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Predhovor 
 

 
 repojenie medzi verejným dianím, resp. politickým životom 
a literárnou tvorbou je v meradle svetovej literatúry stredomor-
ského typu nespochybniteľným faktom. Konkrétnym podobám 
tohto prepojenia, ako ich zaznamenávajú literárne texty v časo-

vom priereze od antiky až po novovek, ba až po aktuálnu súčasnosť, 
bola venovaná konferencia s medzinárodnou účasťou Ideológia v premenách 
času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície, konaná 18.–19. novembra 2016 
na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Predložená 
publikácia s rovnomenným názvom obsahuje príspevky prezentované 
na tejto konferencii a je výsledkom užšieho výberu štúdií v procese ano-
nymného recenzného posudzovania.  

Publikáciu venujú slovenskí, českí a rakúski klasickí filológovia profe-
sorovi Danielovi Škovierovi k jeho životnému jubileu, sedemdesiatinám. 
Profesor Daniel Škoviera charakterom svojej vlastnej práce i práce svojich 
odchovancov výrazne ovplyvňuje aktuálny vedecký výskum v klasickej 
filológii na Slovensku a orientuje ho, okrem iného, aj na tému akcento-
vanú v tejto publikácii – prepojenie literatúry s politikou. Vzhľadom na 
dedikačný charakter majú v publikácii okrem vedeckých štúdií svoje 
miesto aj niekoľké laudácie, oslávencov stručný životopis, obrazová do-
kumentácia z jeho súkromného a pracovného života i tabula gratulatoria 
s menami kolegov a priateľov, ktorí vyjadrujú oslávencovi svoje srdečné 
priania. Osobitný druh prílohy predstavuje prehľadová štúdia Táne 
Kusej Klasickí filológovia a Slovenský rozhlas RTVS, v ktorej najčastejšie 
figuruje práve meno Daniela Škovieru. 

Hoci je časový i zemepisný rámec, do ktorého je téma zasadená, veľ-
mi široký, predsa z neho celkom pochopiteľne vystupuje do popredia 
novolatinská spisba v Uhorsku a in specie na Slovensku. Dôvodom tejto 
koncentrácie je nepochybne aj dostredivá sila osobnosti oslávenca, prof. 
Daniela Škovieru. Aj preto sa vedecká časť zborníka začína jeho príspev-
kom o vzťahu medzi politikou a poéziou v 16. storočí v Bardejove. 

P
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Po ňom príspevky v publikácii voľne sledujú kultúrnohistorickú peri-
odizáciu. Prvá skupina príspevkov špecifikuje spôsoby, akými sa slo-
vesné umenie zapojilo do služieb ideológií v literárnych pamiatkach 
staroveku, viac pozornosti však aj napriek tomu venuje rôznym formám, 
v ktorých odkaz antických diel, motívov a tém žil v nasledujúcich sto-
ročiach. Štúdia Franza Römera prezentuje Tacitove zámery ako historika, 
jeho vplyv na modernú historiografiu a politickú teóriu. Ukazuje, ako 
rôzni autori a komentátori v priebehu storočí využívali Tacitove texty 
podľa aktuálnych potrieb na posilnenie rozmanitých politických ideí. 
Príspevok Ireny Radovej sa zacieľuje na adaptáciu postavy Médeie 
v diele Christy Wolfovej z počiatku 20. st. V kontexte súčasnej utečenec-
kej krízy analyzuje Wolfovej pohľad na krehký vzťah medzi utečencami 
a ich hostiteľmi. Barbora Machajdíková si vzala pod drobnohľad juho-
picénske nápisy zo 6.–4. st. pred Kr. Vykresľuje, ako slovesné umenie na 
nich uchované slúži ideologickým zámerom vládnucich elít. Kurt 
Smolak predstavuje v zrkadle času, ako staroveká ceremónia triumfu ref-
lektuje meniace sa vzťahy medzi božstvom a človekom, všíma si postavu 
triumfujúceho veliteľa, cisára a neskôr i kresťanského Boha, ktorý víťazí 
nad smrťou a zlom. Na konkrétnych pamiatkach ilustruje, ako sa v zá-
padnej svetskej i sakrálnej architektúre uplatnil a umelecky rozvíjal sym-
bolizmus triumfálneho oblúka. 

Obdobie stredoveku je v publikácii zastúpené dvoma príspevkami. 
Wilken Engelbrecht sa venuje školským komentárom k Ovidiovým tex-
tom z 12. a 13. st., na ktorých sa vyučovala latinčina. Povahu filologických 
komentárov predstavuje na príklade textov troch majstrov z Orléansu. 
Adam Sitár skúma najranejšie záznamy o krížových výpravách v kroni-
kách zo začiatku 12. st. a zisťuje, že v tomto období bolo portrétovanie 
zbehov protirečivé, individuálne, ambivalentné a čiastočne oportu-
nistické. 

V bloku venovanom humanizmu sú príspevky zacielené na jeho star-
šiu fázu s pevnou väzbou na krajinu pôvodu v Taliansku, v početnejších 
výstupoch však rezonuje odkaz osobností odchovaných zaalpským hu-
manizmom a jeho reformným hnutím. Pozornosť bádateľov sa vo veľkej 
miere sústreďuje na kultúrnych a politických dejateľov s väzbou na teri-
tórium súčasného Slovenska. Juraj Franek venuje pozornosť postave 
Marca Iunia Bruta Mladšieho a jej recepcii v dielach talianskych huma-
nistov. Identifikuje rôzne názory na legitimitu násilného odstránenia 
nespravodlivého vladára u Danteho, Salutatiho, Petrarcu, Boccaccia, 
Machiavelliho a ďalších autorov. Ľudmila Buzássyová predstavuje dve 
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propagandisticky ladené a tematicky úzko prepojené diela talianskych 
humanistov, Galeotta Martia a Antonia Bonfinia. Diela analyzuje z po-
hľadu politických, ideologických, ale aj umeleckých cieľov, ktoré sledo-
vali ich autori v citlivom teritóriu sporov o nástupníctvo po Matejovi 
Korvínovi.  

