
Profesijný životopis 

Meno a priezvisko, rodné priezvisko tituly František Ábel, doc. Mgr. PhD. 

Dátum a miesto narodenia 4. 9. 1964 v Bratislave 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický 
rast 

2013 – habilitácia v odbore evanjelická teológia 2.1.14. Udelený 
vedecko-pedagogický titul docent v odbore evanjelická teológia. 

2001 – 2006 doktorandské štúdium v externej forme na EBF 

UK, ukončené v roku 2006 obhajobou dizertačnej práce na 

tému: „Teleologické myslenie v Novej zmluve” a udelením 
vedecko-akademickej hodnosti philosophiae doctor (PhD.).  

1996 – 2001 – štúdium v odbore 2.1.14 evanjelická teológia na 

Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v 

Bratislave. Štúdium ukončené štátnou súbornou skúškou 
(akademický titul Mgr.). 

Ďalšie vzdelávanie  

Priebeh zamestnaní 

Od roku 2015 – člen Rady pre kvalitu UK v Bratislave  

Od roku 2014 – člen prekladateľskej a teologickej komisie 
Slovenskej biblickej spoločnosti pre ekumenický preklad Biblie  

Od roku 2013 – docent / Katedra Novej zmluvy, EBF UK v 

Bratislave 

2011 – 2015 – člen akademického senátu UK v Bratislave 
2011 – 2013 – člen akademického senátu EBF UK 

2010 – 2011 – pracoval vo funkcii “Acquisition Editor” pre 

vydavateľstvo Versita/de Gruyter. 

Od roku 2007 člen Vedeckej rady EBF UK 
2007 – 2011 – prodekan pre vzdelávaciu činnosť, EBF UK v 

Bratislave 

2006 – 2012 – odborný asistent / Katedra Novej zmluvy, EBF 

UK v Bratislave 
2005 – 2010 – člen medzinárodnej konferencie “Counsel on 

Christian Approaches to Defense and Disarmament” 

2004 – ordinovaný za kňaza ECAV na Slovensku 

2002 – 2007 – člen prekladateľskej a teologickej komisie 
Slovenskej biblickej spoločnosti pre ekumenický preklad Biblie  

2001 – 2006 – asistent na katedre Novej zmluvy, EBF UK v 

Bratislave 

1999 – 2007 – správca EBF UK, Bratislava 
1992 – 1999 – vedúci správy AD, ŠDaJ Ľ. Štúra UK Bratislava 

1988 – 1992 – administratíva, ŠDaJ Ľ. Štúra UK Bratislava 

1985 – 1988 – administratíva, ČSPD n.p. závod Lodenica 

1983 – 1985 – základná vojenská služba 
 

Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety) 

 

Od 1. júla 2013 – docent  na Katedre Novej zmluvy. 

Od 1. 9. 2006 do konca letného semestra 2011/2012 (k dátumu 

podania žiadosti o udelenie titulu docent) – odborný asistent na 
Katedre Novej zmluvy:  

Poznámka: podrobný prehľad pedagogickej činnosti je prílohou 

žiadosti o vymenúvacie konanie. 
Odborné alebo umelecké zameranie   

Teológia Novej zmluvy / teológia Starej zmluvy 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH) 
a začlenenia podľa smernice č. 13/2008-R 

o bibliografickej registrácii a kategorizácii 
publikačnej činnosti, umeleckej činnosti 

a ohlasov (AAB ap.) 
  

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 101): 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných 

vydavateľstvách (2) 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách (1) 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v 



 
                                                                                                                                                              

 
Podpis uchádzača 

domácich vydavateľstvách (2) 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 

vydavateľstvách (5) 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných 
časopisoch (3) 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 

(2) 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (8) 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných 

vedeckých zborníkoch, monografiách (1) 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných 

vedeckých zborníkoch, monografiách (7) 
AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných 

vedeckých zborníkoch, monografiách (2) 

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných 

vedeckých zborníkoch, monografiách (1) 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých 

konferenciách (3) 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých 

konferenciách (23) 
BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich 

vydavateľstvách (2) 

BDE Odborné práce v ostatých zahraničných časopisoch 

(1) 
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 

(22) 

BED Odborné práce v domácich recenzovaných 

zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (2) 
DAI Dizertačné a habilitačné práce (1) 

EAJ Odborné preklady publikácií (3) 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (1) 

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; 
odborné preklady v časopisoch, zborníkoch (1) 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného 

charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 

zborníky, atlasy ...) (3) 
GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim 

hromadný prístup (5) 
Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu Štatistika ohlasov (51): 

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v 

citačných indexoch (1) 
[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v 

citačných indexoch (12) 

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v 

citačných indexoch (35) 
[o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (2) 

[o6] Recenzie v domácich publikáciách (1) 
Počet doktorandov: školených 
                                ukončených  

2 ukončení 
1 po dizertačnej skúške 

Kontaktná adresa Vilová 7, 851 02 Bratislava 

abel@fevth.uniba.sk 


