
Hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti
na RKCMBF UK za rok 2018



Zahraničné (medzinárodné) projekty a granty

• Zahraničný grant financovaný nemeckou agentúrou Renovabis č. SK022471 Konsolidation des 
Kurrikulums für Religionsunterricht und Katechese der Katechetischen Kommission der 
Slowakischen Bischofskonferenz (2017-2020). Vedúci projektu: ThDr. Tibor Reimer, PhD. 

• Ukončenie medzinárodného výskumného projektu BLX 2010/2: Bischofslexikon der 
Habsburgermonarchie 1804 – 1918 [Lexikón katolíckych biskupov habsburskej monarchie 
1804 – 1918], 2010 – 2015. Zadávateľ: Univerzita vo Viedni za účasti univerzít z desiatich 
štátov, vedúca slovenskej pracovnej skupiny prof. Emília Hrabovec, spoluriešitelia: prof. V. 
Judák, prof. J. Haľko, dr. G. Brendza. Prvý zväzok publikácie „Ungarn“ (Uhorsko) je v tlači a 
vyjde na jar roku 2019.

• Medzinárodný výskumný projekt v spolupráci s Collegiom Carolinom v Mníchove, 
s Univerzitou Ludwiga Maximiliána v Mníchove a s Mníchovskou arcidiecézou Handbuch zur 
Religions- und Kirchengeschichte der Slowakei im 20. Jahrhundert. [Príručka náboženských a 
cirkevných dejín Slovenska v 20. storočí], 600 s. V rámci tejto spolupráce sa prof. Hrabovec 
podieľa na príprave textu jednej rozsiahlej kapitoly (80.000 znakov) publikácie, ktorá vyjde 
koncom roka 2019.

• Medzinárodný výskumný projekt Chiesa cattolica in Europa centro-orientale 1939-1945 e il 
nazionalsocialismo [Katolícka cirkev v stredovýchodnej Európe 1939-1945 a národný 
socializmus] v spolupráci s Pápežskou univerzitou Gregoriana (prof. Jan Mikrut) a s autormi z 
desiatich štátov strednej a východnej Európy. Dvojzväzková publikácia, na ktorej sa podieľajú 
dvaja členovia Katedry cirkevných dejín (prof. Hrabovec, Dr. Slepčan), vyjde v apríli 2019.



La Chiesa cattolica in Europa centro-orientale di fronte al 
Nazionalsocialismo 1933-1945 – prezentácia 15.5.19 v Ríme



Domáci grant

Interná doktorandka

Veronika Pétiová: Grant Univerzity Komenského 
č. UK/389/2018 

Historický vývoj kanonizačných procesov od počiatkov 
Cirkvi po obdobie pontifikátu Benedikta XVI.



Spolupráca na domácich grantoch 
iných inštitúcií:

Projekt VEGA č. 1/0578/15 Sebakritickosť verzus sebapotvrdzovanie/sebasúcit vo forme vnútorného 
monológu v kontexte spracovania emócií a sociálnych kompetencií. 2015-2018. Zadávateľ: Fakulta 
sociálnych a ekonomických vied UK. Vedúci projektu: doc. Mgr. Júlia Halamová, PhD. Spoluriešiteľ 
z RKCMBF UK Michal Vivoda (od roku 2016).

Projekt VEGA 1/0585/18 Bioetika reprodukčného zdravia v islame: východiská, diskusia a výzvy. 2018 –
2019. Hlavný riešiteľ: doc. ThDr. PaedDr. Monika Zaviš, PhD, Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky, 
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave; spoluriešiteľ Michal Vivoda.

Projekt VEGA Teologickej fakulty TU Komentár ku Knihe žalmov 51-100. 2012 – 2018. Vedúci projektu: 
doc. Hroboň. Spolupracovníci z RKCMBF: Milan Sova, Blažej Štrba, Pavel Vilhan, Jozef Jančovič.

Projekt Slovenskej biblickej spoločnosti č. 100583 Božie slovo pre slovenských nepočujúcich, 2017-2018; 
spoluriešiteľ: Jozef Jančovič.

Projektu Slavistického kabinetu SAV č.: APVV-16-0514 Terminologické diskurzy a špecifiká biblických 
jazykov vzhľadom na preklady Biblie do slovenčiny, 2017 – 2021; spoluriešiteľ: Jozef Jančovič.

Projekt Rady pre históriu pri KBS Lexikón slovenských biskupov 19. a 20. storočia. Biografické príspevky 
budú písať piati členovia Katedry cirkevných dejín (prof. Judák, prof. Hrabovec, prof. Haľko, Dr. Slepčan, 
Dr. Brendza), lexikón vyjde pri príležitosti storočnice vysviacky slovenských biskupov vo februári 1921.



