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 Spectabilis pán dekan! 

 
 Podpísaní členovia Vami menovanej vymenúvacej komisie zo dňa 20. februára 2017, 

č. j. 58 – 61/ 2017 týmto podávame toto stanovisko k podkladom uchádzača o vymenúvacie 
konanie doc. Mgr. Františka Ábela, PhD. 

 
 Konštatujeme, že na základe príslušných ustanovení Zákona č. 131/2002 o vysokých 

školách (§ 12 ods. 1 písm. e) zákona) ako aj Vyhlášky č. 6/2005 Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-

pedagogických titulov docent a profesor, ďalej v súlade so Zásadami habilitačného konania 
o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského 

v Bratislave v znení dodatku č. 1 (vnútorný predpis č. 7/2014 zo dňa 19. 3. 2014) 
a Rámcovými kritériami na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského 

v Bratislave (vnútorný predpis č. 3/ 2014 zo dňa 3. februára 2014) a Kritériami Evanjelickej 
bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedecko-pedagogického titulu „docent“ a vedecko-pedagogického titulu „profesor“ zo dňa 14. 
februára 2014 s nadobudnutím účinnosti dňom schválenia vo Vedeckej rade Univerzity 

Komenského dňa 3. marca 2014 (ďalej Kritériá), uchádzač odovzdal podľa čl. 11 Vnútorného 
predpisu Univerzity Komenského č. 7/2014 spolu so žiadosťou o vymenúvacie konanie 

nasledujúce prílohy: 
a) profesijný životopis, 

b) osvedčené kópie dokladov o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa, 
c) osvedčenú kópiu dekrétu o udelení titulu docent 

d) prehľad pedagogickej činnosti a dosiahnutých výsledkov, 
e) zoznam pôvodných publikovaných vedeckých a odborných prác v danom odbore 

s uvedením ich ohlasov, ktorý je výpisom z univerzitnej databázy publikácií a citácií, 

s vyznačením troch až piatich najvýznamnejších prác a ohlasov (odovzdané aj 
na elektronickom médiu), 

f) správa o vyriešených vedecko-výskumných úlohách a projektoch, 
g) prehľad účasti na domácich a zahraničných prednáškových a pracovných pobytoch, 

vrátane členstva vo vedeckých organizáciách, redakčných radách vedeckých 
a odborných časopisov, 
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h) stručná charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov, 

i) súbor všetkých prác uvedených v zozname pôvodných publikovaných vedeckých a 
odborných prác v danom odbore s uvedením ich ohlasov (reprinty alebo kópie 

s vyznačenými bibliografickými údajmi, prípadne faximile titulného listu 
s vyznačenými vydavateľskými údajmi) 

j) najvýznamnejšie vedecké a odborné práce, učebnice, 
k) doklady o vlastnej vedeckej škole. 

 
 Okrem vyššie uvedených príloh dodal uchádzač v zmysle príslušných predpisov ešte 

nasledovné prílohy: 
a) zoznam piatich zahraničných odborníkov pre posúdenie odbornej úrovne uchádzača, 

b) zoznam publikovaných vedeckých a odborných prác v anglickom jazyku určených pre 
zaslanie zahraničným posudzovateľom, 

c)  súbor najvýznamnejších vedeckých prác a separátov v anglickom jazyku 
dokumentujúcich vedecké dielo uchádzača určených na zaslanie zahraničným 

posudzovateľom (odovzdané aj na elektronickom médiu). 
 

Po preskúmaní a kontrole predloženého materiálu vymenúvacia komisia konštatuje, že 
uchádzač predložil všetky písomné náležitosti v súlade s vyššie uvedenými predpismi. 

 Komisia ďalej skúmala, akým spôsobom uchádzač splnil Kritéria EBF UK 
v Bratislave: 

1. Komisia podľa čl. 1 ods. (2) konštatuje, že uchádzač získal titul docent (doc.) 
po úspešnom absolvovaní habilitačného konania v roku 2013 v odbore evanjelická 

teológia (2. 1. 14). 
2. Komisia konštatuje, že podľa čl. 1 ods. (4) písmeno d) uchádzač predložil kompletný 

zoznam svojej doterajšej pedagogickej činnosti a jej výsledkov (príloha d) formou 
správy, z ktorej vyplýva, že menovaný pôsobí na Evanjelickej bohosloveckej fakulte 

na Katedre Novej zmluvy vedecky a pedagogicky: od r. 2001 – 2006 ako asistent, 
v rokoch 2006 – 2012 ako odborný asistent a od 1.júla 2013 ako docent, čiže má 

odpracovaných 16 rokov nepretržitej pedagogickej praxe, z ktorých vyše troch rokov 
pôsobí ako docent, čím spĺňa požiadavky stanovené v čl. 3, odsek (2) Kritérií. 

