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Životopis 
 

ŽEŇUCH, Peter, Prof. PhDr., DrSc., vedúci vedecký pracovník  
Narodený: 8. októbra 1971 v Michalovciach 

Štúdium: Filozofická fakulta v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ukončené 1995   

 

Pracoviská:  
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV  

(v rokoch 1995-2005 Slavistický kabinet SAV) 01.08.1995 – doteraz 

- samostatný vedecký pracovník (IIa)   01.06.2001 – 31.5.2010 

- vedúci vedecký pracovník (I)   01.06.2010 – trvá 

Slavistický ústav J. Stanislava SAV   zástupca riaditeľa  01.03.2003 – 30.06.2006 

Slavistický ústav J. Stanislava SAV   riaditeľ  01.07.2006 – trvá 

 

Ústav slavistiky FF MU v Brne vyučujúci (docent) 01.10.2002 – 31.08.2011 

Katedra kulturológie FF UKF v Nitre  vyučujúci (docent) 03.2008 – 31.08.2013 

Katedra kulturológie FF UKF v Nitre  vyučujúci (profesor) 01.01.2013 – 01.02.2018 

Katedra slovenského jazyka  

a literatúry, Pedagogická fakulta  

Univerzity Komenského v Bratislave vyučujúci (profesor) 01.02.2018 

 

Vedecké hodnosti a tituly: 
Akademický titul:.  PhDr.   odbor: slovenský jazyka a literatúra       rok: 2001  

Vedecká hodnosť:  CSc.  odbor: jazykoveda konkrétnych  

jazykových skupín         rok: 1998 

Vedecká hodnosť:  DrSc.  odbor: slovanské jazyky   rok: 2008 

Vedecko-pedagogický titul: doc.  odbor: slavistika – slovanské literatúry  rok: 2005 

Vedecko-pedagogický titul: prof.  odbor: kulturológia    rok: 2013 

 

Významné funkcie a členstvá: 
 vo funkčnom období 2010 – 2015 a opätovne vo funkčnom období 2015-2021 som bol 

vymenovaný za predsedu komisie „ad hoc“ pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo 

vednom odbore 060207 – slovanské jazyky  

 vo funkčnom období 2010 – 2015 som bol vymenovaný za člena stálej komisie pre obhajoby 

doktorských dizertačných prác pre Humanitné vedy –  vedy o kultúre a umení v odbore literárna 

veda – 060406; teória a dejiny slovenskej literatúry – 060407; slavistika – slovanské literatúry – 

060408 a teória a dejiny konkrétnych národných literatúr – 060409. 

 člen Prezídia Medzinárodného komitétu slavistov 

 koordinátor komisií pri Medzinárodnom komitéte slavistov 

 predseda Slovenského komitétu slavistov 

 člen Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UK v Bratislave 

 člen Vedeckej rady Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 

 člen Vedeckej rady Trnavskej univerzity 

 člen Senátu Univerzity Komenského v Bratislave (2018-2022) a člen Pedagogicko-vedeckej 

komisie Senátu UK 

 člen Senátu Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2018-2022) 

 člen Ústrednej jazykovej rady pri Ministerstve kultúry SR  

 člen Výboru pre umenie Rady vlády SR pre kultúru. 

 hlavný redaktor časopisu Slavica Slovaca 

 zakladateľ a člen edičnej rady Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae (vydáva 

Pontificio Istituto Orientale v Ríme, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v Bratislave 

a Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach) 
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 člen redakčnej rady vedeckej série Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne  (vydáva Instytut 

Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego v Krakove v Poľsku) 

 člen redakčnej rady ročenky Славянский альманах (vydáva Институт славяноведения 

Российской академии наук v Moskve v Ruskej federácii) 

 člen redakčnej rady slavistického časopisu Проглас (vydáva  Филологически факултет на ВТУ 

„Св. св. Кирил и Методий“ Велико Търново v [Veliko Tărnovo] v Bulharsku) 

 zakladateľ a člen redakčnej rady časopisu Culturologica Slovaca – internetový kulturologický 

časopis (hlavný redaktor v rokoch 2016 – 2018, www.culturologicaslovaca.ff.ukf.sk). 

