
Návrh inauguračnej komisie na vymenovanie 

doc. ThLic. Miloša Lichnera, D.Th. 

za profesora vo vednom odbore katolícka teológia 
 

 
13. marca 2019 o 11.30 hod. sa v aule Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 

v Bratislave konala inauguračná prednáška doc. ThLic. Miloša Lichnera, D.Th. Teológia 

laikov v kontexte myslenia pápežov sv. Leva Veľkého a sv. Gregora Veľkého, a zasadnutie 

inauguračnej komisie a oponentov v zložení: 

 

Inauguračná komisia: 
 

Predseda: prof. Ladislav Csontos, PhD. zamestnanec VŠ 

  Katedra kresťanskej filozofie 

Teologická fakulta Trnavská univerzita 

 

Členovia:  1) prof. ThDr. Anton Adam, PhD. 

  RK CMBF UK, Bratislava 

2) prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

Filozofická fakulta UK 

3) prof. Dr. hab. Józef Kulisz zahraničný člen 

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie (PWTW) 
 

  

Oponenti: 

1) prof. Pavel Ambros, ThD. zahraničný oponent 

  Katedra pastorální a spirituální teologie 

  Cyrilometodějská teologická fakulta  

Univerzita Palackého v Olomouci 

  Česká republika 

  2) prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. 

  CMBF UK, Bratislava 

3) prof. dr. hab. Henryk Pietras zahraničný oponent 

Pontificia Universita Gregorianum, Rím 

 

 

Inauguračná komisia vzala na vedomie vyhlásenie o morálnej bezúhonnosti  

doc. ThLic. Miloša Lichnera, D.Th. 

 

Odborné posúdenie úrovne prednesenej inauguračnej prednášky vykonali: 

 

1. prof. PhDr. ThLic.  Juraj Dolinský, PhD. predseda 

2. prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD. 

3. prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. 

 

Všetci pozitívne hodnotili prednesenú inauguračnú prednášku doc. ThLic. Miloša Lichnera, 

D.Th. (pozri priložený posudok). 

 



Analýza naplnenia kritérií na inauguračné konanie: 

 

Komisia na svojom zasadnutí pozorne preštudovala predložené materiály k inauguračnému 

konaniu. Preskúmala a zhodnotila úplnosť predložených dokladov, ich relevanciu a splnenie 

predpísaných kritérií. Preštudovala bibliografický zoznam položiek dokladujúci 

vedeckovýskumnú prácu uchádzača v odbore. Relevanciu výsledkov vedeckej činnosti 

dokladujú citácie a ohlasy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť materiálov ako doklad o 

akceptácii výsledkov vedeckej činnosti. Zoznam jeho vedeckej činnosti dopĺňajú podklady o 

vedecko-pedagogických aktivitách s relevantnými potvrdeniami. Potvrdenia sú priložené aj k 

zoznamu grantových projektov, ktoré inaugurant viedol, alebo sa na ich riešení aktívne 

podieľal. Komisia zhodnotila výstupy z hľadiska požadovaných kritérií na otvorenie 

inauguračného procesu a kvalitu jednotlivých položiek podľa Zákona o vysokých školách 

a vnútorných predpisov Trnavskej univerzity. Komisia na základe svojej analýzy a po diskusii 

konštatuje, že predložené materiály sú úplné a zodpovedajú týmto požiadavkám. 

 

Pedagogická prax: (minimum 3 roky po habilitácii) 

Požadované  3 roky, splnené 3 roky.  

Inauguračná komisia konštatuje, že kandidát na inauguračné konanie kritérium pedagogickej 

praxe splnil. 

 

Preukázanie vedeckej produktivity: 

 

Publikačná činnosť: 

Inaugurant sa špecializuje na dejiny teologického myslenia. Výskumne sa špecializuje najmä 

vplyv diela svätého Augustína na vývin teologického myslenia s presahmi do súčasnosti. 

V tomto vedeckovýskumnom procese realizuje hlavnú časť svojej pôvodnej vedeckej aktivity 

(monografie, vedecké štúdie, edičná činnosť),  okrem toho sprístupňuje vedecký materiál 

v podobe odborných prekladov diela mysliteľov patristického obdobia, najmä sv. Augustína 

a jeho súputnikov. Osobitnú súčasť jeho vedeckovýskumnej činnosti predstavujú výklady, 

komentáre v reflexii patristických autorov, ktoré sa vzťahujú na Žalmy a iné biblické texty. 

