
Návrh habilitačnej komisie na vymenovanie  

Dr.theol. Jozefa Žuffu 

za docenta vo vednom odbore katolícka teológia  
 

 
20. mája 2019 o 11.00 hod. sa v aule Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 

v Bratislave konala habilitačná prednáška Dr. theol. Jozefa Žuffu Využitie sociologických 

výskumov religiozity pre pastorálno-teologickú reflexiu. ktorá je spojená s obhajobou jeho 

habilitačnej práce  Pastoračné plánovanie. Konkrétna odozva na Druhý vatikánsky koncil a 

zasadnutie habilitačnej komisie a oponentov v zložení: 
 

Habilitačná  komisia: 

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

Členovia:   

1) prof. ThDr. Jozef Jarab, Ph.D. 

2) prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD. 

Oponenti: 

1) Mons. doc. PhDr. Tomáš Galis, PhD. odborník z praxe 

  2) prof. dr. hab. Tomasz Wielebski, zahraničný oponent 

3) prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.  

 

Habilitačná komisia vzala na vedomie vyhlásenie o morálnej bezúhonnosti Dr.theol. Jozefa 

Žuffu. 

 

Odborné posúdenie úrovne prednesenej habilitačnej prednášky vykonali: 

 

1. doc. PhDR. Mária Šmidová, PhD. predseda  

2. doc. ThDr. Jozef Kyselica, PhD.  

3. prof. ThDr. Anton Adam, PhD.  

 

Všetci pozitívne hodnotili prednesenú habilitačnú prednášku Dr.theol.Jozefa Žuffu (pozri 

priložený posudok). 

 

Zhodnotenie habilitačnej práce: 

 

Habilitačnú prácu Pastoračné plánovanie. Konkrétna odozva na Druhý vatikánsky koncil 

Veľmi kladne hodnotili všetci traja oponenti (pozri priložené oponentské posudky) a  

odporúčajú ju na obhajobu.  

 

 

 

 



Podklady k návrhu: 

 

Habilitačná komisia preskúmala podklady, ktoré odovzdal uchádzač so žiadosťou 

o začatie habilitačného konania dňa 25.1.2019. Jeho žiadosť prijala a odsúhlasila Vedecká 

rada TF TU dňa 29.1.2019 a postúpila habilitačnej komisii. Komisia konštatuje, že všetky 

predpoklady sú splnené. 

 

Analýza naplnenia kritérií na habilitačné konanie: 

 

Habilitačná komisia podľa predložených podkladov zhodnotila pedagogickú činnosť 

uchádzača ako aj jednotlivé časti publikačnej činnosti podľa Kritérií na získanie vedecko-

pedagogického titulu docent a profesor na TF TU. 

 

Pedagogická aktivita: (minimum 3 roky) 

 

Požadované  3 roky, splnených 6 rokov. Viedol sedemnásť diplomových prác a vydal dva 

učebné texty, z toho jeden v spoluautorstve, čím nielen spĺňa kritérium, ale ho aj prekračuje. 

 

Publikačná činnosť: 

 

Habilitačná komisia podrobne preskúmala publikačné výstupy habilitanta z hľadiska 

kvalitatívneho ako i z hľadiska kvantitatívneho plnenia jednotlivých kritérií a konštatuje, že 

požadované kritériá spĺňa a niektoré aj prekračuje. Vo svojej vedeckej a publikačnej činnosti 

sa sústreďuje na oblasť pastorálnej teológie s využitím moderných empirickým metód 

výskumu na tvorbu pastoračných stratégií a plánov. Oproti požadovanej jednej monografii má 

3,8  pri zohľadnení jeho podielu na spoločných monografiách viacerých autorov. Oproti 

požadovaným pätnástim vedeckým prácam v časopisoch a zborníkoch má 19,8 pri zohľadnení 

jeho podielu v spoločných prácach viacerých autorov. Oproti požadovaným trom 

zahraničným článkom má štyri. 

 

Ohlasy na publikačnú činnosť: 

 

Dosah jeho vedeckej a publikačnej činnosti dokumentuje ohlas, ktorý má v domácej 

a zahraničnej odbornej literatúre. Oproti celkovo požadovaným dvadsiatim ohlasom  má 

sedemdesiat osem domácich a z toho dvadsať osem v zahraničí oproti požadovaným piatim. 

Toto kritérium vysoko prekračuje.  

 

Účasť na konferenciách: 

 

Komisia konštatuje, že habilitant vystúpil na deviatich domácich vedeckých 

konferenciách a na troch  zahraničných vedeckých konferenciách. 

 

Prednáškový pobyt v zahraničí: 

 

Jozef Žuffa  absolvoval v rámci programu Erasmus + zahraničný pobyt spojený 

s prednáškami v Poľsku a zúčastnil sa stretnutia na projekte „Oldi“ v Dánsku. 

 

 

 

 



Členstvo v organizačných výboroch vedeckých konferencií: 

 

Habilitant v rámci svojej vedecko-organizačnej činnosti pôsobil aj ako organizátor 

troch vedeckých konferencií. 

