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I. Základné informácie o fakulte 
 

Teologická fakulta je súčasťou Trnavskej univerzity. Trnavská univerzita je verejnou vysokou 

školou.  

Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelanie členom inštitútov zasväteného života a tiež laikom 

vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania v akreditovaných bakalárskych, 

magisterských a doktorandských programoch dennej a externej formy.  

Bakalársky stupeň trvá 3 roky vo všetkých študijných programoch v dennej a externej forme, 

magisterský stupeň katolíckej teológie trvá 3 roky a v ostatných magisterských programoch 

2 roky v dennej a externej forme. V súvislosti s poslednou akreditáciou sa od roku 2016 

predlžuje externé bakalárske a magisterské štúdium o jeden rok. 

Doktorandské štúdium v dennej forme trvá 3 roky a v externej forme 5 rokov.  

Študijné programy základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie, kresťanská filozofia, 

katolícka teológia, náuka o rodine, sociálna práca so zameraním na rodinu sú zamerané na 

kresťanskú filozofiu, katolícku teológiu, otázky manželstva a rodiny.  
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Organizačná štruktúra TF TU v roku 2015 
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Orgány TF TU a poradné grémiá  

 

Akademický senát TF TU k 31. 12. 2015: 

 

Predseda AS:  Mgr. Lukáš Jeník, PhD. 

Podpredseda AS:  prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský, PhD. 

 

Členovia za pedagogickú časť:  Mgr. Vlastimil Dufka, SLD 

  ThDr. Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD. 

  PhDr. Renáta Jamborová, PhD. 

  doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. 

  doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD. 

  

Členovia za študentskú časť:  Bc. Martin Ligač   

  Bc. Petronela Lesanská  

   Bc. Matej Hakáč 

   Ing. Peter Vnučák 

 

Vedecká rada Teologickej fakulty Trnavskej univerzity: 

 

Predseda VR TF TU:  doc. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. 

 

Členovia:    prof. ThDr. Anton Adam, PhD.    

doc. Dr. theol. Gloria Braunsteiner, PhD.   

 prof. ThDr. Ladislav Csontos, PhD.  

doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD.   

prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský, PhD.  

 doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.   

 prof. Dr. hab. Józef Kulisz     

 doc. ThDr. Jozef Kyselica, PhD.   

 doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD.   

doc. PaedDr. Šimon Marinčák, PhD. 

doc. PhDr. Rastislav Nemec, PhD.   

 prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.  

 doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD.    

prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.  

prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.    

Čestný člen VR TF TU:  Mons. ThLic. Róbert Bezák CSsR 

 

 

Poradné grémiá dekana 

 

Vedenie TF TU: 

Dekan:  .................................................................... doc. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. 

Prodekan pre sociálnu starostlivosť a študentov,  

vnútorný systém kvality a vzdelávanie:  .............. Mgr. Martin Šarkan, PhD. 

Prodekan pre vedu a výskum, edičnú, vydavateľskú,  

projektovú činnosť a legislatívnu činnosť: doc. PhDr. Rastislav Nemec, PhD. 
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Prodekan pre zahraničné a vonkajšie vzťahy, 

stratégiu a rozvoj fakulty a styk s verejnosťou:  . Miroslava Jusková OSF, Th.D. 

Tajomníčka fakulty: ............................................... Ing. Ľubica Kollárová 

Predseda akademického senátu:  .......................... Mgr. Lukáš Jeník, PhD. 

 

Kolégium dekana TF TU: 

 

Dekan:       doc. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. 

Prodekan pre sociálnu starostlivosť a študentov,  

vnútorný systém kvality a vzdelávanie:   Mgr. Martin Šarkan, PhD.  

Prodekan pre vedu a výskum, edičnú, vydavateľskú,  

projektovú činnosť a legislatívnu činnosť:  doc. PhDr. Rastislav Nemec, PhD. 

Prodekan pre zahraničné a vonkajšie vzťahy, 

stratégiu a rozvoj fakulty a styk s verejnosťou:  Miroslava Jusková OSF, Th.D. 

Tajomníčka fakulty:     Ing. Ľubica Kollárová 

Predseda akademického senátu:    Mgr. Lukáš Jeník, PhD. 

Vedúci katedry filozofie:     doc. PhDr. Rastislav Nemec, PhD. 

Vedúca katedry biblických a historických vied:  ThDr. Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD. 

Vedúci katedry systematickej teológie:   doc. ThDr. Andrej Filipek, PhD. 

Vedúci katedry pastorálnej teológie, liturgiky 

a kánonického práva:     Mgr. Jozef Žuffa, PhD. 

Vedúca katedry náuky o rodine:    doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD. 

Riaditeľ centra spirituality Východ – Západ 

Michala Lacka v Košiciach:    doc. PaedDr. Šimon Marinčák, PhD. 

Vedúca študijného oddelenia:    Ing. Mária Demková 
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II. Prehľad najdôležitejších udalostí fakulty za uplynulý rok 

 

 

Spomedzi fakultných ocenení v uplynulom roku dostal význačné ocenenie náš dlhoročný 

pedagóg, jezuita prof. ThDr. RNDr. L. Csontos SJ, PhD., ktorý bol ocenený cenou Fides et 

Ratio za dlhoročný prínos k dialógu vedy a viery. Cenu udeľuje Rada pre vzdelanie, vedu 

a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska. Cenu prijal z rúk biskupa Mons. F. Rábeka. 

Veslovanie pre Sýriu. 24-hodinové veslovanie sa konalo 20. marca v átriu Teologickej fakulty 

so začiatkom o 14.00 hod. Výťažok poputoval na vybudovanie Zdravotníckeho centra v Sýrii. 

Druhý skúsenostný trojdňový pobyt v máji 2015 v Bojničkách – praktické nacvičovanie 

counsellingu. Okrem študentov boli na pobyt pozvané rodiny s dieťaťom so zdravotným 

postihnutím. Pod vedením doc. M. Šmidovej, PhD. 

Realizácia troch cyklov prednášok a cvičení: teoretické uvedenie do problematiky 

sprevádzania participantov v pokračujúcich dvoch voliteľných predmetoch na fakulte počas 

zimného semestra 2015/16: counsellingové zručnosti; sprevádzanie seniorov a dlhodobo 

chorých. Predmety vedú dvaja domáci pedagógovia a jeden zahraničný z Lateránskej univerzity 

pod vedením doc. M. Šmidovej, PhD. 

Vedeckovýskumná činnosť na TF TU sa rozvíja v oblasti troch študijných programov: 

filozofického, sociálneho a teologického. Výsledky vedeckovýskumnej činnosti charakterizujú 

kvalitu Teologickej fakulty ako pedagogického i vedeckovýskumného pracoviska a v 

podstatnej miere ovplyvnili aj akreditáciu fakulty v ukazovateľoch A1 a A2, v rámci ktorých 

sme mali schválené všetky programy v plnom rozsahu štúdia. Z tohto dôvodu TF TU venuje 

vedeckovýskumnej činnosti zvýšenú pozornosť a držala sa Koncepcie rozvoja Trnavskej 

univerzity pre roky 2012 – 2015. Kľúčové opatrenia týchto materiálov smerujú ku skvalitneniu 

vedeckovýskumnej činnosti, k väčšej angažovanosti katedier vo vysoko vážených 

scientometrických parametroch – napríklad v oblasti vypisovania žiadostí do rôznych 

grantových schém Ministerstva školstva SR a Agentúry na podporu výskumu a vývoja i 

vypisovania zahraničných projektov. 

Z domácich grantových schém vypísali v roku 2015 naši profesori, docenti, PhD. pracovníci a 

doktorandi spolu 6 nových grantových projektov, čo z hľadiska posledných rokov neznamená 

nárast v množstve vypísaných projektov (v roku 2014 ich bolo vypísaných 10; 7 domácich a 3 

zahraničné), ale zostali sme v oblasti úspešnosti na predpokladanom dlhoročnom štandarde. V 

roku 2014 bolo vypísaných 5 projektov (trikrát Vega, jedenkrát Kega a jedenkrát APVV) 

a financované boli 4.  

V roku 2015 bolo vypísaných 6 domácich projektov (dvakrát Kega, dvakrát Vega a dvakrát 

APVV), z týchto boli financované dva granty (Vega a Kega). V roku 2015 boli vypísané dva 

zahraničné granty a oba boli úspešné – jeden z nich je trojročný výskumný, druhý jednoročný 

nevýskumný. Celkovo môžeme skonštatovať, že fakulta si zachovala štandard vo vypisovaní 

grantov, čo je dobrá tendencia, hoci úspešnosť grantov sa nedá zaručiť.  

Okrem novovypísaných grantov si fakulta zachovala pokračujúce štyri granty, čiže spolu sa na 

fakulte riešilo v roku 2015 7 domácich výskumných grantov. V roku 2014 sa spolu 

s pokračujúcimi grantmi riešilo na našej fakulte takisto 7 projektov – z čoho môžeme 

konštatovať, že ide o štandardný počet grantov, s tou výnimkou, že v roku 2015 sa podarilo 

fakulte získať aj APVV projekt.  

Nárast môžeme vidieť v objeme finančných prostriedkov získaných pre fakultu. Oproti roku 

2014, keď sme získali z domácich grantových schém 45 036,- €, čo je v porovnaní s predošlým 
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rokom nárast o asi 30 000,- €. Celkovo za domáce i zahraničné projekty prišla na účet fakulty 

suma 63 036,- €. 

Rovnaký štandard môžeme pozorovať aj v oblasti financií zo zahraničných grantových schém. 

Za rok 2015 sa fakulte podarilo získať objem 18 000,- €. V rámci objemu finančných 

prostriedkov ide síce o pokles, ale v rámci počtu riešených projektov zo zahraničia je rok 2015 

prelomový – riešilo sa celkovo, spolu s pokračujúcimi, až 7 zahraničných projektov, čo spolu 

s domácimi novými a pokračujúcimi grantmi (5) dosahuje v počte grantov historické 

maximum. 

Z hľadiska dlhodobej perspektívy môžeme konštatovať, že počet grantov VEGA A KEGA sa v 

roku 2015 v porovnaní s rokmi 2013 – 2014 nejako zvlášť nezvýšil, ale počet grantov i objem 

financií ostal na dlhodobom priemere. Okrem toho sa fakulte podarilo získať objem finančných 

prostriedkov aj z agentúry APVV, po spolupráci a príprave grantovej žiadosti spolu so 

Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV, čím sa spektrum grantovej úspešnosti obohatilo aj 

o túto agentúru. Jedna žiadosť o APVV projekt vypísaná v roku 2015 ešte nepozná svoj 

výsledok. Zadosťučinilo sa tak však požiadavke, ktorú na seba vzala fakulta v minulom roku 

v oblasti VVUČ a vypisovania grantov, a to, že vypíše a získa prostriedky aj z tejto grantovej 

schémy. 

Fakulta dosiahla dobré výsledky aj v oblasti riešiteľských kolektívov, do ktorých sa zapojilo 27 

tvorivých zamestnancov fakulty, čo je o 5 pracovníkov viac v porovnaní s minulým rokom. 

V priemere na jeden grant to vychádza 1,75 zamestnanca. Účasť študentov doktorandského 

štúdia má v týchto grantoch vynikajúce zastúpenie – celkovo sú do grantov zaangažovaní 3 

doktorandi 

 

 

III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 

 

Teologická fakulta pravidelne informuje o možnostiach štúdia prostredníctvom zoznamu 

vysokých škôl na internete, vydávaním informačných letákov, na sociálnych sieťach 

(facebook), tiež prostredníctvom facebookového klubu pre alumnov fakulty. 

 

 

Mediálna prezentácia fakulty a odborné výstupy do praxe: 

 

Mediálnou stratégiou TF je postupná, cielená prezentácia jednotlivých pedagogických 

zamestnancov v rozhlasových či televíznych diskusných reláciách, ktorých za posledné roky 

pribúda a ktorými sa najlepšie upriamuje pozornosť potenciálnych študentov k nami 

ponúkaným odborom. 

Fakulta zaznamenala niektoré význačné odborné výstupy do praxe, ktoré je potrebné uviesť. 

Týmito výstupmi do praxe sa fakulta a univerzita stará aj o uplatnenie teoretických poznatkov 

v praktických súvislostiach a o ich ponúknutie širokému spektru obyvateľstva. 

 

Účasť v televíznom vysielaní: 

Relácia Fundamenty: Načo máme sviatosti? 4. marca 2015. Zastavenie sa nad Katechizmom 

Katolíckej cirkvi s moderátorkou Janou Zlatohlávkovou. Hostia: Andrej Filipek SJ, katolícky 

kňaz. 
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Relácia Fundamenty: Sviatosť pokánia – odpustenie a zmierenie. 10. marca 2015. Zastavenie 

sa nad Katechizmom Katolíckej cirkvi s moderátorkou Janou Zlatohlávkovou. Hostia: Andrej 

Filipek SJ, katolícky kňaz. 

Relácia Doma je doma: 25. 3. 2015. Prečo by sme mali pomáhať utečencom. O tom, ako sa dá 

veslovaním na suchu pomôcť utečencom v Sýrii a z krajín Blízkeho východu, sa viac dozviete s 

Palim Dankom a jeho hosťami v relácii Doma je doma. Hostia: Roland Kyška, portál 

ludialudom.sk, Miloš Lichner SJ, dekan TF TU, Sr. Carol Cooke Eid, rádová sestra, ktorá 

pôsobila v Sýrii. 

Relácia Fundamenty: 1. 4. 2015. Čo sa deje pri svätej spovedi? Zastavenie sa nad 

Katechizmom Katolíckej cirkvi s moderátorkou Janou Zlatohlávkovou. Hostia: Andrej Filipek 

SJ, katolícky kňaz. 

Relácia Fundamenty: 15. 4. 2015. Spovedník a účinky spovede. Zastavenie sa nad 

Katechizmom Katolíckej cirkvi s moderátorkou Janou Zlatohlávkovou. Hostia: Andrej Filipek 

SJ, katolícky kňaz. 

Relácia v Samárii pri studni: 27. 4. 2015. Môže byť rehoľný život príťažlivý aj dnes? 

Moderuje Radovan Pavlík. Hostia: Juraj Mihály OFM, Miloš Lichner SJ, Sr. Ulrika OSU, Sr. 

Terézia Benedikta SCSC, Sr. Daniela Bezdedová FDC. 

Relácia Fundamenty: 29. 4. 2015. Potrebujeme Eucharistiu? Zastavenie sa nad Katechizmom 

Katolíckej cirkvi s moderátorkou Janou Zlatohlávkovou. Hostia: Andrej Filipek SJ, katolícky 

kňaz. 

