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16. mája 2011 sa uskutočnil v poradí už tretí ročník medzinárodného kola
Študentskej vedeckej a odbornej činnosti na Teologickej fakulte Trnavskej uni-
verzity v Bratislave. Prvé dva ročníky medzinárodného kola ŠVOČ sa konali na
teologických fakultách v Maďarsku a v Českej republike, tretí ročník sa presunul
do Bratislavy na Teologickú fakultu Trnavskej univerzity.

Medzinárodné kolá ŠVOČ nadväzujú chronologicky na fakultné kolá, pri-
čom do medzinárodného kola postupujú len súťažiaci, ktorí sa umiestnili v jed-
notlivých kategóriách na prvých miestach. Fakultné kolo bolo vyhlásené v kategó-
riách kresťanská filozofia, katolícka teológia a náuka o rodine, no keďže na fa-
kulte v Olomouci sa do kategórie náuka o rodine neprihlásil nikto a v každej ob-
lasti by malo ísť o súťaž viacerých prác, víťaz v tejto kategórii z hosťujúcej fakulty
bol zaradený do kategórie katolícka teológia a náuka o rodine vypadla z medzi-
národného kola.

Pre obe kategórie medzinárodného kola ŠVOČ na Teologickej fakulte TU
bola ustanovená spoločná komisia v zložení prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ,
PhD., predseda, ThDr. Vít Hušek, PhD., podpredseda, PhDr. Rastislav Nemec,
PhD., člen, Martin Šarkan, PhD., člen.

V kategórii katolícka teológia prezentovali svoje práce Zdeněk Drštka:
Lefebvrova schizma v dokumentech magisteria, Stanislav Gábor: Rodina Ecclesia
domestica. Pastoračná starostlivosť univerzálnej a partikulárnej cirkvi, Tomáš
Gerboc: Predohra likvidácie misijných domov Spoločnosti Božieho Slova na Slo-
vensku. Každý súťažiaci mal 20 minút na prezentáciu svojej práce, po nej nasle-
dovalo prečítanie dvoch posudkov a krátka rozprava, v ktorej súťažiaci odpove-
dali na námietky posudzovateľov a otázky komisie.

Po prestávke podobným spôsobom pokračovalo medzinárodné kolo
ŠVOČ kategóriou kresťanská filozofia. Boli prezentované dve práce, a to Vero-
nika Svobodová: Předpoklady ontologických a kosmologických důkazů Boží exis-
tence a Ondrej Vlček: Berďajevov pohľad na slobodu. Aj po prezentácii filozo-
fických prác nasledovalo prečítanie posudkov a živá diskusia na obe témy, ktoré
prinášali mnohé otázky a problematické oblasti.

Komisia mala ťažkú prácu, keďže musela vyhodnotiť z formálnej i z obsa-
hovej stránky najatraktívnejšiu a najprínosnejšiu prácu, pričom musela brať do
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úvahy aj prezentačné a interpretačné schopnosti súťažiacich. Zhodla sa na na-
sledujúcom umiestnení súťažiacich: v kategórii katolícka teológia sa na prvom
mieste umiestnil študent olomouckej Teologickej fakulty Zdeněk Dršťka, na dru-
hom mieste Mgr. Tomáš Gerboc a na treťom mieste Stanislav Gábor.

V sekcii systematická filozofia bolo vzhľadom na umiestnenie viacero otáz-
nikov. Obe práce boli veľmi dobre spracované, ale nespĺňali kritériá komisie
pre udelenie prvého miesta ani vzhľadom na jednotlivé problémy, ktoré rozobe-
rali, ani vzhľadom na celok práce. Komisia preto vyhlásila v tejto kategórii nasle-
dujúce umiestnenie: prvé miesto v tejto sekcii nebolo udelené, na druhom mies-
te skončila súťažiaca z Čiech Veronika Svobodová a na treťom mieste súťažiaci
z domáceho prostredia Ondrej Vlček.

Atmosféra počas celého medzinárodného kola bola veľmi družná a vzbu-
dzovala veľkú nádej, pokiaľ ide o budúce ročníky fakultného i medzinárodného
kola. Účastníci, komisia i ostatní prítomní si pochvaľovali obohacujúcu atmosfé-
ru dialógu počas všetkých prezentácií, ktorá vytvárala horizont opodstatnenosti
v raste odbornosti a schvalitňovania študentských prác.

Na záver celého medzinárodného kola ŠVOČ dekan fakulty prof. PhDr.
ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD., odovzdal oceneným v oboch sekciách diplomy
a ceny.
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