
 

 

 

 

 

 

Zápisnica z II. zasadnutia Vedeckej rady KU 

zo dňa 19. novembra 2014 
 

Prítomní:  

 
Interní členovia:  
prof. ThDr. Jozef JARAB, PhD. – predseda Vedeckej rady Katolíckej univerzity (ďalej 
len VR KU); doc. ThDr. Rastislav ADAMKO, PhD.; prof. PhDr. ThDr. Amantius 
AKIMJAK, PhD.; doc. PhDr. Dana BALÁKOVÁ, PhD.; prof. Ing. Eduard BUBLINEC, 
CSc.;  doc. PhDr. Jiří DAN, CSc.; prof. PaedDr. František DLUGOŠ, PhD.; prof. ThDr. 
PaedDr. ICLic. Ján DUDA, PhD.; doc. RNDr. Roman FRIČ, DrSc.; prof. ThDr. Cyril 
HIŠEM, PhD.; doc. PaedDr. Tomáš JABLONSKÝ, PhD., m. prof. KU;  prof. ThDr. 
PaedDr. PhDr. Jozef JURKO, PhD.; doc. PaedDr. Alojz KOSTELANSKÝ, PhD.; 
doc. Marian KUNA, MA, MPhil., PhD.; prof. MUDr. Anton LACKO, CSc.; doc. 
MUDr. Anna LESŇÁKOVÁ, PhD.; prof. PaedDr. ThDr. Jozef LEŠČINSKÝ, PhD.; 
prof. PhDr. Jozef  MLACEK, CSc.; prof. ThDr. RNDr. Jana MORICOVÁ, PhD.; prof. 
PhDr. Ľubomír PEKARČÍK, PhD.; J.E. Mons. prof. PhDr. ThDr. Stanislav STOLÁRIK, 
PhD.; doc. ThDr. PaedDr. František TRSTENSKÝ, PhD.; prof. PhDr. Peter VOLEK, 
PhD.; prof. Dr. hab. Marián WLOSINSKI; prof. Ing. Ján ZAVADSKÝ, PhD.  
 

Externí členovia:  J.E. Mons. Bernard BOBER – Veľký kancelár KU;  prof. RNDr. René 
MATLOVIČ, PhD.; prof. JUDr. Marek ŠMID, PhD.;  
 

Ospravedlnení: 

Interní členovia:  
prof. Mgr. Adam BŽOCH, CSc.;  prof. PhDr. PaedDr. Pavel MAREK, Dr.; prof. ThDr. 
ThBiblLic. Anton TYROL, PhD. 
 

Externí členovia:   
J. E. Mons. doc. ThDr. Tomáš GALIS, PhD.; J. E. Mons. prof. ThDr. Viliam JUDÁK, 
PhD.; prof. MUDr. Vladimír KRČMÉRY, DrSc.; prof. MUDr. Marián MOKÁŇ, DrSc.; 
J.E. Mons. ThDr. Štefan SEČKA, PhD.; prof. ThDr. Marián ŠURÁB, PhD.; J.E. Mons. 
prof. Cyril VASIĽ, SJ; J. E. Mons. JCDr. Stanislav ZVOLENSKÝ, PhD.  
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1. Privítanie členov Vedeckej rady KU  
 

Druhé zasadnutie VR KU otvoril rektor KU a predseda VR KU prof. ThDr. Jozef 

Jarab, PhD. (ďalej len „rektor“) privítaním prítomných členov VR KU.  
 

 

2. Schválenie programu 
 

Po skonštatovaní uznášaniaschopnosti VR KU (z celkového počtu 39 členov VR 

KU bolo prítomných 28, ospravedlnených 11), rektor požiadal o schválenie  

nasledovného programu. 

 

Program II. zasadnutia VR KU dňa 19. 11. 2014 
 

1. Odovzdanie dekrétov habilitovaným docentom na KU. 

2. Prerokovanie a schválenie návrhu na vymenovanie profesora na návrh VR 
TF KU (v súlade s § 12 ods. 1 písm. g) zákona 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov) inaugurovaného na TF KU: doc. ThDr. Ing. Szaniszló, PhD. 