Relácia Fundamenty: 13. 5. 2015. Eucharistia – pokrm náš každodenný. Zastavenie sa nad 

Katechizmom Katolíckej cirkvi s moderátorkou Janou Zlatohlávkovou. Hostia: Andrej Filipek 

SJ, katolícky kňaz. 

Relácia Fundamenty: 27. 5. 2015. Manželstvo v Božom pláne. Zastavenie sa nad 

Katechizmom Katolíckej cirkvi s moderátorkou Janou Zlatohlávkovou. Hostia: Andrej Filipek 

SJ, katolícky kňaz, Pavol Strežo, laický evanjelizátor. 

Relácia Fundamenty: 10. 6. 2015. Uzavretie manželstva a požiadavky manželskej lásky. 

Zastavenie sa nad Katechizmom Katolíckej cirkvi s moderátorkou Janou Zlatohlávkovou. 

Hostia: Andrej Filipek SJ, katolícky kňaz. 

Relácia Fundamenty: 24. 6. 2015. Rozvedení katolíci. Zastavanie sa nad Katechizmom 

Katolíckej cirkvi s moderátorkou Janou Zlatohlávkovou. Hostia: Ladislav Csontos SJ,  

katolícky kňaz. 

Relácia v Samárii pri studni: 28. 9. 2015. Sv. Hieronym a Biblia. Pre cirkevných otcov 

prvých storočí bolo Sväté písmo skutočným pokrmom duše. Mnísi a púštni otcovia vedeli 

naspamäť celý Žaltár, teológovia hľadali odpovede na vieroučné nejasnosti práve na stránkach 

Písma. Akú úlohu pre latinskú teologickú tradíciu a pre poznanie Biblie zohráva postava sv. 

Hieronyma, o tom porozprával patrológ Miloš Lichner SJ, klasická filologička Marcela 

Andoková a biblista Jozef Jančovič. K televíznym obrazovkám pozýva moderátor Igor Haraj. 
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Relácia Doma je doma s Paľom Dankom a jeho hosťami: 1.12.2015. Ako pomôcť mladým 

ľuďom v hľadaní povolania? Rok zasväteného života sa pomaly blíži ku koncu, ale cesta za 

povolaním nekončí nikdy. Pavol Danko privítal rehoľníkov z komisie pastorácie povolaní. 

Hostia: Tomáš Kňaze OFM cap, Jozef Luscoň SDB, Renáta Jamborová SSS, Zuzana Šimková 

ŠSND. 

RTVS – relácia Duchovné horizonty: 27. 12. 2015. Poklady ukryté v kláštoroch. V rámci 

relácie rozhovor o kaplnke, ktorá sa nachádza v jezuitskom objekte na Panskej ulici 11 v 

Bratislave. Autorka relácie: Andrea Eliášová. 

Rozhovor v TV: 

Postoy: 19. 3. 2015. Imrich Gazda, dekan Teologickej fakulty TU Miloš Lichner SJ: Na 

cirkevnú tradíciu sa odvolávajú aj ľudia, ktorí ju nepoznajú. 

Rozhlasové vysielanie: 

Rádio Lumen. Relácia Lumenfórum: 16. 3. 2015. Časť z osobitného rozhovoru pápeža 

Františka, ktorý poskytol Viere a život a vybratým jezuitským časopisom vo svete (o svojom 

povolaní, poslaní v Cirkvi a jej budúcnosti). Prečítal interpret Peter Weinciller. 

Rádio Slovensko. Relácia Nočná pyramída: 5. 4. 2015. V piatom storočí sa viedli na 

konciloch ostré spory o tom, kto vlastne bol Ježiš Kristus. Bol obyčajným človekom alebo 

naozajstným Synom Božím? Pápež Lev Veľký svojím spisom do značnej miery určil ďalšie 

smerovanie teológie a jeho chápanie prirodzenosti Ježiša Krista sa pre kresťanstvo stalo 

smerodajným. Na veľkonočnú nedeľu sa o jeho diele porozprával Igor Haraj s teológom 

Milošom Lichnerom SJ. 

Rádio Lumen. Relácia Cirkev dnes: 11. 9. 2015. Interview s Ladislavom Csontosom SJ 

o téme „Význam duchovných cvičení pre súčasného človeka“. 

Rádio Lumen. Relácia Cirkev dnes: 22. 9. 2015. Interview s Ladislavom Csontosom SJ 

o téme „Ako sa čo najlepšie pripraviť na Rok milosrdenstva“. 

Rádio Lumen. Relácia Lumenfórum: 23. 9. 2015. Reportáž z udeľovania ocenení Fides et 

ratio. Interview s oceneným Ladislavom Csontosom SJ a niektorými ďalšími osobnosťami 

z rehole jezuitov a jej spolupracovníkov k významu diela osobnosti oceneného. 

Rádio Lumen. Relácia Lumenfórum: 19. 11. 2015. Audio príspevok: Spomienka na pátra 

Pavla Horského (svedectvo). 
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a) Zoznam študijných programov, v ktorých Ministerstvo školstva SR priznalo TF TU 

právo konať štátne skúšky a realizovať vysokoškolské štúdium do 31. 10. 2015 

  

1. stupeň 

Študijný odbor Študijný program Forma Jazyk Titul 
Priznané právo 

/ platnosť do 

filozofia 

a katolícka 

teológia 

základy kresťanskej 

filozofie a katolíckej 

teológie 

denná slovenský Bc. 

27. 8. 2009 / bez 

časového 

obmedzenia 

katolícka teológia náuka o rodine 
denná 

externá 
slovenský Bc. 

9. 7. 2012 / bez 

časového 

obmedzenia 

filozofia kresťanská filozofia denná slovenský Bc. 

27. 8. 2009 / bez 

časového 

obmedzenia 

sociálna práca 
sociálna práca so 

zameraním na rodinu 

denná 

externá 
slovenský Bc. 

8. 8. 2012 / 31. 8. 

2015 

 

2. stupeň 

katolícka teológia katolícka teológia denná slovenský Mgr. 

27. 8. 2009 / bez 

časového 

obmedzenia 

katolícka teológia náuka o rodine 
denná 

externá 
slovenský Mgr. 

9. 7. 2012 / bez 

časového 

obmedzenia 

filozofia kresťanská filozofia denná slovenský Mgr. 

27. 8. 2009 / bez 

časového 

obmedzenia 

 

3. stupeň 

katolícka teológia katolícka teológia 
denná 

externá 
slovenský PhD. 

24. 8. 2004 / bez 

časového 

obmedzenia 

systematická 

filozofia systematická filozofia 
denná 

externá 
slovenský PhD. 

14. 10. 2009 / bez 

časového 

obmedzenia 

 

 

 

Zoznam študijných programov, v ktorých Ministerstvo školstva SR priznalo TF TU 

právo konať štátne skúšky a realizovať vysokoškolské štúdium od 31. 10. 2015 

 

1. stupeň 

Študijný odbor Študijný program Forma Jazyk Titul 
Priznané právo 

platnosť do 

 

katolícka teológia 

základy kresťanskej 

filozofie a katolíckej 

teológie 

denná slovenský Bc. 
31. 10. 2015 / 31. 8. 

2019 

katolícka teológia náuka o rodine denná  slovenský Bc. 31. 10. 2015 / bez 
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časového 

obmedzenia 

katolícka teológia náuka o rodine externá slovenský Bc. 
31. 10. 2015 / 31. 8. 

2020 

filozofia kresťanská filozofia denná slovenský Bc. 

31. 10. 2015 / bez 

časového 

obmedzenia 

sociálna práca 
sociálna práca so 

zameraním na rodinu 

 

denná 

 

slovenský Bc. 

31. 10. 2015 / bez 

časového 

obmedzenia 

sociálna práca 
sociálna práca so 

zameraním na rodinu 
externá slovenský Bc. 

30. 10. 2015 / 31. 8. 

2020 

2. stupeň 

Študijný odbor Študijný program Forma Jazyk Titul 
Priznané právo 

platnosť do 

katolícka teológia katolícka teológia denná slovenský Mgr. 

31. 10. 2015 / bez 

časového 

obmedzenia 

katolícka teológia náuka o rodine denná  slovenský Mgr. 

31. 10. 2015 / bez 

časového 

obmedzenia 

katolícka teológia náuka o rodine externá  slovenský Mgr. 
31. 10. 2015 / 31. 8. 

2019 

filozofia kresťanská filozofia denná slovenský Mgr. 

31. 10. 2015 / bez 

časového 

obmedzenia 

sociálna práca 
sociálna práca so 

zameraním na rodinu 

 

denná 

 

slovenský 

Mgr. 
31. 10. 2015 / 31. 8. 

2018 

sociálna práca 
sociálna práca so 

zameraním na rodinu 

 

externá 

 

slovenský 

Mgr. 
31. 10. 2015 / 31. 8. 

2019 

 

3. stupeň 

 

katolícka teológia katolícka teológia denná  slovenský PhD. 
31. 10. 2015 / 31. 8. 

2019 

katolícka teológia katolícka teológia externá slovenský PhD. 
31. 10. 2015 / 31. 8. 

2020 

systematická 

filozofia systematická filozofia denná  slovenský PhD. 

31. 10. 2015 / bez 

časového 

obmedzenia 

systematická 

filozofia 
systematická filozofia externá slovenský PhD. 

31. 10. 2015 / 31. 8. 

2020 

 

b) Vyhodnotenie údajov o študentoch a ich štruktúre z pohľadu stupňov vysokoškolského 

vzdelávania, formy štúdia 

 

V roku 2015 študovalo na Teologickej fakulte TU 84 študentov v dennom štúdiu a 38 

študentov v externej forme (stav k 31. 10. 2015). V porovnaní s rokom 2014 fakulta 

zaznamenala v dennom štúdiu pokles o 24,3 % a v externom o 30 %.  
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Pokles nastal vo všetkých stupňoch štúdia v dennej forme, s výnimkou doktorandského štúdia, 

kde sme zaznamenali nárast o 75 %. 

V externej forme štúdia nastal nárast aj v bakalárskom aj v doktorandskom štúdiu, ale prudký 

pokles nastal v magisterskom štúdiu až o 63 %. 

 

Stav k 31. 12. 2015 Počet študentov 

zanechanie štúdia – § 66 ods. 1 písm. a) zákona o vysokých školách 6 

neskončenie štúdia v termíne určenom podľa § 65 ods. 2, § 66 ods. 1 

písm. b) 0 

vylúčenie zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek § 66 ods. 1 písm. c) 9 

vylúčenie zo štúdia podľa § 72 ods. 2 písm. c), § 66 ods. 1 písm. d) 0 

skončenie štúdia zrušením štud. programu – § 66 ods. 1 písm. e) 0 

skončenie štúdia smrťou študenta – § 66 ods. 1 písm. f) 0 

koľko študentov sa nezapísalo do vyššieho ročníka 0 

žiadosti o prerušenie štúdia 7 

 

 

 

 Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2015 

 

Fakulta 
Stupeň 

štúdia 

Denná forma Externá forma 
Spolu 

občania SR cudzinci občania SR cudzinci 

TF 1 40 7 18 2 67 

 2 28 2 12 1 43 

 1 – 2      

 3 7  5  12 

Spolu fakulta 75 9 35 3 122 

 

 

 

Vývoj počtu študentov (stav k 31. 10. daného roka) 

Denná forma 

Stupeň 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 84 77 62 67 59 47 

2 57 50 44 49 48 30 

1 + 2 2      

3 11 13 9 8 4 7 

Spolu 154 140 115 124 111 84 

Externá forma 

Stupeň 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 85 69 42 29 15 20 



Výročná správa o činnosti TF TU za rok 2015 

 

 12 

2 37 29 12 22 36 13 

1 + 2       

3 8 6 2 3 4 5 

Spolu 130 104 56 54 55 38 

V dennej aj v externej forme spolu 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 169 146 104 96 74 67 

2 94 79 56 71 84 43 

1+2 2 0 0 0 0  

3 19 19 11 11 8 12 

Spolu 284 244 171 178 166 122 

       

1 + 2 – študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona    
 

 

 

c)  Záujem o štúdium a výsledky prijímacieho konania  

 

Porovnaním rokov 2014 a 2015 môžeme skonštatovať, že počet prihlášok bol takmer na jednej 

úrovni, v roku 2014 – 76 a v roku 2015 – 74. Počet zapísaných však stúpol v roku 2015 

o 26,8 %. 

 

 

BAKALÁRSKE ŠP – denná forma prihlásení prijatí zapísaní 

základy kresťanskej filozofie a katolíckej 

teológie 
20 20 16 

kresťanská filozofia 1 1 1 

náuka o rodine 5 4 3 

sociálna práca so zameraním na rodinu 7 7 2 

Spolu 33 32 22 

BAKALÁRSKE ŠP – externá forma     

náuka o rodine 6 6 6 

sociálna práca so zameraním na rodinu 5 5 4 

Spolu 11 11 10 

Spolu  44 43 32 

 

MAGISTERSKÉ ŠP – denná forma prihlásení prijatí zapísaní 

katolícka teológia 6 6 5 

kresťanská filozofia 3 3 3 

náuka o rodine 3 2 2 

Spolu 12 11 10 

MAGISTERSKÉ ŠP – externá forma     
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náuka o rodine 6 4 4 

Spolu 6 4 4 

Spolu  18 15 14 

 

DOKTORANDSKÉ ŠP – denná forma prihlásení prijatí zapísaní 

katolícka teológia 6 3 3 

systematická filozofia 2 1 1 

Spolu 8 3 3 

MAGISTERSKÉ ŠP – externá forma     

katolícka teológia 4 3 3 

Spolu 4 3 3 

Spolu 12 6 6 

 

 

d) Mobility študentov TF TU 

 

V rámci programu Erazmus – študentské mobility traja študenti TF TU študovali na 

zahraničných univerzitách. 

 

Prehľad akademických mobilít – študenti v akademickom roku 2013/2014 a porovnanie 

s akademickým rokom 2014/2015 

V roku 2014/2015      

Fakulta 

Fyzický 

počet 

vyslaných 

študentov 

Počet osobomesiacov vyslaných študentov Fyzický 

počet 

prijatých 

študentov 
programy ES NŠP 

iné 

(CEEPUS, 

NIL...) 

Teologická fakulta 3 20   0 

       

Spolu 3 20   0 

      

V roku 2013/2014      

Fakulta 

Fyzický 

počet 

vyslaných 

študentov 

Počet osobomesiacov vyslaných študentov Fyzický 

počet 

prijatých 

študentov 
programy ES NŠP 

iné 

(CEEPUS, 

NIL...) 

