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Dátum poslednej aktualizácie / Date of last update:  1.2.2021               

 
 

                  

 
I. Základné údaje / Basic information            

 
I.1 Priezvisko / Surname Forgáč 

           

 
I.2 Meno / Name Marek 

           

 
I.3 Tituly  / Degrees  doc., PhDr., PhD. 

           

 
I.4 Rok narodenia / Year of birth 1974 

           

 
I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace 

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku 

           

 
I.6 Adresa pracoviska / Address of the workplace 

Hlavná 89, 041 21 Košice 

           

 
I.7 Pracovné zaradenie / Position docent 

           

 
I.8 E-mailová adresa / E-mail address  marek.forgac@ku.sk  

           

 

I.9 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl  
/ Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8179  

           

 

I.10 Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole  
/ Name of the study field in which a person works at the university 

Sociálna psychológia 

           

 
I.11 ORCID iD 3 

  
           

 
  

           

 

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast /  
Higher education and further qualification growth 

           

 

  
II.a Názov vysokej školy alebo inštitúcie /  
Name of the university or institution 

II.b Rok / Year  
II.c Odbor a program / 
Study field and programme 

           

 

II.1 Vysokoškolské vzdelanie prvého 
stupňa / First degree of higher education 

      

           

 

II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého 
stupňa / Second degree of higher 
education 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 
Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.) 

1999 Teológia 

           

 

II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého 
stupňa / Second degree of higher 
education 

Istituto di psicologia, Pontificia universita Gregoriana, 
Roma, Italia (PsLic.) 

2007 Psychológia 

           

 

II.3 Vysokoškolské vzdelanie tretieho 
stupňa / Third degree of higher education 

Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (PhD.) 2012 Sociálna psychológia a 
psychológia práce, sociálna 
psychológia            

 
II.4 Titul docent / Associate professor 

Teologická fakulta Katolíckej univezrity v Ružomberku 2015 Teológia 

           

 
II.5 Titul profesor / Professor 

      

            

 
II.6 Titul DrSc. / Doctor of Science (DrSc.)  

      

           

mailto:marek.forgac@ku.sk
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8179


 
             

 III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment            

 
III.a Zamestnanie-pracovné zaradenie / Occupation-position III.b Inštitúcia / Institution 

III.c Časové vymedzenie / 
Duration 

           

 
odborný asistent Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta 2012-2015 

           

 
docent Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta 2015 - súčasnosť 

           

 
      

           

 
      

           

 
      

           

 
      

           

 

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností  
/ Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills            

 

IV.a Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné / 
Activity description, course name, other 

IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution IV.c Rok / Year 

           

 
      

           

 
      

           

 
      

           

 

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole  
/ Overview of activities within the teaching career at the university            

 
        

           

 

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov / Overview of the profile 
courses taught in the current academic year according to study programmes  

           

 

V.1.a Názov profilového predmetu /  
Name of the profile course  

V.1.b Študijný program / 
Study programme 

V.1.c Stupeň /  
Degree 

V.1.d Študijný odbor / Field of 
study  

           

 
Základy psychológie Katolícka teológia I.+II. teológia/theology 

           

 
Sociálna psychológia Štúdium rodiny a sociálnej práce I. sociálna práca/Social Work 

           

 
Pastorálna psychológia Katolícka teológia I.+II. teológia/theology 

           

 
        

           

 
        

           

 
    

           

 

V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom 
akademickom roku / Overview of the responsibility for the delivery, development and quality assurance of the study programme or its part at the university in 
the current academic year 4

 

           

 
V.2.a Názov študijného programu / Name of the study programme 

V.2.b Stupeň /  
Degree 

V.2.c Študijný odbor / Field of 
study  

           

 
      

           

 
      

           

 
      

           

 
      

           

 
      

           

 
      

           

 
      

           

 

V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku / Overview of the 
responsibility for the development and quality of the field of habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year 

           



 

V.3.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania /  
Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure 

V.3.b Študijný odbor, ku ktorému je priradený /  
Study field to which it is assigned  

           

 
    

           

 
    

           

 
    

           

 
    

           

 
    

           

 
    

           

 
V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses 

           

 

  

V.4.a Bakalárske (prvý stupeň) 
/ Bachelor's (first degree) 

V.4.b Diplomové (druhý stupeň) 
/ Diploma (second degree) 

V.4.c Dizertačné (tretí stupeň) 
/ Dissertation (third degree) 

           

 

V.4.1 Počet aktuálne vedených prác  
/ Number of currently supervised theses 

2 1 1 
           

 

V.4.2 Počet obhájených prác  
/ Number of defended theses 

23 36 4 
           

 
        

           

 

V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku  
/ Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes 

           

 

V.5.a Názov profilového predmetu  
/ Name of the profile course  

V.5.b Študijný program  
/ Study programme 

V.5.c Stupeň  
/ Degree 

V.5.d Študijný odbor  
/ Field of study             

 
Kvantitatívny výskum I. Štúdium rodiny a sociálnej práce I. sociálna práca/social work 

