ThLic. Andrej ŠKOVIERA, PhD.
Akademické curriculum
V rokoch 1993-2000 som študoval na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte Prešovskej
univerzity odbor Katolícka teológia – učiteľstvo náboženskej výchovy a etickej výchovy,
v roku 2000 som obhájil diplomovú prácu na tému Kritický preklad utierne.
V rokoch 2000 až 2016 som pôsobil v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV, najprv ako
interný doktorand (2000-2006), potom ako odborný pracovník (2006-2008), vedecký
pracovník (IIb) (2008-2011) a samostatný vedecký pracovník (IIa) (2011-2016). V SÚJS
SAV som v roku 2008 úspešne obhájil dizertačnú prácu na tému Životy svätých
sedmopočetníkov. V rokoch 2009-2016 som vykonával funkciu zástupcu riaditeľa SÚJS SAV.
V rokoch 2003-2006 som bol na študijnom pobyte na Pontificio Istituto Orientale v Ríme ako
štipendista Kongregácie pre východné cirkvi. V roku 2011 som na Pontificio Istituto Orientale
získal licenciát z teológie summa cum laude a obhájil licenciátnu prácu na tému L’identità
delle Chiese Orientali Cattoliche esaminata sull’esempio della Chiesa Greco-Cattolica
Slovacca.
Od akademického roku 2012/2013 podnes pôsobím ako lektor na Univerzite tretieho veku
Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave, kde prednášam predmet Východná
kresťanská spiritualita.
Aktuálne som bez príslušnosti k akademickej inštitúcii.

Dosiahnuté stupne a tituly
Samostatný vedecký pracovník (IIa) - Slovenská akadémia vied (2011)
PhD. - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava (2008) - dizertačná práca na tému
Životy svätých sedmopočetníkov
ThLic. (SEOLic.) - Pontificio Istituto Orientale, Rím (2011) - summa cum laude, licenciátna
práca na tému L’identità delle Chiese Orientali Cattoliche esaminata sull’esempio della
Chiesa Greco-Cattolica Slovacca
Mgr. - Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity (2000) - odbor: Katolícka
teológia – učiteľstvo náboženskej výchovy a etickej výchovy

Oblasti môjho bádateľského záujmu
- učeníci a spolupracovníci sv. Cyrila a Metoda, zvlášť otázky spojené s formovaním skupiny
svätých sedmopočetníkov a ich úctou
- cyrilo-metodské pramene (životy, služby...)

- byzantská tradícia (obrad) na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť
- východné katolícke cirkvi, ich postavenie a poslanie v súčasnosti i v minulosti, s osobitným
zreteľom na Gréckokatolícku cirkev na Slovensku
- obradová obnova východných katolíckych cirkví
- ekleziológia a ekumenická teológia, s osobitným zreteľom na poslanie východných
katolíckych cirkví v rámci ekumenizmu a ekumenizmus medzi pravoslávnymi a katolíkmi
- problematika slovenských prekladov bohoslužobných textov byzantského obradu
- slovanská liturgia svätého Petra

Ocenenia
Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove spolu s redakciou Slova a neziskovou organizáciou
Petra udelilo 15. 4. 2009 Andrejovi Škovierovi cenu Emila Korbu v kategórii webová stránka
/ elektronické médium za dlhoročnú administrátorskú a redaktorskú prácu na webe
www.grkat.nfo.sk.
Cena Predsedníctva SAV za 2. miesto v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV za
monografiu Svätí slovanskí sedmopočetníci (2011).

Členstvá a ďalšie aktivity
V roku 2016 som bol menovaný za člena spoločnej metropolitnej komisie pre tvorbu
partikulárneho práva Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Od roku 2009
som členom Slovenského komitétu slavistov.
Od roku 1999 spravujem
http://www.grkat.nfo.sk).
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Publikačná činnosť
Úplný zoznam mojej vedeckej publikačnej činnosti nájdete na
http://www.grkat.nfo.sk/andrej-skoviera/

Kontakt
E-pošta: andreios.sk(zavináč) gmail.com
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