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Ivan Kamenec 
historik, autor literatúry faktu 

 
 

Narodil sa v Nitre 27. augusta 1938. Štu-
doval na strednej škole v Topoľčanoch a 
následne históriu a dejiny umenia na Filo-
zofickej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave. Po skončení školy začal praco-
vať v Štátnom slovenskom ústrednom ar-
chíve, neskôr pracoval v Slovenskom národ-
nom  múzeu a od r. 1969 v Historickom ús-
tave Slovenskej akadémie vied v Bratislave.  

V roku 1965 začal uverejňovať v od-
borných časopisoch štúdie z oblasti novších 
a najnovších slovenských dejín 20. storočia. 
Publikoval doma i v zahraničí s dôrazom na 
politické dejiny, dejiny kultúry a prob-
lematiku historického povedomia. Vo svo-
jich monografiách zachytáva viaceré obdo-
bia našich národných dejín, kultúrne vzťa-
hy v spoločnom štáte za prvej ČSR, posta-
venie a osudy slovenských  ţidov v časoch 
druhej svetovej vojny, politický vývoj 
v slovenskom štáte a protifašistický odboj 
v rokoch 1939-1941. Spoluautorsky sa po-
dieľal na tvorbe učebníc dejepisu pre gym-
náziá. Ako odborný poradca spolupracoval 
na televíznom dokumentárnom filme Miluj 
blížneho svojho. Film rozpráva o pogrome 
na Ţidov, ktorý sa odohral 24.9.1945 
v Topoľčanoch.  

Je predsedom Nadácie Charty 77 
a podpredsedom Komisie odbornej a vedec-
kej tvorby programu Pro Slovakia. 

 
 

Ocenenia 
 

 Medzinárodná literárna cena E.E.Kischa 
 Cena slovenského literárneho fondu 
 Cena českého fondu literatúry faktu 
 Zlatá medaila SAV 

 
Zlatú medailu SAV udelili vedúcemu vedeckému 

pracovníkovi Historického ústavu Slovenskej akadé-
mie vied (SAV) PhDr. Ivanovi Kamencovi, CSc. Oce-
nenie prevzal na pôde akadémie z rúk predsedu SAV 
Štefana Lubyho  utorok 20. januára, informoval 
dnes Tlačový odbor SAV. 

Podpredseda SAV pre spoločenské vedy Dušan Ko-
váč na slávnosti pripomenul, že Ivan Kamenec sa 
venuje výskumu a interpretácii moderných sloven-
ských dejín 20. storočia s osobitným zameraním na 
problematiku Slovenskej republiky z rokov 1939-
1945, resp. na dejiny holokaustu na Slovensku. 

Vyzdvihol predovšetkým jeho monografie Po sto-
pách tragédie, Slovenský štát, Tragédia kňaza, poli-
tika a človeka - Jozef Tiso, Hľadanie a blúdenie v 
dejinách - úvahy, štúdie a polemiky a ďalšie diela, 
najmä ťažiskovú prácu Slovenský štát v obrazoch. 
Táto kniha už krátko po vydaní vzbudila veľkú po-
zornosť čitateľskej verejnosti. Obsahuje viac ako 
500 dobových fotografií a obrazov, autor v nej plas-
ticky a prístupnou formou približuje čitateľom ob-
raz dejín Slovenskej republiky z rokov 1939-1945. 
Kniha je vyvážená a racionálna, autor sa vyhol 
apriórne démonizujúcemu, resp. legendarizujúcemu 
prístupu k tejto neobyčajne citlivej etape sloven-
ských národných a štátnych dejín.             

21. 1. 2009  © TASR 2009 (skrátené) 

 

Jeden z názorov Ivana Kamenca  
 

 „Keď sa dnes vraciam k dokumentom, o ktorých 
som písal pred 40 rokmi, nachádzam v nich veci, 
ktoré som vtedy nevidel. Výskum totiž nie je nikdy 
skončený. Aj preto nerád odpovedám na otázky 
typu: Povedzte nám konečne, ako to bolo. Každá 
generácia prichádza s novým pohľadom na udalosti, 
ktoré už boli x-krát spracované. Príkladom môže byť 
Francúzska revolúcia."  
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