 člen výboru Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru Literárneho fondu  

 člen Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie e. V. 

 člen kultúrno-vedeckej spoločnosti Gli amici del PIO v Ríme 

 člen Edičnej rady SAV (2013-2021) 

 člen Etickej komisie SAV (2013-2019) 

 člen Komisie SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov  (2013-2017) 

 predseda Komisie SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov (2017-2021) 

 

Študijné pobyty:  
• Štipendijný pobyt financovaný nemeckou nadáciou Alexander von Humboldt-Stiftung a realizovaný 

v Patristickej komisii Vestfálskej akadémie vied (Patristische Kommission der Akademie der 

Wissenschaften von Nordrhein-Westfalen) v Bonne v Nemecku v rokoch 2003-2005  

• Obnovený štipendijný pobyt financovaný nemeckou nadáciou Alexander von Humboldt-Stiftung a 

realizovaný v Patristickej komisii Vestfálskej akadémie vied (Patristische Kommission der Akademie 

der Wissenschaften von Nordrhein-Westfalen) v Bonne v Nemecku v roku 2010 

• Štipendijný pobyt v Institut for Balkan Studies, Thessaloniki, Grécko v roku 1996 

• Výskumné pobyty v Bulharsku, Rusku, Českej republike, Srbsku, Poľsku, na Ukrajine. 

  

Najdôležitejšie výsledky:  
Dlhodobo a systematicky sa venujem výskumu cyrilských písomností, rukopisov i starých tlačí. 

Skúma používanie ľudového, oficiálneho i sakrálneho jazyka v písanej i hovorenej forme ako 

identifikátora etnickej a konfesionálnej príslušnosti. Svoje výskumy sústreďujem na pomedzie 

jazykovo-kultúrnych a religióznych konglomerátov Slavia latina a Slavia byzantina. Osobitný význam 

prikladám výskumu jazyka a kultúry, cirkevnej slovančine a jej vplyvu na ľudový jazyk v byzantsko-

slovanskom prostredí na Slovensku i v karpatskom regióne. Realizoval som terénne a archívne 

výskumy, ktoré priniesli dôležité výsledky najmä v oblasti výskumu starších dejín slovenského jazyka 

a kultúry a vzťahu k byzantsko-slovanskému jazykovému a kultúrnemu prostrediu; podarilo sa mi 

zozbierať a zdigitalizovať vyše 300 rukopisov a starých tlačí z prostredia východného Slovenska v 

cirkevnoslovanskom, slovenskom i latinskom jazyku, ktoré ostávali nepovšimnuté, ba neraz i úplne 

neznáme. Tento korpus materiálov systematicky spracúvam a sprístupňujem slovenskej i 

medzinárodnej vedeckej obci i širšej verejnosti. Z tohto korpusu pamiatok vychádzajú vedecké štúdie, 

monografické publikácie, vedecké i popularizačné prednášky a výstupy, v ktorých sa interdisciplinárna 

problematika neobmedzuje len na oblasť slavistiky a dejín slovenského jazyka a kultúry, ale presahuje 

najmä do oblasti kulturológie, etnológie a historiografie. Publikované štúdie a vedecké knižné práce ta 

poukazujú najmä na skutočnosť, že cyriliku a liturgickú cirkevnú slovančinu používanú v prostredí 

byzantskej tradície a kultúry na Slovensku nemožno pokladať za jediné kritérium, podľa ktorého sa dá 

od najstarších čias spoľahlivo určiť kultúrna, jazyková alebo etnická príslušnosť jej používateľov. 

Liturgický jazyk svedčí iba o príslušnosti k obradu a zachovávaní liturgickej tradície. Cyrilská 

a cirkevnoslovanská duchovno-kultúrna tradícia tvorí neoddeliteľnú súčasť kultúrnej identity 

Slovenska.  

