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ID konania/ID of the procedure: 1

Kód VTC/Code of the research/artistic/other output (RAOO):1

Lichner

Miloš

prof.; ThLic.; D.Th.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8855
Katolícka teológia/ Catholic theology

vedecký výstup / scientific output

2018

TUTTFKST signatúra E072214

https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioFormChildS8I1I&sid=7161EBA6406033AF28AE29A4&seo=CREPČ-detail-Článok
OCA10. Hyperlink na záznam v inom verejne prístupnom registri, 
katalógu výstupov tvorivých činností / Hyperlink to the record in 
another publicly accessible register, catalogue of research/ 
artistic/other outputs 7

OCA11. Charakteristika výstupu vo formáte bibliografického 
záznamu CREPČ alebo CREUČ, ak výstup nie je vo verejne 
prístupnom registri alebo katalógu výstupov / Characteristics of 
the output in the format of the CRPA or the CRAA bibliographic 
record, if the output is not available in a publicly accessible 
register or catalogue of outputs

OCA12. Typ výstupu (ak nie je výstup registrovaný v CREPČ alebo 
CREUČ) / Type of the output (if the output is not registered in CRPA 
or CRAA)
Výber zo 67 možností (pozri Vysvetlivky k položke OCA12) / Choice 
from 67 options (see Explanations for OCA12). 

OCA13. Hyperlink na stránku, na ktorej je výstup sprístupnený 
(úplný text, iná dokumentácia a podobne) / Hyperlink to the 
webpage where the output is available (full text, other 
documentation, etc.)

OCA14. Charakteristika autorského vkladu / Characteristics of the 
author's contribution

OCA15. Anotácia výstupu s kontextovými informáciami týkajúcimi 
sa opisu tvorivého procesu a obsahu tvorivej činnosti a pod. / 
Annotation of the output with contextual information concerning 
the description of creative process and the content of the 
research/artistic/other activity, etc.  8

Rozsah do 200 slov v slovenskom jazyku / Range up to 200 words 
in Slovak
Rozsah do 200 slov v anglickom jazyku / Range up to 200 words in 
English 

Pápež svätý Lev Veľký zásadným spôsobom ovplyvnil text Vyznania viery 
prijatého Chalcedónskym koncilom a používaného východnými a západnými 
kresťanskými cirkvami. V tejto štúdii sme analyzovali Levovu predchalcedónsku 
homiletickú kristológiu. V rámci nášho výskumu nás v homíliách zaujali jeho 
myšlienky o dvoch povahách Vtelenia Božieho Slova. Okrem toho naša štúdia 
ponúka relevantné zdrojové preklady do slovenského jazyka. Chceme tak 
obohatiť doteraz chýbajúce preklady cirkevných otcov, ktoré sú potrebné na 
vytvorenie vlastného slovenského teologického slovníka. Homiletické dielo 
tohto významného pápeža a teológa nám umožňuje nielen vnímať všestrannosť 
kultúrnych a vzdelávacích schopností cirkevných učiteľov, ale môže poskytnúť aj 

Charakteristika predkladaného výstupu tvorivej činnosti / 
Characteristics of the submitted research/ artistic/other output

Tlačivo VTC slúži na predkladanie výstupov tvorivej činnosti podľa metodiky hodnotenia tvorivých činností (časť V. Metodiky na vyhodnocovanie štandardov) 
/ The form is used to submit the research/artistic/other outputs according to the evaluation methodology of research/artistic/other activities (part V. The 
Methodology for Standards Evaluation). 

OCA1. Priezvisko hodnotenej osoby / Surname awarded to the assessed 
person 2

OCA4. Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl / 
Hyperlink to the entry of the person in the Register of university staff 3

OCA5. Oblasť posudzovania / Area of assessment 4

OCA2. Meno hodnotenej osoby / Name awarded to the assessed person 2

OCA3. Tituly hodnotenej osoby / Degrees awarded to the assessed person 2

OCA6. Kategória výstupu tvorivej činnosti / Category of the research/ 
artistic/other output 
Výber zo 6 možností (pozri Vysvetlivky k položke OCA6) / Choice from 6 
OCA7. Rok vydania výstupu tvorivej činnosti / Year of publication of the 
research/artistic/other output
OCA8. ID záznamu v CREPČ alebo CREUČ (ak je)  / ID of the record in the 
Central Registry of Publication Activity (CRPA) or the Central Registry of 
Artistic Activity (CRAA) 5

OCA9. Hyperlink na záznam v CREPČ alebo CREUČ / Hyperlink to the record in 
CRPA or CRAA 6
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Pope St. Leo the Great has substantially influenced the text of the Confession of 
the Faith accepted by the Council of Chalcedon and used by Eastern and 
Western Christian Churches. In this study, we analyse Leo's pre-Chalcedonian 
Homiletic Christology. As part of our research, we are interested in his 

Pozitívne zmeny v postojoch ľudí k ľuďom, ktorí pochádzajú z inej časti 
kresťanského spektra sú dôležité. V minulosti bolo často náboženstvo 
zneužívané na dosahovanie politických a ekonomických cieľov, čo je nesprávne. 
Tento názor bol do veľkej miery prehliadaný. Ľudia často pristupovali k členom 
iných kresťanských denominácií s odmietaním. Zamerali sme sa preto na 
Chalcedónsky koncil v roku 451 definoval náuku o chápaní Ježia Krista. Na 
Koncile sa prečítal list rímskeho pápeža Leva Veľkého - Tomus ad Flavianum, 
ktorý sme preložili do slovenčiny. Tento dokument je najdôležitejším latinským 
kristologickým textom z obdobia ranej Cirkvi. Štúdia mapuje chápanie a 
interpretovanie Krista v homíliach pápeža Leva Veľkého pred spomenutým 
koncilem. Štúdia umožní vstup do sveta nechalcedónskych Cirkví (Irak, Irán, 