3. Prerokovanie a schválenie návrhu na vymenovanie profesora na návrh VR 
TF KU (v súlade s § 12 ods. 1 písm. g) zákona 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov) inaugurovaného na TF KU: doc. ThDr. PaedDr. Martin Štrbák, 
PhD. 

4. Prerokovanie a schválenie návrhu na vymenovanie profesora na návrh VR 
TF KU (v súlade s § 12 ods. 1 písm. g) zákona 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov) inaugurovaného na TF KU: doc. ThDr. PaedDr. František 
Trstenský, PhD. 

5. Rôzne. 
 

 

Uznesenie č. 1/I/2014 

Členovia Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku schválili program 

II. zasadnutia VR KU v Ružomberku. 

Hlasovanie: prítomní: 28; za 28; proti 0; zdržal sa 0 
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3. Odovzdanie dekrétov habilitovaným docentom na KU  
 

Rektor KU požiadal prorektorku pre vedu a umenie doc. PaedDr. Janku 

Bednárikovú, PhD. o predstavenie vymenovaných docentov v nasledujúcich 

odboroch:.  

1.1.10 Odborová didaktika – teória vzdelávania náboženskej výchovy 

PaedDr. Zuzana Chanasová, M. A., PhD. 

Dr Robert Nęcek 

Dr Mariusz Śniadkowski 

2.1.13 Katolícka teológia 

Dr Mieczysław Kuriański  

Dr Szczepan Tadeusz Praśkiewicz, OCD 

Dr Henryk Wojciech Szeloch 

3.1.14 Sociálna práca 

Dr n. med. Ewa Kucharska 

 

Po krátkom predstavení všetkých kandidátov rektor odovzdal dekréty o udelení 

vedecko-pedagogického titulu ,,docent“ a zablahoželal novým docentom veľa 

pracovných i osobných úspechov. 

 

4. Prerokovanie a schválenie návrhu na vymenovanie za profesora doc. ThDr. Ing. 

Vladimíra Szaniszla, PhD. na návrh VR TF KU (V súlade s § 12 ods. 1 písm. g) 

zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov) 

 

Rektor KU požiadal dekana TF KU a predsedu VR TF KU prof. Hišema, aby v 

krátkosti predstavil kandidáta na vymenovanie za profesora. Následne požiadal 

inauguranta, aby priblížil členom VR KU svoju inauguračnú prednášku, poukázal na 

prínos svojej vedeckej práce a vyjadril svoj pohľad na súčasný stav katolíckej teológie 

a jej perspektívy. Po jeho prezentácii rektor KU otvoril diskusiu, v ktorej ako prvý 

vystúpil Mons. Bober. Vyzdvihol aktuálnosť prezentovanej témy a prínos vedeckej 

práce inauguranta v oblasti bioetiky. Prof. Leščinský poukázal na súčasnú diskusiu 

o morálnych a bioetických otázkach v súlade s Desatorom a jej sprítomnenie vo 

vedeckej práci inauguranta. Prof. Bublinec vyzdvihol hodnotné, poučné a prístupnou 

formou prezentované články inauguranta v katolíckej tlači. Zároveň položil 

kandidátovi otázku, či svoje vedecké poznatky odovzdáva ďalej vo forme vytvárania 

vedeckej školy. Prof. Duda ocenil významné kontakty kandidáta v celoeurópskom 

priestore a opýtal sa ho, či dospel k nejakým zásadám, resp. aká morálka platí 
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v oblasti aplikovanej morálky? Na položené otázky inaugurant odpovedal jasne 

a vecne. 

Po ukončení diskusie boli navrhnutí a jednomyseľne schválení skrutátori: prof. Ján 

Duda a prof. František Dlugoš a pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

Výsledky tajného hlasovania o predloženom návrhu na vymenovanie doc. ThDr. Ing. 

