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Návrh habilitačnej komisie 

pre Vedeckú radu fakulty 
 

Uchádzač o habilitačné konanie:  doktorka Oľga Gavendová 

Habilitačná komisia: 

Predseda:  1. prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD., RKCMBF UK Bratislava 

Členovia:  2. prof. Dr. phil. fac. teol. Peter Volek, FF KU, Ružomberok 

       3. prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD., GTF PU Prešov 

Oponenti: 1. prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD., RKCMBF UK Bratislava 

  2. prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD., TF TU Bratislava 

3. doc. Mgr. Andrea Blaščíková, PhD., UKF, Nitra 

Zasadnutie komisie: 17.08.2020 – posúdenie kritérií 

Rozhodnutie komisie: 

Po starostlivom preskúmaní predložených materiálov habilitačná komisia rozhodla, že 

žiadateľka o habilitáciu za docenta v odbore katolícka teológia doktorka Oľga Gavendová. 

spĺňa Kritériá pre habilitácie docentov a vymenovanie profesorov Rímskokatolíckej 

cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce: 8.10.2020 

Zhodnotenie obhajoby habilitačnej práce Úloha čností v integrálnom rozvoji ľudskej osoby 

habilitačnou komisiou a oponentami habilitačnej práce, konanej 8.10.2020 v Aule Benedikta 

XVI. v Bratislave pred členmi vedeckej rady a verejnosťou: 

Obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnila podľa pravidiel a predpisov vysokoškolského 

zákona a zásad habilitačného konania UK v Bratislave. Habilitantka predstavila svoju prácu 

v ktorej prezentovala filozofické a teologické princípy pôsobenia čností na rozvoj človeka. 

Prítomných oboznámila s jednotlivými časťami práce, vysvetlila metodiku, ktorou pracovala, 

a ciele, ktoré dosiahla.  

V diskusii preukázala habilitantka erudíciu v problematike a jej odpovede boli obohatením 

pre auditórium. Z odpovedí bolo zrejmé, že téme práce sa autorka odborne venuje niekoľko 

rokov. S vďakou ocenila prácu oponentov a sľúbila, že do práce zahrnie ich pripomienky, či 

už vecného alebo formálneho charakteru.  

Celá atmosféra habilitačného konania mala vysokú akademickú úroveň a prispela nie len 

k prezentácii témy práce, ale aj k jej rozšíreniu. 

Habilitačná komisia jednohlasne schválila udeliť doktorke Oľge Gavendovej titul docent 

v odbore katolícka teológia. 

 

Podpisy členov habilitačnej komisie a oponentov: 

Predseda: Prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD. ..............ÁNO........................... 

Členovia: Prof. Dr. phil. fac. teol. Peter Volek ..............ÁNO........................... 

 Prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. ..............ÁNO........................... 

Oponenti: Prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD. ..............ÁNO........................... 

 Prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD. ..............ÁNO........................... 

 Doc. Mgr. Andrea Blaščíková, PhD. ..............ÁNO........................... 

 

V Bratislave 8.10.2020 


