
Návrh habilitačnej komisie na vymenovanie  

PhDr. Mariána Ambrozyho, PhD. 

za docenta vo vednom odbore systematická filozofia  
 

 
29. septembra 2020 o 13.00 hod. sa v aule Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 

v Bratislave konala habilitačná prednáška PhDr. Mariána Ambrozyho, PhD. Argumenty 

Theologia naturalis – Swinburne kontra Plantinga  ktorá je spojená s obhajobou jeho 

habilitačnej práce  Filozoficko-etické kontexty prírodovednej tématiky. 

a zasadnutie habilitačnej komisie a oponentov v zložení: 
 

Habilitačná komisia: 

 

Predseda habilitačnej komisie:   

Prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD. zamestnanec VŠ 

Katedra kresťanskej filozofie 

Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 

Bratislava 

 

Členovia:            

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

Filozofická fakulta UK 

Bratislava 

 

Doc. Mgr. Andrea Blaščíková, PhD. 

Filozofická fakulta UKF 

Nitra 

 

Oponenti: 

prof. Silvia Tomašková, (Gáliková), PhD. 

Katedra aplikovanej 

informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a  

informatiky, UK,  

Mlynská dolina F1  

Bratislava 

 

Ján Dubnička, CSc. 

Filozofický ústav SAV 

Bratislava 

 

Doc. Ľuboš Rojka, PhD. 

Panská 11 

814 99 Bratislava 

 

 



Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu ohľadom covid-19, sa niektorí 

členovia komisie a oponenti, nemohli zúčastniť habilitačného konania osobne ale online. 

Hlasovanie prebehlo tak isto online.  

Posúdenie habilitačnej prednášky sa uskutočnilo v miestnosti P2.   

 

Habilitačná komisia vzala na vedomie vyhlásenie o morálnej bezúhonnosti PhDr. Mariána 

Ambrozyho, PhD. 

 

Odborné posúdenie úrovne prednesenej habilitačnej prednášky vykonali: 

 

1. prof. Ladislav Csontos, PhD., predseda  

2. prof. Miloš Lichner, D.Th.  

3. doc. Jozef Žuffa, PhD.  

 

Všetci pozitívne hodnotili prednesenú habilitačnú prednášku PhDr. Mariána Ambrozyho, 

PhD. 

 

Zhodnotenie habilitačnej práce: 

 

Habilitačnú prácu Filozoficko-etické kontexty prírodovednej tématiky 

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 12.12.2019. Jeho žiadosť prijala a odsúhlasila Vedecká 

rada TF TU dňa 30.1.2020 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 platných Kritérií na získanie 

vedecko-pedagogického titulu docent a profesor na TF TU. 

 

Pedagogická aktivita: (minimum 3 roky) 

 

Požadované  3 roky, splnené 4 roky. Viedol dvadsať diplomových prác a vydal jeden učebný 

text. 

 

Publikačná činnosť: 

 

Habilitačná komisia podrobne preskúmala publikačné výstupy kandidáta z hľadiska 

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

požadované kritériá spĺňa a v niektorých bodoch aj prekračuje. Vo svojej vedeckej 

a publikačnej činnosti sa sústreďuje na oblasť systematickej filozofie a zvlášť na 

problematiku filozofie prírody. Z požadovaných kategórií má splnenú 1 domácu monografiu, 

24 vedeckých prác, z toho 11 vydaných v zahraničí, pričom viaceré práce mu boli uznané len 

s polovičným či tretinovým podielom a tieto podiely sčítané. Po zhodnotení týchto výstupov 



kandidát aktuálne predložil 13 domácich vedeckých prác (vrátane jedného domáceho výstupu 

v databáze SCOPUS) a 11 zahraničných vedeckých prác (vrátane jedného zahraničného 

výstupu evidovaného v databáze SCOPUS a 1 výstupu kategórie karent). Okrem toho má 8 

výstupov v kategórii redakčné a zostavovateľské práce a komisia uznala jeden učebný text. 

 

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 32 

ohlasov a z toho 12 v zahraničí oproti požadovaným piatim.  