           

 
        

           

 
        

           

 
        

           

 
        

           

 
        

           

 
VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs            

 
 

           

 

VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti  
/ Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations 

           

 

  VI.1.a Celkovo / Overall 
VI.1.b Za posledných šesť rokov  
/ Over the last six years 

           

 
VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the research/artictic/other outputs 16 11 

           

 

VI.1.2 Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus / 
Number of the research/artictic/other outputs registered in the Web of Science or Scopus databases 

3 2 

           

 

VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations corresponding to the 
research/artictic/other outputs 

25 18 

           

 

VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej 
činnosti / Number of citations registered in the Web of Science or Scopus databases 

0 0 

           

 

VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni / Number of invited lectures 
at the international, national level 

6 4 

           

 
     

           

 
VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artistic/other outputs 5

 

           

 

1. 
AAA : Psychological insight of spiritual groups : Theory and research / Forgáč Marek, Hvozdík Stanislav (Recenzent), McNerney John Simon (Recenzent). - [1.ed]. - 
Kraków : Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2012. - 101 s. - ISBN 978-83-7604-177-3. 

           



 

2. 
ADE : Vzťahové ja v psychológii náboženstva / Forgáč Marek, 2011. 
In: Studia theologica. - ISSN 1212-8570. - Roč. 13, č. 3 (2011), s. 103-124. WoS, Scopus 

           

 
3. 

ADM : The Psychometric Identification of the Image of God in Slovak Circumstances / Forgáč Marek, 2013. In: Studia theologica. - ISSN 1212-8570. - Vol. 15, Issue 1, 
(2013), p. 205-227. WoS, Scopus 

           

 

4. 
AAA : Spirituality Between Intimacy and Isolation : The Significance of Relationschips in Spiritual Development of Young Adults in University Settings / Forgáč 
Marek, Ragan Gabriel (Recenzent), Novotný Štefan (Recenzent). - 1. vyd. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Humanum, 2014. - 119 s. - ISBN 978-83-932603-5-5. 

           

 
5. 

AAA : Love, Hate, and Shame from Birth to the Cross : The Role of Emotions in General Defelopment and REligious Development / Forgáč Marek, Michal Hospodár 
(Recenzent), Gabriel Paľa (Recenzent). - 1. vyd. - Krakow : Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2020. - 64 s. - ISBN 978-83-7604-559-7. 

           

 
              

 

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant research/artistic/other outputs over the last six years 6  

           

 

1. 

ABA : Psychologicko-antropologické súvislosti dobrovoľníckej služby v súčasnej praxi / Forgáč Marek, Dancák Pavol (Recenzent), Czarnecki Paweł (Recenzent), 2014. 
In: Teória a výskum dobrovoľníckej činnosti v súčasnej praxi / Jaroslava Kmecová (Autor) ; Pavol Dancák (Recenzent), Paweł Czarnecki (Recenzent). - 1. vyd. - 
Warszawa : Instytut Wydawniczy Humanum, 2014. - ISBN 978-83-932603-8-6. - S. 19-62 [3,43 AH] / Kmecová Jaroslava, Dancák Pavol (Recenzent), Czarnecki Paweł 
(Recenzent). 

           

 

2. 
ADF : Emócie vo vzťahu k Bohu / Marek Forgáč (Autor). In: Nové horizonty : časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť. - ISSN 1337-6535. - Roč. 9, č. 1 (2015), s. 15-
18. 

           

 

3. 
ADM : Vocational Crisis and the Necessity of Integral Evaluation of Candidates’ Suitability for Priestly Formation / Marek Forgáč (Autor), 2020 (akceptované). In: 
Studia theologica. - ISSN 1212-8570, Vol. 22, Issue 1, (2021). WoS, Scopus.(v tlači) 

           

 

4. 
AAA : Spirituality Between Intimacy and Isolation : The Significance of Relationschips in Spiritual Development of Young Adults in University Settings / Forgáč 
Marek, Ragan Gabriel (Recenzent), Novotný Štefan (Recenzent). - 1. vyd. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Humanum, 2014. - 119 s. - ISBN 978-83-932603-5-5. 

           

 

5. 
AAA : Love, Hate, and Shame from Birth to the Cross : The Role of Emotions in General Defelopment and Religious Development / Forgáč Marek, Michal Hospodár 
(Recenzent), Gabriel Paľa (Recenzent). - 1. vyd. - Krakow : Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2020. - 64 s. - ISBN 978-83-7604-559-7. 

           

 
              

 
VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the research/artistic/other outputs7

 

           

 

1. 

ACB : Tvárou v tvár : náčrt psychológie kresťanskej osobnosti podľa L. M. Rullu v kontexte biblického príbehu o Jakubovi / Marek Forgáč. - Košice : Equilibria, 2011. - 
165 s. - ISBN 978-80-89284-72-6. 
2014  [3] PEČOVSKÁ, Lucia. L´amore al prossimo come Equal Regard in "Agape. An Ethical Analysis" di Gene Outka. Częstochowa : Wydawnictwo „EDUCATOR”, 
2014, s. 27. 