Eva Frimmová približuje ideologické pozadie, mocenské a obchodné 
záujmy a stratégie krajín, ktoré sa zúčastnili na diplomatických rokova-
niach vedúcich k Prvému viedenskému kongresu 22. júla 1515. Imrich 
Nagy analyzuje reč, ktorú predniesol Mikuláš Oláh na Augsburskom 
sneme roku 1530. Identifikuje v nej myšlienky spisu Utilissima consultatio 
de bello Turcis inferendo, v ktorom Erazmus Rotterdamský zhromaždil 
hlavné argumenty pre vytvorenie jednotnej koalície kresťanských krajín 
proti osmanskej hrozbe. Z Erazmovho spisu Utilissima consultatio de bello 
Turcis inferendo vychádza aj Marcela Andoková vo svojom a pýta sa spo-
lu s autorom, za akých okolností je možné uplatňovať na druhých 
ľuďoch násilie. V analýze textu sa sústreďuje predovšetkým na argu-
menty o spravodlivej vojne“, ktoré Erazmus našiel v Žalme 28 a v die-
lach cirkevných otcov. 

Marta Hulková sleduje, ako sa pod vplyvom reformných myšlienok 
šíriacich sa v Európe v 15. a 16. st. v cirkevnom prostredí mení postoj 
voči úlohe hudby a ako sa tieto myšlienky odrážajú v hudobných pa-
miatkach zachovaných v Hornom Uhorsku. Ukazuje, že umelecká hod-
nota hudobných diel často prevážila nad konfesionálnym pôvodom.  

Dvoma štúdiami prispieva predstavovaný zborník do bohatého prú-
du sambukovského výskumu. Zuzana Kákošová sa vo svojom príspevku 
zaoberá vybranými emblémami, ktoré Sambucus venoval významným 
osobnostiam 16. storočia – panovníkom, biskupom a arcibiskupom, 
učencom, básnikom, tlačiarom, vysokým úradníkom cisárskeho dvora 
vo Viedni, či významným diplomatom. Analyzuje vzťah medzi autorom 
a adresátom a všíma si jeho reflexiu v básnickom texte emblému. Ivan 
Lábaj predstavuje ciceronianizmus ako štylistický ideál a analyzuje dô-
vody napodobňovania Ciceronovho štýlu, ktoré Sambucus predostiera 
vo svojom dialogickom diele svojmu žiakovi Jurajovi Bonovi.  

Novolatinskej spisbe autorov s väzbou na východnú časť dnešného 
Slovenska sú venované tri štúdie košických a prešovských neolatinistov. 
Jana Balegová predstavuje vo svojom príspevku politické postoje Juraja 
Wernera ako hodnostára mesta Prešov počas dvojvládia Ferdinanda I. a 
Jána Zápoľského po bitke pri Moháči a analyzuje, ako sa reflektujú 
v jeho príležitostnej poézii. František Šimon uvádza do širšieho kultúr-
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neho kontextu J. G. Macra Szepsia z Moldavy nad Bodvou a jeho veršo-
vú kritiku súdobých povolaní v diele De vera gloria, ktoré odráža ako 
autorovu ľudskú skúsenosť, tak inšpiráciu velikánmi latinskej literatúry. 
Už na obdobie baroka sa zameriava Erika Brodňanská. Predstavuje cnosti 
a neresti, ktoré podľa Jána Webera (Lectio principium 1665) sprevádzajú 
život každého vladára. V oslovi interpretuje nielen alúziu na vladára ako 
na zviera nesúce ťažké bremená vlády, ale aj odkaz na jeho húževnatosť, 
ktorú pri nesení svojich bremien nevyhnutne potrebuje ako osol, tak 
vladár. 

Analýze literárnej produkcie obdobia baroka sa venuje viacero ďalších 
príspevkov – vo veľkej miere sa orientujú na kultúrne pôsobenie histo-
rickej Trnavskej univerzity a trnavského jezuitského kolégia. Jozef Kordoš, 
pokračujúc vo svojom dlhodobom výskume, analyzuje tretí z panegy-
rikov obsiahnutých v súbore Tyrnavia Crescens z roku 1707 od Štefana 
Čibu, ktorý je venovaný arcibiskupovi Jurajovi Slepčianskemu pre jeho 
zásluhy o založenie Mariánskeho seminára v Trnave. Katarína Karabová 
skúma knižnú produkciu historickej Trnavskej univerzity z pohľadu 
podmienok i vzniku tlačí, predovšetkým v intenciách obojstranne výhod-
ného vzťahu medzi autorom a poprednými predstaviteľmi Trnavskej 
univerzity. In specie sa zameriava na okolnosti vydania epigramatických 
básní Františka Babaia. 

Nikol Sipekiová predstavuje kapušianskeho rodáka, jezuitu a rektora 
Trnavskej univerzity Gabriela Kapiho. Váži hodnotu jeho svedectva 
z bitky pri Viedni roku 1683, v ktorej sa rozhodovalo o ďalšom osude 
kresťanskej Európy, ako sa reflektuje v Kapiho školskej dráme Vienna 
Austriae defensa et Liberata. Svorad Zavarský prezentuje myšlienku Svätej 
koruny, ktorú presadzovali predovšetkým novolatinskí autori pochá-
dzajúci z územia dnešného Slovenska. Spomedzi nich si vyberá dielo 
Samuela Timona Corona Regni Ungariae admirabilis (1712), zaraďuje ho do 
širšieho kontextu domácej novolatinskej tradície, načrtáva jeho obsah 
a objasňuje špecifickosť jeho literárnej formy. 

Príspevok Zoltána Csehyho a Anikó Polgár  sa zameriava na básnika 
a náboženského rečníka Pála Ányosa, člena paulínskeho rádu, a analy-
zuje jeho rečnícky prejav z roku 1782, ktorý bol pre literárnu kritiku až 
donedávna neznámy. 

Dva príspevky zachytávajú niektoré z mnohých foriem, v ktorých an-
tika inšpirovala slovenskú literatúru. Erik Markovič skúma filozofickú 
koherentnosť, resp. funkčné a intencionálne deformovanie antických 
filozofických východísk v Gavlovičovej Valaskej škole a vzťah estetických 
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a ideologických parametrov v nej. Od baroka k osvietenstvu a klasicistic-
kej estetike sa presúva Erika Brtáňová. Na pozadí sporu estetických kon-
cepcií o zbierku Žehry predstavuje Záborského vzťah k antickej literatúre 
a povahu jeho inšpirácií ňou. Vysvetľuje, prečo Záborského predstava 
o podobe a tvare slovenskej literatúry vychádza po žánrovej a námetovej 
stránke vo veľkej miere z antických zdrojov.  

