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InFORMaCe O aUTOReCH

Matej Medvecký, Ph.D., nar. 1977 – historik. Působí v Ústavu pamäti národa, 
v letech 2007–2009 byl šéfredaktorem časopisu Pamäť národa. Zabývá se nejnovějšími 
slovenskými dějinami a dějinami tajných služeb. Je autorem monografií Spravodajské 
eso slovenského štátu: kauza Imrich Sucký (Ústav pamäti národa, Bratislava 2007) a Za 
červené Slovensko (Ústav pamäti národa, Bratislava 2011); sestavil sborníky Posledné 
a prvé slobodné (?) voľby na Slovensku, 1946, 1990 (Ústav pamäti národa, Bratislava 2006) 
a Fenomén Bratislava (Ústav pamäti národa, Bratislava 2011). 

Mgr. Petr Kubík, Ph.D., nar. 1963 – pedagog a historik. Působí jako nezávislý bada-
tel. V posledním desetiletí se věnuje zejména mezinárodněpolitické a vojenské proble-
matice třicátých a čtyřicátých let 20. století. Mimo studijních textů pro studenty sŠ 
a odborných studií je autorem monografií: Rudé stíny, sovětské válečné zločiny 1941–1945 
(nakladatelství Mladá Fronta, Praha 2003) a Slovensko-talianské vzťahy 1939 – 1945 
(nakladatelství Ústav pamäti národa/Pamät národa. Bratislava 2010).

Mgr. Jerguš Sivoš, Ph.D., nar. 1979 – historik. Působí v Ústavu pamäti národa 
a Ústavu pro studium totalitních režimů. Je zaměřen  zejména na činnost stB. Je 
autorem publikací: XII. správa ZNB. Dokumenty k činnosti Správy kontrarozviedky v Bra-
tislave v rokoch 1974 – 1989 (Ústav pamäti národa, Bratislava 2008) a Bez rozsudku! Pra-
covné tábory, sústreďovacie tábory a tábory nútenej práce na Slovensku 1945 – 1953 (2011), 
dále spoluautorem publikací V stopách „železného Félixa“. Štátna bezpečnosť na Slovensku 
v rokoch 1945 – 1989 (Ústav pamäti národa, Bratislava 2012) a Biografický slovník předsta-
vitelů ministerstva vnitra v letech 1948–1989. Ministři a jejich náměstci (Ústav pro studium 
totalitních režimů, Praha 2009) a spoluautorom výstavy Prísne tajné! Dejiny ŠtB na 
Slovensku (2011). 

Mgr. Luděk Vacín, Ph.D., nar.1979 – teolog, religionista a asyriolog. Působí jako 
postdoktorální vědecký pracovník v Ústavu Maxe Plancka pro dějiny vědy v Berlíně. 
Zaměřuje se na výzkum náboženství, královské ideologie, literatury a vědy na starém 
Předním východě. současně se věnuje studiu vůdcovského kultu nejvyšších před-
stavitelů stalinistických režimů, především klementa Gottwalda. redigoval sborník 
odborných statí na paměť sumerologa a religionisty Blahoslava Hrušky, publikoval 
několik studií k dějinám a náboženství starověké Mezopotámie. V současnosti připra-
vuje studii o Gottwaldově kultu v československu a ucelenou monografii o pražském 
mauzoleu.

se
cu

ri
ta

s 
im

p
er

ii
In

F
O




