
Návrh stanoviska 
pre Vedeckú radu o splnení kritérií pre habilitáciu uchádzača 

ThDr. Patrika Maturkani ča, PhD. za docenta 

Habilitačná komisia: 

Predseda:  prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., RKCMBF UK Bratislava 
Členovia:  prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD., TF KU Košice 
       doc. PhDr. PsLic. Marek Forgáč, PhD., TF KU Košice 
 
Zasadnutie komisie: 22.11.2018 
 
Podklady návrhu: 

Komisia preskúmala podklady, ktoré odovzdal uchádzač so žiadosťou o začatie habilitačného 
konania v študijnom odbore katolícka teológia dňa 27.09.2018. Komisia nezistila žiadne 
nedostatky žiadosti uchádzača o habilitáciu a skonštatovala, že podklady obsahujú všetky 
údaje v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a vyhlášky č. 6/2005 Z.z. o postupe 
získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent 
alebo profesor v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) a podľa Zásad Univerzity 
Komenského k tejto vyhláške. 

ANALÝZA NAPLNENIA FAKULTNÝCH KRITÉRIÍ  

Komisia podľa predložených podkladov zhodnotila najskôr dosiahnuté vzdelanie a 
pedagogickú činnosť uchádzača, a potom jednotlivé časti publikačnej a ostatnej vedeckej 
činnosti podľa Kritérií pre habilitácie docentov a vymenovanie profesorov RKCMBF UK 
platných od 3.3.2014 a účinných od 1.4.2014 (ďalej len „Kritériá“). 

Čl. 1 ods. 1 písm. a) – Vysokoškolské vzdelanie – ukončený tretí stupeň 

Patrik Maturkanič absolvoval vysokoškolské magisterské štúdium v odbore teológia na 
Cyrilometodskej teologickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci a získal titul 
„magister“ v roku 1999. 

Tretí stupeň vysokoškolského štúdia – prvú ucelenú časť doktorandského štúdia (licenciát) 
absolvoval na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme v odbore katolícka teológia, 
špecializácia pastorálna teológia, ktoré ukončil obhajobou licenciátskej práce Carità come 
eucaristia vissuta a získal titul „licenciát teológie“ v roku 2004. 

V štúdiu doktorandského štúdia pokračoval na Rímskokatolíckej cyrilometodskej 
bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore katolícka teológia, ktoré 
ukončil úspešnou obhajobou dizertačnej práce Biskup Josef Hlouch. Pastorační význam jeho 
činnosti. V zmysle ustanovenia § 109 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Štatútu RKCMBF UK mu bol 
rozhodnutím Vedeckej rady fakulty dňa 21.5.2007 udelený akademický titul „philosophiae 
doctor“ („PhD.“) a akademický titul „doktor teológie“ („ThDr.“).  

Uchádzač spĺňa požadované kritérium. 



 2

Čl. 1 ods. 1 písm. b) – Vypracovanie habilitačnej práce 

Doktor Patrik Maturkanič vypracoval a odovzdal habilitačnú prácu na tému Papežské 
návštěvy České republiky a jejich pastorační význam. 

Kontrola originality habilitačnej práce: 

CRZP: 1,38 % 
Theses: 17 % 

Uchádzač splnil túto podmienku.  

Čl. 1 a 4 – Pedagogická prax: vedecky a pedagogicky pôsobí v danom študijnom odbore na 
vysokej škole; vykonávanie pedagogickej činnosti počas doby najmenej troch 
rokov od získania vysokoškolského vzdelania 3. stupňa (doktorandské štúdium) 
v danom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore.  

Doktor Patrik Maturkanič aktuálne v akademickom roku 2018/2019 prednáša na Univerzite 
Komenského v Bratislave, Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte   
v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre v študijnom odbore katolícka teológia predmet 
pastorálna teológia na magisterskom štúdiu študijného programu katolícka teológia, externá 
forma (10 hodín za semester).  

