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2.3. ThDr. Tibor Reimer, PhD. - schválenie členov habilitačnej komisie a oponentov 

habilitačnej práce 

Dekan fakulty predstavil žiadosť o habilitáciu uchádzača doktora Tibora Reimera, ktorý pôsobí 

na našej fakulte ako odborný asistent na Katedre praktickej teológie (predtým Katedra 

katechetiky a pedagogiky) od roku 2004. 

Habilitačná práca: Náboženská výchova ako rozvoj náboženských kompetencií;  kontrola 

originality CRZP: 18,98 % (všetky podobnosti sú pod 2,01 %, z toho 6 titulov 2,01 – 1,0 %, 

ostatné tituly pod 1 %), Theses: 11 %. 

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

podaním žiadosti. 

Kontrola žiadosti s prílohami – dodané všetky podklady 13.10.2020 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. Jozef Krupa, PhD., RKCMBF UK – funkčné miesto: profesor, odbor: 

teológia/katolícka teológia 

2. Doc. PsLic. PhDr. Marek Forgáč, PhD., TF KU v Ružomberku, Katedra spoločenských 

vied, Oddelenie edukačných vied – funkčné miesto: docent, odbor: teológia/katolícka 

teológia 

3. Doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD., PeF TU v Trnave, Katedra pedagogických štúdií – 

funkčné miesto: docent, odbor: pedagogika 

Oponenti: 

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

teológia/katolícka teológia 

2. Prof. ThDr. Ing. Jozef Kutarňa, PhD., VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave – funkčné 

miesto: profesor, odbor: sociálna práca; titul profesor v odbore katolícka teológia, 

špecializuje sa na katechetiku 

3. Doc. Michal Kaplánek, Th.D., TF JCU v Českých Budějoviciach, Katedra pedagogiky – 

funkčné miesto: docent, odbor: pastorálna teológia 

Náhradníci:  

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

odbor: teológia/katolícka teológia 

2. Doc. PhDr. Emília Fulková, CSc., RKCMBF UK – funkčné miesto: docent, odbor: 

teológia/katolícka teológia 

3. Prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD., NHF EU v Bratislave, Katedra pedagogiky – profesor, 

odbor: odborová didaktika (dôchodca) 

  



Vedecká rada hlasovala online o návrhu habilitačnej komisie a oponentov habilitačnej práce 

takto: 

Počet členov VR:  21 

Počet prítomných členov: 20 

Počet odovzdaných hlasov: 18 

Počet hlasov za: 17 

Počet hlasov proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Nehlasovali: 2 

Vedecká rada schválila habilitačnú komisiu a oponentov habilitačnej práce nadpolovičnou 

väčšinou všetkých členov vedeckej rady. 

 

V Bratislave 5.11.2020 

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD. 

dekan fakulty 

 