 

Významné ocenenia:  
•  Cena Slovenskej akadémie vied v oblasti oceňovania mladých vedeckých pracovníkov za 

vedeckovýskumnú prácu udelená v roku 2003  

•  Cena Predsedníctva SAV za 1. miesto v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu 

publikáciu pri príležitosti 50. výročia SAV udelená v roku 2003 
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•  Čestné uznanie v rámci udeľovania ocenení „Vedec roka SR 2006“ za publikáciu Cyrilské 

paraliturgické piesne - Kyrillische paraliturgische Lieder udelené v roku 2007 

•  Medaila z príležitosti 60. výročia Slovenskej akadémie vied v roku 2013 

• Cena Ministerstva kultúry Bulharskej republiky z príležitosti štátneho sviatku Bulharskej republiky 

– 24 mája, Dňa bulharskej osvety, kultúry a slovanského písomníctva za prínos do rozvoja a 

popularizácie bulharskej kultúry v roku 2013  

• Pamätná medaila Teologickej fakulty Trnavskej univerzity z príležitosti 75. výročia založenia 

Teologického inštitútu sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Medailu udelil zástupca 

Veľkého kancelára spolu s dekanom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity (2016) 

• Prémia Literárneho fondu (udelená dňa 26.9.2019) za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2018 v 

kategórii spoločenských a humanitných vied za knižnú publikáciu Užhorodský rukopisný 

Pseudozonar (autori: P. Žeňuch, Je. Beľakovová, D. Najdenovová, P. Zubko, Š. Marinčák). 

 

Ohlasy v bibliografiách a encyklopédiách 
• Latinská a a byzantská kultúra zachovaná v cyrilských písomnostiach na slovenskom území / Latin 

and Byzantine culture conserved in Cyrillic dokuments on Slovak territory / Prof. PhDr. Peter 

Žeňuch, DrSc. In Suballyová, Ľubica (zost.): Špičkové vedecké tímy a osobnosti SAV / Top 

Scientific Teams and People at SAS. Bratislava: Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied, 2014, s. 

254-258 

• Peter Žeňuch. In: Behýlová, J.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských 

slovakistov a slavistov (2006 – 2010). Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2014, s. 525 – 530. 

ISBN 978-80-224-1403-6 (doplnky k bibliografii za roky 2001 – 2005, súpis prác P. Žeňucha za 

roky 2006 – 2010).   

• (pž): Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. In: Dvadsať rokov inštitucionalizovanej slavistiky v 

Slovenskej akadémii vied. Zost. P. Žeňuch. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava 2015, s. 

168 – 195. ISBN 978-80-89489-19-0. 

• Kto je kto v slovenskej vede [online]. Dostupné na: http://science.dennikn.sk/kto-je-kto-v-

slovenskej-vede/osobnosti/veda-a-vyskum/2318-peter-zenuch [cit. 23. 1. 2017]. 

• Петер Женюх (heslo v encyklopédii) In: Енциклопедiя сучасної України. Том. 9. Е – Ж. Kиїв: 

2009.  

 

 
E-mail: slavpeze@gmail.com  
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Publikácie a citácie 1995 -   

Autor: Žeňuch Peter 

 

Zobrazovací formát: Personálna bibliografia s ohlasmi (podľa ISBD, ohlasy podľa STN-ISO 

690) 

Triedenie: Kategória publikačnej činnosti, Dátum vydania (zostupne) 

 

 

Statistics publication category 

AAA Scientific monographs published abroad 4 

AAB Scientific monographs published in Slovak publishing houses 9 

ABA Monographic studies in journals and proceedings published abroad 1 

ABB Monographic studies in journals and proceedings published in 

Slovak publishing houses 

9 

ABC Chapters in scientific monographs published abroad 6 

ABD Chapters in scientific monographs published in Slovak publishing 

houses 

10 

BAB Professional books published in Slovak  publishing houses  2 

CAB Art monographs, dramatic works, screenplays, artistic translations 

of publications, individual catalogues published in Slovak 

publishing houses  

1 

EAJ Professional book translations 3 

FAI Editorial work on book publications (bibliographies, encyclopedias, 

catalogues, dictionaries, collective publications/proceedings, atlases 

...) 

