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V oblasti náboženstva sa Cena Leonarda Stöckela udeľuje  prof. ThDr. Igorovi Kissovi 

za jeho literárnu tvorbu v odbornej teologickej oblasti. 

Narodil sa 21. júla 1932 v Uhrovci. Bol farárom v Bzinciach pod Javorinou, 

v Bratislave-Petržalke, v Šahách a vo Veľkých Levároch. V roku 1980 sa stal 

docentom na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte; v roku 1987 bol vylúčený 

zo školy a mal zákaz publikovať v ČSSR. Po páde komunizmu bol na fakultu opäť 

povolaný a bol vedúcim Katedry systematickej teológie (1991 – 1996) a dekanom 

fakulty (1997 – 2003). Etiku prednášal na tejto fakulte v rokoch 1997 – 2006. Od roku 

2006 je na dôchodku. 

Je autorom koncepcie evanjelických anglických bilingválnych gymnázií na Slovensku. 

Je odborníkom na Luthera, dogmatiku a etiku. Bola mu udelená zlatá medaila 

Univerzity Komenského a rakúsky prezident Thomas Klestil mu v roku 2004 udelil 

Čestný kríž 1. triedy za vedu a umenie. Je odborníkom na Martina Luthera, dogmatiku 

a etiku. Ako prívrženec kresťanského realizmu sa usiloval podložiť sekulárne riešenia 

všeľudských otázok teologickými argumentmi.  

Vo svojej tvorbe vychádzal predovšetkým z nemeckého myšlienkového prostredia, 

osobitne z nemeckej luteránskej teológie, najmä zo samotného Luthera. Z najnovších 

nemeckých teológov naň vplývali P. Tillich, D. Bonhoeffer, čiastočne K. Barth a A. 

Schweitzer. Nechal sa však inšpirovať okrem Biblie aj myslením P. Teilharda de 

Chardin, J. A. Komenského (najmä jeho Všenápravou), ako aj niektorými 

pravoslávnymi, židovskými a arabskými zdrojmi. Upriamuje sa na otázky morálnej 

teológie a filozofie. Nie sú mu cudzie ani najnovšie výsledky prírodných vied, najmä 

fyziky, biológie, astronómie a medicíny.  
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