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Prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. 

Gréckokatolícka teologicka fakulta PU v Prešove 

Ulica biskupa Gojdiča č.2 

080 01  Prešov 

  

Oponentský posudok k vymenúvaciemu konaniu doc. ThDr.  Mariána Šurába, PhD. 

  

Úvod 

 

Prípisom číslo 335/2013 bol mi doručený z dekanátu Rím.kat. CMBF UK menovací 

dekrét za oponenta vymenúvacieho konania doc. ThDr. Mariána Šurába, PhD. a rovnako mi 

bol doručený písomný materiál predložený uchádzačom o vymenúvacie konanie. Tento 

materiál mi potvrdil to, čo roky z kontaktov s inaugurantom v našom teologickom-vedeckom 

prostredí poznám s osobnej skúsenosti. Vedecký životopis kandidáta vymenúvacieho konania  

doc. ThDr. Mariana Šurába PhD.(narodený 19.1.1958) začal skôr, ako to uvádzajú materiály 

predložené na posúdenie. Roky strávené v pastoračnej službe hlavne v období pred rokom 

1989 boli poznačené intenzitou tak jeho osobných štúdií, ako aj prehlbovaniu sa v rôznych 

aspektoch teologických predmetov v kruhu kňazských spolubratov. Jeho doménou sa 

postupnosťou rokov stávala pastorálna teológia, zvlášť otázky a okruhy  praktickej činnosti 

ako je ohlasovanie, teda služba slova v celej šírke jej vedných disciplín ako je homiletika, 

rétorika, katechetika, misiológia, zvlášť aspekt ohlasovania cez masovokomunikačné 

prostriedky a pod. 

Po roku 1989 zúročuje svoje dovtedy individuálne štúdia a na KUL-e v Lubline v roku 

1993 získava licenciát a v roku 1995 doktorát z katolíckej teológie (ThDr.), na docenta sa 

habilitoval na Rím.kat. CM bohosloveckej fakulte UK v Bratislave v roku 2007.    

V nasledujúcom hodnotení sa v oponentskom posudku zameriam na celkové splnenie 

kritérií na vymenúvacie konanie, ako ich schválila VR UK v Bratislave. 

 

Pedagogické aktivity 

 

Pri posúdení pedagogickej aktivity kandidáta chcem ponajprv predstaviť jeho vrodené 

predpoklady pre pedagogickú činnosť. Tie roky rozvíjal ako pastoračný kňaz, katechéta a po 

roku 1994 ich naplno rozvinul na Rím.kat. CM bohosloveckej fakulte Univerzite 

Komenského v Bratislave, Teologickom inštitúte v Nitre, kde v tomto roku začal pôsobiť ako 
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odborný asistent a neskoršie ako docent na Katedre pastorálnej teológie. Od roku 2006 pôsobí 

ako docent na Rím.-kat CM bohosloveckej fakulte Univerzite Komenského v Bratislave a je 

aktuálne jej dekanom v druhom funkčnom období. Od roku 2008 prednáša rétoriku aj na FIIT 

STU v Bratislave. 

Kontinuálne skoro 20 rokov sa venuje vysokoškolskej pedagogickej činnosti, 

prednáša, vedie semináre a cvičenia, vykonáva prácu konzultanta (47 diplomových prác) 

i oponenta prác na rôznych stupňoch štúdia. Podieľal sa na príprave študijných programov 

v rámci komplexnej akreditácie v roku 2008. Je skúseným organizátorom mnohých 

vedeckých konferencií a podujatí s medzinárodným ohlasom na svojej fakulte. Je členom 

Komisie pre klérus KBS. Jeho kňazský a ľudský profil pretavený do služby formátora 

a moderátora mladej kňazskej generácie, cez dar jeho empatie, otvorenosti, srdečnosti 

a bezprostrednosti je dnes i v budúcnu zárukou správneho pedagogického majstrovstva, ktoré 

je predpokladom správnej výchovy a formácie budúcich kňazov i laikov. Som hlboko 

presvedčený, že tomuto pedagogickému majstrovstvu vo vyzretej forme právom patrí 

najvyššie pedagogické ocenenie. 

  

 

Vedecký výskum a publikačná aktivita 

 

Za svojho 23 ročného pôsobenia vo vysokoškolskom priestore, cez prácu vo viacerých 

vedeckých radách univerzít a fakúlt, rovnako cez členstvo v Akreditačnej komisii vlády SR 

nadobudol som poznanie o kvalite jednotlivých pracovísk vysokých škôl a rovnako aj 

o kvalite jednotlivcov na týchto pracoviskách. Z tohto poznania o doc. ThDr.  Mariánovi 

Šurábovi, PhD. môžem vydať hodnoverné svedectvo tak z jeho vedeckého bádania a rovnako 

i jeho výstupov: publikačnej aktivity. Jeho publikačná aktivita je zachytená v tabuľke 

splnených kritérií a bude podrobne predmetom skúmania a rezultátu ustanovenej 

vymenúvacej komisie. 