Do obdobia časovo nie veľmi vzdialeného od Záborského sa ponára 
Kateřina Bočková Loudová. Jej príspevok predstavuje tzv. „grécku orien-
táciu“ vo filológii českého obrodeneckého a poobrodeneckého obdobia. 
Ilustruje diletantské glotogonické predstavy o pôvode češtiny a objas-
ňuje, ako vlastenecké záujmy klasických filológov ovplyvňovali ich 
etymologické výklady gréckych či českých slov.  

Do prítomnosti siahajú dva záverečné príspevky. Erika Juríková ma-
puje zmeny v stredoškolskom a vysokoškolskom vzdelávacom systéme 
na Slovensku od deväťdesiatych rokov 20. st. po súčasnosť, ktoré mali 
dopad na výučbu latinčiny na Slovensku. Jana Grusková analyzuje situá-
ciu v slovenskom školstve z hľadiska gréčtiny a gréckej tradície. Oba 
príspevky si všímajú aj politické vplyvy a legislatívne zmeny, ktoré za 
pomoci nástroja akreditácie ochromili obrodný proces vo výučbe 
klasických jazykov, ktorý nastúpil po novembri 1989, ako aj negatívny 
dopad bolonského systému či nepriaznivých zmien vo vývoji súčasnej 
spoločnosti. 

 
Ľudmila Buzássyová, Erika Juríková 
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Preface 
 

 
 here is an undeniable link between public affairs, politics and 
literary works in the Mediterranean style of world literature. 
Specific forms of this link as being documented by literary texts 
from the time of Antiquity until Modern Age, and practically 

also until today, were in the centre of the conference with international 
participation entitled Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latin-
skej tradície (The Ideology in Time Transformations within the Monuments of 
Greek and Latin Traditions), which was held on 18–19 November 2016 on 
the grounds of the Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava. 
This publication under the same title consists of the contributions pre-
sented at this conference and is the result of a selection of studies that 
have undergone anonymous peer review process.  

This collection of studies is devoted to Prof. Daniel Škoviera on the 
occasion of his seventieth birthday, and is offered by Slovak, Czech and 
Austrian classical philologists who wished to celebrate this jubilee with 
him. Professor Daniel Škoviera, through both the nature of his works 
and those of his students, has had a remarkable influence on the current 
scientific research in the field of Classical Philology in Slovakia which he 
has directed towards the topic also accentuated in this publication -  that 
is the link between literature and politics. Because of its dedicatory 
character, the proceedings include besides scientific articles also a num-
ber of ceremonial speeches, the celebrant’s brief curriculum vitae, a visual 
documentation of his private and professional life, and a tabula gratulato-
ria with the names of colleagues and friends who wished to express their 
cordial regards. The overview study by Táňa Kusá, Klasickí filológovia a 
Slovenský rozhlas RTVS (Classical Philologists and Slovak Radio RTVS), is 
mostly dominated by the name of Daniel Škoviera and it represents a 
special type of annex. 

Although the time frame embraced by this topic is very broad, Neo-
Latin writings from the Kingdom of Hungary and in specie in Slovakia 
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still, rather naturally, come to the forefront. One of the reasons for this 
concentration is, indubitably, the centralizing power of the celebrated 
Prof. Daniel Škoviera. That is why the scientific part of the proceedings 
starts with Prof. Daniel Škoviera’s own article on the relationship between 
Poetry and Politics in 16th-century Bardejov. 

After this contribution, the articles presented in the proceedings follow 
cultural and historical periodization. The first group of articles specifies 
the ways in which literary art became involved in the service of ideology 
in the literary monuments of ancient history; more attention, however, is 
still paid to the various forms in which the messages of ancient works, 
themes and topics survived in the following centuries.  

The paper by Franz Römer presents Tacitus’ intentions as a historian 
as well as his influence on modern historiography and political theory. It 
shows how various authors and critics have used Tacitus’ texts for cen-
turies to support diverse political ideas. Irena Radová‘s article focuses on 
an adaptation of the character of Medea from Christa Wolf’s work from 
the beginning of the 20th century. In the context of the current refugee 
crisis, she analyses Wolf's view of the fragile relationship between refu-
gees and their hosts. Barbora Machajdíková takes a closer look at South-
Picene inscriptions from the 6th–4th centuries BC, describing how govern-
ing elites used preserved literary art for ideological purposes.   

In his study, Kurt Smolak explains how ancient triumphal ceremonies 
reflected the changing relationships between deities and men, while 
mirroring the character of a triumphant commander, emperor, and later 
also the Christian God who overcame death and evil. Using specific 
monuments, he illustrates how the symbolism of a triumphal arch was 
used and artistically developed in both secular and sacral Western archi-
tecture. 

The Middle Ages are represented by two contributions. Wilken 
Engelbrecht concentrates on the scholarly commentaries on Ovid’s texts 
from the 12th and 13th centuries that were used to teach Latin. He intro-
duces the nature of the philological commentaries, using the example of 
the three masters of Orléans. In his study, Adam Sitár examines the 
oldest records of the crusades in chronicles from the early 12th century, 
finding that the portrayals of the deserters were contradictory, individual, 
ambivalent and partially opportunistic during this period. 

In the section centred on Humanism, the articles focus on Humanism’s 
earlier stages, linking it to the land of its origin, Italy; although the 
messages from personalities inspired by cross-Alps Humanism and its 
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reform movement resonate in multiple articles. The researchers largely 
focus their attention on cultural and political personalities who can be 
linked to the territory of present-day Slovakia. Juraj Franek draws atten-
tion to the character of Marcus Junius Brutus the Younger and his treat-
ment in Italian humanists’ works. He identifies various opinions on the 
legitimacy of the violent removal of an unjust ruler, as depicted by 
Dante, Salutati, Petrarca, Boccaccio, Machiavelli and others. In her 
article, Ľudmila Buzássyová presents two propaganda-like and thematic-
cally-linked works of the Italian humanists Galeottus Martius and 
Antonius Bonfinius. She analyses these works from the viewpoint of 
politics, ideology, and the authors’ intended purposes in the sensitive 
environment of the succession disputes following Matthias Corvinus’ 
death.  

The paper by Eva Frimmová focuses on the ideological background, 
power and business interests and strategies of the countries that took 
part in the diplomatic negotiations that led to the First Congress of 
Vienna on July 22, 1515. Imrich Nagy analyses the speech presented to 
the Diet of Augsburg by Nicolaus Olahus in 1530. Here he identifies the 
theme of the publication, Utilissima consultatio de bello Turcis inferendo, in 
which Erasmus Roterodamus collated the key arguments for the creation 
of a unified coalition of Christian countries against the Otto-man threat. 
Marcela Andoková in her article also draws from Erasmus’ publication, 
Utilissima consultatio de bello Turcis inferendo, asking, like the author, 
under what circumstances it is possible to apply violence to other people. 
Analysing the text, she primarily concentrates on the arguments 
Erasmus found for a “righteous war” in Psalm 28 and the works of the 
church fathers. 

