Za doc. PhDr. Jozefom Hoššom, CSc.
(11. 5. 1946 – 19. 5. 2012)
Len krátko po dovŕšení 66. narodenín
nás po ťažkej chorobe navždy opustil
doc. PhDr. Jozef Hoššo, CSc., významný
archeológ a dlhoročný pedagóg Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Otcovským prístupom a otvorenosťou
jemu vlastnou si získal srdcia mnohých
študentov Katedry archeológie. Pri výučbe
mohol naplno zužitkovať svoje bohaté
skúsenosti z archeologických výskumov,
ktoré viedol na hradoch (Šášov, Likava)
i v historických jadrách miest (Kremnica,
Banská Štiavnica, Bratislava, Trnava, Žilina).
Prvý výskum uskutočnil už na začiatku 70.
rokov v Liptovskej Mare a terénnej práci ostal
verný až do sklonku života. Často svojim
študentom pripomínal, že terén je druhá
škola archeológa.
Archeologická obec stráca v osobe
J. Hoššu všeobecne uznávaného odborníka
na problematiku stredovekej keramiky
a kachlí. K hrnčiarstvu celkom prirodzene
inklinoval už od čias štúdií na Strednej škole
umeleckého priemyslu v Bratislave. V roku
1969 úspešne ukončil vysokoškolské štúdium
a následne nastúpil ako odborný asistent
na Katedru všeobecných dejín a archeológie
FF UKO v Bratislave. V roku 1970 získal
akademický titul PhDr. a v roku 1981 – po obhájení kandidátskej dizertácie na tému Vývoj stredovekej
keramiky na západnom a strednom Slovensku – mu bola udelená vedecká hodnosť CSc. V roku 1996 sa
habilitoval prácou Kremnický región a stredoslovenská banská oblasť. Výsledky svojho cieľavedomého bádania
náležite zhodnotil v početných časopiseckých štúdiách a príspevkoch.
Jozef Hoššo rozvíjal svoje nesporné organizačné schopnosti ako vedúci Katedry archeológie (r. 2002–
2011) a predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri UKO. Veľa času a nezištného úsilia
vložil aj do zabezpečenia bezproblémového priebehu viacerých vedeckých podujatí (naposledy konferencia
Archeologia historica v Modre-Harmónii, september 2011). Výrazne sa tiež zaslúžil o budovanie domovského
pracoviska, a to ako po materiálnej, tak i po personálnej stránke.
Jozef Hoššo ostane neprehliadnuteľnou postavou slovenskej archeológie. Jeho mimoriadne výsledky
v pedagogickej činnosti a na poli vedy boli v roku 2009 ocenené Veľkou medailou sv. Gorazda. Budeme
však na neho spomínať predovšetkým ako na dobrého priateľa a človeka s hlbokým citom pre spravodlivosť.
Česť jeho pamiatke!
Andrej Vrtel
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