To čo by som rád podčiarkol je „praktičnosť“ výstupov z vedeckého výskumu 

kandidáta (hlavne v oblasti problematiky ohlasovania a služby slova), ktorý ponúka 

v monografiách, vysokoškolských učebniciach, v mnohých vedeckých článkoch v domácich 

i zahraničných časopisoch a zborníkoch, čo odzrkadľuje kandidátovu snahu podeliť sa 

o získané poznanie. 
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Ak som spomenul praktické upotrebenie, vyzdvihujem u inauguranta  jeho tri vedecké 

monografie: „Aby nás radi počúvali“ (Nitra 2004), „Pravdy viery v homíliach Jozefa 

Vrableca“ (Nitra 2007) a „Terapeutický rozmer homílie“ (Nitra 2008)   

Pre mňa ako pastorálneho teológa sú to zaujímavé monografie z viacerých dôvodov. 

Spomeniem len osobu svojho a nášho nezabudnuteľného pána profesora Mons. Jozefa 

Vrableca.  V týchto prácach náš inaugurant zaujal vedeckú teologickú obec Slovenska hlavne 

jeho prezentácia budovania  fenoménu služby slova. V tomto zmysle jeho práce sú veľmi 

aktuálne pre dnešok.   

Dôležitým a podstatným v práci autora je jeho osobný vklad, ktorý vložil do celej 

svojej vedeckej práce a svoj úmysel prezentuje v úvodoch ku prácam:   vznikali z potreby 

prezentovať  problematiku ohlasovania Božieho slova v širšom kontexte. Prínos vedeckej 

práce  inauguranta vidím v inšpirácii všetkých, čo sa touto problematikou, ale i 

všeobecne pastoračnou starostlivosťou Cirkvi  zaoberajú. 

Tieto práce a mnohé ďalšie uvedené v materiály k vymenúvaciemu konaniu vzbudili 

zaslúžený ohlas, čo dokazuje citačný index tak v domácich médiách (knihy, zborníky, 

časopisy a pod.) ako aj v zahraničí a rovnako primeranú ozvenu v recenziách a zahraničných 

prekladoch. 

 

Vedecká výchova 

 

V prvej časti kritérií vedeckej výchovy poznamenávam aktivity kandidáta z vedenia 

siedmich doktorandov (štyria ukončení) a  predloženými podkladmi pedagogickej aktivity 

počas rokov pôsobenia na pôde Rím.kat. CM bohosloveckej fakulty UK v Bratislave, 

a rovnako na pracovisku fakulty -  TI v Nitre. 

V druhej časti sa v materiále k vymenúvaciemu konaniu predkladajú doklady 2 

pozvaných a 4 vedeckých prednášok v zahraničí publikovaných v zborníkoch a 9 prednášok 

na domácich konferenciách (väčšinou publikované v zborníkoch z konferencií).  Má, okrem 

uvedených monografií, publikovaných 25 vedeckých prác. Citačný index vykazuje 114 

ohlasov, z toho 52 zahraničných. Je riešiteľom jedného medzinárodného  (Projekt 

„Vysokokvalifikovaní odborníci v systéme osvety. Poľsko – Centrum Edukacji Nauczycieli - 

Wloclawek 2008 - 2010) 

Kandidát je členom viacerých komisií pre udeľovanie akademických, vedeckých 

a vedecko-pedagogických hodností. Rovnako je členom viacerých cirkevných grémií 

a členom redakčných rád.    
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Záver 

 

V akademickom „nepísanom zákone“ sa hovorí, že kandidát na titul vysokoškolského 

profesora má byť verejne akceptovanou osobnosťou, akademickou obcou rešpektovaným 

pedagógom. Má to byť rozhľadená osobnosť vo svojom odbore s rovnakou dávkou patričnej 

všeobecnej rozhľadenosti. Ľudsky i morálne vyspelá osobnosť, ktorá svojím životom priniesla 

obohatenie ľudského spoločenstva. Vedecky, teoreticky i prakticky fundovaný jedinec, ktorý 

prináša nové prvky do poznania starých právd teológie a tým posúva teologické myslenie 

i praktický rozmer teológie dopredu. 

Takou osobnosťou podľa môjho poznania, presvedčenia a skúseností je vysokoškolský 

pedagóg, kandidát vymenúvacieho konania doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD. 

Keď hodnotím celý predložený materiál na vymenúvacie konanie: prednášateľskú 

činnosť, vedeckú prácu, odbornú a publikačnú aktivitu, ľudský, kňazský i morálny profil 

kandidáta, konštatujem, že osobnosť  doc. ThDr. Mariána Šurába, PhD.  spĺňa kritériá na 

udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“. 

 

Ako oponent vymenúvacieho konania na základe vyššieuvedených skutočností 

vyjadrujem súhlas s vymenúvacím konaním doc. ThDr. Mariána Šurába, PhD. za 

profesora vo vednom odbore katolícka teológia. 

  

 

   

 

 

Spišské Podhradie, dňa 2. 6. 2013 


