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Meno, priezvisko, tituly Mgr. Helena Panczová, PhD. 

Rok narodenia 1975 

Vysokoškolské vzdelanie 
 1993 – 1998 Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava  

(Mgr.  Klasická filológia – História) 

 1998 – 2001 Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava  

(PhD. Klasické jazyky) 

Ďalšie vzdelávanie 

 jún – aug. 1996 Letný kurz moderného gréckeho jazyka 

Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α. – Aténska univerzita, Atény, Grécko 

 1999 – 2000, 

2000 – 2001 

Biblická hebrejčina 1, 2, 3, 4 

kurzy na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, Bratislava 

 júl – aug. 2003 Letný kurz moderného gréckeho jazyka 

I.M.X.A. – Inštitút pre balkánske štúdiá, Thessaloniki, Grécko 

Certifikát moderného gréckeho jazyka (úroveň 7 z 12, stupeň A) 

 sept. – dec. 2004 

dec. 2004 

Course of Proficiency in English, British Council Bratislava 

University of Cambridge ESOL Examination 

Certificate of Proficiency in English (CPE = úroveň C2, stupeň A) 

 jan. – dec. 2012 Finnish for Foreigners: Suomi 2, Suomi 3, Suomi 4 (úroveň A2), 

Jazykové centrum, Helsinská univerzita, Fínsko 

 jan. – jún 2015 Taliančina (úroveň B1), Taliansky kultúrny inštitút, Bratislava 

 sept. 2016 Summer school in Digital Humanities (text encoding and 

alignment) London University/Sofia University, Bulharsko 

Zamestnanie a výskumné pobyty 
 sept. 1998 – sept. 2015 

 

(nov. 2003 – sept. 2008) 

Trnavská univerzita, Teologická fakulta, 

Katedra biblických a historických vied 

(vedúca katedry) 

 nov. – dec. 1999, 

sept. 2001 – jún 2002 

Trnavská univerzita, Filozofická fakulta 

Katedra klasických jazykov 

 okt. 2008 – feb. 2009 Výskumný pobyt: Teologická fakulta, Universität Wien, 

Rakúsko 

 jan. – máj 2010 Výskumný pobyt: Pápežský biblický inštitút, Rím, 

Taliansko 

 okt. 2011 – dec. 2012 Výskumný pobyt: Teologická fakulta, Helsinská 

univerzita, Fínsko 

(+ prednášky v letnom semestri 2011/12) 

 okt. 2015 – júl 2016 Pápežský biblický inštitút, Rím: Invited Professor 



 okt. 2016 – august 2017 Pápežský biblický inštitút, Rím: Post-doc Researcher 

 sept. 2017 – súčasnosť Trnavská univerzita, Teologická fakulta, 

Katedra biblických a historických vied 

Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety) 
 Katedra bibl. a hist. vied TFTU 

 

latinčina, biblická gréčtina, 1998 – 2008 aj 

latinský patristický seminár) 

 Katedra klasických jazykov FFTU klasická gréčtina 

 Teologická fakulta, Helsinki Staroveká alegorická exegéza (Gregor z Nyssy) 

 Pápežský biblický inštitút Biblical Greek for English speaking students 

Výskumné projekty 

A. hlavný riešiteľ (5 projektov) 

 Staroveká kresťanská knižnica projekt VEGA 1/3595/06 (2006 – 2008) 

 Staroveká kresťanská knižnica projekt Teologickej fakulty TU (2009 – 2012) 

 Grécko-slovenský slovník projekt Teologickej fakulty TU (2005 – 2012) 

 Duchovný výklad Biblie projekt Teologickej fakulty TU (2013 – 2015) 

 Vysokoškolská učebnica biblickej 

gréčtiny 

projekt Teologickej fakulty TU (2014 – 2015) 

 Latin for Theologians 

(Vysokoškolská učebnica latinčiny 

pre teológov) 

Arcibiskupský úrad Bratislava / Renovabis 

SK022739 (2018) 

B. spoluriešiteľ (5 projektov) 

 Komentáre k Svätému písmu projekt Teologickej fakulty TU (2004 – 2010) 

 Komentár k biblickej knihe Exodus projekt VEGA 1/0274/09 (2009 – 2011) 

 Komentár k Žalmom 76 – 100 projekt Teologickej fakulty TU (od sept. 2017 

– 2018) 

 Poemata moralia Gregora z Nazianzu VEGA (2017 – 2020) 

 Historical and Theological Lexicon of 

the Septuagint 

Université de Strasbourg, ANR, program 

BLANC (decision 2010 BLAN 2007 01) 

Odborné zameranie 
 biblická gréčtina, grécka lexikografia, Septuaginta, staroveká alegorická exegéza 

(Gregor z Nyssy) 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a 

kategórie evidencie podľa vyhlášky č. 456/2012 Z. z. 