Vladimíra Szaniszla, CSc. za profesora:  

počet prítomných členov 28, počet vydaných hlasovacích lístkov 28, za 25, proti 2, 

zdržal sa 1.  

 

Uznesenie č. 2/II/2014  

Vedecká rada Katolíckej univerzity v Ružomberku v tajnom hlasovaní, 

nadpolovičnou väčšinou všetkých členov VR KU, schválila návrh na vymenovanie 

doc. ThDr. Ing. Vladimíra Szaniszla, CSc.  za profesora v študijnom  odbore 3.1.12 

katolícka teológia. 

 

5. Prerokovanie a schválenie návrhu na vymenovanie za profesora doc. ThDr. 

PaedDr. Martina Štrbáka, PhD. na návrh VR TF KU (V súlade s § 12 ods. 1 písm. g) 

zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov) 

 

Rektor požiadal dekana TF KU prof. Hišema, aby  predstavil kandidáta  na 

vymenovanie za profesora. Po predstavení požiadal inauguranta, aby priblížil 

členom VR KU svoju inauguračnú prednášku, poukázal na prínos svojej vedeckej 

školy a predstavil svoj pohľad na súčasný stav katolíckej teológie a perspektívy jej 

rozvoja. Po prezentácii rektor KU otvoril diskusiu. O slovo požiadal prof. Akimjak, 

ktorý položil inaugurantovi otázku, ako postupovať pri adaptáciách gregoriánskeho 

chorálu do slovenskej liturgie. Doc. Trstenský požiadal o vysvetlenie presného počtu 

kajúcich žalmov, nakoľko sa v prezentácii kandidáta vyskytla technická chyba. 

Kandidát zodpovedal na položené otázky uspokojivo a vecne. Po ukončení diskusie 

členovia VR  pristúpili  k tajnému hlasovaniu.  

 

Výsledky tajného hlasovania o predloženom návrhu na vymenovanie doc. ThDr. 

PaedDr. Martina Štrbáka, PhD. za profesora:  

počet prítomných členov 28, počet vydaných hlasovacích lístkov 28, za 22, proti 2, 

zdržali sa 3, neplatný lístok 1.  
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Uznesenie č. 3/II/2014  

Vedecká rada Katolíckej univerzity v Ružomberku v tajnom hlasovaní, 

nadpolovičnou väčšinou všetkých členov VR KU, schválila návrh na vymenovanie 

za doc. ThDr. PaedDr. Martina Štrbáka, PhD. za profesora v študijnom  odbore 

3.1.12 katolícka teológia 

 

6. Prerokovanie a schválenie návrhu na vymenovanie za profesora doc. ThDr. 

PaedDr. Františka Trstenského, PhD. na návrh VR TF KU (V súlade s § 12 ods. 1 

písm. g) zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov) 

 

Rektor v  úvode  tohto  bodu požiadal prof. Hišema, aby  predstavil kandidáta  na 

vymenovanie za profesora. Následne požiadal inauguranta, aby priblížil členom VR 

KU hlavné tézy svojej inauguračnej prednášky, poukázal na prínos svojej vedeckej 

práce k vývinu odboru a vyjadril sa k súčasnému stavu odboru a jeho perspektívam. 

Po prezentácii rektor KU otvoril diskusiu, v ktorej ako prvý vystúpil prof. Leščinský. 

Poďakoval inaugurantovi sa úspešnú odbornú a vedeckú prácu, ktorú reprezentujú 

jeho významné výsledky. Ocenil tiež jeho popularizovanie súčasných vedeckých 

výsledkov v médiách.  Zároveň požiadal kandidáta, aby vychádzajúc z biblického 

kontextu vysvetlil spor medzi kreacionalistami a evolucionistami a zaujal  vlastný 

postoj k tejto problematike. Do diskusie sa prihlásil prof. Duda, ktorý vyzval 

kandidáta k vyjadreniu stanoviska k trilógii Ježiš Nazaretský od Benedikta XVI. 

z pohľadu biblickej exegézy. Prof. Volek položil inaugurantovi otázku, či sa aj biblisti 

inšpirujú životopismi svätých tak, ako sa svätci inšpirovali Svätým písmom. Prof. 

