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Návrh habilitačnej komisie pre vedeckú radu fakulty 

Uchádzač o habilitačné konanie: ThDr. Michal Vivoda 

Habilitačná komisia:  

1. Prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD., RKCMBF UK  – predseda 

2. Prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th., TF TU Bratislava 

3. Doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD., Vysoká škola aplikovanej psychológie v Terezíne (ČR) 

Oponenti: 

1. Prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD., RKCMBF UK funkcia: profesor, odbor: teológia/katolícka 
teológia 

2. Doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD., PeF KU, funkcia: docent, odbor: teológia/katolícka 
teológia 

3. Doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD., PeF TU v Trnave, Katedra pedagogických štúdií; funkcia: 
docent, odbor: pedagogika 

Zasadnutie habilitačnej komisie: 9.11.2021 – posúdenie kritérií 

Stanovisko habilitačnej komisie ku splneniu kritérií pre habilitáciu: 

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

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce: 26.1.2022 

Habilitačná prednáška na tému Výzvy transhumanizmu pre morálnu teológiu sa konala v zborovni na 
RKCMBF UK online formou cez MS Teams a zároveň bola verejne vysielaná na platforme Zoom. Po 
nej nasledovala obhajoba habilitačnej práce Interdisciplinárna analýza ľudského súcitu a sebasúcitu 
online formou. 

Habilitant s prehľadom predstavil habilitačnú prácu, oboznámil prítomných v stručnosti s obsahom 

jednotlivých častí práce, s metódou spracovania a dosiahnutými cieľmi práce.  

Habilitačná práca je hodnotným príspevkom k rozvoju morálnej teológie a ďalších humanitných vied 

(etiky, filozofie výchovy, morálnej psychológie, pedagogiky), pretože obohacuje etické, teologicko-

aplikačné a mravnoedukačné bádanie o nové pojmy a poznatky, podnecuje k solídnemu teoretickému 

zdôvodňovaniu pastoračných a pedagogických modelov, organicky spája teologickú tradíciu 

s modernými poznatkami iných vedných disciplín. 

Diskusia pri obhajobe bola vecná a vzájomne obohacujúca. Doktor Vivoda zodpovedal otázky 

oponentov a s vďačnosťou akceptoval ich pripomienky vecného a formálneho charakteru. Prítomní 

prezentovali viaceré podnetné otázky, súvisiace s habilitačnou prácou a habilitačnou prednáškou, na 

ktoré habilitant pohotovo a fundovane odpovedal. 

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

Habilitačná komisia a oponenti jednohlasne schválili udelenie titulu docent ThDr. Michalovi 
Vivodovi v odbore katolícka teológia.  

  



UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

Prítomní členovia habilitačnej komisie a oponenti: 

Predseda: 
Prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD. ..........prezenčne.................... 

Členovia: 
Prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. ..........prezenčne/on-line........ 
Doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD. ..........on-line.......................... 

Oponenti:  
Prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD. ..........on-line.......................... 
Doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD. ..........on-line.......................... 
Doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD. ..........on-line.......................... 
 

V Bratislave 26.1.2022 