Teologická fakulta 7 33,5   1 

       

Spolu      

      

Rozdiel 2015 -4 -13,5   -1 
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a 2014 

 

e) Absolventi vysokoškolského štúdia  

V roku 2015 skončilo vysokoškolské štúdium 82 absolventov, z toho 52 absolventov denného 

štúdia a 30 absolventov externého štúdia. Členenie podľa stupňov – pozri tabuľku. 

S červeným diplomom skončil v rámci bakalárskeho štúdia 1 študent a v rámci magisterského 

štúdia 13 študentov. 

 

f) Ocenenia študentov v rámci vysokej školy 

 

14. apríla 2015 sa na našej fakulte uskutočnilo fakultné kolo ŠVOČ v odbore katolícka 

teológia, systematická filozofia a náuka o rodine. Študenti v nich prezentovali svoje práce, 

odpovedali na pripomienky oponentov a v diskusii aj na pripomienky a otázky členov komisií. 

Na záver komisia v každom odbore vybrala podľa stanovených kritérií najlepšie práce.  

 

V odbore katolícka teológia komisia určila nasledujúce poradie:  

 

1. Bc. Helena Lukianová: Nespôsobilosť uzavrieť platné manželstvo v zmysle kán. 1095 

Kódexu kánonického práva. 

 

Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium v akademickom roku 2014/2015 

 

Fakulta 
Stupeň                

štúdia 

Denná forma Externá forma 
Spolu 

občania SR cudzinci občania SR cudzinci 

TF 1 23 1 2  26 

 2 26  27  53 

 1+2      

 3 2  1  3 

Spolu fakulta 1 51 1 30  82 

 

 

Fakulta 
Stupeň 

štúdia 

Denná forma Externá forma 
Spolu 

občania SR cudzinci občania SR cudzinci 

TF 1 23 1 2  26 

 2 26  27  53 

 1 + 2      

 3 2  1  3 

Spolu fakulta 1 51 1 30  82 
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2. Stanislav Orečný SVD: Na čom možno postaviť apológiu katolíckeho náboženstva? 

Fundament zdôvodnenia voľby katolíckeho náboženstva podľa Scotta Hahna. 

3. Bc. Diana Hricová: Znamenia čias – fenomény doby alebo Božia prítomnosť vo svete. 

 

V odbore systematická filozofia komisia určila jedno prvé a jedno tretie miesto: 

 

1. Ing. Róbert Tóth: Elementárne východiská západnej filozofie. 

3. Joseph Robin: Je západoeurópska kultúra na okraji svojho poznania? Implikácie Nietzscheho 

nihilizmu v súčasnej západoeurópskej kultúre. 

 

V odbore náuka o rodine komisia určila jedno prvé miesto: 

 

1. Bc. Petronela Lesanská: Vybrané prieniky psychodrámy a dramaterapie a možnosti ich 

využitia v sociálnej práci. 

 

 

IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania (UTV) 

 

 

Univerzita tretieho veku pri TF TU začala svoju činnosť v akademickom roku 1999/2000 

a poskytuje možnosť študovať starším, prevažne dôchodcom.  

Fakulta ponúka pre prezenčných poslucháčov trojročné základné štúdium Božieho slova 

a vierouky, liturgie a sviatostí, aktuálnych problémov teológie, morálnej teológie a cirkevných 

dejín. Od akademického roka 2013/2014 sme otvorili pre absolventov prezenčného štúdia aj 

päť špecializácii: 

Východná kresťanská spiritualita – cieľom tejto špecializácie UTV je poukázať na 

myšlienkové bohatstvo východných cirkví.  

Patristická a stredoveká kresťanská literatúra – cieľom tejto špecializácie je poukázať na 

filozofické a teologické korene, z ktorých vyrastá a o ktoré sa opiera európska kultúra.  

Kresťanstvo a umenie – cieľom tejto špecializácie je poukázať na historické východiská 

vzťahu kresťanstva a západoeurópskej kultúry a umenia.  

Duchovné cvičenia v každodennom živote. Cieľom stretnutí je sprístupniť návod, ako možno 

duchovné cvičenia sv. Ignáca prežívať formou denného programu, ktorý obsahuje čítanie 

Svätého písma, rozjímanie a podľa možnosti živú účasť na svätej omši. Je to cesta hlbokého 

a osobného stretnutia s Bohom ako milujúcim Otcom v rodine Najsvätejšej Trojice. 

Kultúra života a smrti. Cieľom prednášok je objasnenie dvoch kultúr, s ktorými sa stretáva 

dnešný človek: kultúry života a kultúry smrti. Prednášajúci objasnia základné pojmy a potom sa 

budú venovať vybraným témam, pomocou ktorých objasnia existenciu oboch kultúr 

v lekárstve, médiách, politike, sociológii, pedagogike. Prednášky vysielala aj televízia Lux. 

Pre poslucháčov, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu nemôžu osobne zúčastniť na prednáškach 

základného kurzu, sme pokračovali s televíziou Lux vo vysielaní prednášok pre tretí ročník 

UTV. Z nich absolvovalo a prevzalo si certifikáty pri slávnostnej promócii 51 poslucháčov.  

V akademickom roku 2015/2016 pripravujeme aj jedno semestrálnu špecializáciu Druhý 

vatikánsky koncil ako inšpirácia pre súčasnosť. Bude sa vysielať aj prostredníctvom televízie 

Lux pre našich absolventov dištančného štúdia. 
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Pre externých poslucháčov dištančnej formy štúdia poskytuje fakulta aj trojročné základné on-

line štúdium. Títo poslucháči sledujú prednášky priamo on-line tak, ako sa im postupne 

otvárajú na našej internetovej stránke. Na konci každého semestra vypracúvajú on-line testy 

a po ich úspešnom absolvovaní postupujú do ďalšieho semestra. 

V Centre spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach prebiehali prednášky pre 

seniorov v jednom základnom kurze a vo dvoch špecializáciách. V akademickom roku 

2014/2015 absolvovalo 28 poslucháčov.  

V novom akademickom roku 2015/2016 začala Teologická fakulta Trnavskej univerzity 

v spolupráci s Vysokou školou Sapientia v Budapešti jedinečný projekt základného kurzu UTV 

pre seniorov maďarskej národnosti, ktorí žijú na Slovensku. Prednášajú profesori teológie 

z Vysokej školy Sapientia z Budapešti. Do tohto pilotného projektu sa prihlásilo vyše 60 

poslucháčov. Fakulta plánuje v tomto projekte pokračovať aj v nasledujúcom akademickom 

roku. 

So seniormi sa na UTV pri TF TU pracuje veľmi dobre. Štúdium im dodáva silu ďalej 

evanjelizovať tam, kde žijú, zároveň nadväzujú medzi sebou priateľstvá, majú spoločenský 

kontakt, ktorý neraz pokračuje v ďalších stretnutiach. Niektorí z nich pritom cestujú na 

prednášky zo vzdialených miest. 

Štúdium na UTV skvalitňuje ich duchovný i spoločenský život. Stretávajú sa nielen na 

prednáškach, ale aj mimo nich, organizujú si rôzne posedenia a spoločné výlety. Znova sa 

potvrdzuje, že aktívne prežívanie staroby je dobrá voľba a Univerzita tretieho veku je jeden 

z výborných prostriedkov na spestrenie a obohatenie života. 

 

Prehľad počtu študentov a absolventov na UTV pri TF TU, miesta: Bratislava, Košice: 

 

Akademický rok Počet študentov Z toho ženy 

2010/2011 150 119 

2011/2012 125 100 

2012/2013 459 347 

2013/2014 357 274 

2014/2015 336 261 

2015/2016 231 188 

 

 

Akademický rok Absolventi Z toho ženy 

2011 35 28 

2012 42 33 

2013 35 30 

2014 35 30 

2015 111 83 

spolu 771 591 
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V. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti fakulty 

 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

Počet záznamov: 6 

 

CSONTOS, L.: Verejne aj utajene : Jezuiti na Slovensku v rokoch 1919 až 2014. Olomouc : 

Refugium Velehrad-Roma, 2015. 336 s. AH 17,6. ISBN 978–80–7412–227–9 

BENKOVSKÝ, J.: Aktuálnosť procesu voľby v Duchovných cvičeniach sv. Ignáca z Loyoly. Ed. 

L. Csontos. Warszawa : Rhetos, 2015. 204 s. AH 15,68. ISBN 978–83–89781–89–5 

ŽUFFA, J.: Kairológia v pastorálnej teológii. Warszava : Rhetos, 2016. AH 3,5. ISBN 978–

83–89781–91–8 

HECZEI, M.: Koncepcia spoločnej eschatológie u Wolfharta Pannenberga. Ed. G. 

Braunsteiner. Warszawa : Rhetos, 2015. 132 s. AH 9,34. ISBN 978–83–89781–88–8 

JUSKOVÁ, M.: The Different Influences on a Religious Community during the Communist 

Regime in Czechoslovakia (1948 – 1989). Warszawa : Rhetos, 2015. 204 s. AH 11,7. 

ISBN 978–83–89781–90–1 

KULISZ, J.: Wiara i kultura miejscem sporu o człowieka. Warszawa : Rhetos, 2015. 206 s. AH 

10,8. ISBN 978–83–89781–87–1 

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

Počet záznamov: 10 

DOLINSKÝ, J., KYSELICA, J., ĎURICA, J.: Inšpirácie pre nové formy pastorácie 

a spirituality rozvedených katolíkov po Druhom vatikánskom koncile. Ed. L. Csontos. 

Trnava : Dobrá kniha, 2015. 76 s. AH 5,78. ISBN 978–80–7141–949–5 

JAMBOROVÁ, R.: Seniori a komunitné služby. Trnava : Dobrá kniha, 2015. 98 s. AH 5,26. 

ISBN 978–80–7141–967–9 

ŠMIDOVÁ, M.: Využitie sprevádzania v sociálnej práci. Trnava : Dobrá kniha, 2015. AH 3,69. 

ISBN 978–80–7141–968–6 

VOJTKO, S.: Vzrastať v povolaní. Žilina : Georg, 2015. 154 s. AH 5,77. ISBN 978–80–8154–

146–9 

ŽIŠKA, Z.: Teologicko-pastoračná koncepcia starostlivosti o nepočujúcich na Slovensku. Ed. 

L. Csontos. Bratislava : Serafín, 2015. AH 6,7. ISBN 978–80–8081–117–4 

ŽUFFA, J., PUPÍK, Z.: Vidieť, hodnotiť, konať : Pastoračné plánovanie vo farnostiach. Trnava 

: Dobrá kniha, 2015. AH 3,32. Žuffa 80 %, Pupík 20 %. ISBN 978–80–7141–952–5  

KÚTNY, I.: Špecifiká morálneho svedomia : Koncept morálneho svedomia podľa Druhého 

vatikánskeho koncilu a jeho využitie vo vybraných dokumentoch magistéria Jána Pavla II. 

Trnava : Dobrá kniha, 2015. 96 s. AH 7,6. ISBN 978–80–7141–896–2 

KÚTNY, I.: Pokoj a náboženská sloboda v rodine : Špecifiká a súčinnosť – päťdesiat rokov 

Dignatis humanae. Trnava : Dobrá kniha, 2015. 138 s. 11,32 AH. ISBN 978–80–7141–942–

2 

KÚTNY, I.: Svedomie ako najskrytejšie jadro a svätyňa človeka : Pastorálna konštitúcia 

Gaudium et spes – cesta k dialogickému uchopeniu transcendencie svedomia. Trnava : 

Dobrá kniha, 2015. AH 8,31. ISBN 978–80–7141–962–4  
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LICHNER, M.: Kontextuálny pohľad na sviatosť krstu v sermones svätého Augustína. Trnava : 

Dobrá kniha, 2015. 203 s. AH 17. ISBN 978–80–7141–923–5 

 

ABB  Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané 

v domácich vydavateľstvách  

Počet záznamov: 3 

 

BENKOVSKÝ, J.: Sľuby v Spoločnosti Ježišovej. In: LICHNER, M., JUSKOVÁ, M., 

BENKOVSKÝ, J.: Rehoľné sľuby v konfrontácii spiritualít. Trnava : Dobrá kniha. 2015, s. 

83–139. 4,83 AH. ISBN 978–80–7141–885–6  

KÚTNY, I.: Náboženská sloboda a právo na náboženskú slobodu : Dignitatis humanae 

a dialektika práva a náboženskej slobody namiesto tolerancie. In: KÚTNY, I. (ed.): Od 

tolerancie náboženskej diferencie k náboženskej slobode. Trnava : Dobrá kniha, 2015, s. 66–

149. AH 5,16. ISBN 978-80-7141-961-7 

LICHNER, M.: Jednota a pokora ako východisko teologického chápania „rehoľných sľubov“ 

v myslení sv. Augustína. In: LICHNER, M., JUSKOVA, M., BENKOVSKÝ, J.: Rehoľné 

sľuby v konfrontácii spiritualít. Monografická štúdia. Trnava : Dobrá kniha, 2015, s. 9–48. 

3,47 AH. ISBN 978–80–7141–885–6  

 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 

Počet záznamov: 3 

 

JAMBOROVÁ, R.: Charitatívna činnosť, dobrovoľníctvo a komunitné aktivity. In: Efektívna 

výučba sociálnoprávnej ochrany na prahu 21. storočia. Košice : Vydavateľstvo Michala 

Vaška, 2015, s. 217–237. AH 1,08. ISBN 978–80.7165–976–1 

JUSKOVÁ, M.: Život podľa evanjelia alebo evanjeliové rady? Otázka priority a vzťahu medzi 

formou života a obsahom zasvätenia u sv. Františka z Assisi a jeho bratov. In: LICHNER, 

M., JUSKOVA, M., BENKOVSKÝ, J.: Rehoľné sľuby v konfrontácii spiritualít. Trnava : 

Dobrá kniha, 2015, s. 49–81. AH 2,68. ISBN 978–80–7141–885–6  

LICHNER, M.: Úvodná štúdia. In: SV. AUGUSTÍN: O katechizovaní úplných začiatočníkov. 

Trnava : Dobrá kniha, 2015, s. 7–43. AH 1,96. ISBN 978–80–7141–970–9 

 

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách  

Počet záznamov: 6 

 

MARINČÁK, Š.: Byzantská hudba : K dejinám prvokresťanskej hudby. Trnava : Dobrá kniha, 

2015. 88 s. 6,62 AH. ISBN 978–80–7141–908–2 

MARINČÁK, Š.: Duchovné základy prvokresťanskej hudby. Trnava : Dobrá kniha, 2015. 67 s. 

AH 4,82. ISBN 978–80–7141–909–9 

KARABA, M.: Úvod do dejín novovekej filozofie. Trnava : Dobrá kniha, 2015. 228 s. AH 12,7. 

ISBN 978–80–7141–915–0 

NEMEC, R.: Úvodné state z filozofickej hermeneutiky I. Trnava : Dobrá kniha, 2015. 111 s. AH 

5,24. ISBN 978–80–7141–947–1 

FILIPEK, A.: Rásť, dozrievať a pracovať na cestách sveta ako Božie dieťa : Sviatosti 

kresťanskej iniciácie. Trnava : Dobrá kniha, 2015. 140 s. AH 6,81. ISBN 978–80–7141–

925–9 
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DOLINSKÝ, J.: Dejiny Cirkvi IV. Trnava : Dobrá kniha, 2015. AH 20,44. ISBN 978–80–

7141–950–1 

 

 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 

Počet záznamov: 3 

 

KULISZ, J.: Laudacja z okazji nadania tytułu Doktora Honoris Causa Papieskiego Wydziału 

Teologicznego w Warszawie kardynałowi Dominikowi Duce, arcybiskupowi metropolicie 

Pragi, prymasowi Czech. In: Warszawskie Studia Teologiczne, roč. XXVIII, 2015, č. 2, s. 

179–192. AH 0,75. ISSN 0209–3782 

KULISZ, J.: Przywracanie Europie zbawczej obecności Jezusa Chrystusa. In: Studia 

Bobolanum, Rhetos 2015, č. 3, s. 95–112. AH 1,1. ISSN 1642–5650 

KARABA, M.: Koncept „vedeckej teológie“ v diele Nanncey Murphyovej. In: Studia 

Bobolanum, Rhetos 2015, č. 4, s. 33–47. AH 1,09. ISSN 1642–5650  

 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 

Počet záznamov: 20 

 

CSONTOS, L.: Komunikácia viery v prostredí rozvedených katolíkov. In: Theologos, 

Theological revue, roč. XVII, 2015, č. 1, s. 132–151. AH 0,9. ISSN 1335–5570  

CSONTOS, L.: Komunikácia viery v prostredí rozvedených katolíkov. In: Viera a život, roč. 

XXV, 2015, č. 2, s. 54–66. AH 0,5. ISSN 1335–6771  

CSONTOS, L.: Nové nadšenie ohlasovania viery pre západnú civilizáciu. In: Viera a život, roč. 

XXV, 2015, č. 3, s. 3–12. AH 0,4. ISSN 1335–6771  

CSONTOS, L.: Slovenskí jezuiti v pastorácii Rómov od 70. rokov 20. storočia. In: Viera 

a život, roč. XXV, 2015, č. 4, s. 50–60. AH 0,5. ISSN 1335–6771. 

CSONTOS, L.: Rozvody, stroskotané vzťahy a otázky pre Cirkev. In: Viera a život, roč. XXV, 

2015, č. 5, s. 3–13. AH 0,65. ISSN 1335–6771 

CSONTOS, L.: Nová evanjelizácia a pastoračné plánovanie In: RAN, roč. 18, 2015, č. 2, s. 22–

26. AH 0,2. ISSN 1335–3543 

CSONTOS, L.: Katolícka rodina na Slovensku v súčasných zmenách kultúrnej mentality. In: 

RAN, roč. 18, 2015, č. 2, s. 3–18. AH 0,8. ISSN 1335–3543 

KARABA, M.: Cohenova koncepcia vedeckej revolúcie. In: Studia Aloisiana, roč. 6, 2015, č. 

2, s. 61–73. AH 0,65. ISSN 1338–0508 

KARABA, M.: Možnosti Božieho pôsobenia v kontexte poznatkov súčasnej prírodovedy. In: 

RAN, roč. 18, 2015, č. 1, s. 15–27. AH 0,95. ISSN 1335–3543 

ĎAČOK, J.: Medical Ethics and the End of Life : What Kind of Medical Ethics does Respect 

Human Dignity? Medicínska etika a koniec života : Aká medicínska etika rešpektuje 

dôstojnosť človeka? In: Medicínska etika a bioetika, roč. 22, 2015, č. 3–4, s. 6–10. AH 0,75. 

ISSN 1335–0560  

JENÍK, L.: „Zaostrené“ na individualizmus a konzumizmus – predstavujú vôbec problém? In: 

Viera a život, roč. XXV, 2015, č. 5, s. 65–73. ISSN 1335–6771 

JENÍK, L.: K teoretickým východiskám jezuitského vzdelávania. In: Studia Aloisiana, roč. 6, 

2015, č. 4, s. 5–27. AH 2,09. ISSN 1338–0508 

ŠMIDOVÁ, M., NEMČÍKOVÁ, M.: Preparation of Volunteers for Service in Hospice. In: 

Paliatívna medicína a liečba bolesti, roč. 8, 2015, s. 35–40. AH 1. ISSN 1339–4193 

BENKOVSKÝ, J.: Zasvätený život v koncilových a pokoncilových dokumentoch. In: Viera 

a život, roč. XXV, 2015, č. 1, s. 3–15. AH 0,6. ISSN 1335–6771 
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ŽUFFA, J., CIPÁR, M.: Východiská sociálnej náuky Cirkvi pre zamestnanosť na regionálnej 

úrovni. In: Teologický časopis, roč. XIII, 2015, č. 2, s. 57–70. AH 0,95. ISSN 1336–3395 

BRAUNSTEINER, G.: Sviatosť manželstva ako výraz a súčasť communio Cirkvi. In: Viera 

a život, roč. XXV, 2015, č. 2, s. 66–73. AH – 0,35. ISSN 1335–6771  

HECZEI, M.: Je E.T. náš brat vo viere? : Exoteológia – hypotézy o inteligentnom 

extraterestriálnom živote. In: Studia Aloisiana, roč. 6, 2015, č. 1, s. 53–76. AH 1,0. 

ISSN 1338–0508 

KÚTNY, I.: Svedomie – nescudziteľná svätyňa človeka – prvý zo všetkých Kristových 

zástupcov I. In: Teologický časopis, roč. XIII, 2015, č. 1, s. 47–65, AH 0,75. ISSN 1336–

3395 

KÚTNY, I.: Svedomie – nescudziteľná svätyňa človeka – prvý zo všetkých Kristových 

zástupcov II. In: Teologický časopis, roč. XIII, 2015, č. 2, s. 5–21. AH 1,4. ISSN 1336–3395 

LICHNER, M.: Teologická interpretácia Noemovho príbehu z pohľadu vybraných cirkevných 

otcov. In: Horizonty, roč. IX, 2015, č. 1, s. 26–31. AH 0,4. ISSN 1337–6535 

 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch  

Počet záznamov: 1 

 

ŠMIDOVÁ, M.: Súčasné trendy ochrany manželstva a rodiny : Podmienky právnej, plitickej 

a kultúrnej ochrany rodiny na Slovensku a v súčasnej Európe. In: Rodzina, trud, praca, 

świętowanie. Warszawa : Instytut Papieża Jana Pawła II, 2015, s. 313–324. AH 0,4. 

ISBN 978–83–61250–86–9 

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch 

Počet záznamov: 15 

 

DOLINSKÝ, J.: Biblia – prameň mníšskej spirituality, Biblia, kniha mnícha. In: LICHNER, M. 

(ed.): Sväté písmo ako duša teológie. Trnava : Dobrá kniha, 2015, s. 101–121. AH 1,65. 

(6,4 %) ISBN 978–80–7141–958–7,  

HIDVÉGHYOVÁ, L.: Biblia a židovsko-kresťanské vzťahy. In: LICHNER, M. (ed.): Sväté 

písmo ako duša teológie. Trnava : Dobrá kniha, 2015, s. 9–22. AH 1,16. (4,5 %) ISBN 978–

80–7141–958–7 

PANCZOVÁ, H.: Úvodná štúdia. In: SV. GREGOR Z NYSSY: Výklad Veľpiesne (1. časť) : 

Prológ a Homílie 1–5. Trnava : Dobrá kniha, 2015, s. 7–40. AH 1,92. ISBN 978–80–7141–

927–3 

CSONTOS, L.: Sväté písmo ako prameň spirituality pre rozvedených katolíkov, ktorí žijú 

v stave, čo im neumožňuje prijímať sviatosti. In: LICHNER, M. (ed.): Sväté písmo ako duša 

teológie. Trnava : Dobrá kniha, 2015, s. 313–329. AH 1,39. (5,3 %) ISBN 978–80–7141–

958–7  

KARABA, M.: Vedecké revolúcie ako zdroj pokroku v chápaní T. S. Kuhna. In: KARABA, M. 

(ed.): Interdisciplinárne reflexie filozofických problémov. Zborník príspevkov. Trnava : 

Dobrá kniha, 2015, s. 43–55. AH 1,33. ISBN 978–80–7141–928–0 

MARINOVÁ, K.: Tolerancia v zrkadle filozofie Donalda Davidsona. In: KARABA, M. (ed.): 

Interdisciplinárne reflexie filozofických problémov. Zborník príspevkov. Trnava : Dobrá 

kniha, 2015, s. 5–14. AH 1,01. ISBN 978–80–7141–928–0 

MIKLUŠIČÁKOVÁ, M.: Revolta k ľudskosti – Albert Camus. In: KARABA, M. (ed.): 

Interdisciplinárne reflexie filozofických problémov. Zborník príspevkov. Trnava : Dobrá 

kniha, 2015, s. 15–24. AH 0,97. ISBN 978–80–7141–928–0 

BINDER, V.: Teoretická podmienenosť pozorovania podľa K. R. Poppera a P. Feyerabenda. 

KARABA, M. (ed.): Interdisciplinárne reflexie filozofických problémov. Zborník 
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príspevkov. Trnava : Dobrá kniha, 2015, s. 25–37. AH 1,24. ISBN 978–80–7141–928–0 

JENÍK, L.: „Camus, Davidson, Feyerabend“ a jezuitské divadlo na Teologickej fakulte 

Trnavskej univerzity ako ich červená niť. KARABA, M. (ed.): Interdisciplinárne reflexie 

filozofických problémov. Zborník príspevkov. Trnava : Dobrá kniha, 2015, s. 38–42. AH 

0,53. ISBN 978–80–7141–928–0 

KYSELICA, J.: Božie slovo v rodine. In: LICHNER, M. (ed.): Sväté písmo ako duša teológie. 

Trnava : Dobrá kniha, 2015, s. 291–311. AH 1,59. (6,1 %) ISBN 978–80–7141–958–7  

BRAUNSTEINER, G.: Henri de Lubac a výklad Božieho slova. In: LICHNER, M. (ed.): Sväté 

písmo ako duša teológie. Trnava : Dobrá kniha, 2015, s. 159–167. AH 0,60. (2,3 %) 

ISBN 978–80–7141–958–7  

BRAUNSTEINER, G.: Antropológia a kristológia v Bohočloveku. In: NANIŠTOVÁ, E. (ed.): 

Dimenzionálna perspektíva v psychológii. Bratislava : Siloe, 2014, s. 46–53. AH 0,5. 

ISBN 978–80–970992–2–0 

BRAUNSTEINER, G.: Ujasnenie pojmu Tradície na Druhom vatikánskom koncile. In: 

BRAUNSTEINER, G. (ed.): Výrazné aspekty konštitúcie Dei Verbum. Trnava : Dobrá 

kniha, 2015, s. 57–68. AH 0,90. ISBN 978–80–7141–977–8 

HECZEI, M.: Obraz inšpirácie v dogmatickej konštitúcii Dei Verbum. In: BRAUNSTEINER, 

G. (ed.): Výrazné aspekty konštitúcie Dei Verbum. Trnava : Dobrá kniha, 2015, s. 23–33. 

AH 0,86. ISBN 978–80–7141–977–8 

NEMEC, R.: K niektorým aspektom chápania cnosti u W. Ockhama. In: KARABA, M. (ed.): 

Interdisciplinárne reflexie filozofických problémov. Zborník príspevkov. Trnava : Dobrá 

kniha, 2015, s. 56–62. AH 0,69. ISBN 978–80–7141–928–0 

 

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách 

Počet záznamov: 2 

 

ĎURICA, J., a i.: Stručný katolícky teologický slovník. Trnava : Dobrá kniha, 2015. AH 72,11. 

ISBN 978–80–7141–955–6 

ĎURICA, J., a i.: Stručný katolícky teologický slovník [elektronický zdroj] : N – Ž, druhá časť. 

Ed. J. Ďurica. Trnava : Dobrá kniha, 2014. CD ROM. 420 s. AH 20,10. ISBN 978–80–

7141–867–2 

 

BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách  

Počet záznamov: 1 

 

CSONTOS, L.: P. Emil Krapka SJ a kontinuita zasväteného života na Slovensku. In: 

LICHNER, M., CSONTOS, L. (ed.): Emil Krapka SJ : Súborné dielo : 6. zväzok : Mysteria 

Regni Dei : Cirkevné rehoľné právo : Zasvätený život. Trnava : Dobrá kniha, 2015, s. 7–26. 

AH 1. ISBN 978–80–7141–973–0 

 

BCI Skriptá a učebné texty  

Počet záznamov: 8 

 

TIŇO, J.: Príručný didaktický materiál k exegéze žalmov. Trnava : Dobrá kniha, 2015. AH 

3,13. ISBN 978–80–7141–982–2 

CSONTOS, L.: Dynamika spirituality malého spoločenstva. Trnava : Dobrá kniha, 2015. 85 s. 

5,08 AH. ISBN 978–80–7141–912–9 

CSONTOS, L.: Pastoračný prístup k rozvedeným katolíkom. Trnava : Dobrá kniha, 2015. 146 

s. 8,76 AH. ISBN 978–80–7141–911–2 
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CSONTOS, L.: Vybrané kapitoly z filozofie kultúry. Trnava : Dobrá kniha, 2015. AH 9,16. 

ISBN 978–80–7141–981–5 

ŽUFFA, J., LESANSKÁ, P.: Pastorálna teológia tu a teraz. Trnava : Dobrá kniha, 2015. 3,6 

AH. (Žuffa 2,4 AH, Lesanská 1,2 AH) ISBN 978–80–7141–951–8  

ŽIŠKA, Z.: Úvod do pastoračnej služby sluchovo postihnutých. Bratislava : Serafín, 2015. 4,32 

AH. (CD nosič) ISBN 978–80–8081–108–2  

ŽUFFA, J.: Metodika pastoračného plánovania vo farnostiach. Trnava : Dobrá kniha, 2015. 

