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Docent Šimon Marinčák päťdesiatročný

V marci 2021 oslávil riaditeľ Slavistického ústavu 
Jána Stanislava SAV a súčasne riaditeľ Centra spirituality 
Východ – Západ Michala Lacka SJ, vedecko-výskumné-
ho pracoviska Teologickej fakulty Trnavskej Univerzity 
v Trnave, doc. PaedDr. ThDr. Šimon Marinčák, PhD., 
svoje jubileum.

Š. Marinčák pôsobí najmä v oblasti hudobnovednej 
slavistiky, venuje sa liturgickému a liturgicko-historické-
mu výskumu. Výsledky jeho výskumu sa prijímajú v slo-
venskej i medzinárodnej vedeckej societe ako od jedného 
z mála publikačne úspešných slovenských pokračovate-
ľov liturgistickej školy, ktorú úspešne prezentuje vďaka 
svojmu štúdiu na Pápežskom východnom ústave (Ponti-
ficio Istituto Orientale) v Ríme. Vďaka dvojici svetových 
priekopníkov a uznávaných odborníkov (Róbert Taft  
a Miguel Arranz) sa Š. Marinčák zaraďuje k odborníkom  
v tejto oblasti. Po absolvovaní Gréckokatolíckej teo-
logickej fakulty UPJŠ (dnešnej Prešovskej univerzity) 
v Prešove, pokračoval v postgraduálnych štúdiách na 
Pápežskom východnom inštitúte v Ríme. Z tohto obdo-
bia pochádzajú aj jeho prvé knižné práce s tematikou 
veľkomoravskou (Sv. Demeter Solúnsky – 1997), v spo-
luautorstve s dnešným arcibiskupom Cyrilom Vasiľom 
SJ a hudobnou tematikou (Kapitoly z dejín byzantskej 
hudby – 1998). Rímske štúdia ukončil roku 2003 dok-
torátom (The structure of Byzantine „Orthros“ according 
to the 14th century „Taxis tôn akolouthión“ musical ma-
nuscripts), no už počas toto obdobia vyučoval v USA. 
V rokoch 2001–2005 pôsobil na svojej alma mater 
v Prešove. V roku 2002 získal na Katolíckej univerzite 
v Ružomberku titul doktora pedagogiky (PaedDr.). Od 
roku 2003 pôsobí v Centre Spirituality Východ – Západ 
Michala Lacka SJ v Košiciach, vedeckovýskumnom pra-
covisku Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, naj-
skôr bol vedeckým pracovníkom a od roku 2011 aj jeho 
riaditeľom. V roku 2014 sa habilitoval na Univerzite 
Palackého v Olomouci. V rámci svojho pôsobenia na Tr-
navskej univerzite zastával v rokoch 2015–2019 funkciu 
prorektora pre vonkajšie vzťahy a spoluprácu. Jeho jazy-
ková vybavenosť ho predurčila na túto rolu. V priebehu 
posledných dvadsiatich rokov nielen participoval, ale aj 
zorganizoval viacero vedeckých konferencií a sympózií, 
a do tlače autorsky či edične pripravil niekoľko publiká-
cii, vrátane monografických prác, zborníkov z konferen-

cií a prekladov rozličných textov najmä z dejín liturgie 
a liturgickej tradície byzantského obradu.

Je členom redakčných rád odborných časopisov 
Slavica Slovaca a Culturologica Slovaca, ako aj členom 
medzinárodných spoločností, napríklad Medzinárodnej 
spoločnosti pre pravoslávnu cirkevnú hudbu s ústredím 
vo fínskom Joensuu alebo v Spoločnosti pre východnú 
liturgiu (Society for Eastern Liturgy – SOL), kde pôsobí 
ako tajomník.

Od 1. novembra 2019 prevzal vedenie Slavistické-
ho ústavu Jána Stanislava SAV a snaží sa pokračovať na 
neľahkej ceste rozvíjania slovenskej slavistiky. V slavis-
tickej vedeckovýskumnej organizácii v SAV sa venuje 
výskumu byzantskej liturgickej i širšej bohoslužobnej, 
konfesionálnej a kultúrno-religióznej tradícii v slovan-
skom prostredí s presahmi do neslovanského kontextu. Po 
nastúpení do pozície riaditeľa v SÚJS SAV v novembri 
2019 začal intenzívnejšie pôsobiť aj v slavisticky oriento-
vaných vedeckovýskumných projektoch, napríklad aj pri 
príprave vydaní dvoch zväzkov edície Monumenta byzan-
tino-slavica et latina Slovaciae.

Docentovi Šimonovi Marinčákovi treba pri práci 
v oblasti odkrývania zákutí byzantskej hudby na Slo-
vensku zaželať veľa úspechov a v oblasti slovenskej 
slavistickej vedy aj vytrvalosť v napĺňaní slavistického 
výskumného programu, ktorý tvorí výskumno-ideovú os 
slovenskej slavistiky založenej na výskume vzťahov slo-
venského jazyka a kultúry k iným slovanským i neslovan-
ským jazykom a kultúram. 

Na záver sa ako jeden z jeho prvých študentov do-
volím podeliť so  zistením, že doc. Š. Marinčák doká-
že nadchnúť svojich poslucháčov a svojich študentov 
k akademickej práci a podeliť sa o poklady poznania 
svojho odboru. 

Mnogaja ljeta – Mnoho rokov!

Daniel Černý

Odišla výrazná osobnosť  
slovenskej ukrajinistiky

Dňa 26. februára 2021 sme sa dozvedeli smutnú sprá-
vu, že vo veku nedožitých deväťdesiatych druhých narode-
nín náhle zomrela doc. PhDr. Zuzana Hanudeľová, CSc.,  
významná slovenská dialektologička, ukrajinistka a vyso-
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