3. Komisia konštatuje, že v zmysle článku 1. ods. (4) písmeno e) uchádzač ovplyvnil 
vývin daného študijného odboru vytvorením vedeckej školy ktorá nadväzuje na jeho 

publikované vedecké práce. V priebehu pôsobenia uchádzača na Katedre Novej 
zmluvy EBF UK v Bratislave (2006 – 2016) bol konzultantom troch študentov 

doktorandského štúdia, v jednom prípade (akademický rok 2010/2011) išlo 
o zahraničného hosťujúceho študenta z USA (University of California, Berkeley), 

následne vo funkcii docenta vyškolil dvoch študentov doktorandského štúdia, ktorí 
ukončili štúdium úspešnou obhajobou dizertačnej práce a jeden študent sa nachádza 

v záverečnej fáze doktorandského štúdia, po úspešnom absolvovaní dizertačnej skúšky 
(príloha k). V rámci svojej vedeckej školy uchádzač sprostredkúva študentom 

doktorandského štúdia výsledky a súčasný stav výskumu zvesti apoštola Pavla 
v kontexte takzvaných „nových perspektív“ (New Perspective on Paul, Radical New 
Perspective on Paul, New Paradigm, Paul Within Judaism), ktorých východiskom je 

prístup a skúmanie Pavlovej zvesti výhradne v kontexte komplexít judaizmu obdobia 
druhého chrámu. Zámerom a cieľom vedeckej školy uchádzača je viesť študentov 

doktorandského štúdia k schopnosti nadviazať na súčasný stav výskumu 
v predmetných teologických platformách, uviesť a implementovať jeho výsledky 

do slovenského akademického prostredia, overiť relevantnosť a objektivitu 
jednotlivých postulátov a hypotéz týchto platforiem, ako aj definovať konkrétne 



3 

 

možnosti ich ďalšieho využitia v cirkevno-zborovej práci, vrátane celospoločenského 

uplatnenia v oblasti medzináboženského dialógu. 
4. Komisia konštatuje, že v zmysle čl. 1 ods. (4) písmeno f) je uchádzač je v danom 

študijnom odbore uznávanou osobnosťou a jeho vedecké práce dosiahli aj 
medzinárodné uznanie. Komisia zvlášť oceňuje publikovanie vedeckej monografie 

uchádzača v renomovanom zahraničnom vydavateľstve Mohr Siebeck, Tübingen, 
Nemecko (The Psalms of Solomon  and the Messianic Ethics of Paul. Tübingen : 

Mohr Siebeck, 2016. WUNT 2. ISBN978-3-16-153991-6), ako aj účasť uchádzača 
na medzinárodnom grantovom projekte s názvom „Paul within Judaism“, ktorý 

organizuje Council for Jewish-Christian relations, Protestant Church in The 
Netherlands, s dobou riešenia 2015 – 2017. V tejto súvislosti komisia vyzdvihuje aj 

pôsobenie uchádzača v Teologickej komisii Slovenskej biblickej spoločnosti so sídlom 
v Banskej Bystrici, v rámci projektov: Posúdenie a zapracovanie pripomienok k 

Slovenskému ekumenickému prekladu Biblie – Nová zmluva, grécke 
deuterokánonické spisy“, v období rokov 2013 – 2015 a Teologická revízia 

konkordantnosti pojmov Novej zmluvy Slovenskej ekumenickej Biblie, v období 
rokov 2016 – 2017. 

5. Komisia konštatuje, že uchádzač v zmysle čl. 2 príslušného predpisu preukázal 
pedagogickú spôsobilosť v študijnom odbore „Evanjelická teológia“, v ktorom sa 

uchádza o inauguráciu. Z predloženého prehľadu pedagogickej činnosti (príloha d) 
vyplýva, že uchádzač vykonával prednáškovú činnosť, viedol semináre a cvičenia, 

realizoval výchovu doktorandov, hodnotil študentov vrátane skúšania na štátnych 
skúškach, viedol a oponoval záverečné práce, dával konzultácie a tvoril študijnú 

literatúru. Komisia po preskúmaní predložených podkladov uchádzača konštatuje, že 
pedagogická prax svojou obsahovou náplňou, rozsahom a kvalitou zodpovedá v plnom 

rozsahu článkom 2 a 3 Kritérií.  
6. Komisia konštatuje, že uchádzač spĺňa podmienky podľa čl. 4 odsek 2. a čl. 5, 6 a 7 

Kritérií. Z predloženého zoznamu publikačnej činnosti na základe výpisu z databázy 
UK v Bratislave vyplýva, že uchádzač publikoval 60 vedeckých prác (požaduje sa 40), 

z toho jedenásť publikácií kategórie A  v súlade s Kritériami AK KHKV 3 (požadujú 
sa tri), päť vysokoškolských učebníc (požaduje sa jedna učebnica alebo dva učebné 

texty, resp. skriptá), vykonáva výskumnú činnosť, publikovanie jej výsledkov, 
na ktoré získal doposiaľ spolu 51 ohlasov (požaduje sa 30). V tejto súvislosti komisia 

zvlášť oceňuje vedecké monografie, kapitoly vo vedeckých monografiách, ako aj 
štúdie a  vysokoškolské učebnice autora, konkrétne: Ábel, František. The Psalms of 

