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2.3. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD. – schválenie členov habilitačnej komisie a oponentov 

habilitačnej práce 

Dekan predstavil žiadosť o habilitáciu uchádzača Jozefa Jančoviča, ktorý je na našej fakulte 

v pracovnom pomere pedagogického zamestnanca na ustanovený týždenný pracovný čas. 

Habilitačná práca: Exegeticko-teologická analýza žalmov 93 – 96 a ich kontextuálne čítanie; 

kontrola originality CRZP: 1,68 %, Theses: 1 %. 

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 uchádzačom:  

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

mal 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. ThDr. Anton Tyrol, PhD., TF KU, funkčné miesto: profesor, odbor: katolícka 

teológia 

3. Doc. Dr. Petr Mareček, Th.D., Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci, 

Katedra biblických vied, funkčné miesto: docent; odbor: teológia 

Oponenti: 

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

katolícka teológia 

2. Doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD., TF KU, Katedra systematickej teológie, funkčné 

miesto: docent; odbor: katolícka teológia 

3. Doc. Dr. Jozef Tiňo, TF TU, Katedra biblických a historických vied; funkčné miesto: 

docent; odbor: katolícka teológia 

Náhradníci:  

1. Prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th., TF TU, funkčné miesto: profesor, odbor: katolícka 

teológia  

2. Doc. S.S.Lic. Josef Hřebík, Th.D., Katolícka teologická fakulta, Univerzita Karlova 

v Prahe, Katedra biblických vied, funkčné miesto: docent, odbor: teológia 

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. 