           

 

2. 

ACB : Tvárou v tvár : náčrt psychológie kresťanskej osobnosti podľa L. M. Rullu v kontexte biblického príbehu o Jakubovi / Marek Forgáč. - Košice : Equilibria, 2011. - 
165 s. - ISBN 978-80-89284-72-6. 
2014  [3] NOVOTNÝ, Štefan. Vodcovstvo a tímová práca v Liste Filipanom. In Teória a výskum dobrovoľníckej činnosti v súčasnej praxi. Warszawa : Instytut 
Wydawniczy Humanum, 2014, s. 278. 

           

 

3. 

ADE : Vzťahové ja v psychológii náboženstva / Forgáč Marek, 2011. 
In: Studia theologica. - ISSN 1212-8570. - Roč. 13, č. 3 (2011), s. 103-124. WoS, Scopus 
2014  [4] KRIŽANOVÁ, Andrea.Vzťah ako súčasť plnej hodnoty osobnosti.In Nová sociálna edukácia človeka III. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2014, s. 237, 
239, 243. 

           

 

4. 

ACB : Tvárou v tvár : náčrt psychológie kresťanskej osobnosti podľa L. M. Rullu v kontexte biblického príbehu o Jakubovi / Marek Forgáč. - Košice : Equilibria, 2011. - 
165 s. - ISBN 978-80-89284-72-6. 
2014  [3] KMECOVÁ, Jaroslava. Dobrovoľníctvo na Slovensku. In Teória a výskum dobrovoľníckej činnosti v súčasnej praxi. Warszawa : Instytut Wydawniczy 
Humanum, 2014, s. 343. 

           

 

5. 

AFD: Sociálno-psychologické faktory ovplyvňujúce postoje mladého človeka / Marek Forgáč, 2009. - Popis urobený: Popis urobený: 15.4.2013. - Názov z titulnej 
obrazovky. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie. In: Nové trendy sociálnej prace s mladými ľuďmi : zborník z konferencie „ Mládež súčasnej doby“ / ed. 
Martina Gymerská, Jaroslava Kmecová, Pavol Dancák. - Bratislava : Persona, 2009. - ISBN 978-80-89463-09-1, S. 23-25. 
2014  [4] ŠUĽOVÁ, Michaela. Program ProFamily. Sanačný program pre rodiny. Ružomberok : Verbum, 2014, s. 32-33. 

           

 
              

 

VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov / Participation in conducting 
(leading) the most important research projects or art projects over the last six years 8  

           



 

1. 
026KU4/2017 Sociálna práca s osobami s duševnými poruchami – Výskum v sociálnych službách ako základňa pre vytvorenie inovatívnych učebných a digitálnych 
materiálov pre študijný odbor sociálna práca (KEGA) – vedúci/spoluriešiteľ 

           

 

2. 023KU4/2016 Online kurz interkulturálneho prístupu k biblickému textu a jeho sociálna aplikácia (KEGA) - spoluriešiteľ 

           

 

3. 
1/0807/ 16 Efektívnosť rozvoja digitálneho jednotného trhu pod vplyvom zmien v transparentnosti , asymetrií informácií a socioekonomických charakteristík 
subjektov trhu (VEGA) - spoluriešiteľ 

           

 

4. 
Poď a konaj (Program Aktívne občianstvo a inklúzia v oblasti podpory Deti a mládež, vyhlásenej dňa 28. februára 2013 pod kódom AOI-DM-01, zaregistrovanej pod 
kódom DM-1-048), Nadácia pre deti Slovenska, hlavný riešitelia: prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD., Prof. doc. ThLic. Paweł Czarnecki, PhD., MBA, trvanie projektu: 
2013 – 2014, schválená suma: 39 328 EUR. - spoluriešiteľ 

           

 
5.   

           

 
              

                    

 

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností 9  /  
Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other 
activities             

 
VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position 

VII.b Názov inštitúcie, grémia /  
Name of the institution, board 

VII.c Časové vymedzenia 
pôsobenia / Duration  

           

 
      

           

 
      

           

 
      

           

 
      

           

 
      

           

                 

 

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v 
študijnom odbore / Overview of international mobilities and visits oriented on education and 
research/artistic/ other activities in the given field of study            

 

VIII.a Názov inštitúcie  
/ Name of the institution 

VIII.b Sídlo inštitúcie  
/ Address of the institution 

VIII.c Obdobie trvania 
pôsobenia/pobytu 
(uviesť dátum odkedy 
dokedy trval pobyt) / 
Duration (indicate the 
duration of stay) 

VIII.d Mobilitná schéma, 
pracovný kontrakt, iné (popísať) 
/ Mobility scheme,  
employment contract, other 
(describe) 

           

 
        

           

 
        

           

 
        

           

 
        

           

 
        

           

 
        

           

                  

 IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts 10
            

 

IX.a Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou /  
If relevant, other activities related to higher education or research/artictic/other activities are mentioned            

 

  

           

            

            

              



    

 