OCA16. Anotácia výstupu v anglickom jazyku / Annotation of the output in 
English  9

Rozsah do 200 slov / Range up to 200 words

OCA17. Zoznam najviac 5 najvýznamnejších ohlasov na výstup  / List of 
maximum 5 most significant citations corresponding to the output 
Rozsah do 200 slov / Range up to 200 words

OCA18. Charakteristika dopadu výstupu na spoločensko-hospodársku prax / 
Characteristics of the output's impact on socio-economic practice 
Rozsah do 200 slov v slovenskom jazyku / Range up to 200 words in Slovak
Rozsah do 200 slov v anglickom jazyku / Range up to 200 words in English

OCA19. Charakteristika dopadu výstupu a súvisiacich aktivít na vzdelávací 
proces / Characteristics of the output and related activities' impact on the 
educational process
Rozsah do 200 slov v slovenskom jazyku / Range up to 200 words in Slovak
Rozsah do 200 slov v anglickom jazyku / Range up to 200 words in English
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2.

3.

4.

5.

6. 

7.

8.

9. 

Poznámky / Explanatory notes

Doplní agentúra / To be completed by the Agency.

Podľa čl. 20 Metodiky na vyhodnocovanie štandardov. / According to Art. 20 of the Methodology for Standards Evaluation.

Uvedie sa hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl: https://www.portalvs.sk/regzam.  / A hyperlink to 
the person's entry in the Register of University Staff is stated: https://www.portalvs.sk/regzam.

Uvádza sa názov a stupeň študijného programu alebo názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania podľa typu 
konania.
/ The name and degree of the study programme or the name of the field of the habilitation procedure and inaugural procedure 
according to the type of procedure is be stated. 

Uvádza sa ID záznamu v registri CREPČ alebo CREUČ. / The ID of the record in the CRPA or the CRAA is stated.

Uvádza sa hyperlink na záznam výstupu v CREPČ alebo CREUČ, ktoré sú umiestnené na adrese: https://cms.crepc.sk.  / A hyperlink 
to the output record in the CRPA or the CRAA, which are available at https://cms.crepc.sk/, is stated.

Napríklad katalóg publikačnej činnosti SAV, WoS, Scopus a pod. / For example, the catalogue of publication activities of the Slovak 
Academy of Sciences (SAS), WoS, Scopus, etc.

Uvádza sa v prípade netextových výstupov, ak to z povahy výstupu nie je zrejmé. Uvedie sa anotácia výstupu s kontextovými 
informáciami týkajúcimi sa opisu tvorivého procesu a obsahu tvorivej činnosti a pod. / It is stated in the case of non-text outputs if it 
is not obvious from the nature of the output. Annotation of the output is provided with contextual information concerning the 
description of the creative process and the content of the research/artistic/other activity, etc.

Uvádza sa v prípade, ak je výstup uverejnený v inom ako anglickom jazyku. Uvedie sa anotácia výstupu v anglickom jazyku, v ktorej 
sa stručne charakterizuje povaha, obsah a hlavné výsledky výstupu. / It is stated in case the output is published in a language other 
than English. Annotation of the output in English is provided, briefly characterizing the nature, content and main results of the output. 



vedecký výstup / scientific output

odborný výstup / professional output

pedagogický výstup / pedagogical output

umelecký výstup / artistic output

dokument práv duševného vlastníctva a norma / intellectual property rights document and standard

iný výstup / other output

Vysvetlivky k položke OCA6 / Explanations for OCA6 

Vyberie sa jedna z nasledujúcich možností / One of the following options is selected:



abstrakt / abstract

abstrakt z podujatia / conference abstract 

antológia / anthology 

architektonická štúdia / architectural study
architektonické dielo realizované vo forme návrhu / architectural 
work realized in the form of a design
audiovizuálne dielo vo všetkých zúčastnených tvorivých zložkách / 
audiovisual work in all participating creative components
beletria / fiction 

článok/ article

dizajn / design
dizajnérske dielo vystavené na podujatí / design work exhibited at an 
event
dizajnérske dielo zaradené do výroby, realizované, publikované 
alebo inou formou zavedené do praxe / design work put into 
production, realized, published or otherwise put into practice 
dramatické dielo / dramatic work
dramatické dielo vo všetkých zúčastnených tvorivých zložkách / 
dramatic work in all participating creative components
dramaturgický projekt / dramaturgical project
dramaturgický projekt dramatického umenia / dramaturgical project 
of dramatic art
dramaturgický projekt hudobného umenia / dramaturgical project of 
music art
editovaná kniha / edited book 

encyklopédia / encyclopedia

heslo / password

hudobné dielo / musical work 

choreografické dielo / choreographic work

interpretačný výkon / interpretive performance 
interpretačný výkon dramatického umenia / interpretive 
performance of dramatic art
interpretačný výkon hudobného umenia / interpretive performance of 
music art
interpretačný výkon tanečného umenia / interpretive performance of 
dance art
kapitola / chapter

kapitola v učebnici / chapter in the textbook

kartografické dielo / cartographic work

katalóg umeleckých diel / catalogue of works of art

knižná publikácia / book publication

komentár k právnemu predpisu / commentary on the legal regulation

komentovaný výklad / annotated interpretation 

kritická pramenná edícia / critical source edition

kritický komentovaný preklad / critical annotated translation

kurátorstvo podujatia / curation of event

monografia / monograph 

označenie pôvodu výrobkov / designation of origin of products

Vysvetlivky k položke OCA12 / Explanations for OCA12

Vyberie sa jedna z nasledujúcich možností / One of the following options is selected:


