Životopis

Prof. Ing. Františkek Vnuk, člen Slovenského ústavu v Ríme, historik, vysokoškolský
pedagóg a spisovateľ, občan Slovenskej republiky a občan Austrálskeho zväzu, sa narodil
8. apríla 1926 v Červenom Hrádku, okr. Zlaté Moravce. Žije v meste Adelaide v Austrálii.
Strednú školu navštevoval v Zlatých Moravciach a ďalej študoval hutnícke inžinierstvo na
Vysokej škole baníckej v Ostrave. V roku 1949 emigroval do Austrálie, kde pokračoval v štúdiu
metalurgie. V roku 1955 sa stal lektorom a neskôr profesorom na S.A. Institute of Technology,
dnes University of Adelaide. Vyštudoval aj históriu a politické vedy na University of Adelaide a
absolvoval viaceré študijné pobyty na univerzitách v Európe a Severnej Amerike. Predmetom jeho
záujmu boli moderné dejiny strednej Európy so zreteľom na slovenský politický vývoj. Na túto
tému napísal viacero monografií, napr. Dedičstvo otcov (1991), Slovensko v rokoch 1945-1948
(1994), Stopäťdesiat rokov v živote národa (2004). Je autorom životopisov Dr. Jozefa Tisu,
Konštantína Čulena, Alexandra Macha, Pavla Hnilicu a Andreja Hlinku.
V roku 1990 sa vrátil na Slovensko a dlhší čas prednášal cirkevné dejiny na Cyrilometodskej
bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Z tohto obdobia pochádzajú jeho
diela s cirkevno-historickou tematikou: Akcie K a R : Zásahy komunistického režimu proti
reholiam v rokoch 1950-1956 (1995), Dokumenty o postavení Katolíckej cirkvi na Slovensku v
rokoch 1945-1948 (1998), Katolícka cirkev na Slovensku v období liberalizácie a nástupu
normalizácie 1967-1971 (2001) a ďalšie.
František Vnuk je nositeľom viacerých pôct a vyznamenaní: Veľkej zlatej cyrilometodskej
medaily s reťazou Ústredia slovenských katolíckych intelektuálov (1974), Striebornej medaily
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (1996), Pamätnej medaily Matice slovenskej (1996),
Pamätnej medaily Konfederácie politických väzňov Slovenska (1996), Veľkej medaily sv.
Gorazda Ministerstva školstva Slovenskej republiky (1997), Rytierskeho radu sv. Gregora
Veľkého, ktorý mu udelil pápež Ján Pavol II. (1996), Zlatej medaily Matice slovenskej (2001).
Poslednou poctou, ktorej sa mu na Slovensku dostalo, bolo udelenie Ceny Daniela Rapanta, ktorú
dostal pred dvadsiatimi rokmi, v roku 2001.
František Vnuk je riadnym členom Slovenského ústavu.

