
 1 

       Bratislava-Banská Bystrica, 31. marca 2017 
 
T. 
Vedecká rada EBF UK 
Kancelária dekana 
Bartókova 8 
811 02 Bratislava 1 
 
 
Vec: Doc. Mgr. František ÁBEL, PhD. - inauguračný posudok 
 
 
Uchádzač o vymenúvacie konanie Doc. Mgr. František ÁBEL, PhD. (*1964) je v súčasnosti 
pracovníkom Evanjelickej teologickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Magisterské 
univerzitné štúdium v odbore 2.1.14 evanjelická teológia absolvoval na domácej fakulte EBF UK 
v rokoch 1996-2001, kde získal akedemický titul Mgr. Tamtiež pokračoval v doktorandskom 
štúdiu (2001-2006), kde úspešne vyhotovil a obhájil dizertačnú prácu na tému Teleologické 
myslenie v Novej zmluve, a tak v roku 2006 získal vedecko-akademický titul PhD. V tomto 
období (2004) bol aj ordinovaný za kňaza Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. V roku 2013 sa 
habilitoval (taktiež v odbore 2.1.14 evanjelická teológia). Najsamprv v rokoch 2001-2006 pôsobil 
na EBF UK v Bratislave ako asistent pod vedením významného vedca a pedagóga doc. ThDr. 
Jána Grešu na Katedre Novej zmluvy, potom tamtiež ako odborný asistent (2006-2012) a od roku  
2013 až do súčasnosti vo svojej akademickej činnosti pokračuje ako docent. Jeho odborné kvality 
sa presvedčivo profilovali už od počiatku jeho akademicko-vedeckého rastu. Teologicko-
prekladateľskou komisiou Slovenskej biblickej spoločnosti bol pozvaný do prekladateľskej práce 
na novom slovenskom ekumenickom preklade Biblie (2002-2007) a taktiež na odbornej revízii 
Nového zákona v rokoch 2014-2016. Tomuto projektu sa venuje aj v súčasnom období ako člen 
užšieho výberu tejto komisie, ktorá pracuje na jeho ďalšej revízii, vrátane teologickej revízie 
konkordantnosti pojmov (2016-2017). Táto činnosť je celoslovenského charakteru a má veľký 
význam pre naše domáce teologické vedy a pre všetky protestantské cirkvi na Slovensku. Svojou 
odbornosťou a osobnými kvalitami si získal úctu akademickej obce, keď bol zvolený za člena 
Vedeckej rady EBF UK (2007-), za prodekana pre vzdelávaciu činnosť EBF UK (2007-2011) a 
taktiež za člena akademického senátu fakulty aj univerzity. Od roku 2015 je členom Rady pre 
kvalitu UK v Bratislave. V akademickom roku 2016/2017 požiadal o zahájenie vymenúvacieho 
konania za účelom získania hodnosti profesora v odbore 2.1.14 evanjelická teológia. 
 Pri analýze  a posudzovaní vedecko-pedagogickej činnosti doc. Mgr. Františka Ábela, 
PhD. je nutné si všimnúť jeho výnimočnú odbornosť, k akej sa dopracoval v oblasti 
novozákonných vied. Ako pedagóg pôsobí v širokom zábere novozákonných vied: jeho 
prednášky pokrývajú skoro všetky oblasti novozákonného spektra, ako napr. literárny úvod do 
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NZ, dobové pozadie - dejiny novozmluvnej doby, exegéza NZ, teológia NZ, kurzorické čítanie 
gréckeho textu  NZ, ako aj potrebné semináre k odborným témam Novej zmluvy. Po teologickej 
stránke sa úmerne venuje evanjeliám, Pavlovej teológii, katolíckym listom aj apokryfom. Smer 
jeho výskumu a preferovanie teologických tém sa môže fókusovať do troch kategórií, ktoré môžu 
príznačne charakterizovať inauguranta pri utváraní sa jeho odbornej profilácie. 1. Je to v prvom 