Po získaní doktorátu z teológie začal pedagogicky a vedecky pôsobiť na Vysokej škole 
európskych a regionálnych štúdií v Českých Budejoviciach, kde v akademických rokoch 
2007/2008 a 2008/2009 prednášal predmet Filozofická antropológia v rozsahu dvoch hodín za 
týždeň. V rokoch 2009/2010 a 2010/2011 prednášal predmet Filozofická etika v rozsahu 
dvoch hodín za týždeň na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v 
Bratislave - pobočka EVC v Prahe. 

Od roku 2015/2016 až po súčasnosť pedagogicky a vedecky pôsobí na Vysokej škole 
aplikovanej psychológie v Terezíne v Českej republike, kde prednáša predmet základy etiky 
v rozsahu dvoch hodín za týždeň. 

Doktor Patrik Maturkanič publikoval vysokoškolskú učebnicu „ Etika“ z morálnej teológie 
a vedecké a odborné publikácie v oblasti katolíckej teológie. 

Aktívne sa zúčastňuje vedeckých seminárov a konferencií, svoju prácu vykonáva zodpovedne 
a s vysokou profesionálnosťou.  

Uchádzač vykonáva pedagogickú a vedeckú činnosť na vysokej škole v odbore katolíckej 
teológie viac ako sedem rokov od získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa, súvisle 
pedagogicky pôsobí na vysokej škole od roku 2015/2016 až doteraz, a teda spĺňa požadované 
kritérium pedagogickej praxe. 

Čl. 5 – Rozsah vedeckej práce 

Ods. 1 písm. a): Kritérium jednej knižne vydanej vedeckej monografie:  

Žiadateľ publikoval monografie:  

1 publikáciu v zahraničí v českom jazyku (AAA02),  
1 publikáciu v zahraničí v slovenskom jazyku v podiele 0,8 AH (AAA01), 
2 publikácie v domácich vydavateľstvách v českom jazyku (AAB01, AAB02). 

Uchádzač teda publikoval tri monografie ako autor (100 %) a jednu monografiu ako 
spoluautor v podiele 0,8 autorského hárku (16 %). Kritérium prevyšuje trojnásobne. 
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Ods. 1 písm. b): Kritérium 15 pôvodných vedeckých publikácií v periodikách 
a recenzovaných zborníkoch, z toho najmenej tri v zahraničí v cudzom 
jazyku:  

Podľa kritéria čl. 5 ods. 1 písm. a) každá ďalšia knižne vydaná vedecká monografia nahrádza 
päť pôvodných vedeckých prác.  

Autor publikoval 37 vedeckých prác, z toho: 

10  vedeckých prác (náhrada: 2 vedecké monografie – AAB01, AAB02), 
1 vedecká monografia v podiele 0,8 AH (náhrada: AAA01), 
12 vedeckých prác v ostatných zahraničných časopisoch (ADE01 až ADE12), 
5 vedeckých prác v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

(AEC01 až AEC05), 
3 vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

(AED01, AED02, AED03), 
2 publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (AFA01, 

AFA02), 
1 publikovaný pozvaný príspevok na domácich vedeckých konferenciách (AFB01), 
3 publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (AFC01, AFC02, 

AFC03) 

Autor viac ako dvojnásobne prekračuje požadované kritérium. 

Kritérium 3 vedeckých publikácií v zahraničí v cudzom jazyku: 

Patrik Maturkanič publikoval v zahraničí v cudzom jazyku (v inom ako slovenskom alebo 
českom jazyku):  

5 vedeckých prác v ostatných zahraničných časopisoch (ADE04 v poľskom jazyku, 
ADE06 v poľskom jazyku, ADE07 v talianskom jazyku, ADE08 v poľskom sjazyku, 
ADE09 v talianskom jazyku), 

Habilitant publikoval 5 vedeckých prác v zahraničí v cudzom jazyku (poľsky, taliansky, súhrn 
v angličtine pri každej publikácii), čím prekračuje požadované kritérium. 

Ods. 2 – Kritérium najmenej jednej vysokoškolskej učebnice, alebo skripta, alebo učebného 
textu 

Uchádzač publikoval 1 vysokoškolskú učebnicu vydanú v domácom vydavateľstve (ACB01), 
čím spĺňa požadované kritérium. 

