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o Najvýznamnejšie práce: 

1. AAA vedecká monografia vydaná v zahraničných vydavateľstvách: 

Haľko, Jozef : A Csehszlovák szakadár Katolikus Akció : Kommunista kísérlet a 
katolikus egyház nemzeti egyházzá formálására Csehszlovákiában. - Esztergom-
Piliscaba : Pázmány Péter Katolikus Egytem, 2004. - 205 s. - (Pons Strigoniensis ; Zv. 3); 
Lit. 233 zázn.; ISBN 963-9296-83-X;  
Ohlasy (6) 

Práca vznikla na základe hĺbkového archívneho výskumu a problematiku prvýkrát 
spracovala v širších súvislostiach, pričom archívny výskum prebiehal vo viacerých aj 
zahraničných archívoch. Dielo zaujalo maďarské vedecké kruhy, a preto bolo vydané 
v maďarčine, odozvu našlo vo viacerých maďarských vedeckých monografiách v podobe 
citácií po čiarou.  

2. AAB vedecká monografia vydaná v domácich vydavateľstvách: 

Haľko, Jozef : Ave Crux : Život a dielo biskupa Ambróza Lazíka. - 1. vyd. - Trnava : 
Spolok svätého Vojtecha, 2006. - 295 s. - (Profily); Lit. 22 zázn.; ISBN 80-7162-626-0; 
Ohlasy (13)  

Vedecká monografia o biskupovi a apoštolskom administrátorovi Ambrózovi Lazíkovi 
vznikol na základe širokého archívneho výskumu a analýzy dokumentačného materiálu. 
Metódou prierezovej analýzy sú vyhodnotené jednotlivé písané i hovorené výstupy 
menovanej osobnosti a kontextualizované do dobových politických a spoločenských 
názorových prúdov. V monografii boli bohato využité dosiaľ len čiastočne publikované 
a celkom nepublikované dokumenty, ktoré vznikli činnosťou štátnej bezpečnosti 
a ďalších orgánov  dohliadajúcich na Cirkev a jej hierarchiu. Informácie sú doplnené 
poznatkami osobných svedectiev, zozbieraných autorom monografie.  

3. AAB vedecká monografia vydaná v domácich vydavateľstvách: 

Haľko, Jozef: Arcibiskupov zápas : životná cesta Mons. RNDr. Júliusa Gábriša. - 1. vyd. - 
Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2008. - 343 s. - (Profily); Lit. 1236 zázn.; ISBN 987-80-
71627-43-2; Ohlasy (3). 

Vedecká monografie o biskupovi  Júliusovi Gábrišovi je výsledkom hĺbkového archívneho 
výskumu, osobných návštev autora na miestach Gábrišovho pôsobenia, zbieraním 
osobných svedectiev od dobových svedkov. V monografii boli bohato a niekedy celkom 
prvýkrát využité dokumenty z činnosti Štátnej bezpečnosti. Jednotlivé významové 
ťažiská Gábrišovej kazateľskej a katechetickej činnosti boli identifikované na základe 
hĺbkového tematického rozboru jeho publikovaných i nepublikovaných prejavov. 

4. AAB vedecká monografia vydaná v domácich vydavateľstvách: 

Haľko, Jozef : Dejiny Lurdskej jaskyne na Hlbokej ceste v Bratislave. - 1. vyd. - Bratislava 
: Lúč, 2005. - 104 s.; Lit. 157 zázn.; ISBN 80-7114-510-6; POZNÁMKA: Vyšlo aj v 
maďarčine: A pozsonyi Mélyi úti Lourdes-i barlang története - Bratislava : Lúč, 2005 
ISBN 80-7114-511-4; Ohlasy (9) 



Jozef Haľko 

Monografia vznikla na základe historického a ideového vyhodnotenia textov na viac ako 
4000 ďakovných a prosebných nápisov na kamenných platniach známeho prírodného 
modlitebného objektu na bratislavskej Hlbokej ceste. Texty boli vyhodnotené v súvislosti 
s udalosťami a spoločenskou atmosférou doby, v ktorej boli naformulované. Monografia 
vyšla naraz v slovenčine i maďarčine, keďže veľká časť nápisov je formulovaná po 
maďarsky.  

