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Dňa 27. apríla 2009 sme sa v rímskokatolickom 
kostole na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici navždy 
rozlúčili s našim spolužiakom, spolupracovníkom 
a priatelom Vaškom Hanuliakom. Podlahol zákernej 
chorobě, s ktorou zápasil posledně roky svojho 
života plného útrap, no v pokoře, ale i v istej nádeji 
a v rozhovorech s vlastným bytím. Nakoniec nastalo 
to perpetuum silentium - věčné mlčanie. Úmrtné 
oznámenie sprevádzali šlová: Dal všetko, na čo mal. 
Na viac už nebolo. Predsa však plody jeho obrovskej 
práce, ale aj jeho dobroty, úcty a zápalu ako symboly 
dobra zostávajú a budu sa prihovárať každému, 
s kým sa kontaktoval, spolunažíval a spolupracoval 
v oblasti archeologie středověku, pamiatkovej ochraně 
a prezentácii a vedeckej činnosti. 

Narodil sa v blízkosti Bratislavy - v Jánošíkovej 
(dnes Dunajská Luzná), kde vychodi l základnu 
školu, a potom maturoval na Strednej všeobecnej 
škole v neďalekom Šamoríne (v r. 1966). Archeológiu 
absolvoval na Filozofickej fakultě U K v Bratislavě 
(v r. 1973), kde neskór obhájil rigoróznu prácu 
zameranú na sídliskový obraz Liptova, a v roku 1980 
mu bol udělený titul PhDr. Po skončení školy nastúpil 

do Liptovského muzea v Rožomberku a stacionárně sa tak věnoval regiónu Liptova. Tu realizoval viaceré 
záchranné, předstihové, ale aj systematické výskumy (v r. 1975-1982 kompletne preskúmal komitátny 
hrad Liptov). Úzko spolupracoval s Dr. Karolom Pietom, a to hlavně pri odkrývaní středověkého hrádku 
v Liptovskej Mare - v polohe Havránok, čo vyústilo do jeho pamiatkovej prezentácie. To už ale bol 
pracovníkom Pamiatkového ústavu - na středisku v Banskej Bystrici, kde pracoval v rokoch 1984 až 2001. 
Každoročně vykonával terénně výskumy, a to jednak v hradných areáloch (Víglaš, Slovenská Lupča, Čabraď, 
v roku 1992 zahájil výskům Pustého hradu nad Zvolenom a viedol ho 17 rokov), na sakralnych objektoch 
(kláštor minoritov v Slovenskej Eupči, Banská Bystrica, Dvorníky - kostol sv. Michala, Krupina - kostol 
sv. Petra). Od roku 2001 pósobilna Fakultě ekologie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolené, 
no súčasne sa naďalej věnoval výskumu Pustého hradu. Pod jeho vedením prebiehala adekvátna pamiatková 
úprava odkrytých zvyškov architektur a celková prezentácia hradného areálu. O d roku 2006 realizuje výskumy 
cez spoločnosť Terra antiqua so sídlom v Rimavskej Sobotě, a to predovšetkým v okolí farského kostola sv. 
Alžběty vo Zvolené a naposledy na zaniknutom kostole vo Velkej Čalomiji. Obdivuhodná, výše 30-ročná 
terénna práca vykázala svoje rezultaty. Nielen v terénnej prezentácii, v dokumentačných elaborátoch, 
v aktívnej účasti na domácích i zahraničných vědeckých podujatiach, ale aj v publikačnej činnosti. Jeho 
bibliografia vykazuje vyše 60 položiek a mnohé výskumy mal v stave rozpracovanosti. Zostáva už len na 
jeho žiakoch, v ktorých budil záujem o archeológiu a ktorým odovzdával nadobudnuté poznatky, aby 
sprístupnili výsledky jeho výskumov a nimi získaný bohatý nálezový fond. V hlbokej úcte skláňame sa nad 
jeho vykonaným dielom, nad jeho „duchovnou hmotou", ktorá je už zduchovnená a v takej formě bude 
v našich mysliach žiť naďalej. Zostáva personalnym vzorom predovšetkým v tej ludskej stelesnenej dobrotě. 
Myšlienka si a tužba číra, dýcháme ťa všade a spomíname. Spi sladko v Pánovom náručí! 
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