109 s. AH 3,075. ISBN 978–80–7141–946–4 

LICHNER, M., KARABOVÁ, K.: Vybrané pohľady na latinských autorov kresťanského 

staroveku II. Trnava : Dobrá kniha, 2015. 164 s. AH 9,07. (Lichner 6,07AH, 67 %; 

Karabová 3,00 AH, 33 %) ISBN 978–80–7141–963-1 

 

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch  

Počet záznamov: 1 

 

ĎAČOK, J.: Ideologická kolonizácia. In: Viera a život, roč. XXV, 2015, č. 1, s. 81–83. AH 

0,15. ISSN 1335–6771 

 

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch 

Počet záznamov: 1 

 

HECZEI, M.: Pannenbergovo chápanie Božieho sebazjavenia v dejinách. In: Jednota 

v mnohosti : In Pluribus Unitas. Kolekce příspěvků III. ročníku mezinárodní teologické 

konference. Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2015, s. 102–110. AH 0,3. ISBN 978–

80–7412–192–0 

 

EAJ  Odborné preklady publikácií – knižné 

Počet záznamov: 2 

 

PANCZOVÁ, H.: Sv. Gregor z Nyssy. Výklad Veľpiesne (1. časť) : Prológ a Homílie 1–5. 

Preklad a komentáre. In: SV. GREGOR Z NYSSY: Výklad Veľpiesne (1. časť) : Prológ 

a Homílie 1–5. Trnava : Dobrá kniha, 2015, s. 43–192. AH 7,10. ISBN 978–80–7141–927–3 

LICHNER, M.: Kritický text a preklad. In: SV. AUGUSTÍN: O katechizovaní úplných 

začiatočníkov. Trnava : Dobrá kniha, 2015, s. 47–175. AH 8,44. ISBN 978–80–7141–970–9 

 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch  

Počet záznamov: 20 

 

Marinčák, Š. (rec.): JUSKOVÁ, Miroslava OFM: Religious Orders under Communism : 

Czechoslovakia 1948 – 1989. Budapest : L’Harmattan Kiadó, sapientia Szerzetesi 

Hittudományi Foiskola, 2014. 242 s. ISBN 978–963–236–937–2. In: Studia Theologica, roč. 

XVII, 2015, č. 3, s. 251–254. ISSN 1212–8570 

Marinčák, Š. (rec.): LICHNER, Miloš SJ: Sviatosť birmovania : Historicko-teologický pohľad. 

Warszawa : Wydawnictwo Rhetos, 2013. 192 s. ISBN 978–83–89781–76–5. In: Studia 

Theologica, roč. XVII, 2015, č. 3, s. 246–251. ISSN 1212–8570 

Tiňo, J. (rec.): SATLOW, Michael L.: How the Bible Became Holy. New Haven : Yale 

University Press, 2014. 350 s. ISBN 978–0–300–17191–4. In: Teologický časopis, roč. XIII, 

2015, č. 1, 85–86. AH 0,1. ISSN 1336–3395 
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Tiňo, J. (rec.): CARR, David M.: The Formation of the Hebrew Bible : A New Reconstruction. 

Oxford; New York : Oxford University Press, 2011. 524 s. ISBN 978–0–19–974260–8. In: 

Teologický časopis, roč. XIII, 2015, č. 2, s. 75–77. AH 0,20. ISSN 1336–3395 

Csontos, L. (rec.): JUSKOVÁ, Miroslava OFM: Religious Orders under Communism : 

Czechoslovakia 1948 – 1989. Budapest : L’Harmattan Kiadó, sapientia Szerzetesi 
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6, 2015, č. 2, s. 85–86. 0,07 AH. ISSN 1338–0508 
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sľuby v konfrontácii spiritualít. Trnava : Dobrá kniha, 2015. 142 s. ISBN 978–80–7141–

885–6. In: Viera a život, roč. XXV,  2015, č. 3, s. 90–91. AH 0,05. ISSN 1335–6771 

Csontos, L. (rec.): NEMEC, Rastislav, LICHNER, Miloš, CHABADA, Michal, ANDOKOVÁ, 

Marcela: Pluralita myslenia v tradícii kresťanského staroveku a stredoveku. Trnava : Dobrá 

kniha, 2014. 216 s. In: Viera a život, roč. XXV, 2015, č. 4, s. 87–89. AH 0,07. ISSN 1335–

6771  

Nemec, R. (rec.): CHABADA, Michal: Kapitoly z dejín stredovekej filozofie I : Kresťanstvo 

a starovek. Bratislava : Univerzita Komenského 2014, 136 s.  In: Filozofia, roč. 70, 2015, č. 

5, s. 404–407. AH 0,2. ISSN 0046–385X 

Nemec, R. (rec.): MARINČÁK, Šimon: Byzantská hudba : K dejinám prvokresťanskej hudby. 

Trnava : Dobrá kniha, 2014. 87 s.  In: Viera a život, roč. XXV, 2015, č. 5, s. 85–86. AH 0,1. 

ISSN 1335–6771 

Nemec, R. (rec.): MARINČÁK, Šimon: Duchovné základy prvokresťanskej hudby Trnava : 

Dobrá kniha, 2015. In: Viera a život, roč. XXV, 2015, č. 5, s. 86–87. AH 0,12. ISSN 1335–

6771 

Nemec, R. (rec.): CHABADA, Michal: Kapitoly z dejín stredovekej filozofie II : Raná latinská 

scholastika. Bratislava, Univerzita Komenského 2015, 118 s. In: Philosophica Critica, roč. 

1, 2015, č. 2, s. 96–98. AH 0,1. ISSN 1339–8970  

Binder, V. (rec.): KARABA, Miroslav: Božie pôsobenie vo svete : Reflexia koncepcií J. 

Polkingkorna, A. Peacocka a I. Barboura. Trnava : Dobrá kniha, 2014. 112 s. ISBN 978–

80–7141–883–2. In: Studia Aloisiana, roč. 6, 2015, č. 1, s. 83–86. AH 0,15. ISSN 1338–

0508 

Ďurica, J. (rec.): MATULNÍK, Jozef, a i.: Analýza religiozity mladých katolíkov na Slovensku : 

Poznatky zo sociologického výskumu. Trnava : Dobrá kniha, 2014. 347 s. In: Viera a život, 

roč. XXV, 2014, č. 2, s. 87–89. ISSN 1335–6771 

Ďurica, J. (rec.): JENÍK, Lukáš, KARABA, Miroslav, NEMEC, Rastislav: Filozofické 

východisko profamily stratégie. Trnava : Dobrá kniha, 2014. 78 s. In: Viera a život, roč. 

XXV, 2015, č. 3, s. 91–93. AH 0,1. ISSN 1335–6771  

Ďurica, J. (rec.): BEDNÁRIK, Rastislav, ŠMIDOVÁ, Mária, ŽUFFA, Jozef: Empirické 

a metodologické východiská profamily stratégie. Trnava : Dobrá kniha, 2014. 71 s. In: Viera 

a život, roč. XXV,  2015, č. 3, s. 93–94. AH 0,05. ISSN 1335–6771 

Filipek, A. (rec.): KULISZ, Józef: Wiara i kultura miejscem sporu o człowieka. Warszawa : 

Rhetos, 2015. 206 s. ISBN 978–83–89781–87–1. In: Teologický časopis, roč. XIII, 2015, č. 

2, s. 71–74. AH 0,29. ISSN 1336–3395 

Jusková, M. (rec.): CSONTOS, Ladislav: Základné črty spirituality Nového zákona. Trnava : 

Dobrá kniha, 2014. 169 s. In: Viera a život, roč. XXV,  2015, č. 2, s. 91–92. AH 0,07. 

ISSN 1335–6771 

Kulisz, J. (rec.): PIWKO, Aldona Maria: Między konserwatyzmen a liberalizmem : 

Muzułmańskie praktyki w Polsce. Warszawa, 2013, s. 374. In: Studia Bobolanum.  2015, č. 

1, s. 147–153. AH 0,3. ISSN 1642–5650  

Lichner, M. (rec.): SALAMITO, Jean-Marie: Les virtuoses et la multitude : Aspects sociaux de 
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Jérôme Millon, 2005. 351 s. ISBN 10: 2841371689. In: Teologický časopis, roč. XIII, 2015, 

č. 1, s. 83–84. AH 0,1. ISSN 1336–3395 

Miklušičáková, M. (rec.): LICHNER, Miloš, JUSKOVÁ, Miroslava, BENKOVSKÝ, Ján: 

Rehoľné sľuby v konfrontácii spiritualít. Trnava : Dobrá kniha, 2015. 142 s. ISBN 978–80–

7141–885–6. In: Studia Theologica, roč. XXVII,  2015, č. 3, s. 240–246. AH 0,17. 

ISSN 1212-8570 

 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru 

Počet záznamov: 33 

 

LICHNER, M., JUSKOVÁ, M., BENKOVSKÝ, J.: Rehoľné sľuby v konfrontácii spiritualít. 

Ed. M. Jusková, M. Marinčák. Trnava : Dobrá kniha, 2015. 142 s. ISBN 978–80–7141–885–

6  

MARINČÁK, Š. (ed.): Andrej Bačinský : Mukačevský biskup. Kolektívna monografia. Košice, 

2015. AH 6,1. ISBN 978–80–7141–936–5 

MARINČÁK, Š., GREŠKOVÁ, L. (ed.): Religiozita v našej spoločnosti. Súbor štúdií. Košice, 

2015. AH 8,66. (50 %) ISBN 978–80–7141–978–5  

MARINČÁK, Š., NEMEC, R. (ed.): Jezuiti a východné cirkvi : Vybrané perspektívy. Zborník 

štúdií. Košice, 2015. AH 6,3. ISBN 978–80–7141–904–4 

MARINČÁK, Š., NEMEC, R. (ed.): Jezuiti a východné cirkvi : Niektoré osobnosti. Zborník 

štúdií. Košice, 2015. AH 6,1. ISBN 978–80–7141–903–7 

MARINČÁK, Š., NEMEC, R. (ed.): Východná misia Spoločnosti Ježišovej. Zborník štúdií. 

Košice, 2015. AH 7,5. ISBN 978–80–7141–902–0 
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ISBN 978–80–7141–939–6 
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a Homílie 1–5. Trnava : Dobrá kniha, 2015. 222 s. AH 10,04. ISBN 978–80–7141–927–3  
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Bratislava : TF TU; Kežmarok : Vivit, 2015. 542 s. AH 39. ISBN 978–80–8175–003–8 
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2015. AH 6,37. ISBN 978–80–7141–977–8 
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JUSKOVÁ, M. (ed.): Božie slovo XIII : Kultúra života a smrti. Trnava : Dobrá kniha, 2015. 

3,66 AH. ISBN 978–80–7141–919–8 

JUSKOVÁ, M. (ed.): Božie slovo XIV : Kultúra života a smrti. Trnava : Dobrá kniha, 2015. 
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LICHNER, M. (ed.): Božie slovo X : Morálna teológia. Trnava : Dobrá kniha, 2015. AH 3,1. 

ISBN 978–80–7141–916–7 

LICHNER, M. (ed.): Božie slovo XI : Morálna teológia. Trnava : Dobrá kniha, 2015. AH 3,17. 

ISBN 978–80–7141–917–4 

LICHNER, M. (ed.): Sväté písmo ako duša teológie. Trnava : Dobrá kniha, 2015. 330 s. AH 
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SV. AUGUSTÍN: O katechizovaní úplných začiatočníkov. Ed. M. Lichner. Trnava : Dobrá 
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V prípade citácií a recenzií môžeme skonštatovať, že sme v porovnaní s minulým rokom 

zaznamenali nárast. V prípade domácich i zahraničných recenzií šlo dokopy o nárast v počte 17 

recenzií, v prípade citácií môžeme hovoriť o náraste hlavne v prípade zahraničných citácií (+16 

citácií), v prípade SCI citácií ide o mierny pokles, ale s dlhodobo udržiavaným priemerom. 

 

rok 1-
zahraničné 
Scopus 

2- 
domáce  
Scopus 

3- 
zahraničné 

4- 
domáce 

5- 
recenzie 
zahraničné 

6- 
recenzie 
domáce 

spolu 

2014 4 2 133 238 2 6 385 

2015 3 0 149 252 6 19 429 

 -1 -2 +16 +14 +4 +13 +44 

 

 

Domáce a zahraničné granty a projekty za rok 2015 

Z domácich grantových schém v roku 2015 vypísali naši profesori, docenti, PhD. pracovníci a 

doktorandi celkovo 6 nových grantových projektov, čo z hľadiska posledných rokov 
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neznamená nárast v množstve vypísaných projektov (v roku 2014 ich bolo vypísaných 10, 7 

domácich a 3 zahraničné), ale zostali sme v oblasti úspešnosti na predpokladanom dlhoročnom 

štandarde. V roku 2014 bolo vypísaných 5 projektov (trikrát Vega, jedenkrát Kega a jedenkrát 

APVV) a financované boli 4.  

V roku 2015 bolo vypísaných 6 domácich projektov (dvakrát Kega, dvakrát Vega a dvakrát 

APVV), z týchto bol financovaný len jeden grant (Vega). Spomedzi zahraničných projektov 

v roku 2015 boli vypísané dva zahraničné granty a oba boli úspešné – jeden z nich je trojročný 

výskumný, druhý nevýskumný jednoročný. Celkovo môžeme skonštatovať, že fakulta si 

zachovala štandard vo vypisovaní grantov, čo je dobrá tendencia, hoci úspešnosť grantov sa 

nedá zaručiť.  

Okrem novo vypísaných grantov si fakulta zachovala pokračujúce štyri granty, čiže spolu sa na 

fakulte v roku 2015 riešilo 7 domácich výskumných grantov. V minulom roku 2014 sa spolu 

s pokračujúcimi grantmi riešilo na našej fakulte aj rovnako 7 projektov – z čoho môžeme 

konštatovať, že ide o štandardný počet grantov s tou výnimkou, že v roku 2015 sa podarilo 

fakulte získať aj APVV projekt.  

Nárast môžeme vidieť v objeme finančných prostriedkov získaných pre fakultu. Oproti roku 

2014, keď sme získali z domácich grantových schém 45 036,- €, to je v porovnaní s predošlým 

rokom nárast o asi 3 000,- €. Celkovo na účet fakulty za domáce i zahraničné projekty prišla 

suma 63 036,- €. 

Rovnaký štandard môžeme pozorovať aj v oblasti financií zo zahraničných grantových schém. 

Za rok 2015 sa podarilo fakulte získať objem 18 000,- €. V rámci objemu finančných 

prostriedkov ide síce o pokles, ale v rámci počtu riešených projektov zo zahraničia je rok 2015 

prelomový – riešilo sa celkovo, spolu s pokračujúcimi, až 7 zahraničných projektov, čo spolu 

s domácimi novými a pokračujúcimi grantmi (5) dosahuje v počte grantov historické 

maximum. 