Marta Hulková observes how attitudes towards church music’s pur-
pose changed due to the Reformation spreading throughout Europe in 
the 15th and 16th centuries, as well as the way these are reflected in the 
musical monuments that have been preserved in Upper Hungary. She 
demonstrates that the artistic value of the musical works often 
outweighed their confessional origin. 

The presented collection contributes two studies to the trend of Sam-
bucus research. Zuzana Kákošová in her article focuses on selected em-
blems Johannes Sambucus assigned to some of the important personali-
ties of the 16th century – lawyers, bishops and archbishops, scholars, 
poets, publishers, high officials in the emperor’s court in Vienna and 
important diplomats. She analyses the relationship between the author 
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and the reader, and notes his reflections in the poetic text of an emblem. 
Ivan Lábaj presents Ciceronianism as the ideal of stylistics, and analyses 
the reasons for imitating Cicero's style in the manner that Sambucus 
presented in his dialogical work to his student, Georgius Bona.  

Three studies from Košice and Prešov Neo-Latinists are about the 
Neo-Latin works of authors linked to the Eastern part of today’s 
Slovakia. In her contribution, Jana Balegová introduces the political 
attitudes of Georg Werner, a dignitary from the town of Prešov, during 
the dual government of Ferdinand I and John Zápolya after the Battle of 
Mohács, and analyses their reflections in his occasional poetry. František 
Šimon  places J. G. Macer Szepsius from Moldava nad Bodvou into a 
wider cultural context by highlighting his rhymed criticism of the then 
contemporary professions in his work De vera gloria, and reflecting both 
the author’s experience with people and his being inspired by the giants 
of Latin literature. Erika Brodňanská focuses on the Baroque period. She 
presents virtues and vices that, according to Weber, may be found in the 
lives of all rulers. She uses the image of a donkey not only as an allusion 
to a ruler as an animal carrying the heavy yoke of government, but also 
as a reference to the tenacity needed by both a donkey and a ruler when 
carrying their burdens. 

A number of other articles are centred on the analysis of literary 
works from the Baroque period, largely focusing on the cultural impacts 
of the historic Universitas Tyrnaviensis and the Jesuit College in Trnava. 
Jozef Kordoš in his contribution, following his long-term research, ana-
lyses the third panegyric from the Tyrnavia Crescens set of 1707 by Ste-
phanus Csiba, which was devoted to archbishop George Szelepcsenyi for 
his achievements concerning the establishment of the Marian Seminar in 
Trnava. In her study, Katarína Karabová researches the historic Univer-
sitas Tyrnaviensis’ book production in terms of the conditions of their 
creation, paying particular attention to the interest of a mutually beneficial 
relationship between the author and significant representatives of the 
University of Trnava. In specie, she focuses on the circumstances of the 
publication of the epigrammatic poems of Franciscus Babai. 

Nicol Sipekiová introduces Gabriel Kapi, a native of Kapušany, a 
Jesuit and rector of the University of Trnava. She assesses the value of his 
testimony from the Battle of Vienna in 1683 where the destiny of Christian 
Europe was to be decided, as reflected in Kapi’s school drama called 
Vienna Austriae defensa et Liberata. Svorad Zavarský presents the idea of 
the Holy Crown that was primarily supported by Neo-Latin authors 
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from the territory of present-day Slovakia. Out of these, he chooses the 
work of Samuel Timon, Corona Regni Ungariae admirabilis (1712), placing 
it in the wider context of the domestic Neo-Latin tradition, outlining its 
content and clarifying the specific nature of his literary form. 

The article by Zoltán Csehy and Anikó Polgár concentrates on the 
poet and religious speaker Pál Ányos, a member of the Pauline Fathers, 
and analyses Ányos’ speech from 1782 which until recently has been 
untouched by literary criticism.  

Two articles depict some of the many forms in which classical an-
tiquity inspired Slovak literature. In his study, Erik Markovič examines 
the philosophical coherence, or the functional and intentional deforma-
tion of ancient philosophical assumptions in Gavlovič’s Valaská škola, as 
well as the relationship between the aesthetic and ideological parameters 
in the work. Erika Brtáňová moves on from the Baroque period to the 
Enlightenment and classicist aesthetics. With the backdrop of the Žehry 
collection dispute concerning aesthetic concepts in her study, she intro-
duces the relationship to ancient literature and the nature of the inspi-
ration it provided. She then explains why Záborský’s idea of the image 
and shape of Slovak literature draws largely from ancient sources in 
terms of genres and themes.  

Kateřina Bočková Loudová goes even more deeply into the period of 
Enlightenment, which is not too distant, time-wise, from Záborský. Her 
article introduces a so-called “Greek Orientation” in the philology of the 
Czech revivalist and post-revivalist period. She illustrates dilettante 
glottogonic ideas regarding Czech’s origin, explaining how the national 
interests of classical philologists influenced their etymological 
interpretations of Greek or Czech words.  

The last two texts are drawn from the present. In her study, Erika 
Juríková maps out the changes in Slovakia’s secondary and tertiary edu-
cation system since the 1990s that have influenced the state of teaching 
Latin in Slovakia. Jana Grusková, on the other hand, analyses the 
situation in the Slovak educational system with regard to the Greek 
language and tradition. Moreover, both contributions also examine poli-
tical tendencies and legislative changes which, while using accreditation 
as a tool, led to a halt of the revival of classical languages that began after 
the Velvet Revolution, as well as the negative consequences of the Bologna 
Process and hostile changes in the modern society.  

