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Prijímacie konanie akad. rok 2017/2018 

Zoznam školiteľov a tém dizertačných prác pre študijný program 

KATOLÍCKA TEOLÓGIA 

 

prof. ThDr. PhDr. Amantius AKIMJAK, PhD. 
1. Liturgický priestor a jeho obnova po DVK v diecéze ... (na Slovensku). 

2. Vysluhovanie sviatosti zmierenia a pokánia po DVK v diecéze ... 

3. Evanjelizácia a pastorácia v čase spoločenských premien v diecéze ... 

 

 

prof.  PaedDr. ThDr. Jozef BIEĽAK, PhD. 
1. Teologická reflexia o Božom zjavení v exhortácii Verbum Domini pápeža Benedikta XVI. 

2. Náboženský pluralizmus a absolútny nárok kresťanského náboženstva. 

3. Sacrum a profanum v diele Mircea Eliade 

4. Soteriológia v evanjeliu sv. Lukáša 

 

 

prof. ThDr. JCDr. Anton FABIAN, PhD. 
1. Situácia rozvedených a znovuzosobášených v cirkevnom spoločenstve 

Predmetom výskumu je postavenie a účasť rozvedených na úlohách cirkvi v súvislosti 

s liturgickým zhromaždením a prijímaním sviatostí. 

 

2. Využitie masmédií pri odovzdávaní viery 

Predmetom výskumu sú možnosti práce s internetom, televíziou, rádiom, tlačou na poli 

evanjelizácie. 

 

3. Kreativita apoštolátu a pastorálnej činnosti 

Predmetom výskumu sú nové formy, spôsoby a oblasti na poli odovzdávania viery 

vychádzajúce z fenoménov súčasného sveta a z podnetov súčasných encyklík a exhortácií 

pápežov. 

 

4. Piliere inštitucionalizovaného manželstva versus voľné spolužitie 

Predmetom výskumu sú príčiny, dôvody a dôsledky marginalizácie manželstva a jeho 

odsúvanie do neskoršieho veku. 

 

 

doc. PhDr. Marek FORGÁČ, PhD. 

 

 



 
Katolícka univerzita v Ružomberku 

Teologická fakulta Košice 

 

 2 

doc. PhDr. Ing. Peter FOTTA, PhD. 

 

 

prof. ThDr. Cyril HIŠEM, PhD. 
1. Prenasledovanie rehoľných osobností za vieru v rokoch 1948 - 1989 (konkrétnej mužskej 

rehole). 

2. Prenasledovanie rehoľných osobností za vieru v rokoch 1948 - 1989 (konkrétnej ženskej 

rehole). 

3. Výtvarné umenie v Košickej diecéze. 

4. Dejiny (konkrétnej) farnosti 

5. Cirkevné školstvo (konkrétnej farnosti) 

 

 

doc. ThDr. Ján JENČO, PhD. 
1. Použitie časovej priamky ako didaktického prostriedku v Náboženskej výchove na II. 

stupni ZŠ 

2. Využitie obrazu ako didaktickej pomôcky v Náboženskej výchove na ZŠ.  

3. Rozvíjanie prosociálneho správania v Náboženskej výchove na ZŠ. 

 

 

doc. Dr. Vladimír JUHÁS, PhD.  

1. Religióznosť postmoderného človeka 

2. Concilium - Communio. História konfrontácie dvoch teologických svetov 

3. Otázka pápežského primátu v dejinách teológie medzi Prvým a Druhým vatikánskym 

koncilom 

4. Teológia nádeje v diele Jürgena Moltmanna 

5. Myšlienkový teologický rámec Ladislava Hanusa 

 

 

doc. JUDr. ICDr. Juraj JURICA, PhD. 

 

 

prof. ThDr. PaedDr. PhDr. Jozef JURKO, PhD. 
1. Nová evanjelizácia – poslanie kresťana k službe životu 

2. Cirkev – garant jednoty, pravdy, dobra a krásy  

3. Cirkev –spoločenstvo viery, lásky a sviatostného života v katechézach bl. Jána Pavla 

 

 

doc. Róbert LAPKO, Th.D., PhD. 
Biblické motívy u Hložníka a Rembrandta 
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prof. PhDr. ThDr. Štefan LENČIŠ, PhD. 