 1. monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich 

vydavateľstvách (9) 

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej 

monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

 2. učebnice ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 

vydavateľstvách (3) 

 3. skriptá BCI Skriptá a učebné texty (4) 

 4. iné knižné 

publikácie 

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich 

vydavateľstvách (1) 



EAJ Odborné preklady publikácii knižné (5) 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce (9) 

 5. významné 

zahraničné 

publikácie 

BDA1 ará, aráomai=ἀρά, ἀράομαι / Helena Panczová. 

In: Historical and theological lexicon of the Septuagint = 

Historisches und theologisches Lexikon der Septuaginta / edited by 

Eberhard Bons. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2020. - ISBN 978-3-

16-150747-2. - S. 1090-1108. 

AFC1 The bridegroom descended to his garden and the garden 

blossomed again: images of the incarnation in the homilies on the 

song of songs by Gregory of Nyssa / Helena Panczová. 

In: Gregory of Nyssa: In Canticum Canticorum : analytical and 

supporting studies : Proceedings of the 13th International 

Colloquium on Gregory of Nyssa (Rome, 17-20 September 2014) / 

Edited by Giulio Maspero, Miguel Brugarolas, Ilaria Vigorelli. - 

Leiden / Boston : Brill, 2018. - ISBN 978-90-04-38144-5. - S. 485-

497. 

Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu 
 [1] citácie zahraničné (WoS, Scopus) 14 

 [2] citácie domáce (WoS, Scopus) 7 

 [3] citácie zahraničné neregistrované v databázach 41 

 [4] citácie domáce neregistrované v databázach 162 

 [5] recenzie zahraničné 8 

 [6] recenzie domáce 23 

  Spolu: 255 

Členstvo v komisiách a pod. 
 Skúšobná komisia pre štátne skúšky v študijnom odbore klasické jazyky (od 

12.12.2002) / Skúšobná komisia pre štátne skúšky Bc. a Mgr. štúdia v študijnom 

odbore klasické jazyky (od 25.03.2004) – FiF UK 

 Spoločná odborová komisia pre obhajoby dizertačných prác v študijnom programe 

2.1.31 klasické jazyky (od 29.05.2008) – FiF UK 

 Edičná rada Studia Biblica Slovaca od r. 2019 

 Vedúca knižnej edície Starokresťanská knižnica od r. 2006 – 2014, 2017 – 

súčasnosť 

Ocenenia 
 Ocenenia pre Grécko-slovenský slovník 

Na 20-tom ročníku súťaže “Slovník roka” organizovanou Českou a Slovenskou 

jednotou tlmočníkov a prekladateľov – 2. cena v hlavnej kategórii “Slovník roku 

2013” a 2. cena v kategórii “Prekladový slovník”; 

V súťaži “Naj jazykový produkt 2013”, organizovanou portálom 

www.jazykovevzdelavanie.sk – 1. cena v kategórii “Jazykový slovník” a 1. cena v 

kategórii “Top Produkt 2013” (udeľovaná na základe hlasov používateľov); 

“Cena Mateja Bela 2013”, ktorú udeľuje Literárny fond – v kategórii “Lexikografické 

práce a práce v oblasti teórie, histórie a kritiky prekladu a komparatívnej lexikológie”. 

 

Biblistika 

“Cena Jozefa Búdu” za roky 2015 – 2016 (udeľuje redakčná rada Studia Biblica 

Slovaca) “za vedeckú, akademickú a publikačnú činnosť v oblasti biblickej gréčtiny, 



ktorou vo významnej miere prispela k rozvoju biblických vied na Slovensku a k 

šíreniu dobrého mena slovenskej vedeckej obce v zahraničí” 

Kontaktná adresa 
 Teologická fakulta 

Trnavskej univerzity v Trnave 

Kostolná 1 

P.O.BOX 173, 814 99 Bratislava 
helena.panczova@truni.sk 

 


