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Mestské zastupiteľstvo  v Nitre  
p r e r o k o v a l o  
Návrh na udelenie Čestného občianstva  mesta Nitry 
prof. ThDr. Viliamovi Judákovi, PhD. 
za mimoriadne významné zásluhy o duchovný a kultúrny rozvoj   
Nitry a Slovenska a za zachovávanie európskeho kultúrneho 
dedičstva 
u d e ľ u j e   
Čestné občianstvo  mesta Nitry 
prof. ThDr. Viliamovi Judákovi, PhD. 
za mimoriadne významné zásluhy o duchovný a kultúrny rozvoj   
Nitry a Slovenska a za zachovávanie európskeho kultúrneho 
dedičstva 
u k l a d á 
vedúcemu odboru kultúry  
zabezpečiť akt udelenia Čestného občianstva  mesta Nitry na 
slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre  
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Návrh na udelenie Čestného občianstva  mesta Nitry  
                                prof. ThDr. Viliamovi Judákovi, PhD. 
            za mimoriadne významné zásluhy o duchovný a kultúrny rozvoj    
      Nitry a Slovenska a za zachovávanie európskeho kultúrneho dedičstva  
 
 

Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. je rímskokatolícky biskup, diecézny biskup 
nitrianskej diecézy, profesor cirkevných dejín na Rímskokatolíckej cyrilometodskej 
bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 
 

Narodil sa 9. novembra 1957 v Harvelke na Kysuciach. V r. 1980-1985 študoval 
teológiu na CMBF v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený 16. júna 1985 v Nitre. V pastorácii 
ako kaplán pôsobil v Nitre a v Drietome, kde bol aj správcom farnosti do r. 1990. V tomto 
čase postgraduálne študoval na CMBF v Bratislave, kde získal r. 1991 doktorát posvätnej 
teológie. Dňa 1. septembra 1990 bol menovaný za prefekta Kňazského seminára sv. Gorazda 
v Nitre a 18. októbra 1991 za cirkevného sudcu. 

Od r. 1990 prednáša cirkevné dejiny na RKCMBF UK v Bratislave a na Teologickom 
inštitúte v Nitre. V r. 1991-2005 tiež pôsobil aj na Vysokej škole pedagogickej v Nitre, na 
katedre etiky a katechetiky (dnes Univerzita Konštantína Filozofa). Dňa 1. júla 1993 bol 
menovaný za docenta Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. V r. 1995-
1998 bol prodekanom spomínanej fakulty. 

V čase od 1. júla 1996 do 1. júla 2001 zastával funkciu rektora Kňazského seminára 
sv. Gorazda v Nitre. Svätý Otec Ján Pavol II. ho v roku 1997 menoval za „kaplána Jeho 
Svätosti“ (Mons.). Vedúcim Katedry cirkevných dejín CMBF UK v Bratislave bol v r. 1997-
2006. Dňa 13. decembra 1997 ho prezident Slovenskej republiky menoval za profesora v 
odbore „katolícka teológia“. 

V r. 2001 bol Akademickým senátom zvolený za dekana Rímskokatolíckej 
cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Funkciu 
zastával do r. 2004. 

Dňa 9. júna 2005 bol menovaný za nitrianskeho biskupa pápežom Benediktom XVI. a 
konsekrovaný na biskupa bol v Nitre 16. júla 2005. Od októbra 2006 do septembra 2015 bol 
podpredsedom Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Stojí na čele Komisie pre klérus a 
Rady pre históriu KBS. 

Ako historik sa zaoberá  obdobím kresťanského staroveku a stredoveku so zreteľom na 
slovenské cirkevné dejiny. Je autorom viacerých monografií z oblasti cirkevných dejín a 
duchovnej literatúry. 

Nitriansky sídelný biskup prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. má mimoriadnu zásluhu na 
rekonštrukcii Nitrianskeho hradu, zriadení Diecézneho múzea a sprístupňovaní tejto vzácnej 
národnej kultúrnej pamiatky, dominanty Nitry, nielen veriacim, ale aj turistom a širokej 
verejnosti. Podporuje kultúrno – spoločenské podujatia a rozvoj cestovného ruchu v Nitre. 

 



  

Ocenenia: 

• Pamätná medaila rektora Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti 80. 
výročia založenia  1999 

• Pamätná medaila rektora Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti 90. 
výročia založenia  2009 

• Ocenenie Ústavu dejín kresťanstva na Slovensku za najvýznamnejšie dielo historickej 
literatúry vydané v roku 2009 za editované pramenné dielo Katalóg patrocínií na 

Slovensku  2010 
• Zlatá medaila Matice slovenskej, Bratislava 20. december 2012 
• Pamätná medaila udelená dekanom FF UKF pri príležitosti 20. výročia vzniku FF 

UKF dňa 17. októbra 2013 
• Pamätná medaila Trnavského samosprávneho kraja, sv. Cyril a Metod 1150. výročie 

príchodu vierozvestcov 2013 
• Čestné občianstvo vo viacerých obciach SR 
• Cena Ústavu dejín kresťanstva za najvýznamnejšie historické dielo "Boží priatelia - 

Slovenské martyrológium" za rok 2016 
• Strieborná medaila predsedu SSV pri príležitostí 125. výročia založenia SSV za rozvoj 

najstaršieho teologického periodika v oblasti histórie a homiletiky 2017 
• Pamätná medaila za zásluhy a rozvoj UKF pri príležitostí životného jubilea 2017 
• Pamätná medaila pri príležitosti 65. výročia založenia SPU v Nitre 2017 

 
 

Dôvodová správa 
 
Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry   prof. ThDr. Viliamovi Judákovi, PhD. predkladá 

primátor mesta Nitry v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 1/1998 o udeľovaní 
ocenení mesta Nitry v znení neskorších zmien a dodatkov.  

 
Mestská rada v Nitre predložený návrh prerokovala na svojom zasadnutí dňa 

18.6.2018 a odporučila Mestskému zastupiteľstvu udeliť Čestné občianstvo  mesta Nitry 
prof. ThDr. Viliamovi Judákovi, PhD. za mimoriadne významné zásluhy o duchovný 
a kultúrny rozvoj   Nitry a Slovenska a za zachovávanie európskeho kultúrneho dedičstva. 
 


