúra APVV ale podporila 
žiadosť o výskum v Sudáne, v 
ktorej svoje sily spojili Ústav 
orientalistiky SAV, Archeologický 
ústav SAV a Nadácia Aigyptos. 
Koncesia v Sudáne bola udelená 
na niekoľko rokov na lokalite 
Duwejm Wad Hadž na 4. nílskom 
katarakte, kde sa na pravom 
brehu Nílu nachádza posvätná 
hora Džebel Barkal s chrámami 
a pyramídami egyptských a 
kušitských panovníkov. Tu stálo 
i hlavné mesto Napata, centrum 

napatského kráľovstva (8.-4. 
stor. pr. Kr.), ktorého vládcovia 
na istý čas ovládli samotný 
Egypt. Pamiatky v tejto oblasti 
patria do svetového dedičstva 
UNESCO.

Slovenskí archeológovia prispejú 
k poznaniu dejín tejto oblasti na 
opačnom, ľavom brehu Nílu, kde 
sa takisto predpokladá staroveké 
osídlenie. Ide o vyvýšený tell, 
ktorý na svojom vrchu nesie 
hrobku miestneho svätca, 
mešitu a jej oveľa staršieho 
a na miestne pomery veľmi 
rozsiahleho predchodcu.

V dňoch 20. až 26. februára 
2018 uskutočnili Dr. Jozef 
Hudec (ÚO SAV, Nadácia 
Aigyptos), Dr. Branislav Kovár 

a Mgr. Michal Cheben (AÚ 
SAV) prvú cestu do Sudánu. 
Jej cieľom bol geofyzikálny 
GPR prieskum lokality, jej 
geodetické zameranie a ďalšie 
geodetické merania, povrchový 
zber keramiky, fotografická 
dokumentácia a podpis výskumnej 
licencie so sudánskou Národnou 
korporáciou pre pamiatky a 
múzeá (NCAM), ktorá je štátnou 
inštitúciou pre spoluprácu 
so zahraničnými misiami. Na 
lokalite boli identifikované 
úlomky miestneho kameňa, 
ale aj importovanej čiernej a 
červenej žuly a alabastru.

Druhá sezóna výskumu lokality 
prebehla v januári a februári v 
roku 2019.

Ďalšie aktivity nadácie
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Duwejm Wad Hadž

Vtipne o Egypte

Členovia správnej rady nadácie 
boli v roku 2018 aktívni 

v slovenských médiách a na 
odborných fórach:

05.02.2018 - TV JOJ
Dr. Ľubica Hudáková bola hosťom 
televíznej relácie  Inkognito

17.2.2018 - TA3
Dr. Jozef Hudec bol hosťom v 
Štúdiu TA3, hovoril o úspechoch 
slovenskej egyptológie

17.02.2018 - RTVS
Mgr. Martin Odler bol hosťom v 
relácii Naši a svetoví

09.05.2018 - Káhira
Dr. Jozef Hudec prednášal o Tell 
el-Retábí v rámci Visegrad Group 
Egyptology Symposium

24.05.2018 - Pravda
Dr. Ľubica Hudáková poskytla 
rozhovor o úžitkovom umení 
starovekých Egypťanov

02-03.06.2018 - TV JOJ a RTVS
Dr Jozef Hudec poskytol interview 
o otvorení výstavy Sudán 1911: 
Andrássyovci vo svete, svet v 
Betliari

20. 07. 2018 - Denník N
Mgr. Martin Odler komentoval 
objav čadičového sarkofágu v 
Alexandrii

07. 08. 2018 - Denník N
Článok v denníku N informoval o 
publikácii v časopise Journal of 
Archaeological Science, jedným z 
hlavných autorov bol Mgr. Martin 
Odler

22.09.2018 - TA3
Dr. Jozef Hudec ako hosť v Štúdiu 
TA3 hovoril o práci na vykopávkach 
v Egypte

12. 10. 2018 - RTVS 
Silvia Štubňová, MA bola hosťom v 
relácii Naši a svetoví

13.10.2018
Dr. Jozef Hudec bol hosťom v 
Štúdiu TA3, kde hovoril okrem    
iného aj o Egypte 

13. 11. 2018 - Denník N
Mgr. Martin Odler komentoval 
nový objav rampy v kameňolome 
v Hatnúbe

02.12.2018 - .týždeň
V časopise .týždeň vyšla esej 
Mgr. Martina Odlera o Vojtechovi 
Zamarovskom, pod názvom 
“Unesený jazykom”

Web, Facebook a Youtube
Aktuálne informácie o našej 
činnosti môžete nájsť na webovej 
a facebookovej stránke nadácie 
ako aj na našom Youtube kanáli 
www.aigyptos.sk

Prednášajúci niekedy čelia zau-
jímavým otázkam. Najmladšia 

účastníčka našich prednášok 
(šesťročné dievčatko) zaujala 
dobrým prehľadom o histórii 
Egypta. Zároveň sa tiež stala 
nezabudnuteľnou niektorými 
otázkami, ako napríklad “či mal 
Sutech špicaté alebo okrúhle uši” 
a “kto boli Hororove deti” (na 
mysli mala samozrejme Horo-
vých synov).

Posvätná hora 
Džebel Barkal

Archeologická mapa Sudánu

Dr. Jozef Hudec pri otvorení výstavy 
Sudán 1911: Andrássyovci vo svete, 

svet v Betliari, Betliar 31.5.2018
(© Peter Podolinský, zdroj: Archív SME)

Dr. Ľubica Hudáková v relácii Inkognito

Duwejm Wad Hadž