Solomon and the Messianic Ethics of Paul. 1. vyd. Tübingen : Mohr Siebeck, 2016. 
ISBN 978-3-16-153991-6; Ábel, František. Death as the Last Enemy: Interpretation of 

Death in the Context of Paul’s Theology. In: Communio Viatorum. Roč. 58, č. 1 
(2016), s. 19 – 54. ISNN 0010-3713; Ábel, František. Apocalypticism and 

Millenarianism in Thessalonica: Paul the Apocalypticist and the Patterns of 
Apocalyptic Movements in Thessalonica. In: Millennialism: Expecting the End of the 

World in the Past and Present. Praha : Dingir, 2013, s. 99 – 121. ISBN 978-80-86779-
30-0; Ábel, František. Righteousness, Justice and Holiness within Koinonia: The 
Theological Perspective of Development of the Jewish-Christian Dialogue in 

Slovakia, s. 361 – 528. In: Valčo, Michal, Slivka, Daniel (eds.). Christian Churches in 
Post-communist Slovakia: Current Challenges and Opportunities. 1. vyd. Salem, 

Virginia : Center for Religion and Society, Roanoke college, 2012. ISBN 978-0-615-
66671-6; Ábel, František. The Interpretation of the Term „battalogein“ in the Context 

of the Gospel According to Matthew. In: Informationes Theologiae Europae: 
international ökumenisches Jahrbuch für Theologie. Frankfurt am Main : Peter Lang, 
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2007, s. 27 – 41. ISBN 978-3-631-56411-0; Ábel, František. Z Galiley do Galiley: 

univerzalizmus spásy v kontexte Jn 1 – 4. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 
2011. 268 s. ISBN 978-80-223-3119-7; Ábel, František. Biblická exegéza. 1. vyd. 

Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. 312 s. ISBN 978-80-223-3868-4; Ábel, 
František. Úvod do Novej zmluvy. 2. dopl. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 

2015. 220 s. ISBN 978-80-223-3794-6; Ábel, František. Dejiny novozmluvnej doby. 
2. dopl. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. 318 s. ISBN 978-80-223-

3793-9. Kompletný zoznam publikačnej činnosti a ohlasov, vrátane ich kategorizácie, 
bol skontrolovaný Oddelením vedy a výskumu UK v Bratislave a je súčasťou prílohy 

e). Uchádzač predložil aj správu o vykonávaní vedecko-výskumnej činnosti, ako 
aj o vyriešených vedecko-výskumných úlohách a projektoch. Komisia konštatuje, že 

uchádzač sa doposiaľ podieľal na siedmich vedeckých domácich i medzinárodných 
projektoch, pričom ďalšie tri sú v štádiu realizácie (prílohy f a h). Uchádzať tiež 

dokladoval, ako je uvedené už v bode 3 tejto správy, vedeckú školu, konkrétne 
vyškolil dvoch doktorandov a ďalší doktorand je po absolvovaní dizertačnej skúšky 

(príloha  k). 
7. Uchádzač predložil prehľad účasti na domácich a zahraničných prednáškových 

a pracovných pobytoch, vrátane členstva vo vedeckých organizáciách, redakčných 
radách vedeckých a odborných časopisov (príloha g). Komisia zvlášť oceňuje vedecké 

a odborné podujatia, vrátane prednáškových pobytov, ktoré boli hradené pozývateľom 
s vyžiadanými prednáškami, konkrétne prednáškové pobyty s vyžiadanými 

prednáškami v rámci členstva v medzinárodnej konferencii Counsel of Conference on 
Christian Approaches to Defense and Disarmament (CCADD): 31. augusta až 4. 

septembra 2007 v Birminghame, Veľká Británia; 19. až 23. 9. 2008 vo Washingtone, 
DC, USA. Komisia konštatuje, že všetky tieto aktivity preukazujú odbornú 

spôsobilosť uchádzača v súlade s vyššie uvedenými Kritériami. 
8. Komisia po preskúmaní rozsahu pedagogickej a vedeckej práce uchádzača konštatuje, 

že uchádzač spĺňa požadované kritériá a vo viacerých ukazovateľoch ich prekračuje. 
 

 Po preskúmaní predložených dokladov komisia konštatuje, že uchádzač spĺňa 

požiadavky na dosiahnutie vedecko-pedagogického titulu „profesor“, pričom vo 

viacerých kategóriách požadované kritériá prekračuje. Komisia preto navrhuje 

dekanovi a predsedovi Vedeckej rady EBF UK v Bratislave, aby na základe tohto 

konštatovania v súlade s príslušnými ustanoveniami Zásad habilitačného konania 

o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite 

Komenského v Bratislave zo dňa 19. 3. 2014, predložil toto stanovisko Vedeckej rade 

EBF UK v Bratislave k ďalšiemu konaniu.  
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