Z hľadiska dlhodobej perspektívy môžeme konštatovať, že počet grantov VEGA A KEGA sa v 

roku 2015 v porovnaní s rokmi 2013 – 2014 nejako zvlášť nezvýšil, ale počet grantov i objem 

financií ostal na dlhodobom priemere. Okrem toho sa fakulte podarilo získať objem finančných 

prostriedkov aj z agentúry APVV, po spolupráci a príprave grantovej žiadosti spolu so 

Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV, čím sa spektrum grantovej úspešnosti obohatilo aj 

o túto agentúru. Jedna žiadosť o APVV projekt vypísaná v roku 2015 ešte nepozná svoj 

výsledok. Zadosťučinilo sa tak však požiadavke, ktorú na seba vzala fakulta minulý rok 

v oblasti VVUČ a vypisovania grantov, a to, že vypíše a získa prostriedky aj z tejto grantovej 

schémy. 

Fakulta dosiahla dobré výsledky aj v oblasti riešiteľských kolektívov, do ktorých sa zapojilo 27 

tvorivých zamestnancov fakulty, čo je o 5 pracovníkov viac ako v minulom roku. V priemere 

na jeden grant to vychádza 1,75 zamestnanca. Účasť študentov doktorandského štúdia má 

v týchto grantoch vynikajúce zastúpenie – spolu sú do grantov zaangažovaní 3 doktorandi. 

 

a) Projekty podporované z domácich agentúr 

Z domácej grantovej schémy sem patria grantové agentúry VEGA, KEGA a APVV. 

Pokračujúce domáce granty v roku 2015: 

Z domácich grantových agentúr pokračujú štyri vedeckovýskumné granty. 

 

VEGA č. 1/0318/12 Komentár ku Knihe Žalmov (51 – 100)  
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Hlavný riešiteľ: doc. SSL Jozef Tiňo, PhD. 

Projekt je pokračovaním úspešnej tímovej práce na komentári ku knihám Genezis, Abdiáš – 

Jonáš – Micheáš a Exodus. Kvôli rozsiahlosti knihy budú zatiaľ komentované žalmy 51 – 100. 

Projekt je zameraný tak, aby predstavil a vysvetlil žalmy na základe ich pôvodného jazyka, 

literárnych konvencií starovekej hebrejskej literatúry a v historickom kontexte prostredia, 

v ktorom vznikali. Súčasťou komentára budú aj patristické a rabínske komentáre. Projekt 

pokračuje do roku 2015. 

 

VEGA č. 1/0306/14 Zlom alebo kontinuita? Druhý vatikánsky koncil pre budúcnosť 

spoločnosti 

Hlavný riešiteľ: doc. Dr. hab. Gloria Braunsteiner, PhD. 

Charakteristika projektu: 

Hlavným cieľom projektu je komplexne spracovať problematiku Druhého vatikánskeho 

koncilu v kontexte teologických, cirkevných, spoločenských a dejinných vplyvov 

a konzekvencií s ohľadom na slovenské teologické prostredie, s dôrazom na perspektívy 

ďalšieho rozvoja koncilovej teológie a ponúknuť koncilovú náuku ako inšpiráciu pre 

budúcnosť spoločnosti. Projekt končí v roku 2016. 

 

VEGA č. 2/0013/13 Slovensko-slovanské kontexty písomníctva pod Karpatmi 

Doba riešenia: od 1. januára 2013 do 31. decembra 2016; organizátor: Slavistický ústav Jána 

Stanislava SAV.  

Hlavný riešiteľ: doc. PaedDr. Šimon Marinčák, PhD. 

Byzantsko-slovanská kultúrna identita sa od najstarších čias kontinuitne formovala v kontexte 

slovanských i neslovanských jazykových i kultúrnych vzťahov. Tieto vzťahy sú prítomné v 

celom spektre duchovnej písomnej kultúry, tvoria neoddeliteľnú zložku kultúrneho dedičstva, 

sú kultúrnou pamäťou etnických spoločenstiev v celom karpatskom regióne i na Slovensku. 

Kultúrne diskurzy cirkevnoslovanského písomníctva pod Karpatmi utvárajú obraz 

mnohostranných vzťahov jazyka a písomníctva. Rozhodujúcu úlohu pritom zohrávajú 

slovanské duchovné a kultúrne zdroje. Viacrozmerný interdisciplinárny pohľad na vývin 

písomníctva z okruhu byzantsko-slovanského obradu v jazykových, kultúrnych, historických a 

religióznych súvislostiach umožňuje novým spôsobom identifikovať a interpretovať dimenzie 

ich uplatnenia sa v kultúrnom kontexte vplyvov Slavia latina a Slavia byzantina, ktoré sa 

osobitne zračia práve na Slovensku. 

 

KEGA 010TTU-4/2014 Nový model efektívnych študentských praxí s využitím 

sprevádzania (counselling) v rodinách so špecifickými sociálnymi problémami i projektu 

Hlavný riešiteľ: doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD. 

Charakteristika projektu: 

Projekt reflektuje aktuálnu potrebu zamerať sa na špecifickú praktickú prípravu študentov 

v študijnom odbore sociálna práca, ktorá podstatne posilní ich odborné zručnosti, profesné 

kompetencie a uplatniteľnosť v praxi po absolvovaní štúdia. Na základe skúsenosti z dlhodobej 

pedagogickej praxe možno konštatovať, že bez vysoko odborne pripraveného spôsobu spojenia 

získaných teoretických poznatkov s konzistentne vedenou praxou študentov nie je možné 

dostatočne kvalitne pripraviť budúcich absolventov na ich povolanie. Z týchto dôvodov cieľom 



Výročná správa o činnosti TF TU za rok 2015 

 

 28 

projektu ako aplikovaného výskumu je vytvorenie nového, konkrétneho modelu kvalitne 

pripravených a efektívnych skúsenostno-formačných sústredení pre študentov, ktoré sa opierajú 

o prenos získaných poznatkov do praxe v autentickom (nie simulovanom) životnom 

a pracovnom prostredí, nácvikom špecifických, sociálnych a komunikačných zručností 

a rozvíjaním profesných kompetencií študentov s využitím najnovších vedeckých poznatkov. 

 

APVV 

APVV-14-0029 Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia 

Spoluriešiteľ: doc. PaedDr. SEODr. Šimon Marinčák, PhD. 

Projekt predstaví cyrilské písomníctvo byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku, ktoré sa 

utváralo v súvislosti s kultúrno-historickými procesmi v Mukačevskej eparchii do konca 18. 

storočia. Počas riešenia projektu sa uskutoční komplexný výskum a prvýkrát v dejinách 

Slovenska sa predloží systematizujúci jazykovo-historický a kultúrno-konfesionálny výklad 

cyrilskej písomnej tradície ako súčasti jeho kultúrneho dedičstva. Súčasťou projektu je aj edícia 

cyrilského rukopisného prameňa pravidiel svetského a cirkevného života zo začiatku 17. 

storočia. Ide o ojedinelý a unikátny rukopisný prameň zachytávajúci partikulárnu byzantsko-

slovanskú tradíciu s presahmi do profánneho prostredia v karpatskom regióne. Prostredníctvom 

interdisciplinárneho pohľadu na vývin byzantsko-slovanskej tradície sa identifikujú zdroje 

podmieňujúce národné a kultúrno-konfesionálne procesy súvisiace s kultúrnym horizontom 

gréckej cirkvi slovanskej tradície v Karpatoch. 

 

 

 

Prehľad počtu všetkých riešených projektov v roku 2015 z hľadiska participácie 

tvorivých zamestnancov a študentov  

 

Projekty VEGA 

Rok/stupeň 

štúdia 
FF PdF 

FZaS

P 
TF PrF ÚD 

TU 

spolu 

Počet projektov 2015    4    

Počet 

participujúcich 

tvorivých 

zamestnancov 2015    12    

Priemerný počet 

tvorivých 

zamestnancov na 

projekte 2015        

Počet 

participujúcich 

študentov 

2015        

1. stupeň        

2. stupeň        

3. stupeň        

Projekty KEGA 

Rok/stupeň 

štúdia 
FF PdF 

FZaS

P 
TF PrF ÚD 

TU 

spolu 

         

Počet projektov 2015    2    

Počet 2015    8    
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participujúcich 

tvorivých 

zamestnancov 

Priemerný počet 

participujúcich 

tvorivých 

zamestnancov na 

projekte 2015        

Počet 

participujúcich 

študentov 

2015        

1. stupeň        

2. stupeň        

3. stupeň    2    

Projekty APVV 

Rok/stupeň 

štúdia 
FF PdF 

FZaS

P 
TF PrF ÚD 

TU 

spolu 

Počet projektov 2015    1    

Počet 

participujúcich 

tvorivých 

zamestnancov 2015    1    

Priemerný počet 

tvorivých 

participujúcich 

zamestnancov na 

projekte 2015        

Počet 

participujúcich 

študentov 

2015        

1. stupeň        

2. stupeň        

3. stupeň        

 

b) Projekty podporované zo zahraničných agentúr 

 

Novofinancované zahraničné granty v roku 2015: 

 

2-15-104/0014-00 Sloboda v súčasnej slovenskej kultúrnej pluralite 

Hlavný riešiteľ: Dr. Jozef Žuffa 

Cieľom tohto fenoménu je sebaidentifikácia a realizácia človeka sprevádzaného narastajúcou 

pluralitou a často aj napätím. Táto pluralita sa jednak v európskom a jednak v slovenskom 

kontexte stáva dôležitou výzvou pre interdisciplinárny výskum vzájomných vzťahov 

individuálnych, kultúrnych, politických a náboženských postojov a jednak koexistuje 

s filozofickými, teologickými a etickými aspektmi. Cieľom tohto grantového projektu je 

stanoviť osobný rozmer a transcendentálny aspekt identity každého jednotlivca 

transformovaného do sociálnych entít. Roky riešenia 2015 – 2017.  

 

Nevýskumné zahraničné granty: 

 

SK007205A Computerausstattung für die Theologische Fakultät (15 počítačov pre TF 

TU) 
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Prostriedky tejto čiastky boli poskytnuté na nákup 15 počítačov pre fakultu a v prospech 

držiteľa Trnavská univerzita Teologická fakulta. Rok riešenia 2015. 

  

Novofinancované domáce granty v roku 2015: 

 

VEGA 

Projekt č. 1/0218/15 Výkladový slovník ranokresťanskej a patristickej terminológie 

Hlavný riešiteľ: doc. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. 

Výkladový slovník ranokresťanskej a patristickej terminológie je potrebným slovníkovým 

dielom, jeho úlohou bude zaplniť medzeru pri poznávaní ranokresťanskej literatúry. Doteraz na 

Slovensku absentujú vedecké práce monografického charakteru i vedecké štúdie o patristickom 

myslení a ranocirkevnej teológii, filozofii, kultúre a literatúre. Práve takýto výkladový slovník 

bude potenciálom pre vznik a uplatnenie korpusu termínov, ktoré pomôžu súčasným 

lingvistom, ale aj teológom, historikom a kulturológom.  

 

 

KEGA 

Projekt č. 021TTU-4/2015 Jezuitské divadlo – integrálna vzdelávacia a výchovná metóda 

Hlavný riešiteľ: Mgr. Mgr. Lukáš Jeník, PhD. 

Projekt jezuitského divadla sa usiluje o integráciu, rozvoj kultúrneho dedičstva 

a znovuobjavenie tradície jezuitského divadla v kontexte jezuitskej pedagogiky, ktorej je 

Teologická fakulta Trnavskej univerzity formálnou súčasťou. Integrácia umenia, ako aj 

alternatívnych vzdelávacích metód do vzdelávacieho procesu a zároveň inovácia (technická 

i ideová) praktických zručností študentov TF napomôže ich lepšiu pripravenosť na budúce 

zamestnania.  

 

Pokračujúce zahraničné granty:  

 

Online Univerzita tretieho veku. Hlavný riešiteľ: doc. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. Suma: 

50 000,- €. Roky riešenia: 2014 – 2016. 

Nový výskum a publikácie. Hlavný riešiteľ: doc. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. Suma: 

74 000,- €. Roky riešenia: 2014 – 2016 

Vysokoškolská učebnica biblickej gréčtiny. Hlavný riešiteľ: Dr. Helena Panczová. Suma: 

7 500,- €. Roky riešenia: 2014 – 2015 

Biblia Aloisiana – študijná Biblia. Hlavný riešiteľ: doc. Ing. Jozef Tiňo, PhD. Suma: 6 500,- 

€. Roky riešenia: 2014 – 2017. 

Duchovný výklad Biblie ako základ kresťanskej spirituality. SV. GREGOR Z NYSSY: 

Komentár k Veľpiesni. Vedúca: Helena Panczová, PhD. Cieľom tohto grantu je preklad 

starogréckeho komentára Gregora Nyssenského k Veľpiesni a vypracovanie štúdie. 
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VI. Habilitačné konania a konanie na vymenúvanie profesorov 

 

Na Teologickej fakulte sa v roku 2015 uskutočnilo jedno habilitačné konanie ThLic. Miloša 

Lichnera SJ, D.Th., v odbore katolícka teológia.  

Zoznam vymenovaných docentov za rok 2015 

P. č. 

Meno 

a priezvisko 
Študijný odbor 

Dátum 

začiatku 

konania 

Dátum 

udelenia 

titulu 

Zamestnanec 

vysokej školy 

(áno/nie) 

1 Miloš Lichner katolícka teológia 19. 1. 2015 10. 6. 2015 áno 

 

 

Habilitačné konanie 

  

V tom počet 

žiadostí mimo 

vysokej školy 

Počet neskončených konaní: stav k 1. 1. 

2014 0 0 

Počet neskončených konaní: stav k 31. 12. 

2015 0 0 

Počet riadne skončených konaní k 31. 12. 

2015 1  

Počet inak skončených konaní    

 – zamietnutie    

 – stiahnutie     

 – iné (smrť, odňatie práva a pod.)     

   

Celkový počet vymenovaných docentov Priemerný vek  

 

1 44  

 

 

Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie  

na vymenúvanie profesorov k 31. 12. 2015 

Fakulta Odbor 

Teologická fakulta systematická filozofia 

  katolícka teológia 
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VII. Konferencie, ktoré usporiadala TF TU 

 

Na pôde fakulty sa uskutočnili aj niektoré význačné konferencie. Uvádzame nasledujúce: 

30. marca 2015. Doktorandská vedecká konferencia, ktorú organizovala Katedra kresťanskej 

filozofie TF TU.  