Medzinárodné vedecké podujatia
na pôde fakulty

6.2.2018: 
medzinárodná konferencia organizovaná KBS a RKCMBF 
Aktuálne otázky ľudskej mravnosti

11.12.2018: 
prezentácia knihy Emília Hrabovec ‒ Giuliano Brugnotto ‒ 
Peter Jurčaga (zost.) Chiesa del silenzio e diplomazia 
pontificia 1945-1965. Umlčaná Cirkev a pápežská 
diplomacia 1945-1965. 
Publikácia vyšla v edičnej sérii Atti e Documenti
Pápežského výboru pre historické vedy vo vydavateľstve 
Svätej stolice Libreria Editrice Vaticana



Chiesa del silenzio e diplomazia pontificia 1945-
1965. 

Č

LIBRERIA EDITRICE VATICANA

PONTIFICIO COMITATO DI SCIENZE STORICHE

ATTI

E DOCUMENTI

49

L E V

Dopo diverse pubblicazioni uscite negli ultimi anni e concen-
tratesi sull’ostpolitik vaticana durante i pontif cati di Giovanni 
XXIII, Paolo VI e di Giovanni Paolo II, questo volume volge 
lo sguardo ai due decenni che la precedettero: dal periodo di 
transizione immediatamente postbellico, già segnato da forti 
inf ussi dei partiti comunisti nei Paesi dell´Europa centro-
orientale e dalle prime persecuzioni della Chiesa cattolica dietro 
la cortina di ferro cadente, ai famigerati anni Cinquanta 
all’insegna dell’isolamento totale e delle persecuzioni più 
dure della Chiesa conf nata al silenzio e alle prime aperture 
che precedettero l’avvio delle trattative diplomatiche entrate 
negli annali storici come l’Ostpolitik vaticana. In un ampio respiro 
comparativo e interdisciplinare che abbina la prospettiva 
storico-diplomatica con quella storico-teologica, il volume 
passa in rassegna le situazioni concrete della Chiesa cattolica 
nei diversi Paesi dell´Europa centro-orientale e analizza i capi-
saldi della diplomazia di Pio XII, Giovanni XXIII e Paolo 
VI nel contesto della guerra fredda e della nascente ostpolitik.

V ostatných rokoch vyšlo viacero publikácií venovaných 
vatikánskej východnej politike za pontif kátov Jána XXIII., 
Pavla VI. a Jána Pavla II. Predkladaný súbor štúdií obracia 
preto pohľad na dve predchádzajúce desaťročia, počnúc 
bezprostredne povojnovým prechodným obdobím, ktoré 
bolo v krajinách stredovýchodnej Európy už poznačené silným 
vplyvom komunistických strán a prvým prenasledovaním 
Katolíckej cirkvi za formujúcou sa železnou oponou, cez 
smutnoznáme päťdesiate roky v znamení úplnej izolácie 
komunistických štátov a najtvrdšej perzekúcie umlčanej 
Cirkvi, až po prvé kontakty a nasledujúce diplomatické 
rokovania, ktoré vstúpili do dejín ako vatikánska východná 
politika. Kniha vychádza zo širokej porovnávacej a inter-
disciplinárnej perspektívy, spájajúcej historicko-diplo-
matický a historicko-teologický pohľad, a predstavuje 
konkrétne situácie, v akých sa Katolícka cirkev nachádzala 
v rôznych štátoch stredovýchodnej Európy, ako aj metódy 
a postupy diplomacie pápežov Pia XII., Jána XXIII. a Pavla 

VI. v kontexte studenej vojny a rodiacej sa ostpolitiky.

In copertina:

elaborazione graf ca di Massimiliano Vio

La Collana del Pontif cio Comitato di Scienze Storiche «Atti e 
Documenti» ha avviato la sua attività nel 1980, ospita studi su 
tutti gli ambiti della Storia della Chiesa, dall’Antichità al Me-
dioevo, sino all’Età Moderna e Contemporanea ed è diretta dal 
Segretario del Comitato.
I volumi possono essere richiesti presso:

LIBRERIA EDITRICE VATICANA
Via della Posta, s/n

V-00120 Città del Vaticano
e-mail: commerciale@lev.va

Per ulteriori informazioni:

PONTIFICIO COMITATO DI SCIENZE STORICHE
Piazza Pio XII, 3

V-00120 Città del Vaticano

Giu l ia n o  Br u Gn o t t o  preside della Facoltà di diritto 
canonico San Pio X in Venezia. Insegna storia delle fonti e 
storia delle istituzioni di diritto canonico. È direttore respon-
sabile della rivista Ephemerides Iuris Canonici.

Je dekanom Fakulty Kánonického práva sv. Pia X 
v Benátkach. Prednáša históriu fontov a dejiny inštitúcií 
kanonického práva. Je zodpovedným redaktorom časopisu 
Ephemerides Iuris Canonici.

Pe t e r  Ju r č aGa presbitero della diocesi di Spiš in Slovac-
chia. Ha conseguito il dottorato presso la Facoltà di diritto 
canonico canonico San Pio X in Venezia. Si specializza ai pro-
cessi della canonizzazione. Svolge incarico di postulatore della 
causa di beatif cazione del servo di Dio vescovo Ján Vojtaššák.