29 

ADDB Scientific papers in domestic journals registered in Current 

Contents Connect without IF (non-impacted) 

2 

ADMB Scientific papers in foreign non-impacted  journals registered in 

Web of Sciences or Scopus  

2 

ADNB Scientific papers in domestic non-impacted journals registered in 

Web of Sciences or Scopus 

13 

BDNB Professional papers in domestic non-impacted journals registered in 1 
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Web of Sciences Core Collection or Scopus 

ADEA Scientific papers in other foreign journals not registered in Current 

Contents Connect with IF (impacted) 

1 

ADEB Scientific papers in other foreign journals not registered in Current 

Contents Connect without IF (non-impacted) 

6 

ADFB Scientific papers in other domestic journals not registered in 

Current Contents Connect without IF (non-impacted) 

23 

AEC Scientific papers in foreign peer-reviewed proceedings, 

monographs 

13 

AECA Scientific papers in foreign peer-reviewed proceedings and shorter 

chapters in foreign scientific monographs or academic/university 

textbooks 

4 

AED Scientific papers in domestic peer-reviewed proceedings, 

monographs 

39 

AEDA Scientific papers in domestic peer-reviewed proceedings and 

shorter chapters in domestic scientific monographs or 

academic/university textbooks 

10 

AFA Published invited papers from foreign scientific conferences 1 

AFB Published invited papers from domestic scientific conferences 2 

AFD Published papers from domestic scientific conferences 2 

AFDB Published papers from domestic scientific conferences 3 

AFE Abstracts of invited papers from foreign conferences 4 

AFF Abstracts of invited papers from domestic conferences 3 

AFG Abstracts of papers from foreign conferences 3 

BBB Chapters in professional books published in Slovak publishing 

houses  

2 

BDB Entries in professional terminological dictionaries and 

encyclopedias published in domestic publishing houses 

1 

BDF Professional papers in other domestic journals (not registered in 

CCC) 

3 

BDFB Professional papers in other domestic non-impacted journals (not 

registered in CCC) 

4 
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BFA Abstracts of scientific papers from foreign (conferences) 1 

AEF Scientific papers in domestic non peer-reviewed proceedings, 

monographs 

2 

AGI Reports on solved scientific and research tasks 2 

BEE Professional papers in foreign proceedings (conference/non-

conference; peer-reviewed/non-peer-reviewed) 

2 

BEF Professional papers in domestic proceedings (conference/non-

conference; peer-reviewed/non-peer-reviewed) 

3 

EDI Reviews in journals and proceedings/collective publications 24 

GAI Reports 44 

GII Other publications and documents which is not possible to 

categorize into classes/categories mentioned above 

18 

Count  312 

 

Statistics citations 

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných 

indexoch Web of Science Core Collection 

18 

1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze 

Scopus 

2 

2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch 

Web of Science Core Collection 

17 

2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze Scopus 61 

3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných 

indexoch 

56 

3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných 

indexoch 

174 

3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných 

vedeckých citačných databázach ako je WOS CC a Scopus 

1 

4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných 

indexoch 

154 

4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných 261 
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indexoch 

5 Recenzie v zahraničných publikáciách 44 

6 Recenzie v domácich publikáciách 75 

10 Reprodukcie umeleckých diel autora v domácej publikácie alebo 

médiu (do roku 2014 ako Citácie v domácich publikáciách v iných 

citačných databázach) 

3 

Count  866 

 

Statistics publication category groups 

Skupina A1 Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, 

ABA, ABB, ABC, ABD) 

39 

Skupina A2 Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, 

EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI) 

35 

Skupina B Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch (ADC, ADD, 

BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ) 

2 

Skupina C Publikácie, ktoré nie sú karentované, ale sú registrované v 

databázach WoS alebo Scopus (ADM, ADN, BDM, BDN) 

16 

Skupina D Ostatné publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AEG, 

AEH, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, AEM, AEN, 

BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, 

BGH, CBA, CBB, CDE, CDF) 

125 

Skupina X Nezaradené 95 

Count  312 

 


