
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia Vedeckej rady RKCMBF UK  

dňa 25.6.2020 

 

2.2. PhDr. Oľga Gavendová, PhD. – schválenie členov habilitačnej komisie a oponentov 

habilitačnej práce 

Dekan predstavil žiadosť o habilitáciu uchádzačky Oľgy Gavendovej, ktorá je na našej fakulte 

v pracovnom pomere pedagogického zamestnanca na ustanovený týždenný pracovný čas. 

Habilitačná práca: Úloha čností v integrálnom rozvoji ľudskej osoby; kontrola originality CRZP: 

3,66 %, Theses: 0 %. 

Kontrola zaradenia publikácii v EVIPUBe – údaje skontrolovala pani Petrovičová z RUK pred 

podaním žiadosti. 

Kontrola žiadosti s prílohami – dodané všetky podklady 17.6.2020 podľa usmernení Zásad UK 

k habilitačnému konaniu. 

Predbežná kontrola splnenia kritérií uchádzačkou:  

Dekan predstavil stručnú charakteristiku, vypracovanú uchádzačkou o habilitáciu, podľa ktorej by 

mala spĺňať kritériá fakulty. 

Dekan predstavil návrh habilitačnej komisie a oponentov habilitačnej práce: 

Habilitačná komisia:  

1. Prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD., RKCMBF UK – predseda, funkčné miesto: profesor, 

odbor: katolícka teológia 

2. Prof. Dr. phil. fac. teol. Peter Volek, FF KU, vedúci Katedry filozofie, funkčné miesto: 

profesor; odbor: filozofia 

3. Prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD., Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej 

univerzity, vedúci Katedry filozofie a religionistiky, funkčné miesto: profesor, odbor: 

filozofia 

Oponenti: 

1. Prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD., RKCMBF UK – funkčné miesto: profesor, odbor: 

katolícka teológia,  

2. Prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD., TF TU – funkčné miesto: profesor; odbor: filozofia 

3. Doc. Mgr. Andrea Blaščíková, PhD., UKF, Katedra náboženských štúdií, funkčné 

miesto: docent, odbor: etika 

Náhradníci:  

1. Prof. Mgr. Michal Chabada, PhD., FF UK, Katedra filozofie a dejín filozofie, vedúci 

katedry; funkčné miesto: profesor, odbor: filozofia 

2. Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD., TF TU, funkčné miesto: docent, odbor: filozofia 

Vedecká rada hlasovala o návrhu habilitačnej komisie a oponentov habilitačnej práce takto: 

Počet prítomných členov: 18 

Počet odovzdaných hlasov: 18 

Počet hlasov za: 18 

Počet hlasov proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Vedecká rada schválila habilitačnú komisiu a oponentov habilitačnej práce nadpolovičnou 

väčšinou všetkých členov vedeckej rady. 