Ods. 3 – Kritérium najmenej 20 ohlasov publikačnej činnosti, z toho 5 zahraničných 
ohlasov: 

Kandidát má celkovo 34 ohlasov na svoju publikačnú činnosť, z toho: 

15  citácií v zahraničných publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch  
(AAA02: 2 (Hlad, Judák), AAB01: 3 (Dolista, Sedláček, Šuráb),  AEC01: 2 
(Ralbovská - Knezović, Sedláček), AED01: 1 (Knezovič – Ralbovská), AED02: 1 
(Sedláček), BAA02: 1 (Stolárik), BAB02: 2 (Hlad, Stolárik), GII01: 3 (Čermáková, 
Huneš, Stolárik)),  

13  citácií v domácich publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch (AAB01: 4 
(Ralbovský  - Gulášová – Novotná, Dolista, Knezović – Ralbovská, Ralbovský - 
Varjašiová),  ADE09: 1 (Hlad), ADE11: 1 (Adam), BAB02: 3 (Geršicová – Tóthová, 



 4

Hlad, Dolista), DAI01: 1 (Kolouch), GII01: 3 (Ralbovská – Knezović, Ralbovský – 
Gulášová, Ralbovská – Liberko - Knezović)),  

6 recenzií v zahraničných publikáciách (AAB01: 1 (Judák), BAA01: 1 (Stolárik), 
BAA02: 1 (Dolista), BAB02: 1 (Hlad), BAB02: 1 (Gumenický), GII01: 1 (Judák)) 

Habilitant má ohlasy od 20 autorov. Kandidát prevyšuje kritérium celkového počtu ohlasov 
a štvornásobne prevyšuje kritérium zahraničných ohlasov. 

Odborné publikácie (nie je stanovené kritérium): 

Uchádzač publikoval 15 odborných prác a recenzií, z toho: 

3 odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách (BAA01, 
BAA02, BAA03), 

2 odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (BAB01, BAB02), 
1 odbornú prácu v ostatných zahraničných časopisoch (BDE01), 
1 odbornú prácu v ostatných domácich časopisoch (BDF01), 
3 odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (BEF01, 

BEF02, BEF03), 
4 recenzie v časopisoch a zborníkoch (EDI01 až EDI04), 

1 prehľadovú prácu, odbornú prácu v časopise (EDJ01). 

Habilitant napĺňa aj túto kategóriu publikačnej činnosti, hoci nie je stanovená ako povinná. 

Ods. 4 – Kritérium aktívnej účasti na troch vedeckých konferenciách: 

Habilitant sa aktívne zúčastnil na zahraničných a domácich vedeckých konferenciách v tomto 
počte: 

5 aktívnych účastí na zahraničných medzinárodných konferenciách, z toho v dvoch 
prípadoch pozvaná účasť; všetky príspevky boli publikované (AFC01, AFC02, 
AFA01, AFA02, AFC03), 

1 aktívna účasť na domácej vedeckej konferencii, príspevok bol publikovaný (AFB01). 

Aktívnou účasťou na vedeckých konferenciách preukázal dostatočnú schopnosť pre vedeckú 
prácu a pre naplnenie tohto kritéria, ktoré dvojnásobne prevyšuje. 
 
Ďalšia vedecká činnosť: 

Študijné pobyty na vedeckých inštitúciách v zahraničí (kritérium nie je stanovené): 

Uchádzač absolvoval dvojročný študijný pobyt na Pontificia università Lateranensis, Rím 
2002-2004 (doktorandské štúdium - licenciát z teológie). 
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Rozhodnutie komisie: 

Po starostlivom preskúmaní predložených materiálov habilitačná komisia rozhodla, že 
žiadateľ o habilitáciu za docenta v odbore katolícka teológia ThDr. Patrik Maturkanič, PhD. 

 
s p ĺ ň a  

 
Kritériá pre habilitácie docentov a vymenovanie profesorov Rímskokatolíckej 
cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 
 
 
V Bratislave 22.11.2018 
 
 
Podpísaní členovia habilitačnej komisie: 

Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., CMBF UK Bratislava – predseda, .............................. 

Prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD., TF KU Košice   .............................. 

Doc. PhDr. PsLic. Marek Forgáč, PhD., TF KU Košice   .............................. 