rade záujem o text Nového zákona, ktorý je základnou platformou každej novozákonnej 
disciplíny. Pre inauguranta sa javí zaujímavým práve jeho skúmanie, odhaľovanie spoľahlivosti 
originálnych textov a ich variánt, exegetická práca a hermeneutická spoľahlivosť dnešného 
výkladu, práca s prekladmi a na prekladoch do modernej slovenčiny, záujem o tvorbu pozdejších 
textov a ich príbuzných variant (texty apokryfov, apoštolských otcov atď.). 2.  Podobne sa pre 
inauguranta javí ako dôležitý výskum dobového pozadia vzniku Ježišovho hnutia a počiatky 
apoštolskej cirkvi v Palestine a v ďalších regiónoch helenistického sveta v priestore 
Stredozemného mora, a to zvlášť po stránke vzniku a utvárania sa teologického myslenia, ktoré 
sa pomaly odkláňa od židovského teologického ponímania a konfrontuje sa s helenistickou 
kultúrou a jeho mnohorakým synkretizmom.  3. Možno už aj tento výskum priviedol inauguranta 
k príťažlivému záujmu o Pavla a jeho historické postavenie v rámci židovstva i apoštolskej 
cirkvi, pretože ako svojrázne rysuje sa ponajviac záujem o oblasť Pavlovej teológie, zvlášť dnes 
nanovo odkrytý smer Pavlovej judaistickej orientácie tzv. The New Perspective on Paul. Tomuto 
výskumu a rozvádzaniu, resp. radikalizovaniu príbuzných tém (tak napr. Radical  New  
Perspective  on  Paul,  New  Paradigm, Paul Within Judaism atď.), ktoré úzko súvisia s teológiou 
a kérygmatickou interpretáciou zvesti apoštola Pavla v kontexte  takzvaných „nových 
perspektív“, a ktorých výskum priviedli aj do nášho prostredia bádatelia zvlášť z anglosaskej, 
resp. americkej a pobaltskej teologickej dielne (Sanders, Wright, Dunn, Stendahl, Gaston, 
Stowers atď.), sa venuje značná časť jeho prednášok, ale aj výstupov. Obmeny týchto „nových 
perspektív“ nie sú síce bez kritického nazerania teológov zvlášť z protestantského nemeckého 
prostredia, ktorí sa ťažšie odputávajú od Pavla objaveného teológiou reformácie, ale smery 
výskumu sú dnes ešte v takom plastickom stave, že ďalší výskum je nielen potrebný, ale aj 
celkom otvorený. Preto sa čoraz viac „rozhárajúce ohnisko“ tohto výskumu na Katedre Novej 
zmluvy EBF UK v Bratislave musí považovať za veľký prínos pre našu domácu novozákonnú 
teológiu. Ako je vidieť, vedecký profil doc. Mgr. Františka Ábela, PhD. významne ovplyvnili a 
inšpirovali významní teológovia svetového formátu. Ale musí sa s uznaním poznamenať, že 
inaugurant vo svojej tvorbe účinne čerpá aj z diel domácich teológov a svojich predchodcov na 
Katedre Novej zmluvy (Karol Gábriš, Ján Grešo). 
 Z pedagogickej a výchovno-vzdelávacej činnosti inauguranta je možné jasne usúdiť, že 
jeho samozrejmou prioritou je viesť študentov ku triezvemu kritickému mysleniu, kreatívnemu 
narábaniu s pôvodnými gréckymi prameňmi, čo je pre Nový zákon a jeho vedy charakteristické,  
a zároveň získať spoľahlivé odborné vedomosti na takej vieroučnej, no zároveň vednej úrovni, 
aby boli schopní viesť dialóg v našom cirkevno-teologickom prostredí a taktiež mohli vedecky 
samostatne myslieť a pracovať, napr. aj literárne.  
 Jeho doterajšie pôsobenie eviduje slušné výsledky aj v priamej odbornej a pedagogicko-
