Životopis a odborná charakteristika
PhDr. Jozef Labuda, CSc.
archeológ a riaditeľ SBM

Stručný životopis
Vzdelanie:
1978 Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor archeológie
1982 Absolvovanie rigoróznej skúšky, získanie titulu PhDr.
1995 AÚ SAV Nitra – kandidátska dizertácia na tému Montánna archeológia na Slovensku –
príspevok k dejinám stredoveku, získanie titulu CSc.
1997 Deutsche akademische Austauschdienst Bonn, Univerzita Freiberg im Br. – vzdelávanie
v oblasti montánnej (banskej) archeológie
1978 – 2014 prednášková činnosť, návšteva banských regiónov, štúdium materiálnej kultúry –

Česko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Srbsko, Slovinsko, Nemecko, Francúzsko,
Taliansko, Kanada, Mexiko
2002 – 2007 Univerzita M. Bela – externý pedagóg

Ťažiskové archeologické výskumy:
Banská Štiavnica – Glanzenberg (Staré mesto), Banská Štiavnica – Mestská pamiatková
rezervácia, Ilija – Sitno, desiatky výskumov v širšom regióne Banskej Štiavnice a na ostatnom
území Slovenska.

Členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach:












Od roku 1982 - Slovenská archeologická spoločnosť pri AÚ SAV v Nitre – opakovane
viackrát – zvolený do výboru spoločnosti, aj v súčasnosti 
Od roku 1978 člen Rakúskej archeologickej spoločnosti s číslom 854 
Od roku 1992 zakladajúci člen Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku 
Od roku 2002 dodnes člen Archeologickej rady , poradného orgánu ministra kultúry 
SR 
Od roku 2002 člen redakčnej rady Zborníka SBM 






Od roku 2002 zastupuje SBM vo viacerých združeniach – Slovenská banská cesta,
Slovenská železná cesta, Európska železná cesta 
 Člen výboru Slovenskej baníckej spoločnosti od roku 2004 dodnes 
 Od roku 2011 člen redakčnej rady časopisu o baníctve a bansko-historickom dedičstve 
Montanrevue 

Najvýznamnejšie uznania vedeckej a odbornej práce:
1994 – Ďakovný list Mesta B. Štiavnica za zásluhy o zapísanie Banskej Štiavnice na
Listinu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO
2000 – Čestné uznanie ministra životného prostredia za mimoriadne výsledky a dlhoročný
prínos v starostlivosti o životné prostredie
2002 – Medaila rektora STU v Bratislave
2004 – Medaila za rozvoj slovenského múzejníctva pri príležitosti životného jubilea,
udelil Zväz múzeí na Slovensku
2008 – Čestný odznak ministra za pracovnú vernosť, udelil minister hospodárstva SR
2008 – Cena za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoja mesta B. Štiavnica, udelilo
Mesto Banská Štiavnica
2011 – Čestné uznanie Za zásluhy o slovenskú banícku spoločnosť, udelila Slovenská
banícka spoločnosť
2011 – Čestné uznanie za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné
prostredie, udelil minister životného prostredia Slovenskej republiky József Nagy
2013 – Pamätná medaila pri príležitosti významného pracovného jubilea, za profesijný
a osobnostný vklad pri výkone funkcie riaditeľa SBM v B. Štiavnici a zástoj pri
záchrane, odbornom spracovaní a prezentácii unikátnych pamiatok, udelil Zväz
múzeí na Slovensku
2014 – Čestný odznak ministra za zachovanie tradícií, udelil Minister hospodárstva SR
2014 – Pamätná medaila za významnú podporu rozvoja a trvalú spoluprácu pri príležitosti
20. výročia založenia Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný
rozvoj FEE, udelil rektor Technickej university vo Zvolene
2014 – Bronzová plaketa a ocenenie: Spolupracovník Archeologického ústavu Slovenskej

akadémie vied za významnú spoluprácu v rozvoji archeologického výskumu na
Slovensku a podporu vedeckého program Archeologického ústavu SAV, udelil
Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre
2018 – Cena ministra za profesijné pôsobenie v starostlivosti o životné prostredie, udelil
podpredseda vlády a minister životného prostredia Slovenskej republiky
László Sólymos

Najvýznamnejšie uznania a ocenenia pre kolektív SBM, ktoré v danom roku riadil:
1994 – Cena diváka prvého Salónu múzeí SR, udelilo Slovenské národné múzeum
2009 – ocenenie za dlhoročnú tvorivú spoluprácu pri organizovaní medzinárodného
filmového festivalu Envirofilm, udelilo MŽP SR a SA ŽP B. Bystrica

2012 – Múzeum roka 2011, udelil minister kultúry SR
2012 – vyznamenanie Za zásluhy, udelil Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok
2012 – Cena za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoja mesta B. Štiavnica, udelilo Mesto
Banská Štiavnica
2014 – Pamätná medaila za významnú podporu rozvoja a trvalú spoluprácu pri príležitosti
20. výročia založenia Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný
rozvoj FEE, udelil rektor Technickej university vo Zvolene
2014 – Cena Dionýza Štúra za rozvoj a podporu montánnych vied, dokumentáciu
a sprístupňovanie vývoja baníctva, príbuzných banských odborov, geológie,
ochrany nerastov na Slovensku a aktívnu spoluprácu so Štátnym geologickým
ústavom Dionýza Štúra od Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave

Stručný životopis
PhDr. Jozef Labuda, CSc.

Narodil som sa 21.10.1954 v Šahách, okres Levice, avšak až do roku 1981 som trvale
býval so svojimi rodičmi v Hontianskych Nemciach, okres Zvolen. Základnú školu som
navštevoval v Hontianskych Nemciach (5 ročníkov) a dokončil v Krupine v roku 1970. Tu
som aj maturoval v roku 1973 na Strednej všeobecnovzdelávacej škole. V rokoch 1973 –
1978 som študoval na FF UK v Bratislave, po štúdiách som začal pracovať v Slovenskom
banskom múzeu v Banskej Štiavnici, kde som zamestnaný dodnes. V roku 1987 som sa stal
vedúcim oddelenia histórie tohto múzea a od 1. marca 1992 do marca 1995 riaditeľom SBM.
Od marca 1995 do septembra 2001 som pracoval vo funkcii vedúceho oddelenia histórie
múzea, od septembra 2001 až podnes opätovne riadim túto inštitúciu.
V roku 1981 som sa oženil s manželkou Alenou, s ktorou sme vychovali a
vychovávame 4 deti.
V rokoch 1990 až 2004 som vykonával funkciu poslanca Mestského zastupiteľstva v
B. Štiavnici.
Z osobných záľub uvádzam prácu vo vinohrade a záhrade, ochotnícke divadlo, šport –
futbal.
Ovládam nemecký, anglický, ruský jazyk.

