
 

V ý p i s 

 

zo zápisnice č. 6/20.05.2019 zo zasadania Vedeckej rady Teologickej fakulty Trnavskej 

univerzity v Trnave 

 

Habilitačné konanie Dr. theol. Jozefa Žuffu v odbore katolícka teológia 

Dátum konania: 20. 05. 2019 

Miesto konania: miestnosť P2 Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, Kostolná 1, 

Bratislava 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 

 

 

Nasledovala habilitačná prednáška kandidáta Dr. theol. Jozefa Žuffu. Po nej nasledovala rozprava, 

v ktorej odzneli z publika mnohé otázky. Po rozprave sa odobrala komisia pre posúdenie inauguračnej prednášky 

do miestnosti P2, aby spoločne vypracovali hodnotenie./pozri priloženú kópiu. 

Nasledovalo predstavenie habilitačnej práce Pastoračné plánovanie. Konkrétna odozva na Druhý 

vatikánsky koncil. Kandidát vysvetlil potrebu pastoračného plánovania, rozprával o svojich skúsenostiach pri 

sociologickom výskume vo farnostiach, o negatívach i pozitívach, s ktorými sa v praxi stretol.  

V aule odzneli všetky tri oponentské posudky. 

Kandidát zaujal k nim stanovisko, odpovedal na otázky oponentov. V diskusii, ktorá potom nasledovala, 

odpovedal na otázky členov vedeckej rady, členov habilitačnej komisie aj prítomných hostí. 

Predsedkyňa komisie pre hodnotenie habilitačnej prednášky doc. Mária Šmidová prečítala hodnotenie 

habilitačnej prednášky Dr. theol. Jozefa Žuffu. /pozri priložený posudok. 

Predseda VR TF TU požiada členov habilitačnej komisie, oponentov a skrutátorov, aby sa odobrali do 

miestnosti P2 a hlasovali. Vyhlásil 15 minútovú prestávku. 

Predseda habilitačnej komisie prof. Ladislav Csontos prečítal stanovisko habilitačnej komisie a vyhlásil 

výsledky hlasovania: 

 

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. 

 

Predseda VR TF TU doc. Miloš Lichner poďakoval predsedovi habilitačnej komisie prof. Ladislavovi 

Csontosovi a požiadal členov vedeckej rady, aby sa odobrali na neverejné hlasovanie do miestnosti P2. 

 

Keďže prišiel doc. Miroslav Karaba, dal predseda VR TF TU hlasovať o členoch komisie pre posúdenie 

inauguračnej prednášky doc. Rastislava Nemca v zložení: prof. Stanislav Vojtko, predseda, prof. dr. hab. Józef 

Kulisz a doc. Miroslav Karaba členovia. Všetci navrhnutí s menovaním súhlasili. 

 

 

 

Hlasovanie: 

 

Počet členov VR TF TU:  16 

Počet prítomných členov:  13 

Hlasovalo za:   13 

Zdržal sa:      0 

Hlasovalo proti:       0 

 

Uznesenie č. 5/20.05.2019 

 

Vedecká rada TF TU schválila za členov komisie pre posúdenie inauguračnej prednášky prof. 

Stanislava Vojtka ako predsedu a členov prof. Dr. hab. Józefa Kulisza a doc. Miroslava Karabu. 

 

Predseda VR TF TU doc. Miloš Lichner požiadal skrutátorov prof. Gloriu Braunsteiner a doc. Šimona 

Marinčáka, aby rozdali hlasovacie lístky a dal hlasovať o návrhu habilitačnej komisie. 



 

Hlasovanie: 

 

Počet členov VR TF TU:  16 

Počet prítomných členov:  13 

Hlasovalo za:   13 

Zdržal sa:      0 

Hlasovalo proti:       0 

 

Uznesenie č. 6/20.05.2019 

 

Vedecká rada TF TU v tajnom hlasovaní jednomyseľne schválila návrh na vymenovanie Dr. theol. 

Jozefa Žuffu za docenta v odbore katolícka teológia a zaväzuje doc. Miloša Lichnera, aby čo najskôr  predložil 

materiály úspešného kandidáta na podpis rektorovi Trnavskej univerzity prof. Marekovi Šmidovi. 

 

Doc. Miloš Lichner sa poďakoval členom habilitačnej komisii, oponentom aj členom vedeckej rady za ich 

spoluprácu. Úspešnému kandidátovi Dr. theol. Jozefovi Žuffovi oznámil potom výsledok hlasovania, ubezpečil 

ho, že materiály odovzdá čím skôr rektorovi Trnavskej univerzity a zaželal mu ešte veľa tvorivých úspechov 