výchovnej oblasti, kde bol školiteľom a vedúcim záverečných prác pre 22 študentov. V období 
rokov 2006-2016 eviduje 18 ukončených diplomandov (Bc., Mgr.), a 4 zotrvávajú ešte v 
pokračujúcom procese. Viedol 1 rigoróznu prácu a v súčasnosti vedie ďalšiu, ktorá je taktiež v 
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stave pred ukončením. Pre 3 doktorandov bol školiteľom,  resp.  odborným konzultantom, 
vrátane aj jedného zahraničného hosťujúceho študenta z USA (University of California, 
Berkeley).   
 Ako vysokoškolský pedagóg a vedec nezaháľal ani vo svojej výskumnej a literárnej 
činnosti. Ako študijné materiály zostavil a vydal päť vysokoškolských učebníc, z ktorých dve už 
dosiahli ďalšie vydanie, keďže ich užívanie úctihodne presiahlo rámec domácej fakulty. 
Pokračoval aj v prekladateľskej činnosti a z angličtiny preložil komentár od významného 
a medzinárodne uznávaného anglického novozákonníka Howarda I. Marshalla: The Epistles of 
John (Jánove listy, Bratislava 2009). Podobne sa podieľal aj na opravnom preklade a doplnení 
diela prof. Karola Gábriša (Bratislava 1956) Spisy apoštolských otcov (2. vyd., Bratislava 2004). 
No jednou z najvýznamnejších prekladateľských činností bolo už uvedené pôsobenie v rámci 
novozákonnej prekladateľkej skupiny na novom slovenskom ekumenickom preklade Písma 
svätého. 
 Z vlastných vedeckých prác treba uviesť skutočnosť, že publikoval 3 monografie alebo 
štúdie monografického charakteru, z ktorých zvlášť posledná vydaná v zahraničí (The Psalms of 
Solomon and the Messianic Ethics of Paul, WUNT 416, Tübingen, Mohr Siebeck Verlag, 2016, 
355 s.) je veľmi významného, smelo možno povedať celosvetového charakteru vo výskume 
teologického pozadia apoštola Pavla. Okrem toho publikoval vedecké práce v karentovaných a 
recenzovaných časopisoch, zbierkach a monografických zborníkoch v domácich i zahraničných 
vydavateľstvách, v počte cez 50 štúdií, ako aj odborné práce v počte cez 30 príspevkov. K tomu 
je treba dodať aj počet prekladateľských, recenzných a vydavateľských prác, ako aj prác 
pupulárneho charakteru. Súčet inaugurantových publikácií presahuje hranicu 100 prác, na ktoré 
získal 51 citácií a ohlasov, vrátane aj evidencie v Scopuse. 
 Treba pripomenúť, že inaugurant je aj úspešným riešiteľom domácich a zahraničných 
výskumných projektov. Bol riešiteľom 4 projektov s finančnou podporou Ministerstva školstva a 
Úradu vlády SR (VEGA  č.  1/007403: 2004-2005; VEGA č. 1/3594/2006: 2006-2008; Projekt 
LP/2012: 2012; Projekt INSYZAKUK – ITMS, 26140230007: 2013-2014). Podobne riešil aj 
medzinárodný projekt „Christian Churches in Post-Communist Slovakia: Current Challenges 
and Opportunities“ (2012-2013), ako aj domáci projekt „Posúdenie a zapracovanie pripomienok 
k Slovenskému ekumenickému prekladu Biblie – Nová zmluva, grécke deuterokanonické spisy“ 
(2013-2015). V súčasnosti pracuje na pokračovaní tohoto projektu v rámci nového cieľa 
„Teologická revízia konkordantnosti pojmov Novej zmluvy  Slovenskej ekumenickej Biblie“ 
(2016-2017). Podobne pracuje ako spoluriešiteľ na medzinárodnom projekte „Paul within 
