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Podklady k návrhu: 

Habilitačná komisia preskúmala podklady, ktoré odovzdal uchádzač so žiadosťou 
o začatie habilitačného konania dňa 1.3.2018. Jeho žiadosť prijala a odsúhlasila Vedecká rada 
TF TU dňa 16.4.2018 a postúpila habilitačnej komisii.  

 
 
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 TF TU zverejnených na portáli tftu.sk.  

Komisia podrobne preskúmala predložené materiály na základe požadovaných kritérií 
na habilitáciu v odbore systematická filozofia a kriticky zhodnotila rozsah a obsahové 
zameranie publikovaných prác. 
 
 
Pedagogická aktivita: (minimum 3 roky) 
Požadované  3 roky spĺňa, viedol bakalárske a magisterské práce (13) 

 

Publikačná činnosť: 
 
Predložená publikačná činnosť uchádzača nespĺňa a v niektorých ukazovateľoch prekračuje 
požadované kritériá. Komisia uznala 1 monografiu, 1 skriptá, 13 vedeckých prác v časopisoch 
a zborníkoch, z toho 3 v zahraničných. Kandidát nespĺňa požadovaných 15 vedeckých prác 
v časopisoch a zborníkoch, chýbajú mu 2. 
 
 
Ohlasy na publikačnú činnosť: 
   
Počet ohlasov spĺňa kritérium, z 20 požadovaných má 27, z toho z 5 požadovaných 
zahraničných má 9.  
 
 
 



Účasť na konferenciách: 
 
Aktívne sa zúčastnil na 14 zahraničných konferenciách a tiež na 14 domácich konferenciách. 
 
 
Prednáškový pobyt v zahraničí: 
 
Absolvoval týždenný prednáškový pobyt vo Wyżsej szkołe menedżerskej v Legnicy, Poľsko.  
 
 
Členstvo v organizačných výboroch vedeckých konferencií: 
 
Bol členom organizačných výborov štyroch medzinárodných konferencií. 
 
 
Riešenie resp. spoluriešenie vedecko-výskumných úloh v národných (napr. VEGA, 
KEGA) alebo medzinárodných grantových agentúrach: 
 
Je hlavný riešiteľ domáceho projektu IG-KSV-01/2016/2.1.5, Etické a sociálne konzekvencie 
vybraných problémov prírodných vied.  
Je spoluriešiteľ medzinárodného grantu ZML-2017/1-508:191006, Kierkegaard´s Ethics and 
its Meaning for Society.  
 
 
Ostatná odborná činnosť 
 
Publikoval 8 recenzií, je zostavovateľom dvoch knižných publikácií. 
Je členom redakčných rád:  JSR. The Junior Scientific Researcher 
    VERBUM. Vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku. 
     
 
 
 
Rozhodnutie komisie: 

Po starostlivom preskúmaní predložených materiálov habilitačná komisia konštatuje, že 
žiadateľ o habilitáciu Marián Ambrozy, PhDr., PhD. nespĺňa požadované kritériá na získanie 
vedecko-pedagogického titulu docent na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, hoci 
v niektorých ich aj prekračuje. Habilitačná komisia odporúča predsedovi Vedeckej rady 
Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, aby prerušil habilitačné konanie PhDr. Mariána 
Ambrozyho, PhD. v odbore systematická filozofia a aby kandidát v lehote najviac jedného 
roka odstránil nedostatky, t. j. doplnil počet vedeckých článkov v časopisoch a zborníkoch.     
 
 
 
 
Príloha: Zoznam uznaných prác 
 
  Tabuľka kritérií po kontrole habilitačnou komisiou 
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