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Návrh habilita čnej komisie 
pre Vedeckú radu fakulty 

 
Uchádzač o habilitačné konanie:  ThDr. Patrik Maturkani č, PhD. 

Habilitačná komisia: 

predseda: 1. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., RKCMBF UK 
členovia: 2. prof. RNDr. Ladislav Csontos, PhD., TF TU Bratislava  
  3. doc. PhDr. PsLic. Marek Forgáč, PhD., TF KU Košice 
oponenti: 1. prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D., 1. LF v Prahe, UHS 
  2. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. 
  3. prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD., RKCMBF UK 
 
Zasadnutie komisie: 17.01.2019 
 
Rozhodnutie komisie: 

Po starostlivom preskúmaní predložených materiálov habilitačná komisia rozhodla, že 
žiadateľ o habilitáciu za docenta v odbore katolícka teológia  s p ĺ ň a  Kritériá pre habilitácie 
docentov a vymenovanie profesorov Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave. 

Zhodnotenie obhajoby habilitačnej práce Papežské návštěvy České republiky a jejich 
pastorační význam habilitačnou komisiou a oponentami habilitačnej práce: 

Obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnila podľa pravidiel a predpisov vysokoškolského 
zákona a zásad habilitačného konania UK v Bratislave. Habilitant s prehľadom predstavil 
habilitačnú prácu, oboznámil prítomných v stručnosti s obsahom jednotlivých častí práce, 
s metódou spracovania a dosiahnutým cieľom práce.  

Diskusia bola vecná a vzájomne obohacujúca. Zodpovedal otázky oponentov a s úctou 
akceptoval ich pripomienky vecného a formálneho charakteru. Z auditória zazneli viaceré 
podnetné otázky, súvisiace s habilitačnou prácou a habilitačnou prednáškou, na ktoré hneď 
odpovedal. 

Celá atmosféra habilitačného konania sa niesla v duchu vysokej odbornosti a prispela 
k prehĺbeniu danej témy akademickou formou. 

Habilitačná komisia jednohlasne schválila udeliť doktorovi Patrikovi Maturkani čovi titul 
docent v odbore katolícka teológia. 
 
Podpisy členov habilitačnej komisie a oponentov: 

Predseda: prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. ..............ÁNO........................... 
Členovia: prof. RNDr. Ladislav Csontos, PhD.  ..............ÁNO........................... 
 doc. PhDr. PsLic. Marek Forgáč, PhD. ..............ÁNO........................... 
Oponenti: prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D. ..............ÁNO........................... 
 prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. ..............ÁNO........................... 
 prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD. ..............ÁNO........................... 
 
 
V Bratislave 17.01.2019 