9. apríla 2015. Medzinárodná vedecká konferencia na tému „Zasvätený život – skutočnosť či 

mýtus?“ Organizovala TF TU, KBS a Konferencia vyšších rehoľných predstavených na 

Slovensku. 

23. apríla 2015. Vedecká konferencia pod názvom „Sväté písmo ako duša teológie“. 

Organizovala TF TU, CMBF UK, TF KU, GK TF PU a Slovenská spoločnosť pre katolícku 

teológiu. 

27. apríla 2015. Medzinárodná vedecká konferencia na tému „Farnosť – miesto pastoračného 

plánovania“. Organizovala TF TU v spolupráci s Inštitútom Communio. 

21. septembra 2015. 5. medzinárodná konferencia „Rodina a najlepší záujem dieťaťa“ pod 

záštitou A. Záborskej. Organizovala TF TU v spolupráci s Konrad-Adenauer Stiftung. 

23. septembra 2015. Pri príležitosti otvorenia akademického roka 2015/2016 sa konala 

konferencia s názvom „Panna Mária v islamskej tradícii“ za účasti Sr. ThLic. Carol Cook Eid, 

PhD.  

5. novembra 2015. Medzinárodná vedecká konferencia Evolution-Science-Religion and 

Contemporary World pri príležitosti 60. výročia smrti P. Teilharda de Chardin. Organizovala 

TF TU v spolupráci s FF UK, FMF UK. 

18. novembra 2015. Vedecká konferencia pod názvom „K 50. výročiu konštitúcie Dei 

Verbum“. Organizovala doc. Gloria Braunsteiner. 

25. novembra 2015. Vedecký seminár „Profamily – Synoda o rodine 2015 a čo po nej“. 

Organizoval prof. Ladislav Csontos SJ, PhD. 

26. novembra 2015. Prednáška J. Arrensa The Seelisberg Conference (1947) and the 

Beginnings of the Jewish-Christian Dialogue in the Light of 50 years since Nostra aetate. 

Organizovala Katedra biblických a historických vied TF TU v spolupráco so židovským 

kultúrnym inštitútom. 

 

Odborné prednášky a semináre pedagógov mimo pôdy fakulty 

7. – 13. júna 2015. Prednáška doc. Š. Marinčáka, PhD., na sympóziu s názvom „The 6th 

International Conference on Orthodox Church Music : Creating Liturgically : Hymnography 

and Music“, kde vystúpil s prednáškou na tému „Transmission of Byzantine Melodies into 

Slavic World from Selected Sources“. Sympózium sa organizovala The International Society 

for Orthodox Church Music (ISOCM) na University of Joensuu, Joensuu vo Fínsku. 

14. – 15. mája 2015. Na Akademii Ignatianum v Krakove sa konalo sympózium pod názvom 

„Ex oriente Lux – Relacje Wschodu i Zachodu na przestrzeni wiekow“. Vystúpil na nej doc. Š. 

Marinčák, PhD., s príspevkom „Problematika latinizácie byzantskej liturgie na Slovensku“. 

4. – 6. decembra 2015. Prednáška „Byzantine Musical Tradition and its Implementation 

among Slavs in the Carpatho-Ruthenian Basin. Historical Survey“ doc. Š. Marinčáka, PhD., v 

Hernen Castle, Hernen (NL) na vedeckom sympóziu s názvom „Byzantine Chant, Radiation 

and Interaction“.  
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11. – 19. novembra 2015. Sprevádzanie po Svätej zemi. Odborné výklady z ranej histórie 

kresťanstva v Izraeli. Prednášky doc. ThLic. Miloša Lichnera SJ, D.Th., o histórii raného 

kresťanstva a mníšstva. 

2. decembra 2015. V Malackách sa konala prednáška doc. ThLic. Miloša Lichnera SJ, D.Th., 

na tému „Historické pozadie modlitby ruženca“. 

4. – 6. decembra 2015. Prednáška doc. Š. Marinčáka, PhD., v Slavistickom ústave Jána 

Stanislava SAV v Bratislave na sympóziu pod názvom „Druhý kongres slovenských slavistov – 

Ján Stanislav a slovenská slavistika“. Vystúpil s príspevkom „Výskum cyrilských rukopisných 

prameňov v kontexte slovenskej kultúry – Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae“. 

 

Zaujímavé workshopy a semináre na pôde fakulty: 

25. februára 2015 sa uskutočnil pracovný seminár pod názvom „Jezuitské divadlo ako Docta 

pietas“. Prednáška: Mgr. Mgr. Lukáš Jeník, PhD. 

9. marca 2015 sa v zasadačke TF TU uskutočnil seminár na tému „Cesty s otáznikom. Život 

utečencov na Slovensku alebo ako sa hľadá zmysel života, keď stratíte domov“, spojený 

s diskusiou. Referát: Mgr. Katarína Marinová. 

25. marca 2015 sa uskutočnil pracovný seminár „Tri mimesis a konverzia vnímania – Paul 

Ricoeur a Ignác z Loyoly“, ktorý viedol Dr. phil. ICLic. Jozef Fekete SJ. 

6. mája 2015 sa uskutočnil pracovný seminár pod vedením Mgr. Magdalény Miklušičákovej na 

tému „Absurdná tvorba – divadlo podľa Alberta Camusa“. 

23. októbra 2015 sa uskutočnil seminár pod názvom „Teodramatický koncept myslenia Hansa 

Ursa von Balthasara“. Prednášku predniesla doc. Dr. theol. Gloria Braunsteiner, PhD. 

20. októbra 2015 sa konali prednášky a praktické cvičenia z cousellingu 3. V októbri pracovali 

štyria pozvaní slovenskí odborníci na dvojdňovom workshope s účastníkmi programu a s 

externými dobrovoľníkmi zo sektora sociálnych služieb. Organizovala doc. PhDr. Mária 

Šmidová, PhD. 

5. novembra 2015 sa uskutočnil odborný workshop na tému „Who is John Doe? Pútnici, 

hľadajúci, utečenci, stratení a ich identity dnes“. Prednášali ThDr. Miroslav Varšo, Mgr. Lukáš 

Kopas, Mgr. Mgr. Marek Machata, Ing. Ameer Mayyahi a PaeDr. Jozef Zentko, PhD. 

 

 

Mobility učiteľov TF TU 

 

Učiteľské incoming mobility:  

Péter Ágoston Bagyinszki – Sapientia College of Theology of Religious Orders, Maďarsko 

Miklós Xavér Szabó – Sapientia College of Theology of Religious Orders, Maďarsko 

Dr. Györgyi Szatmári – Sapientia College of Theology of Religious Orders, Maďarsko 

Dr. Szabolcs Imre Papp – Sapientia College of Theology of Religious Orders, Maďarsko 

Dr. Józef Marek Młyński – Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poľsko 

Dr. Urszula Bejma – Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poľsko 
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Dr. Bożena Bassa – Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poľsko 

Zamestnanecké mobility: 

Beáta Tóth – Sapientia College of Theology of Religious Orders, Maďarsko 

Béla Tegzes – Sapientia College of Theology of Religious Orders, Maďarsko 

Annamária Tima – Sapientia College of Theology of Religious Orders, Maďarsko 

Gergely Flier – Sapientia College of Theology of Religious Orders, Maďarsko 

Beáta Török – Sapientia College of Theology of Religious Orders, Maďarsko 

 

VIII. Zamestnanci vysokej školy 

 

V roku 2015 mala Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v prepočítanom 

počte 45,49 zamestnancov, z toho 6,0 zamestnancov s vedecko-pedagogickým titulom profesor, 

7,167 s vedecko-pedagogickým titulom docent, 13,678 odborných asistentov s vedecko-

akademickou hodnosťou CSc. (alebo akademickým titulom PhD.) a 1,232 odborných asistentov 

bez vedecko-akademickej hodnosti CSc. (alebo akademického titulu PhD.) a asistentov. 

V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k miernemu zníženiu celkového počtu 

zamestnancov fakulty o 0,2 zamestnancov v prepočítanom počte. 

Najvýraznejšie sa znížil počet vysokoškolských učiteľov o 0,64. Počet výskumných 

pracovníkov sa zvýšil o 0,58 pracovníka.  

Počet odborných zamestnancov sa za rok 2015 sa nezmenil. Počet administratívnych 

zamestnancov sa zmenil len o 0,03 zamestnanca.  

Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad o zamestnancoch vysokej školy v roku 2014 

v porovnaní s rokom 2015. 

 

 

 2014 2015 

Vysokoškolskí učitelia spolu 28,72 28,077 

z toho: profesori 5,57 6 

 docenti 6,33 7,167 

 učitelia s titulom CSc. PhD. 14,58 13,678 

 ostatní učitelia  2,22 1,232 

Odborní pracovníci 5 5 

Administratívni pracovníci  7,97 8 

Výskumní pracovníci  0,417 1 

Prevádzkoví zamestnanci 3,493 3,414 

 

SPOLU  
45,68 45,49 

 

 

V roku 2015 bolo na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave vyhlásených 8 

výberových konaní na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, z toho jedno na 

obsadenie funkcie profesora, tri na obsadenie funkcie docenta a štyri na obsadenie pracovných 

miest odborných asistentov. Na obsadenie pracovného miesta sa prihlásil v priemere 1,25 
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uchádzača. Priemerná dĺžka uzatvorenia pracovnej zmluvy s vysokoškolskými učiteľmi na 

základe výberového konania bola v roku 2015 tri a jedna tretina roka. Opätovne obsadili 

vysokoškolskí učitelia to isté pracovné miesto na základe 3 výberových konaní.  

Okrem obsadzovania pracovných miest vysokoškolských učiteľov na základe uvedených 

uskutočnených výberových konaní bolo v roku 2015 obsadených 20 pracovných miest bez 

výberového konania, pričom priemerná výška pracovného úväzku dohodnutého v pracovnej 

zmluve bola 2 %.  

 

 

Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2015 
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 funkcia profesora 1 1 0 1 0 0 0 1 

 funkcia docenta 3 1 0 5 0 0 0 1 

 ostatné 4 1,5 2 4 0 0 0 1 

 spolu 8 3,5 2 10 0 0 0 3 

  

 

Počet miest obsadených bez 

výberového konania 

       

Zamestnanec 
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       VŠ učiteľ nad 70 

rokov 0 0 

       ostatní 20 29 % 

       spolu 20 29 % 
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Funkčné miesta a ich obsadenosť vo fyzických osobách v roku 2015: 

 

 

Funkčné miesto (FO) Interný zamestnanec Externý zamestnanec 

mimoriadny profesor 0 0 

profesor 6 1 

docent 9 4 

CSc., PhD. 11 12 

odborný asistent 0 8 

vedeckovýskumný pracovník 1 0 

Spolu 27 25 

      

 

Interní zamestnanci – počty podľa kategórií vo fyzických osobách v roku 2015: 

V kategórii pedagogický zamestnanec sa uvádza spolu 26 pedagógov a jeden pracovník 

vedy a výskumu, pretože v jeho pracovnej náplni sa doplnil aj pedagogický úväzok. Spolu teda 

27 pedagogických zamestnancov. 

 

 

Kategória (FO) Počet 

pedagogický zamestnanec 27 

odborný zamestnanec 5 

centrálna administratíva 8 

prevádzkový zamestnanec 5 

Spolu 45 

  
 

 

 

 

 

Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov 

  
 

Fakulta Spolu 

Profesori, 

docenti s 

DrSc. 

Docenti, 

bez DrSc. 

Učitelia s 

DrSc. 

Ostatní  

s vedeckou 

hodnosťou 

Ostatní 

bez 

vedeckej 

hodnosti 

TF TU 29,5 6 8 0 14,45 1,05 

  
      

podiel v % 100,0 % 20,34 27,12 

 

48,98 3,56 

v roku 2014 

 

19,07 22,24 

 

51,51 7,18 

rozdiel v % 

 

1,27 4,88 

 

-2,53 -3,62 
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Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v roku 2015 podľa zdrojov platenia: 

 

 Platení z dotácie Platení z iných zdrojov Spolu 

Vysokoškolskí 

učitelia spolu 
26,056 2,021 28,077 

– z toho: profesor 5,66 0,34 6,00 

docent 6,58 0,587 7,167 

– odborní asistenti 12,669 1,009 13,678 

– asistenti 1,146 0,086 1,232 

Odborní 

zamestnanci: 
4,66 0,34 5,00 

z toho pre oblasť IT 1,0 0 1,00 

Administratívni 

zamestnanci spolu 
7,255 0,746 8,001 

Výskumní 

a umeleckí 

zamestnanci 

0,87               0,13 1,00 

Prevádzkoví 

zamestnanci 
3,124               0,29 3,414 

 

Spolu TU: 
41,964           3,527 45,491 

 

Vedecký a umelecký kvalifikačný rast pedagógov (interných) a doktorandov 

 

 PhD., ThDr. doc. prof. ThLic. 

2014 2 2 0 0 

2015 2 1 0 0 

 

 

IX. Sociálna problematika 

 

Sociálne štipendium z dotácie Ministerstva školstva SR v roku 2015 poberalo 12 

študentov v celkovom objeme 10 890 €, čo predstavuje pokles o 2 490 € oproti roku 2014. (V 

roku 2014 poberalo sociálne štipendium 15 študentov v celkovom objeme 13 380 €.) 

 

Doktorandské štipendium v roku 2015 poberali 9 doktorandi v celkovej výške 32 095 € 

v takomto členení: 

– 1 doktorand z účelovej dotácie Ministerstva školstva SR na miesto pridelené pred 

rokom 2012 v celkovom objeme 1 828 €, 

– 4 doktorandi z neúčelovej dotácie Ministerstva školstva SR na miestach nepridelených 

po 1. 9. 2012 v celkovej výške 19 995 €, 

– 3 doktorandi z bežného účtu Teologickej fakulty v celkovej výške 9 049 €, 

– 1 doktorand z bežného účtu Trnavskej univerzity v celkovej výške 1 223 €. 

 

V roku 2015 motivačné štipendium z dotácie Ministerstva školstva SR bolo priznané 17 

študentom dennej formy štúdia vo výške 4 620 €. (V roku 2014 bolo vyplatených 4 895 € pre 

19 študentov v dennej forme štúdia.) Toto motivačné štipendium bolo priznané za vynikajúce 
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plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, 

vývoja.  

 

V roku 2015 bolo priznané štipendium z vlastných zdrojov (prospechové) 14 študentom 

vo výške 2 800 € a štipendium z vlastných zdrojov za dosiahnutie vynikajúceho výsledku 

v oblasti štúdia 7 študentom vo výške 700 €. 