Záslužnou je v tomto kontexte najmä vydávanie komentárov k Svätému písmu. Okrem 

archeológie textov je vo vedeckovýskumnom zábere inauguranta dôležité poukázať na jeho 

prínos aj v oblasti interpretácie v súčasnom teologickom diskurze. Jeho prístup „ad fontes“ 

umožňuje dnešnému človeku (veriacemu i neveriacemu) odkryť mnohé zabudnuté alebo 

doteraz málo známe súvislosti teologického myslenia sv. Otcov a ich presahu do dnešnej 

doby. V tomto kontexte treba uviesť, že sa aj na Slovensku pod jeho vedením a podľa 

príkladu francúzskej jezuitskej školy „SOURCES CHRETIÈNNES“ utvára slovenský 

patristický výskumný priestor, ktorý pokračuje v jeho vedeckovýskumnom zameraní. 

 

Ohlasy na publikačnú činnosť:  

Význam vedeckovýskumnej produkcie dokumentuje citačný ohlas v domácej i zahraničnej 

literatúre, ktorá vníma jeho vedecké výsledky vysoko pozitívne. Počet ohlasov a citácií na 

jeho vedecké štúdie a monografie v časopisoch a knižných publikáciách vysoko prekračuje 

požadované kritériá.   

 

 

 

 

 

 



Ostatná odborná činnosť: 

 

Aktívna účasť na konferenciách: 

Výsledky svojich výskumov Miloš Lichner predniesol na celom rade domácich 

a zahraničných konferenciách a sympóziách, na ktorých sa zúčastnil nielen aktívne 

s referátom, ale podieľal sa aj na ich organizovaní. 

 

Prednáškové pobyty v zahraničí: 

V rámci svojej vedeckovýskumnej a vedeckopedagogickej činnosti pôsobil v zahraničí na 

jezuitských teologických pracoviskách, napr. vo Francúzsku, Poľsku, v Českej republike 

a pod.  

 

Členstvo v komisiách pre udeľovanie vedeckých a vedecko-pedagogických hodností: 

Docent Miloš Lichner je členom viacerých vedeckých rád univerzít na Slovensku 

i v zahraničí, pôsobí ako člen odborových komisií a komisií na obhajobu diplomových 

a dizertačných prác, posudzuje výsledky vedeckovýskumnej a projektovej činnosti v oblasti 

teologických vied a pracuje aj ako člen redakčných rád viacerých vedeckých a odborných 

časopisov. 

 

Členstvo v organizačných výboroch vedeckých konferencií: 

Vedeckovýskumnú profiláciu inauguranta dokumentuje členstvo v organizačných výboroch 

národných i medzinárodných konferencií. 

 

 

Riešenie resp. spoluriešenie vedecko-výskumných úloh v národných (napr. VEGA,  

KEGA) alebo medzinárodných grantových agentúrach: 

Miloš Lichner je organizátorom vedeckovýskumných projektov, ktoré súvisia s jeho 

zameraním a profiláciou v odbore. Svoje projekty získal v rámci grantových schém VEGA a 

APVV, kde bol zodpovedným riešiteľom alebo spoluriešiteľom. Získal aj projekty zo 

zahraničia, napr. Porticus a z projektovej podpory Spoločnosti Ježišovej v Čechách.   

 

Vedecká škola uchádzača: 

Vedeckú školu uchádzača o inauguračné konanie dokumentuje skončený doktorand a dvaja 

po dizertačnej skúške. 

Vedeckovýskumnú prácu Miloš Lichner realizuje nielen výchovou svojich nasledovníkov, ale 

výsledky svojej práce popularizuje v rozličných audiovizuálnych formátoch (TV LUX, 

Slovenský rozhlas apod.) i popularizačných publikáciách. 