5. AAB vedecká monografia vydaná v domácich vydavateľstvách: 

Haľko, Jozef 100% - Komorný, Štefan : Dóm - Katedrála sv. Martina v Bratislave. - 
Bratislava : Lúč, 2010. - 608 s. : fotogr. : 26 x 38 cm; Recenzované; Lit. 177 zázn.; ISBN 
978-80-7114-805-0; Ohlasy (5) 

Vyše 600-stranová monografia opisuje najznámejší bratislavský korunovačný chrám, a to 
nielen z hľadiska dejín architektúry a ikonografie, ale aj diania v konkrétnych ľudských 
osudoch. Viacnásobne vyznamenané a ocenené dielo je výsledkom dlhodobého 
archívneho a rešeržného výskumu, no v publikácii sú zverejnené aj najčerstvejšie 
výsledky výskumu podzemia chrámu. Viac ako päťsto vysoko kvalitných fotografií 
vysokoškolského pedagóga Štefana Komorného je integrálne prepojených s textom, 
ktorý dopĺňajú a umocňujú. 

 

o  Najvýznamnejšie ohlasy: 

AAB01 Haľko, Jozef : Rozbiť Cirkev. Rozkolnícka Katolícka akcia : pokus o vytvorenie 
"národnej cirkvi" v Česko-Slovensku 1949. - 1. vyd. - Bratislava : Lúč, 2004. - 256 s. - (Libri 
historiae Slovaciae ; Zv. 4); Lit. 246 zázn.; ISBN 80-7114-493-2; Ohlasy (17) 

1. [o3] 2007 Wessel, Martin Schulze: Religion in den böhmischen Ländern 1938-1948. 

München : R. Oldenbourg Verlag, 2007, S. 30 

Monografiu cituje mníchovský profesor Martin Schulze Wessel pôsobiaci na Ludwig-
Maximilians-Universität, ktorý skúma dejiny náboženstva vo východnej Európe. Možno 
pokladať za významné, že si pedagóg na zahraničnej akademickej inštitúcii povšimol túto 
publikáciu.   

 
2. [o3] 2009 Gruber, Simon: Journal of european integration history, roč. 15, č. 2, 

2009, s.152 

Časopis vydáva „Centre d’études et de recherches européennes Robert Schuman“, 
vychádza v anglickom jazyku v Luxemburgu. Citujúci autor Simon Gruber je lektorom 
Bratislavskej Medzinárodnej školy slobodných umení a politický analytik Rakúskej 
ambasády v Bratislave.  

 
ADE02 Haľko, Jozef : A magyar és csehszlovák titkosszolgálat együttmüködése a II. vatikáni 
zsinat "operativ feldolgozásában"; Lit. 17 zázn.; In: Magyar egyháztörténeti vázlatok. - Č. 1-2 
(2006), s. 81-87; POZNÁMKA: Vyšlo aj - Pamäť národa. - Č. 3 (2006), s. 16-19. - ; Ohlasy (2) 
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3. [o4] 2008 Bottoni, Stefano: NKVD/KGB Activities and its Cooperation with other 

Secret Services in Central and Eastern Europe 1945-4989. Bratislava : Ústav pamäti 

národa, 2008, S. 160 

Vedecká štúdia o spolupráci komunistických tajných služieb pri monitorovaní Druhého 
vatikánskeho koncilu je citovaná v diele bolognského profesora Stefana Bottoniho. 

 
DAI01 Haľko, Jozef : L' Azione cattolica scismatica cecoslovacca. - Roma : [s.n.], 1998. - 308 
s.; Doktorandská dizertačná práca (PhD.) - Pontificia Universitas Sanctae Crucis, Roma, 1998; 
Lit. 237 zázn.; Ohlasy (2) 

4. [o3] 2005 Serván, Alfonso Riobó: El derecho de libertad religiosa en la República 

Checa y en la República Eslovaca. Madrid : Dykinson, 2005, S. 510 

Dizertačná práca napísaná v taliančine sa tak stala jazykovo prístupnou pre autora 
španielskeho pôvodu v jeho publikácii o práve na náboženskú slobodu v Čechách a na 
Slovensku. 

 
AAB06 Haľko, Jozef 100% - Komorný, Štefan : Dóm - Katedrála sv. Martina v Bratislave. - 
Bratislava : Lúč, 2010. - 608 s. : fotogr. : 26 x 38 cm; Recenzované; Lit. 177 zázn.; ISBN 978-
80-7114-805-0; Ohlasy (5) 

5. [o6] 2010 Matejov, Radoslav: Knižná revue, roč. 20, č. 25, 2010, s. 1 

Recenzia je publikovaná v periodiku špecializovanom na literatúru a toto hodnotenie je 
výsledkom prvého miesta zmienenej publikácie v súťaži o Knihu roka 2010. 

 