 

Účasť na konferenciách: 

 

Komisia konštatuje, že habilitant vystúpil na 15 domácich vedeckých konferenciách 

a na 18  zahraničných vedeckých konferenciách. 

 

Prednáškový pobyt v zahraničí: 

 

 Kandidát sa zúčastnil týždenného prednáškového pobytu na Wyżsej Szkołe 

Menedżerskej v Legnicy v Poľsku.  

 

Členstvo v organizačných výboroch vedeckých konferencií: 

 

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

štyroch vedeckých konferencií. 

 

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

KEGA) alebo medzinárodných grantových agentúrach: 

 

 Kandidát je hlavným riešiteľom dvoch domácich inštitucionálnych grantov vysokej 

školy:  

IG-KSV-02/2014-2.1.5. Etické a sociálne konzekvencie vybraných problémov prírodných 

vied. 

IG-KSV-EAT-03/2016-2.1.5. Filozofia – dominantná časť občianskej náuky na gymnáziu 

v SR cez prizmu didaktiky v etickom kontexte. 

 Kandidát je aj člen riešiteľského kolektívu v medzinárodnom projekte:  

ZML – 2017/1-508:191006 Kieregaard´s Ethics and the Meaning for Society. 

 

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

žiadateľ o habilitáciu v odbore systematická filozofia PhDr. Marián Ambrozy, PhD. 

požadované kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent na Teologickej fakulte 

Trnavskej univerzity v Trnave spĺňa a v niektorých ukazovateľoch aj výrazne prekračuje. 

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

Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave vo vedeckom odbore systematická 

filozofia. 

 

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 Mgr. PhDr. Mariána Ambrozyho, PhD. za docenta v odbore 

systematická filozofia postúpiť rektorovi Trnavskej univerzity. 

 

Podpísaní členovia habilitačnej komisie: 
 

Predseda habilitačnej komisie:   

 

prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD.   ...................................................... 

 

Členovia:            

 

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

 

doc. Mgr. Andrea Blaščíková, PhD.   ...................................................... 

           

             

 

Oponenti: 

prof. Silvia Tomašková, (Gáliková), PhD.  ........................................................ 

 

Ján Dubnička, CSc.  ........................................................ 

 

doc. Ľuboš Rojka, PhD.  ........................................................ 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zasadnutie habilitačnej komisie Teologickej fakulty TU 20. 05. 2019 

v miestnosti P2 na 1. poschodí, Kostolná 1, Bratislava 
 

 

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 

     29. 09. 2020 

 

Meno kandidáta:   PhDr. Marián Ambrozy, PhD. 

 

Vedný odbor:   systematická filozofia 

 

Podpísaní členovia habilitačnej komisie: 
 

Predseda habilitačnej komisie:   

 

prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD.   prítomný 

 

Členovia:            

 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.  prítomná 

 

doc. Mgr. Andrea Blaščíková, PhD.   prítomná online 

           

             

 

Oponenti: 

prof. Silvia Tomašková, (Gáliková), PhD.  prítomná 

 

Ján Dubnička, CSc.  prítomný 

 

doc. Ľuboš Rojka, PhD.  prítomný  

 

 



Hodnotenie habilitačnej prednášky 
 

 

29. septembra 2020 o 13.00 hod. sa v aule Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 

v Bratislave konala habilitačná prednáška habilitačná prednáška PhDr. Mariána Ambrozyho, 

PhD., Argumenty Theologia naturalis – Swinburne kontra Plantinga 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. PhDr. Rastislav Nemec, PhD. 

Vedecká rada Teologickej fakulty Trnavskej univerzity zvolila troch členov, ktorí 

hodnotia habilitačnú prednášku kandidáta. Sú to: 

 

1. prof. Ladislav Csontos, PhD., predseda  

2. prof. Miloš Lichner, D.Th.  

3. doc. Jozef Žuffa, PhD.   

 

 Po prednesení habilitačnej prednášky nasledovala diskusia. 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. PhDr. Rastislav Nemec, PhD. 

predseda habilitačnej komisie 

 

 

 

 

 

Bratislava 29. september 2020 

 