Kňaz Spišskej diecézy. Získal doktorát z Kanonického 
práva na Fakulte Kanonického práva sv. Pia X v Benátkach. 
Špecializuje sa procesy kanonizácie. Je postulátorom v Kauze 
beatif kácie Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.

e mil ia  Hr aBo v e c  storica, professoressa ordinaria presso 
l’Università di Comenio a Bratislava, Slovacchia, e membro, dal 
2005, del Pontif cio Comitato di Scienze Storiche. Si specia-
lizza in storia politica ed ecclesiastica delĺ Europa centro-orien-
tale e in storia della diplomazia della Santa Sede nel XX secolo. 

Historička, riadna profesorka na Univerzite Komenského 
v Bratislave a od roku 2005 členka Pápežského výboru pre 
historické vedy. Špecializuje sa na politické a cirkevné dejiny 
stredovýchodnej Európy a dejiny diplomacie Svätej stolice 
v 20. storočí.



Spoluorganizácia zahraničných vedeckých
podujatí

Zahraničná vedecká konferencia 

Religion, Diplomacy and Peace

Vatikán 12.-14.6.2018 

Organizátori: CIHEC (Commission internationale 
d’histoire et d‘études du cristianisme), Pápežský 
výbor pre historické vedy (Emília Hrabovec)



Zahraničná vedecká konferencia

The Effects of World War I on the Christian 
Churches in Europe 1918-1925

Rím 12.-14.11.2018

Organizátori: KU Leuven, Deutsches Historisches 
Institut Rom, Istituto Storico Austriaco in Roma, 
École française de Rome, PCSS (Emília Hrabovec)



Zahraničná vedecká konferencia 

Santa Sede e cattolici nel mondo postbellico 
(1918-1922)

Vatikán - Rím 14.-16.11.2018

Organizátori: Pápežský výbor pre historické vedy 
(Emília Hrabovec), Pápežská lateránska 
univerzita, Maďarská akadémia v Ríme



Santa Sede e mondo postbellico



Účasť na ostatných zahraničných konferenciách

ADAM, Anton: Jaki chrześcijanin świecki na nasze czasy? Organizátor:  Instytut Teologii 
Duchowości – KUL, KUL – Lublin, 8.10.2018 

HRABOVEC, Emília: Le Saint-Siège et la Mitteleuropa à l´heure du rideau de fer. Rím, Istituto 
Storico Austriaco in Roma, 30.5.2018

HULMANOVÁ, Katarína: 22. internationalen Kongres Renovabis, Berlin, 26. – 27.09.2018 
Erinnerung und Aufbruch. Wege zur Versöhnung in Europa

JANČOVIČ, Jozef: medzinárodné stretnutie národných zástupcov Európskej spoločnosti pre 
katolícku teológiu (ESCT), 16.-17.02.2018, Mechelen (Belgicko)

JUDÁK, Viliam: Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách, 
28.11.2018 Staré Město u Uherského Hradiště (ČR). 

JUDÁK, Viliam: Významné cirkevní osobnosti v historii Československa,  X. Moravsko-Slezské 
akademické dny, Olomouc 01.12.2018. 

REIMER, Tibor: 18th European Forum for Religious Education in Schools. München 
(Nemecko), 04.-08.04.2018. 

VIGLAŠ, Ján: 50 let Humanae vitae. 20.10.2018, Kroměříž. Organizátor: Liga pár 
páru ČR, Liga pár páru SR, Centrum pro rodinný život Olomouc. 



Počet publikácií v A kategóriách

AAA AAB ABB ABC ABD ADE ADF AD
M

AEC AED AFB AFC AFD AFF

2016 3,5 1 2 16,5 5 5 1 12

2017 5,57 1 1 1 12 1 5 16 1 3 2

2018 1,14 1 4 16,5 1 4 3 1 18 2

Skr.
úväz
ok

2016 0,5 1 1

2017 1 1 6 1 1 1

2018 1 1 1 0,5 4



Podané a pripravované projekty

APVV so začiatkom riešenia v roku 2019:
- Interdisciplinárny projekt Paradigmatické zlomy v nazeraní na človeka a 

jeho miesto v evolúcii vesmíru: kozmologické, filozofické a teologické 
perspektívy (spoluriešiteľ z RKCMBF UK: prof. Šuráb) – v procese 
schvaľovania

VEGA: projekty pripravované na podanie so začiatkom riešenia v roku 2020:
- prof. Farkaš, doc. Fulková, dr. Reimer: Biblické motívy a folkloristické prvky

v náboženskej edukácii a perspektívy do budúcnosti
- prof. Hrabovec, dr. Slepčan, dr. Černák (FiFUK), interné doktorandky

Pétiová, Hrubovčáková (FiFUK), dr. Katrebová Blehová: Svätá stolica a 
slovenská otázka 1945-1958

SHÚR s riešením v roku 2019:
- prof. Hrabovec: schválený výskumný projekt Slovenská cirkevná emigrácia

v Ríme