 
Ľudmila Buzássyová, Erika Juríková 
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I. 
 anielem Škoviera, professorem clarissimum, collegam caris-
simum quicumque laudare voluerit, a loco quodam communi 
laudis personae satis noto initium capere debebit, qui tamen 
locus – vera fides! – attributo, quod est communi, careat. Illius 

namque de Latinitate patriae suae partiumque Europae orientalium bene 
meritis ipso primo intuitu omnis suspicio laudis ficticiae facile refellitur –
de iis illius meritis loquor, quibus nos litterarum Latinarum investigato-
res reapse docuit permulta et fuisse et esse earum monumenta, quae non 
neglegebamus tantum, sed quae esse omnino ignorabamus. Quis enim 
nostrum, qui in regionibus Europae centralis vel occidentalis ante annum 
circiter millesimum nongentesimum educati philologorum munere 
fungentes operam navabamus, ante studia Danielis Škoviera in epistulas 
Leonardi Stöckel, discipuli Melanchtonis, vel in rationem, quae interces-
sisset inter Iohannem Antonium Cassoviensem et Erasmum illum Rote-
rodamum, vel in artem versificandi Valentini Ecchii, licet ille Lindavii 
natus sit, Cracoviae morantis, strenue incubuit, quamquam hi omnes 
multique alii pars magna cultus atque humanitatis nostrae patriae com-
munis eiusdemque rei publicae litterarum fuerunt, humanitatis videlicet 
Europaeae? Hac autem aetate, cum Europa, olim bipertita, videtur esse 
unita – haud scio an recte dicas – eo magis dandam esse operam censeo, 
ne favores partium recordationi considerationique communis patrimonii 
praevaleant! Hoc ne cum communi neque doctorum solum detrimento 
fiat, praeter alios labores aliasque moles ingeniis velut Danielis Škoviera 
opus erit. DIXI! 
 

Curtius Smolak 
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II. 
 

 ážení kolegovia, milí priatelia, takto Vás môžem osloviť 
nepochybne aj preto, že tvoríme priateľské spoločenstvo, 
ktorého spojivom je Daniel Škoviera. Akoby desať cností, ktoré 
spomína profesorov Valentín Ecchius v dialógu De mundi 

contemptu et virtute amplectanda... sedelo spolu s ním v jeho pracovni, 
sprevádzalo ho na každom kroku a láskavo pritakávalo jeho slovám. 
Hoci dnešná hektická doba  neponúka veľa príležitostí na spoločné 
stretnutia, posedenia či aspoň „postátia“ pri poháriku vína, predsa aj tie 
krátke chvíle, ktoré spolu s ním trávime, sú pre nás, jeho kolegov a 
žiakov, nielen plné pracovných podnetov, ale aj vzpruhou, priateľským 
naštartovaním, vždy sprevádzaným jeho sviežim humorom. 

Svojím skromným a nenápadným, ale napriek tomu veľmi jednoznač-
ným pôsobením prof. Škoviera ovplyvnil vedecký, ale aj osobnostný rast 
troch generácií klasických filológov. 

Veľmi výrazne vnímame jeho pôsobenie v deväťdesiatych rokoch a 
v rokoch nasledujúcich. My, ktorí by sme sa radi označili za mladších, 
hoci sme nimi už len relatívne, sme mali to šťastie a mohli sme už byť 
svedkami uznania, ktorého sa mu v nových spoločenských pomeroch 
dostalo za jeho prácu. 

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť pána profesora vyniká pozo-
ruhodnou šírkou i hĺbkou. Pokrýva grécku aj latinskú antiku, neskorú 
antiku kresťanskú, literárne pamiatky latinského humanizmu i baroka.   

Ako žiak prof. Okála sa však asi najhlbšie ponoril do novolatinskej 
spisby osobností  spätých s prostredím dnešného Slovenska a pre túto 
oblasť nadchol a stále nadchýna ďalších nasledovníkov. Od sedemde-
siatych rokov sa stal hlavným objektom jeho skúmania Leonard Stöckel. 
Potom predstavil akademickej verejnosti Jána Antonina Košického, de-
väťdesiate roky priniesli mimoriadne bohatú úrodu prác o Valentinovi 
Ecchiovi, nasledoval Ján Kazi. K týmto a ďalším osobnostiam novola-
tinskej literatúry sa zakaždým v nových súvislostiach  stále vracia.  

Ako prekladateľ si Daniel Škoviera úspešne meral sily s tými najvy-
nikajúcejšími, s Ciceronom, Plutarchom, Ammianom Marcellinom, sv. 
Augustínom, Gregorom z Nazianzu, Bazilom Veľkým a zabudnúť roz-
hodne nesmieme na jeho spoluautorstvo na ekumenickom preklade 
Svätého písma. Mená humanistických autorov možno nemajú natoľko 
zvučný cveng v ušiach našej súčasnej kultúrnej verejnosti, o to dôležitej-
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šie však je, že vďaka svojmu prekladateľovi a editorovi mohli prehovoriť 
aj k slovenskému čitateľovi. 

Neoceniteľná je vytrvalá redakčná a edičná práca pána profesora spoje-
ná s cudzojazyčným vedeckým periodikom Graecolatina et Orientalia našej 
fakulty, ktorým sa slovenská klasická filológia už desaťročia prezentuje 
svetovej odbornej verejnosti, ako aj s periodikom Sambucus Trnavskej 
Univerzity, ktoré približuje odbor nášmu publiku.  

Významnou mierou prispel Daniel Škoviera k rozvoju fakulty, na kto-
rej pôsobí. Vo vedeckej oblasti je svojimi piatimi stovkami publikačných 
výstupov jedným z jej najplodnejších pracovníkov.  

O priblíženie antickej kultúry a jej dedičstva širšej verejnosti sa za-
slúžil dlhoročným pôsobením v Slovenskej jednote klasických filológov 
a pravidelným vystupovaním v Slovenskom rozhlase (RTVS).  

Dlhoročná spolupracovníčka klasických filológov a nadšenkyňa kla-
sickej filológie, Táňa Kusá, nazýva Daniela Škovieru podľa vzoru Štefana 
Žáryho „pevcom zlatoústym“. A vskutku, to, čo pán profesor odovzdáva 
mladším, nie je len poznanie antickej kultúry, ale aj poznanie média, 
v ktorom si bohatý obsah nachádza adresáta, našej slovenčiny. Hoci je 
štylistické majstrovstvo pána profesora pre nás nedosiahnuteľnou mé-
tou, môžeme sa tešiť aj z toho, že vďaka nemu sa v slovnej zásobe jeho 
žiakov uchovávajú slová ako „mätež“, „dovedna“, „na dôvažok“, „dedo-
vizeň“ či „roveň“.   

Študenti si zapisujú aj jeho apophthegmata, najmä z hodín štylistiky: 
„Vidím, že ste bojovali, ale boj sa dá aj prehrať.“ „Toto ste asi nepre-
kladali pod šťastnou hviezdou.“ 

Nie sú to však len plody filologickej akríbie, ktoré sa hrdo hlásia 
k svojmu tvorcovi. Kolegovia poznajú aj produkty iných jeho pozoru-
hodných zručností. Nejedna gazdiná by veru rada upiekla takú štrúdľu 
ako pán profesor! 