 

Rozhodnutie komisie: 
Na základe podrobného štúdia predložených materiálov, hodnotenia kvantifikovateľných 

kvalifikačných a ďalších merateľných ukazovateľov pre otvorenie inauguračného konania na 

TF TU a v súlade so Zákonom č. 131/2002 Z. z.  o vysokých školách v znení neskorších 

predpisov inauguračná komisia konštatuje, že doc. ThLic. Miloš Lichner, D.Th., spĺňa všetky 

podmienky podľa predpisov a komisia odporúča Vedeckej rade Teologickej fakulty TU v 

Bratislave pokračovať v otvorenom inauguračnom konaní v odbore katolícka teológia. 

Komisia konštatuje splnenie kritérií a v niektorých bodoch aj prekročenie stanovených 

požiadaviek na inauguračné konanie. 

 

 



Inauguračná komisia počtom hlasov za (7) proti (0) – v tajnom hlasovaní navrhuje 

Vedeckej rade Teologickej fakulty Trnavskej univerzity kladne uzavrieť inauguračné 

konanie a návrh na vymenovanie doc. ThLic. Miloša Lichnera, D.Th. za profesora 

v odbore katolícka teológia postúpiť rektorovi Trnavskej univerzity na najbližšie 

zasadnutie Vedeckej rady Trnavskej univerzity. 

 

 

 

Zapísala: Ing. Miroslava Fabianová 

 

Overil: prof. ThDr. Ladislav Csontos, PhD. 

predseda inauguračnej komisie 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 13. marca 2019 

 

 

Inauguračná  komisia 

 

Predseda: prof. Ladislav Csontos, PhD. zamestnanec VŠ ................................................ 

Členovia: prof. ThDr. Anton Adam, PhD.    ...................................................... 

  prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.   ...................................................... 

  prof. dr. hab. Józef Kulisz, zahraničný člen .................................................... 

 

 

Oponenti: prof. Pavel Ambros, ThD. zahraničný oponent ............................................ 

prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.           ............................................ 

  prof. dr. hab. Henryk Pietras zahraničný oponent ......................................... 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P R E Z E N Č N Á   L I S T I N A 

 

zo zasadnutia inauguračnej komisie na vymenovanie  

za profesora 

 
 

 

 

Miesto a dátum konania:  miestnosť P1 Teologickej fakulty TU 

     Kostolná 1,  Bratislava 

     13. 03. 2019 

 

Meno kandidáta:   doc. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 

Vedný odbor:   katolícka teológia 

 

Inauguračná  komisia 

 

Predseda: prof. Ladislav Csontos, PhD. zamestnanec VŠ   prítomný 

Členovia: prof. ThDr. Anton Adam, PhD.      prítomný 

  prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.     prítomná 

  prof. dr. hab. Józef Kulisz, zahraničný člen   prítomný 

 

 

Oponenti: prof. Pavel Ambros, ThD. zahraničný oponent  prítomný 

prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.            prítomný 

  prof. dr. hab. Henryk Pietras zahraničný oponent  prítomný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hodnotenie inauguračnej prednášky 
 

 

13. marca 2019 o 11.30 hod. sa v aule Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 

v Bratislave konala inauguračná prednáška doc. ThLic. Miloša Lichnera, D.Th. Teológia 

laikov v kontexte myslenia pápežov sv. Leva Veľkého a sv. Gregora Veľkého.  

Okrem členov Vedeckej rady Teologickej fakulty TU sa na inauguračnom konaní zúčastnili aj 

členovia inauguračnej komisie, oponenti a hostia. Priebeh inaugurácie viedol predseda 

inauguračnej komisie prof. ThDr. Ladislav Csontos, PhD. 

Vedecká rada Teologickej fakulty Trnavskej univerzity zvolila troch členov, ktorí 

hodnotia inauguračnú prednášku kandidátky. Sú to: 

 

1.  prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský, PhD. predseda 

2.  prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD. 

3.  prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. 

 

 Po diskusii sa odobrali členovia komisie pre hodnotenie inauguračnej prednášky do 

miestnosti P1, aby napísali svoje hodnotenie (pozri priložený posudok).  

Komisia pre hodnotenie inauguračnej prednášky konštatuje, že inauguračná prednáška 

splnila požiadavky kladené na inauguračnú prednášku v danom odbore.  

 

 

 

Zapísala: Ing. Miroslava Fabianová 

 

Overil: prof. ThDr. Ladislav Csontos, PhD.  

predseda inauguračnej komisie 

 

 

 

 

 

Bratislava 13. marec 2019 

 