Judaism“ pre Council for Jewish-Christian relations, Protestant Church in The Netherlands 
(2015-2017).  Od roku 2016 rieši projekt APVV-15-0280 financovaný Agentúrou na podporu 
výskumu a vývoja (2016-2019).  
 Výbornú  odbornú erudovanosť inauguranta a jeho všeobecné uznanie v priestore 
dnešného univerzitného i cirkevného  teologického sveta potvrdzuje aj jeho hojná účasť na 
konferenciách, ktoré sú bohaté na pozvania a na výstupy. Deklarujú to aj pozvánky 
a prednáškové či inak pracovné pobyty na domácich a zahraničných univerzitách, ktorých počet 
je chvályhodný: v rozmedzí posledných 10 rokov bol účastníkom, prednášateľom alebo 
aktivistom viac než 50 konferencií a prednáškových pobytov! 
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 Inaugurant je aktívny aj v redakčnej činnosti. Bol alebo aj v súčasnosti je členom 
viacerých redakčných rád časopisov a zborníkov, kde za zmienku stojí uviesť jeho pôsobenie ako 
poradného editora pre renomované vydavateľstvo Versita-de Gruyter (2010-2011). Okrem toho 
bol spolutvorcom a zostavovateľom viacerých zborníkov z konferencií, do ktorých aj sám bohato 
prispieval. Dôležité je pripomenúť jeho redakčnú a zostavovateľskú činnosť v rámci kmeňovej 
fakulty na redigovaní elektronického časopisu Testimonia Theologica, ktorý má úctyhodný 
vedecký charakter. Podobne dôležité je zmieniť sa okrem iného napr. aj o jubilejnom zborníku 
pre doc. Jána Grešu (Apokaradokia, Bratislava 2003), alebo aj o zborníku výstupov z úspešne 
riešeného výskumného projektu VEGA 1/0107/10 (The Mission of Paul and the Multicultural 
Society, Bratislava 2010), na zostavovaní ktorých sa podieľal. 
 Za záslužnú prácu inauguranta dostalo sa mu aj ocenenia a uznania. Okrem už 
spomenutých členstiev vo vedeckých radách a na čele pracovných úsekov kmeňovej fakulty a 
univerzity mu rektor Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2015 udelil ďakovný dekrét za 
vynikajúce výsledky získané v oblasti pedagogicko-výchovnej a vedecko-výskumnej, ako aj za  
úspechy v odborno-vedeckej činnosti v spolupráci so zahraničnými univerzitami na ich 
podujatiach v Európe i USA. Podobne za nesmierne ocenenie treba považovať aj to, že na 
začiatku tohoto roka sa – na návrh profesorov Jörga Freya (Zürich), Karla-Wilhelma Niebuhra 
(Jena), Tobiasa Nicklasa (Regensburg) a mňa – začalo prístupové konanie na prijatie inauguranta 
za člena najvyššej svetovej vedeckej organizácie novozákonníkov Studiorum Novi Testamenti 
Societas, ktorej bude v súčasnosti druhým riadnym členom zo Slovenska. 
 
Záverom môže sa teda konštatovať, že inaugurant nielen že spĺňa vysokoškolským 
zákonom (§ 76. Zákona č. 131/2002 v znení nesk. predp.,) požadované minimálne kritériá 
na vymenovanie za profesora v odbore 2.1.14 evanjelická teológia, ale ich aj vysoko 
prevyšuje. Na základe uvedeného navrhujem, aby vymenúvacie konanie za profesora bolo 
úspešne zavŕšené a uchádzačovi doc. Mgr. Františkovi Ábelovi, PhD. bol za jeho významné 
doterajšie vedecké a pedagogické dielo udelený vedecko-pedagogický titul „profesor“ 
(prof.) v odbore 2.1.14 evanjelická teológia. 

 
 
 
     Prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Imrich Peres, PhD. 

 
 