Jeho nadšenie pre hudbu a aktívne pôsobenie v zbore Chysostomos 
sú dobre známe. Rovnakú lásku, akú má k spevu, má však aj k futbalu. 
Tak ako sa realisticky naučil radovať z relatívne dobrého štylistického 
výkonu svojich študentov, dokáže triezvo zvážiť aj reálne možnosti 
domáceho futbalového tímu a úprimne sa tešiť z výsledku 0-0. 

Aj vďaka chápavému zázemiu veľkej rodiny môžeme spolu s osláven-
com bilancovať zmysluplný život vedca i zaujímavý a naplnený príbeh 
človeka. 

Profesor Škoviera vychoval niekoľko generácií klasických filológov, 
ktorí dnes pôsobia na akademických a vedeckých pracoviskách po celom 
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Slovensku i v zahraničí. Ukázal im cestu a odovzdal štafetu, aby 
pokračovali v diele, ktoré začali jeho učitelia a ktoré on po desaťročia s 
láskou a nadšením zveľaďoval.  

Bude na nás, jeho žiakoch, aby sme onen pomyselný klasickofilolo-
gický štafetový kolík raz odovzdali ďalej.   

 
Ľudmila Buzássyová, Jana Grusková 
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III. 
 

Ad Danielem professorem carmen 
 
Magistrorum magistrum omnis nostrum laudet 
Ad honorem ipsius chorus gratus cantet 
Guttur nunc laudantium toto orbi claret 
Ingens magnus optimus semper vivus manet. 
 
Sambucum et Ecchium de pulvere vocat 
Tunc scribentes revocat aevo nostro locat 
Romanorum rhetores Slovaciae donat 
Okalis ut collega vertendo laborat. 
 
Nostram ignorantiam maluit vitare 
Omnem sitim doctrinae imbuit nectare 
Scientiam antiquam novit demonstrare 
Temporibus modernis et rudibus dare. 
 
Reficiens animum dum amicos captat 
Ore simul oculo iocus dulcis saltat 
Otio pro salute corporis non vacat 
Pedifolle ludere die solis amat. 
 
Tumor insolentiae abest eius menti 
Iam linguarum peritus doctus patet genti 
Matrem almam extollit totae continenti 
Opera eius clara sunt fere quingenti. 
 
Devotus a puero Deo sustinenti 
Ad gloriam ipsius voce vehementi 
Numquam vacat canere hymnos permanenti 
Immortali Domino Christo omnipotenti. 
 
Ecclesiam maternam amat fideliter 
Libens saepe eligit sibi artum iter 
Iesum imitari vult sanctis similiter 
Sperans domum divinum gradi celeriter. 
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Cum sit pater providus familiae suae 
Officia paterna praestat assidue 
Vxori ac filiis perdilectus cluet 
In globulo nepotum avus laete ludet. 
 
Edere sum oblitus cui carmen erat 
Revelare debeo quare versus ferat 
Ad septuagesimum annum processerat 
Eia plus quam professor Daniel Skoviera. 

 
Robert Horka, Marcela Andoková 
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Daniel Škoviera – biografický portrét∗  
 

Ľudmila BUZÁSSYOVÁ, Erika JURÍKOVÁ 
 

 
 roku 2016 oslávil sedemdesiatiny klasický filológ, neolatinista, 
prekladateľ a vysokoškolský pedagóg profesor Daniel Škoviera.  
Narodil sa 30. novembra 1946 vo východoslovenskej dedine 
Mikulášová v bardejovskom okrese, v budove gréckokatolíckej 

fary ako v poradí druhé dieťa. Mal tri a pol roka, keď bol jeho otec i s ro-
dinou nútený rodnú dedinu opustiť. V úsilí rozbiť cirkev ako hlavného 
ideologického súpera a tiež v snahe upevniť zväzky so Sovietskym zvä-
zom štátna moc v apríli 1950 zakázala gréckokatolícku cirkev a pokúsila 
sa vnútiť veriacim pravoslávie. Rodina gréckokatolíckeho kňaza Jána 
Škovieru bola po krátkom pobyte v jeho rodisku Vernári a v domovskej 
obci jeho manželky Ťahanovciach v októbri 1951 vysťahovaná do Čiech. 
Tak sa krajom detstva Daniela Škovieru stala Českomoravská vysočina, 
najprv časť Rozkoš na okraji Havlíčkovho Brodu, potom Skrýšov a napo-
kon až do roku 1963 Ulrichov mlyn na samote pod Koječínom, kde chodil 
5 rokov do jednotriedky, potom ako cezpoľný do Herálca pri Humpolci. 
K rokom exilu v drsnom, no krásnom kraji a k nezabudnuteľným učite-
ľom sa rád vracia v spomienkach i fyzicky.  

V Herálci ho miestni komunisti nasmerovali do Ostravsko-karvinských 
baní za učňa. Rodičia, pravdepodobne na radu riaditeľa školy, využili 
chaos administratívnej reorganizácie štátu a poslali ho k strýkovi do 
Popradu, kde sa mu podarilo dostať na popradskú strednú ekonomickú 
školu. Aj vďaka podpore žičlivých učiteľov tejto vzdelávacej inštitúcie, 
najmä triedneho učiteľa Juraja Súletého, i dávke šťastia, ktoré v rokoch 
politického uvoľnenia stálo na jeho strane, sa prihlásil na štúdium na 
Filozofickej fakulte v Bratislave, hoci o študijnej kombinácii latinský a 
francúzsky jazyk napokon rozhodla náhoda. Tesne pred prijímacími skúš-
kami totiž súhlasili nadriadené orgány, že sa smie otvoriť aj kombiná-  
––––––––––– 
 ∗ Portrét bol zostavený podľa osobných zápiskov Daniela Škovieru a starších 

podkladov. 
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cia latinčina – francúzština, a tak tí, ktorí mali záujem, mohli absolvovať 
ústnu skúšku aj z latinčiny. Pre Daniela Škovieru, ktorý sa pôvodne hlásil 
na štúdium francúzštiny a španielčiny, ale ktorého latinčina priťahovala 
od miništrantských čias, bola voľba jasná. Na skúške sa prvý raz stretol 
s profesorom Miloslavom Okálom, ktorý navrhol jeho prijatie. Tak sa 
školským rokom 1965/66 začala jeho kariéra klasického filológa.  