1. Cirkevné školstvo v Košickej diecéze v rokoch 1939 – 1945. 

2. Život a dielo kňaza Gejzu Žebrackého. 

3. Katolícka tlač na Slovensku v rokoch 1939 – 1945. 

4. Laickí veriaci prenasledovaní za vieru počas totality v Košickej diecéze. 

5. Dejiny vybranej farnosti. 

6. Téma práce po dohode so školiteľom. 

 

 

prof. ThDr. Gabriel RAGAN, PhD. 
1.  Liturgické knihy ako dedičstvo Košickej arcidiecézy 

2. Teológia liturgie v prostredí liturgického hnutia Strednej Európy 

3. Aplikovanie teologických princípov pri obnove liturgického priestoru v Košickej 

arcidiecéze 

 

 

prof. ThDr. PhDr. Stanislav STOLÁRIK, PhD. 

 

 

doc. PhDr. Ondrej ŠTEFAŇÁK, PhD. 

1. Religiozita mládeže Košickej arcidiecézy 

2. Morálne hodnoty mládeže Košickej arcidiecézy 

3. Religiozita mládeže Rožňavskej diecézy 

4. Morálne hodnoty mládeže Rožňavskej diecézy 

 

 

 

prof. ThDr. SSLic. František TRSTENSKÝ, PhD. 
1. Definitívne naplnenie Božej zmluvy v osobe Ježiša Krista 

2. Kristologické hymny v Corpus Paulinum 

3. Božia archa a jej teologický význam 

 

 

prof. ThBibl.Lic. ThDr. Anton TYROL, PhD. 

1. Novšie prístupy a metódy biblickej exegézy 

Anotácia: Ide najmä o kánonickú a naratívnu metodológiu biblických textov. Teoretická časť 

bude predstavovať relatívne podrobné predstavenie postupu a v praktickej časti doktorand  

predstaví ukážku (jednu alebo viacero) analýzy biblického textu (SZ alebo NZ) podľa 

teoretickej časti. 

 

2. Hermeneutická a exegetická metodológia Kamaldulského prekladu SZ 

Anotácia: Táto téma predpokladá prácu doktoranda s Kamaldulskou Bibliou, s jej 

starozákonnou časťou. Ide o všeobecný opis metodológie po formálnej stránke, ďalšie časti 
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práce osvetlia odbornú stránku: pôjde o pokus zistiť predovšetkým zdroje, z ktorých čerpali 

autori starozákonných poznámok na margináliách starozákonných kníh. Tak sa doktorand 

môže priblížiť, resp. nájsť prekladateľa Kamaldulskej Biblie. 

 

3. Exegéza a teológia pútnických žalmov 

Anotácia: V tejto dizertačnej práci pôjde o exegézu a teológiu pútnických žalmov (Ž 120 – 

134). Nevyhnutná je práca s hebrejským textom a znalosť základných metodologických 

postupov. Štruktúra práce bude jednoduchá: po náčrte metodológie sa bude komentovať 

každý žalm a v závere možno porovnať určité spoločné, resp. progresívne prvky 

jednotlivých žalmov. 

 

4. Komentár k vybranej knihe z malých prorokov 

Anotácia: Komentár k vybranej knihe spomedzi malých prorokov by mal obsahovať 

komplexnú introdukciu podľa zaužívaných postupov (obsah, štruktúra, literárny žáner...), 

ďalšia kapitola by mala predstaviť exegetický komentár k jednotlivým veršom a posledná 

kapitola má priniesť teologické témy a predstaviť spirituálne aplikácie. Potrebná je najnovšia 

literatúra. 

 

 

doc. ThDr. Martin UHÁĽ, PhD. 

 

 

 

 

 

 

Ďalší školitelia: 

prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD. 

doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD. 

doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD. 

doc. ThDr. Marcel Mojzeš, PhD. 

doc. ThDr. Stanisław Łupiński, PhD. 

prof. PaedDr. Martin Weis, PhD. 

prof. PaedDr. ThDr. Jozef Leščinský, PhD. 

prof. ThDr. Artur Katolo, PhD. 

prof. ThDr. Jana Moricová, PhD. 

doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD. 

 

 

 

  