Wlośinski sa spýtal, či sa v priebehu posledných 120 rokov dodržiavalo pravidlo, že 

Sväté písmo sa vysvetľuje Svätým písmom. Prof. Mlacek sa zapojil do diskusie 

otázkou, ako sa chápu literárne žánre a literárne druhy v biblických vedách, či tak, 

ako v literárnych vedách alebo nie. Prof. Bublinec poukázal na skutočnosť, že doc. 

Trstenský je odborne i mediálne veľmi známa osobnosť. Zároveň mu položil otázku, 

koho on sám považuje za významné osobnosti slovenských biblických vied. Mons. 

Stolárik sa v diskusii ešte vrátil k predchádzajúcej otázke problematiky evolúcie, 

ktorá sa mu nezdala byť úplne zodpovedaná. Inaugurant dal prítomným veľmi jasnú 

a presvedčivú odpoveď nielen k tejto, ale aj k ostatným diskusným témam. Jeho 

vystúpenie bolo maximálne presvedčivé a odborné. Po ukončení veľmi plodnej 

a bohatej diskusie členovia VR  pristúpili  k tajnému hlasovaniu.  

 

Výsledky tajného hlasovania o predloženom návrhu na vymenovanie doc. ThDr. 

PaedDr. Františka Trstenského, PhD. za profesora:  
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počet prítomných členov 28, počet vydaných hlasovacích lístkov 28, za 28, proti 0, 

zdržali sa 0.  

 

Uznesenie č. 4/II/2014  

Vedecká rada Katolíckej univerzity v Ružomberku v tajnom hlasovaní, 

nadpolovičnou väčšinou všetkých členov VR KU, schválila návrh na vymenovanie 

doc. ThDr. PaedDr. Františka Trstenského, PhD. za profesora v študijnom  odbore 

2.1.13 katolícka teológia 

 

7. Rôzne 

 

V tomto bode rektor KU informoval prítomných členov VR o priebehu návštevy 

pracovnej skupiny Akreditačnej komisie v rámci komplexnej akreditácie na KU. 

Ocenil pokojný priebeh návštevy, poďakoval všetkým zainteresovaným za dobrú 

prípravu a odborný prístup a vyjadril presvedčenie o priaznivom výsledku 

komplexnej akreditácie.  

Ďalej sa rektor KU zmienil o výraznom, žiaľ, negatívnom mediálnom priestore pre 

KU od nástupu nového vedenia KU. Vysvetlil prítomným výzvu nevyjadrovať sa pre 

médiá, ktorú prostredníctvom mailovej pošty adresoval všetkým zamestnancom KU. 

Dôvodom je skutočnosť, že poskytnuté informácie v rámci účelovej diskreditačnej 

kampane zneužívajú najmä osoby s falošnou identitou. Po dohode so zriaďovateľom 

KU – Konferenciou biskupov Slovenska preto všetky informácie za univerzitu budú 

médiám poskytované vedením univerzity. 

Prof. Jarab tiež pripomenul, že KU očakáva audit, ktorý bude uskutočňovať 

auditorská firma vybraná Konferenciou biskupov Slovenska. Názov firmy  ani 

termín konania auditu zatiaľ nie sú známe. 

V závere rektor poďakoval všetkým členom VR KU za účasť na II. zasadnutí VR KU, 

za priaznivú atmosféru, návrhy a hlasovanie, ako aj za podporu pre Katolícku 

univerzitu. 

 

V Ružomberku 22. novembra 2014 

Zapísala a za správnosť zodpovedá: doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. 

 

 

        prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. 

      rektor KU a predseda VR KU
  