Na rozdiel od Popradu bola atmosféra na bratislavskej filozofickej 
fakulte slobodomyseľná. Aj fakultná zväzácka organizácia pracovala len 
formálne. Daniel Škoviera pôsobil v štruktúrach tzv. tajnej cirkvi, v poza-
dí ktorých stál MUDr. Silvester Krčméry a ktorá bola činná paralelne 
popri oficiálnej.  

Ešte počas štúdia Daniel Škoviera zbieral svoje prvé pedagogické 
skúsenosti, keď vyučoval na gymnáziu na Novohradskej ulici, kde bola 
v roku 1968/69 popri latinčine zavedená aj gréčtina.  

Pred koncom letného semestra 1969/70 prof. Okál spolu s prof. Špa-
ňárom, ktorý vtedy viedol katedru a súčasne bol prodekanom fakulty, 
navrhli Danielovi Škovierovi miesto asistenta. O tom, že od 1. augusta, 
v období začínajúcej sa normalizácie, mohol na asistentské miesto nastú-
piť, nerozhodli len jeho výborné študijné výsledky, ale aj zmierlivo 
formulované komplexné hodnotenie od vedúceho katedry. Od prvého 
náporu aplikovania dokumentu Poučenie z krízového vývoja v strane a spo-
ločnosti ho v podstate uchránila prezenčná vojenská služba. Po roku sa 
vrátil z Československej ľudovej armády a ujal sa asistentských povin-
ností na katedre, ktorá vtedy niesla názov Katedra klasickej a románskej 
filológie. V máji 1972 získal titul PhDr. V tom istom roku sa oženil s ro-
denou Bratislavčankou Máriou Mockovou, absolventkou angličtiny a 
nemčiny na filozofickej fakulte.  

Napriek výraznému formujúcemu vplyvu oboch profesorov, Špaňára 
i Okála, ktorí pôsobili v slovenskej klasickej filológii v období Škovie-
rových akademických počiatkov, stal sa jeho pracovným vzorom prof. 
Miloslav Okál, ktorý nasmeroval jeho akademické záujmy na oblasť neo-
latinistiky. V období silného ideologického tlaku pozornosť venovaná 
dielam slovenskej minulosti demonštrovala národný rozmer dovtedy skôr 
defenzívnej a exkluzívnej klasickej filológie a v istom zmysle prispela 
k jej záchrane. 

Ako odborný asistent pôsobil Daniel Škoviera na pracovisku aj po Oká-
lovom predčasnom a politicky podfarbenom odchode do dôchodku až 
do roku 1979. Od októbra 1979 bola jeho klasicko-filologická kariéra 
prerušená, pretože ako praktizujúci kresťan predstavoval v očiach štátnej 



 27 

moci pre pedagogický proces ideologické nebezpečenstvo. Vedenie fakul-
ty neprihliadlo na návrhy ostatných členov katedry, ktorí v protestných 
listoch žiadali, aby Daniel Škoviera i s Evou Vajcíkovou, ktorá v tom čase 
upadla do nemilosti spolu s ním, pôsobili na katedre naďalej v tzv. Od-
delení, teda na nepedagogických miestach. Daniel Škoviera sa teda stal 
pracovníkom Kabinetu teórie a dejín žurnalistiky FiF UK, ktorý v tej dobe 
prichýlil niekoľkých bývalých členov strany. Počas pôsobenia na žurna-
listickom kabinete sa pokúšal postúpiť k titulu candidatus scientiarum, 
podmienke pre ďalší postup, ale ako v Bratislave, tak i v Prahe strosko-
tával zo známych dôvodov, ktoré nemali základ v jeho odbornosti. 
Napriek tomu na toto obdobie nespomína celkom nerád, pretože mu 
pod vedením tolerantného vedúceho žurnalistického pracoviska, prof. 
Ľudovíta Jacza, umožnilo pracovať „v závetrí“ komunistického režimu 
a prekladať diela antických i kresťanských autorov, ktoré neskôr, v no-
vých spoločensko-politických pomeroch, publikoval. Už v tomto období 
aktívne pracoval v rámci cyklu Antická knižnica aj pre Slovenský rozhlas. 

Na svoje pôvodné klasickofilologické pracovisko sa Daniel Škoviera 
vrátil 1. mája 1989. Nastúpil na nepedagogické miesto do spomínaného 
Oddelenia, už od začiatku školského roka 1989/90 však začal – hoci len 
polooficiálne – aj prednášať. Rušné udalosti novembra 1989 prežíval na 
katedre spolu so študentmi. Po novembri sa mu konečne otvorila cesta 
pre normálnu kariéru. R. 1992 sa habilitoval prácou Studia Stockeliana 
humanistica, r. 2002 obhájil dizertačnú prácu Bardejovčan Valentín Ecchius 
a jeho učebnica Ars versificandi kvôli získaniu titulu PhD. a r. 2003 na svojej 
materskej fakulte predniesol inauguračnú prednášku na tému Báseň 
o užitočnosti priateľstva a svornosti od Valentína Ecchia. Ako profesor zastá-
val funkciu vedúceho Katedry klasickej a semitskej filológie FiF UK od 
r. 2004 do r. 2013.  

Pedagogické a vedecké pôsobenie jubilanta je späté nielen s jeho Alma 
Mater. Po revolúcii 1989 začal vyučovať gréčtinu na Rímskokatolíckej bo-
hosloveckej fakulte v Bratislave a v Aloisiane Teologickej fakulty Trnav-
skej univerzity. V roku 1992 sa stal jedným zo zakladateľov obnovenej 
Trnavskej univerzity, ktorá nadviazala na činnosť svojej predchodkyne 
zo 17. a 18. storočia. V meniacej sa politickej klíme si uvedomoval, že se-
riózny výskum latinskej literatúry slovenskej proveniencie sa dá robiť len 
s dostatočnými znalosťami latinského jazyka a kultúry, ktoré u takmer 
celej jednej generácie absentujú. Preto sa špecializáciou novovzniknutej 
Katedry klasických jazykov, na ktorej čele stál od jej vzniku až do r. 2014, 
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stalo novolatinské písomníctvo, a to s akcentom na produkciu historickej 
Trnavskej univerzity.  

