
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

Výňatok zo zápisnice Vedeckej rady fakulty zo dňa 28.4.2021 

2.2. ThLic. Maián Gavenda, PhD. - hlasovanie VR o návrhu habilitačnej komisie 

Dekan fakulty informoval členov vedeckej rady o priebehu habilitačného konania uchádzača o titul 

docent v odbore katolícka teológia doktora Mariána Gavendu, ktorého habilitačná prednáška a obhajoba 

habilitačnej práce sa z dôvodu pandémie Covid-19 konala online formou. 

Prijatá žiadosť: 30.10.2020 

Schválenie komisie a oponentov VR: 5.11.2020 

Habilitačná komisia a oponenti habilitačnej práce: 

Predseda:  1. Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., RKCMBF UK v Bratislave 

Členovia:  2. Prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský, PhD., TF TU v Bratislave 

       3. Doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD., FiF KU v Ružomberku 

Oponenti: 1. Prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD., RKCMBF UK v Bratislave 

  2. Prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., GTF PU v Prešove 

3. Doc. ThDr. Peter Majda, PhD., TF KU v Spišskom Podhradí 

Habilitačná práca: Mediálna spiritualita; kontrola originality CRZP: 29,25 % (z toho 13,46 % je jeho 

dizertačná práca, ostatné podobnosti sú pod 1,2 %), Theses: 12 %. 

Stanovisko habilitačnej komisie ku splneniu kritérií pre habilitáciu – 16.12.2020: 

Po starostlivom preskúmaní predložených materiálov habilitačná komisia rozhodla, že žiadateľ 

o habilitáciu za docenta v odbore katolícka teológia ThLic. Marián Gavenda, PhD. spĺňa Kritériá pre 

habilitácie docentov a vymenovanie profesorov Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

Habilitačná prednáška Mediálne závislosti - výzva pre Cirkev sa konala 21.1.2021 v zborovni na 

RKCMBF UK online formou cez MS Teams a bola verejne vysielaná na platforme Zoom. Po nej 

nasledovala obhajoba habilitačnej práce online formou. 

Prítomný predseda habilitačnej komisie profesor Viliam Judák stručne informoval o priebehu 

habilitačného konania, ktoré sa uskutočnilo v súlade so stanovenými predpismi, habilitačná prednáška 

a obhajoba hablitačnej práce boli na vysokej odbornej úrovni a boli pozitívne hodnotené celou komisiou 

aj oponentmi.  

Návrh habilitačnej komisie: odporúča udeliť titul „docent“ v odbore katolícka teológia. 

Vedecká rada skonštatovala, že v celom priebehu habilitačného konania bol dodržaný postup 

ustanovený zákonom a vyhláškou a uchádzač spĺňa podmienky na získanie titulu docent v odbore 

katolícka teológia. 

Vedecká rada tajne hlasovala (online) o návrhu habilitačnej komisie udeliť ThLic. Mariánovi 

Gavendovi, PhD. titul docent v odbore katolícka teológia takto: 

Počet členov VR:  20 

Počet prítomných členov: 18 

Počet odovzdaných hlasov: 18 

Počet hlasov „súhlasím“: 18 

Počet hlasov „nesúhlasím“: 0 

Počet hlasov „zdržiavam sa“: 0 

Nehlasoval: 0 

Vedecká rada rozhodla o udelení titulu docent v odbore katolícka teológia ThLic. Mariánovi Gavendovi, 

PhD. nadpolovičnou väčšinou všetkých členov vedeckej rady. 

V Bratislave 28.4.2021 

 

 

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD. 

dekan fakulty 


