
Zlatá špirálka z Barce – tak trochu symbol tenkej nite, na ktorej visí slovenský starovek, azda aj symbol tejto knihy, 
upozornenie, že po bronze (Stopy dávnej minulosti 1 – Slovensko v praveku) získala slovenská história zlatý lesk. 

Aj táto kniha je literárnou paralelou televíznych príbehov o dejinách
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Obrazová príloha k elektronickej knihe a audioknihe



Zlatý náramok zo Spišského Štvrtka, masívny kus zlata, najstarší v 
našich dejinách



 Náhrdelník zo zlatého drôtu z Barce.
V Barci sa po prvý raz ukázalo,

že praveké dejiny Slovenska môžu mať zlatý lesk



 Zlatá záušnica
zo Spišského Štvrtka



Zlatá záušnica zo Spišského Štvrtka,
nosila sa vo vlasoch ako ozdoba a udržiavala účes v poriadku



Drobný zlatý prívesok zo Spišského Štvrtka pôsobí po zväčšení monu-
mentálne. Ale v tom to asi väzí – v uhle pohľadu, ktorým sa pozrieme 

do minulosti



 Kráčajúca nádoba z Nových Košarísk 
akoby symbolizovala smer, ktorým sa 

vybral svet staršej doby železnej



 Kráčajúca nádoba z Nových Košarísk 
akoby symbolizovala smer, ktorým sa 

vybral svet staršej doby železnej



Cez hradisko v Istebnom sme vošli do podivného sve-
ta staršej doby železnej, v ktorom sa historické – a to 

dokladá aj prsteň s vyobrazením bájneho kentaura ob-
javený vo Vrbovom – mieša s minulosťou bez mena (ak, 
pravda, nerátame názvy, ktoré vymysleli archeológovia)



Rýchlosť ubiehajúceho času v staršej dobe železnej sym-
bolizuje aj toto magické koleso z Chorvátskeho Grobu



Čudesné zvieratko z Chorvátskeho Grobu



Amfora s býčími rohmi z Nových Košarísk



Sklené korále z pohrebiska v Palárikove



 Ľudská tvár na spone zo Stupavy – najstarší 
portrét slovenského staroveku



Nádherný, vyše metrový bronzový opasok zdo-
bený emailom z bohatého hrobu v Palárikove



Lampička v tvare starobylej topánky z detského hrobu v Palárikove



Bronzové nánožné kruhy, obľúbený keltský šperk



Kosa a kováčska nákova



Keltské mince sú čítankou starovekých dejín



V jednom z hrobov v Palárikove sa našiel pár 
bronzových trojpuklicových nánožných kruhov. 

Nosili sa na oboch nohách a azda pri chôdzi 
štrngali ako ostrohy



Náramok zo Zohora, masívny zlatý šperk
s historickým leskom germánskej kapitoly našich dejín



Strieborný prsteň s nápisom „Vintio, užívaj šťastne v mene božom“



Hracie kamene rímskej hry z bielej a čiernej sklovitej hmoty zo 
strážskeho pokladu. Škoda, že sa nezachovali všetky a zmizla aj hra-

cia, pravdepodobne drevená doska – možno by sme vedeli, ako sa 
Rimania na Slovensku zabávali



 Zvyšky vedierka z tisového dreva na napájanie koní (na ďalšej strane 
jeho rekonštrukcia) – dôkaz, že v strážskom poklade boli aj drevené a 
možno aj ďalšie menej efektné predmety, ktoré nenávratne zmizli, a 

my sme tým prišli o nenahraditeľné svedectvo





Do gemy rímskeho pečatného prsteňa, objaveného na Bratislavskom 
hrade, je vyrytá nahá ľudská postava v klobúku, ktorá drží v pravej 

ruke prilbu a v ľavej, cez ktorú má prehodený plášť, akúsi guľu



 Strieborné cedidlo s očkom na zavesenie



Lyžička s odlomeným koncom – používala sa na miešanie hustejšieho 
obsahu, pričom sa obrúsila jedna jej hrana



Strieborná miska vyzdobená postavami jestvujúcich i bájnych zvierat



V zbierke zakladateľa piešťanského múzea Imricha Wintera sú aj 
predmety z Carnunta – drobná plastika Minervy, bronzový bojovník



V zbierke zakladateľa piešťanského múzea Imricha Wintera sú aj 
predmety z Carnunta – drobná plastika Minervy, bronzový bojovník



Kahanec ozdobený kravičkou a sklený flakón (rozbitý na dve časti) z 
Winterovej zbierky



Figúrka komika zo slonoviny objavená v Iži pôsobí monumentálne, v 
skutočnosti je veľ ká ako detský malíček a pravdepodobne slúžila ako 

ozdobné zakončenie ihlice



Zlatá motýľovitá spona (typ Stráže) – spony sa nosili v páre, druhá, 
žiaľ, kamsi zmizla



Sklená kolekcia zo starších fondov Slovenského národného múzea ob-
javená na bližšie neznámom mieste v okolí Komárna



Zlatá lučíkovitá spona zo Stráží



Starobylý symbol plodnosti, škaredý bôžik Priapos, nazývaný 
„strašivták“ alebo „strašibrko“, pretože bol aj ochrancom záhrad



Strieborné cedidlo a lučíkovitá spona zo striebra a zlata
zo Stráží

 



Pečatný prsteň z Pácu



Strieborná, sčasti pozlátená pracka opasku z Košíc



Neúplná slovanská nádoba – torzo akoby symbolizovalo naše 
poznanie



Roku 1935 sa našli pri kopaní vinohradu v Dolných Semerovciach 
dve prilby zo striebra a pozláteného bronzu. Obe nádherné – jedna 
väčšia, druhá o čosi menšia – žiaľ, celkom bez ďalších nálezov, ktoré 

by nám pomohli pochopiť ich pôvod a váhu svedectva



Roku 1935 sa našli pri kopaní vinohradu v Dolných Semerovciach 
dve prilby zo striebra a pozláteného bronzu. Obe nádherné – jedna 
väčšia, druhá o čosi menšia – žiaľ, celkom bez ďalších nálezov, ktoré 

by nám pomohli pochopiť ich pôvod a váhu svedectva



Ostrý kontrast antického sveta a sveta našich najstarších predkov vid-
no aj na kanviciach objavených v Strážach



Zlaté mince z Veľ kého Bysterca
(nález Mikuláša Kubínyiho z roku 1879)
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