V pedagogickej praxi sa Daniel Škoviera zameriaval na normatívnu 
gramatiku latinského a gréckeho jazyka, prednášal úvod do štúdia kla-
sickej filológie, novolatinské písomníctvo v Európe i na Slovensku, antickú 
mytológiu, antické náboženstvo, metriku a versológiu, základy textovej 
kritiky, viedol prekladové aj interpretačné grécke semináre i latinské 
i špecializované semináre pre doktorandov. Pre študentov klasických 
jazykov sú aj po mnohých rokoch od skončenia štúdia nezabudnuteľné 
jeho hodiny latinskej štylistiky. Škovierovským humorom podfarbené 
hľadanie správnych riešení náročných gramatických rébusov inšpiruje 
niektorých z nich, aby sa na jeho hodiny štylistiky vracali aj s odstupom 
času, i bez tlaku nutnosti absolvovať povinný kurz, napríklad počas 
doktorandského štúdia. 

Vo vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti sa pozornosť Daniela 
Škovieru sústreďuje jednak na antické diela a spisy kresťanskej antiky, 
jednak na literárne pamiatky latinského humanizmu a literárneho baroka.1 
Ako žiak zakladateľa slovenskej neolatinistiky, profesora Miloslava Okála, 
výrazne posunul a rozšíril práve horizonty neolatinistického výskumu. 
Akademickej, ale aj širšej verejnosti prestavil niekoľko dovtedy málo 
známych osobností spätých s prostredím dnešného Slovenska, Leonarda 
Stöckela, Jána Antonina Košického, Valentína Ecchia či Jána Kaziho. 
Z tejto oblasti vedeckej pôsobnosti pochádza i spomínaná monografia 
Bardejovčan Valentín Ecchius a jeho učebnica Ars versificandi (2002). Obdiv 
a úcta, ktoré prechovával k svojmu učiteľovi, našli stelesnenie v mono-
grafii Miloslav Okál. Prvý slovenský profesor klasickej filológie (2014). Kniha 
drží prvenstvo medzi publikáciami o profesoroch Univerzity Komen-
ského.  

Rešpekt medzi odborníkmi si získali profesorove bilingválne edície 
latinsky písaných humanistických diel slovenskej proveniencie, či už 
v rámci ním založenej edície Scrinium Latino-Slovacum, v ktorej vyšla 
o. i. jeho edícia menších Ecchiových diel (2006) a diela barokového au-
tora Jána Kaziho Stoa vetus et nova (2009), či už mimo tohto edičného 
radu, napr. latinsko-slovenské vydanie anonymného spisu O írečitej spisbe 
Slovákov (2005). Pre poznanie významu latinského humanizmu v sloven-
ských kultúrnych dejinách má neoceniteľný význam obsiahla edícia 
prekladov Latinský humanizmus (2008). Ďalším významným editorským 

––––––––––– 
 1  Pozri bibliografiu Daniela Škovieru na s. 405-432. 
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počinom bolo iniciovanie edície Bibliotheca Antiqua Christiana, v rámci 
ktorej Daniel Škoviera vydal napr. aj vlastné preklady sv. Bazila Veľ-
kého: Povzbudenie mladým; Listy I (r. 357–374) (1999) a Listy II (r. 375–378), 
Hexaémeron (2002).  

Za to, že mohli prehovoriť k dnešnému čitateľovi aktuálnym a nielen 
odbornej, ale aj laickej verejnosti prístupným jazykom, vďačia Danielovi 
Škovierovi aj mnohé postavy základných diel svetovej literatúry, pre-
dovšetkým rečník Cicero (1982), ale aj historici Ammianus Marcellinus 
(1988), za preklad ktorého bol ocenený cenou Jána Hollého, a Plutarchos 
(2008), ktorého súbežné životopisy boli na preklad časovo vari ešte 
náročnejšie. Spolupracoval na ekumenickom vydaní Biblie, ktorá vyšla v 
roku 2008. Nielen ako majster prekladateľ, ale aj ako teoretik ume-
leckého prekladu Daniel Škoviera obohacuje slovenskú kultúru a dozerá 
na výchovu prekladateľského dorastu.  

Neoceniteľná je aj vytrvalá redakčná a edičná práca profesora Škovieru 
spojená s vedeckými periodikami Graecolatina et Orientalia Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Sambucus Trnavskej Uni-
verzity. Ako člen autorského kolektívu sa spolupodieľal na príprave 
modernej klasicko-filologickej encyklopédie Der Neue Pauly, ako člen re-
dakčnej rady spolupracuje s periodikom Auriga FFUK v Prahe. Jeho 
meno figuruje v redakčnom kruhu časopisu Listy filologické, Folia philolo-
gica, ktoré vydáva Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu 
AVČR a v redakčnej rade časopisu Graeco-Latina Brunensia Ústavu kla-
sických studií FFMU v Brne. 

Daniel Škoviera bol aktívnym členom vedeckých rád oboch filozofic-
kých fakúlt, na ktorých pôsobil. Niekoľko funkčných období zotrval na 
čele Slovenskej jednoty klasických filológov, ktorej poslaním je šíriť poznatky 
o antickom svete a o vedných disciplínach zaoberajúcich sa tradíciami 
antiky. Tieto poznatky šíri aj v širšom okruhu recipientov vďaka dlho-
ročnej spolupráci so Slovenským rozhlasom. Za trvalý prínos v oblasti 
slovesného umenia mu bola udelená cena Fra Angelica za rok 2008. Pri 
príležitosti životného jubilea mu dekan Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave v novembri 2016 udelil zlatu medailu „Za zá-
sluhy o Filozofickú fakultu Univerzity Komenského“. V roku 25. výročia 
znovuobnovenia Trnavskej univerzity mu na sklonku roka 2017 odovzdal 
rektor tejto univerzity pamätnú medailu. 

Láskavý a chápavý okruh jeho najbližších – manželky, štyroch detí 
a dnes už šiestich vnúčat – umožnil profesorovi Škovierovi venovať sa 
tomu, čo jeho život napĺňa zmyslom i uspokojením. Okrem rodiny a práce 
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je jeho veľkou láskou hudba. Zborový spev vníma ako službu a prostrie-
dok, ktorý smeruje ľudí na vnímanie krásy ako jednej z podstatných 
vlastností Boha. 

Profesionálny nadhľad, tolerancia, vľúdnosť, bohaté skúsenosti, schop-
nosť hľadať a nachádzať východiská aj zo zdanlivo neriešiteľných situá-
cií sú dôvodom, prečo sa jeho kolegovia naňho s dôverou obracajú nielen 
s pracovnými problémami, ale aj v ľudsky ťažkých chvíľach. 

Pri príležitosti sedemdesiatin mu jeho spolupracovníci, priatelia a žiaci 
želajú mnoho tvorivých síl, predovšetkým však veľa zdravia a osobnej 
pohody. 
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