 

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

KEGA) alebo medzinárodných grantových agentúrach: 

 

Jozef Žuffa bol v rokoch 2014-2016 spoluriešiteľom projektu KEGA č. 010TTU-

4/2014 Nový model efektívnych študentských praxí s využitím sprevádzania (counseling) 

v rodinách so špecifickými sociálnymi problémami a od roku 2016 je spoluriešiteľom projektu 

APVV-15-0189 Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v 

multikulturálnom prostredí. 

  

Rozhodnutie komisie: 
Po starostlivom preskúmaní predložených materiálov habilitačná komisia konštatuje, že 

žiadateľ o habilitáciu v odbore katolícka teológia Dr.theol. Jozef Žuffa požadované kritériá na 

získanie vedecko-pedagogického titulu docent na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v 

Trnave spĺňa a v niektorých ukazovateľoch aj výrazne prekračuje. Ďalej konštatuje, že 

habilitant sa významne podieľa na popularizácii výsledkov vedeckého bádania 

v masovokomunikačných prostriedkoch. 

Habilitačná komisia odporúča pokračovať v habilitačnom konaní na udelenie titulu docenta na 

Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave vo vedeckom odbore katolícka teológia. 

 

Habilitačná komisia počtom hlasov za (6) proti (0) – v tajnom hlasovaní navrhuje Vedeckej 

rade Teologickej fakulty Trnavskej univerzity kladne uzavrieť habilitačné konanie a návrh 

na vymenovanie Dr.theol. Jozefa Žuffu za docenta v odbore katolícka teológia postúpiť 

rektorovi Trnavskej univerzity. 

 

 

 

Zapísala: Ing. Miroslava Fabianova 

 

Overil: prof. ThDr. Ladislav Csontos, PhD. 

predseda habilitačnej komisie 

 

 

 

V Bratislave, 20. mája 2019 

 

 

Habilitačná  komisia: 

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

Členovia:   

1) prof. ThDr. Jozef Jarab, Ph.D.    ................................. 

2) prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD.   ................................. 

 



Oponenti: 

1) Mons. doc. PhDr. Tomáš Galis, PhD. odborník z praxe ............................. 

  2) prof. dr. hab. Tomasz Wielebski, zahraničný oponent   ............................. 

3) prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.       .............................

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P R E Z E N Č N Á   L I S T I N A 

 

zo zasadnutia habilitačnej komisie na vymenovanie  

za docenta 

 
 

 

 

Miesto a dátum konania:  miestnosť P2 Teologickej fakulty TU, 1. poschodie, 

     Kostolná 1,  Bratislava 

     20. 05. 2019 

 

Meno kandidáta:   Dr.theol. Jozef Žuffa 

 

Vedný odbor:   katolícka teológia 

 

Habilitačná  komisia: 

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

Členovia:   

1) prof. ThDr. Jozef Jarab, Ph.D.     prítomný 

2) prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD.     prítomný 

 

Oponenti: 

1) Mons. doc. PhDr. Tomáš Galis, PhD. odborník z praxe   prítomný 

  2) prof. dr. hab. Tomasz Wielebski, zahraničný oponent     prítomný 

3) prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.    prítomný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hodnotenie habilitačnej prednášky 
 

 

20. mája 2019 o 11.00 hod. sa v aule Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 

v Bratislave konala habilitačná prednáška habilitačná prednáška Dr.theol. Jozefa Žuffu 

Využitie sociologických výskumov religiozity pre pastorálno-teologickú reflexiu. 
Okrem členov Vedeckej rady Teologickej fakulty TU sa na habilitácii zúčastnili aj 

členovia habilitačnej komisie, oponenti a hostia. Priebeh habilitácie viedol predseda 

habilitačnej komisie prof. ThDr. Ladislav  Csontos, PhD. 

Vedecká rada Teologickej fakulty Trnavskej univerzity zvolila troch členov, ktorí 

hodnotia habilitačnú prednášku kandidáta. Sú to: 

 

1. doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD. 

2. doc. ThDr. Jozef Kyselica, PhD. 

3. prof. ThDr. Anton Adam, PhD. 

 

 Po prednesení habilitačnej prednášky v rámci diskusie Dr.theol. Jozef Žuffa odborne 

a s prehľadom, ktorý odráža jeho dlhoročné pôsobenie v tejto oblasti, odpovedal prítomným 

členom habilitačnej komisie, oponentom, členom VR TF TU a hosťom na otázky. Po diskusii 

sa odobrali členovia komisie pre hodnotenie habilitačnej prednášky do P2, aby napísali svoje 

hodnotenie (pozri priložený posudok).  

Komisia pre hodnotenie habilitačnej prednášky konštatuje, že habilitačná prednáška 

splnila požiadavky kladené na habilitačnú prednášku v danom odbore.  

 

 

 

Zapísala: Ing. Miroslava Fabianová 

 

Overil: prof. ThDR. Ladislav Csontos, PhD. 

predseda habilitačnej komisie 

 

 

 

 

 

Bratislava 20. máj 2019 

 