 

Ubytovanie 

 

Naša fakulta nevlastní nijaký študentský domov, preto sme študentom, ktorí mali záujem, 

v roku 2015 zabezpečili ubytovanie v týchto ubytovacích zariadeniach: 

• Školský internát strednej odbornej školy drevárskej, Ivanská cesta 25, 821 04 Bratislava 

• Vysokoškolský internát Svoradov, Svoradova 13, Bratislava 

 

Podmienky zabezpečenia praxe pre študentov 

 

Študenti programu NOR a SPsR v rámci prvého ročníka letného semestra vykonávajú 

prax formou exkurzií v sociálnom zariadení. Podmienkou je navštívenie aspoň 2 zariadení 

a oddelenia UPSVaR, aby získali prehľad o systéme sociálnych služieb, ich organizačnej 

štruktúre, formách a metódach poskytovania sociálnej pomoci občanovi v sociálnej núdzi. 

V druhom ročníku je prax zameraná na výber jedného zariadenia pre kategóriu deti, mládež 

a rodina. Prax je zameraná na zariadenie, alebo na kontakt s rodinou. Pripravuje študenta na 

pozorovanie a vedenie rozhovoru v rámci aktivít zameraných na pomoc a posilnenie rodiny. 

Tretí ročník je zameraný na služby poskytované seniorovi formou skupinovej a individuálnej 

práce s klientom, na spracovanie individuálneho plánu pre seniora.  

Štvrtý ročník je zameraný na sociálne služby zamerané na vybranú cieľovú skupinu resp. 

vybraného klienta, s ktorým študent pracuje pod supervíziou. Študent sa učí využívať 

individuálny prístup ku klientom, viesť rozhovor, spracovať individuálny plán rozvoja 

osobnosti.  

V piatom ročníku študent spracováva projektový zámer komunitného charakteru tak, aby 

služby boli poskytované a pripravované pre každú cieľovú skupinu, ktorá žije v danej miestnej 

lokalite.  

Stretnutie a supervízia pre prax sa realizujú v zácvikovom stredisku, ktorým je komunitné 

centrum pre rodinu „Spájame generácie“ v Dúbravke na ul. Bazovského 6. Študent sa tu 

pravidelne stretáva s pedagógom zodpovedným za prax a je supervízne sprevádzaný.  

V rámci projektu KEGA, realizovaného katedrou NOR sa študenti zúčastňujú v každom 

semestri na trojdňovej tzv. efektívnej praxi, kde si pod supervíziou vyučujúcich trénujú svoje 

zručnosti pri práci s osobami so špecifickými potrebami, napríklad s telesne postihnutými 

mladými ľuďmi, s rodinami s postihnutým dieťaťom a podobne. Tieto praxe sú zároveň časom 

vzdelávania v zručnostiach counsellingu, ktorý katedra ponúka v rámci riadneho vyučovania. 

Pre študentov je zabezpečená odborná prax v nasledujúcich zariadeniach: 

Samária – charitné zariadenie pre ľudí s postihnutím 

Centrum na podporu rodiny – Trnava 

Áno pre život – nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby – zariadenie 

núdzového bývania pre týrané ženy: práca s deťmi a so ženami, asistencia sociálnym 

pracovníkom 

Senecio – domov pre seniorov a hospic, Devínska Nová Ves 
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Nemocnica milosrdných bratov – geriatrické oddelenie 

Hospic Dom Božieho milosrdenstva, n. o. – asistencia sociálnym pracovníčkam v hospici, ako 

aj v Domove sociálnych služieb pre seniorov a nevyliečiteľne chorých ľudí 

Inštitút Krista Veľkňaza – zariadenie núdzového bývania – Dom Márie Magdalény: asistencia 

sociálnym pracovníčkam pri práci s rôznymi cieľovými skupinami sociálnych klientov 

Archa – domov sociálnych služieb pre ľudí s telesným alebo aj mentálnym postihnutím: 

asistencia sociálnym pracovníkom pri práci s klientmi 

Domov svätého Jána z Boha – zariadenie, pre ľudí bez domova: práca s klientmi v útulku – 

rozhovor a voľnočasové aktivity   

Útulok sv. Lujzy de Marillac – pre chorých ľudí bez domova: práca s klientmi v útulku, 

rozhovor a voľnočasové aktivity  

Sposa – spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – Bratislava  

Autistické centrum – práca s deťmi 

Centrum pomoci pre rodinu – práca s rodinami v kríze a po rozvode 

Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy – práca s rodinami, s deťmi, 

administratívna pomoc 

 

 Okrem týchto  

Okrem týchto zariadení si študenti môžu nájsť zariadenia aj v blízkosti svojho okolia, s 

ktorým potom uzatvárame zmluvu tak, aby spĺňali nároky praxe v danom ročníku.  

Študenti zo študijného programu náuka o rodine majú možnosť prehĺbiť a rozšíriť si svoje 

poznatky a zručnosti v praxi prostredníctvom seminárov a konferencií, ktoré organizuje 

Katedra náuky o rodine Teologickej fakulty TU s cieľom posilniť študentov v zručnosti 

individuálneho sprevádzania klienta.  

Iná činnosť 

 

Zamestnanci a učitelia majú možnosť zúčastniť sa každý utorok na spoločnej svätej omši. 

Tradičný mikulášsky večierok, ktorý organizujú študenti fakulty, je očakávanou udalosťou. Na 

záver občianskeho roka sa stretávajú zamestnanci s vedením fakulty na tradičnej vianočnej 

kapustnici.  

 

 

X. Podporné činnosti vysokej školy 

Fakultná knižnica 

 

Fakultnú knižnicu Teologickej fakulty TU v Trnave zriadil dekan TF TU 1. decembra 

2001. Je akademickou knižnicou, ktorá poskytuje svoje služby najmä vedecko-pedagogickým 

pracovníkom TF TU, študentom všetkých foriem štúdia na TF TU a odbornej verejnosti. 

Profilácia knižničného fondu súvisí s výučbovými predmetmi TF TU a jeho hlavnú časť tvorí 

literatúra z oblasti filozofie a teológie. Knižničný fond je majetkom Spoločnosti Ježišovej. 

Knižnica spracováva dokumenty v automatizovanom knižničnom-informačnom systéme 

Dawinci. V roku 2015 sme pokračovali v oprave bibliografických záznamov a celkovo sme 

opravili 700 bibliografických záznamov kníh. Vymazali sme nepotrebné 7XX polia 

v bibliografických záznamoch periodík (asi 2 000 záznamov), aby sme tak zlepšili ich 

prehľadnosť. Opravili sme signatúry v sekcii súborné vydania cirkevných otcov, 

v bibliografických záznamoch, aj fyzicky na dokumentoch. Začali sme s triedením 

nespracovaných dokumentov v sklade. Neprofilovú a duplicitnú literatúru sme darovali 
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Domovu použitých kníh (18 škatúľ) a Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity 

v Ružomberku (25 škatúľ).  

V spolupráci so Slovartom G. T. G. s. r. o. sme v priestoroch knižnice v dňoch od 16. do 

20. februára 2015 uskutočnili výstavu odbornej literatúry. 

V rámci programu Erazmus navštívilo knižnicu 5 knihovníkov z Teologickej fakulty 

Sapientia v Budapešti. S kolegami z Maďarska sme nadviazali aktívnu spoluprácu v oblasti 

výmeny dokumentov. 

Stav knižničného fondu k 31. 12. 2015 bol 40 388 knižničných jednotiek, z toho ročný 

prírastok 1 465 dokumentov. Z dôvodu poškodenia alebo zastarania bolo vyradených 36 

knižničných jednotiek. Celkové finančné náklady na nákup knižničného fondu boli 11 895 €. 

  

Akvizícia 2015 

Prírastok knižničných jednotiek 1 465 

z toho kúpou 391 

z toho darom 814 

z toho výmenou 11 

z toho inak 249 

z toho prírastok kníh 976 

z toho prírastok iných dok. (kvalifikačné práce) 102 

Celkový stav knižničného fondu 40 388 

 

 

Počet titulov dochádzajúcich periodík 33 

z toho zahraničných periodík 15 

 

Výpožičné služby patria k základným službám knižnice. Knižnica je otvorená počas 

semestra 40 hodín týždenne a počas skúškového obdobia 36 hodín. Počas semestra je otvorená 

trikrát do mesiaca aj v sobotu.  

V študovni je k dispozícií 18 študijných miest s 11 počítačmi. V roku 2015 knižnica 

dostala 4 nové počítače, ktoré nám pomohli zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb. 

  

Knižničné služby 2015 

Výpožičky spolu 4 450 

z toho absenčné výpožičky 3 033 

z toho prezenčné výpožičky 1 417 

z toho prezenčné periodiká 349 

Počet vypracovaných rešerší 22 

Registrovaní používatelia 269 

z toho poslucháči VŠ 165 

 

Vďaka projektu NISPEZ má TF TU naďalej prístup k databázam Knovel, ProQuest 

Central, Scopus, SpringerLink, Web of Knowledge (Web of Science, Current Contents Connect, 

Essential Science Indicators, Conference Proceedings), Wiley InterScience. V rámci národnej 

licencie bol zabezpečený aj prístup na databázy Ebsco. Na základe predplatného UK TU 

v Trnave máme prístup aj ku kolekciám Ebrary Academic Complete a JSTOR (Art & Sciences 

Complement, Art & Sciences II). Kolekcia databáz sa v roku 2015 rozšírila o Central and 

Eastern European Online Library a Mediae Latinitatis Lexicon Minus Online. 
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V študovni je na jednom počítači nainštalovaná elektronická edícia diel sv. Augustína 

Corpus Augustinianum Gissense, ktorý je jedinečným nástrojom na štúdium pre záujemcov 

o latinskú ranokresťanskú literatúru. 
 

 

Informačné a komunikačné technológie  

 

Vybavenie výpočtovou technikou 

Na fakulte je vybudovaná počítačová sieť, ktorú spravuje fakultný správca siete. Na 

zabezpečenie jej fungovania a bežného využívania je vyhradený fakultný server HP ProLiant 

DL160G6, ktorý je napojený na záložný zdroj APC-Smart UPS 7500. Celá sieť je pripojená na 

celosvetovú sieť Internet a Slovenskú akademickú dátovú sieť vedeckých inštitúcií a vysokých 

škôl na Slovensku, čo otvára neobmedzené možnosti pri získavaní najnovších, aj 

archivovaných informácií tak pracovníkom fakulty, ako i študentom. Študenti majú možnosť 

využívať 9 multimediálnych PC Lenovo ThinkCentre E50. Jednotlivé katedry, oddelenia 

a referáty fakulty sú vybavené osobnými počítačmi s príslušenstvom a laserovými tlačiarňami. 

Využívajú sa programové produkty knižničného systém DAWINCI, pre študijné oddelenie 

program MAIS a pre ekonomickú a personálnu agendu programový produkt SAP projekt 

SOFIA. 

V roku 2015 sa našej fakulte podarilo získať projekt Computerausstattung für die 

Theologische Fakultät (15 počítačov pre TF TU) – z tohto projektu sa zakúpili počítače, ktoré 

sa použili na obnovu technického zabezpečenia výučby a vedeckej činnosti na fakulte. Boli 

rozmiestnené na katedrách, v knižnici, na študijnom a ekonomickom oddelení a na sekretariáte 

dekana. 

 

Stav PC v Centre spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach 

 
Rok Stav Prírastok 

2011 6 PC, 1 tlačiareň, 2 skenery, 2 multifunkčné zariadenia 1 notebook 

2012 7 PC, 1 tlačiareň, 2skenery, 2 multifunkčné zariadenia  

2013 7 PC, 1 tlačiareň, 2 skenery, 2 multifunkčné zariadenia  

2014 7 PC, 1 tlačiareň, 2 skenery, 2 multifunkčné zariadenia 1 PC, 1 tlačiareň 

2015 2 PC, 2 Ntb, 2 tlačiarne, 2 skenery, 1 multifunkčné 

zariadenia 

1 PC, 1 Ntb 

 

 

 

Stav PC na TF TU 

 
Rok Stav Prírastok 

2011 56 PC, 2 kopírky, 20 tlačiarní, 6 skenerov 2 PC, 1 notebook 

2012 48 PC, 2 kopírky, 19 tlačiarní, 5 skenerov 2 PC, 5 tlačiarní 

2013 50 PC, 2 kopírky, 22 tlačiarní, 5 skenerov Duplikátor DVD, 2 tablety 
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2014 43 PC, 2 kopírky, 19 tlačiarní, 4 skenery, duplikátor 

DVD, 2 tablety 

2 PC, 4 Ntb, 1 projektor 

2015 40 PC, 4 Ntb, 2 kopírky, 17 tlačiarní, 4 skenery, 

duplikátor DVD, 2 tablety 

14 PC, 3 Ntb, 1 tlačiareň 

 

XI. Rozvoj fakulty  

 

Naša fakulta nie je len akademickým programom, ktorý by sa vyčerpal v prednáškových 

miestnostiach. Jej úsilím je rozvoj takých vzájomných vzťahov poznania a priateľstva, ktoré by 

aj pri menšom počte študentov vytvorili živú komunitu, venujúcu sa intelektuálnemu úsiliu tak 

jednotlivca, ako i spoločenstva. V tomto duchu sa realizovali viaceré podujatia s úmyslom 

prispieť ku komplexnému rozvoju študentov, ako napr. organizovanie výstav výtvarného 

umenia v átriu budovy.  

V rámci významnej udalosti, slávnostnej inaugurácie dekana TF TU doc. ThLic. Miloša 

Lichnera SJ, D.Th., na ktorej sa zúčastnili dekani všetkých teologických fakúlt zo Slovenska, 

z Čiech a zo zahraničia, sa uskutočnila vernisáž výstavy moderných ikon Andrey Čepišákovej. 

Ďalšou tvorivou aktivitou v tejto oblasti bolo organizovanie a realizácia workshopu „Jezuitské 

divadlo – integrálna vzdelávacia a výchovná metóda“. Študenti sa mohli stretnúť 

s problematikou hľadajúcich, utečencov a stratených. Počas tejto iniciatívy bol predstavený 

veľmi zaujímavý herecký projekt „Divadlo bez zábran“.  

Aj tento rok ostalo hlavným zámerom fakulty v oblasti rozvoja udržať stabilné 

podmienky a prinášať stimulujúce podnety pre jej dlhodobo kvalitatívny rast. Rozvojové 

aktivity sa týkali všetkých základných oblastí života fakulty – vzdelávacej a vedeckovýskumnej 

činnosti, zlepšovania materiálneho vybavenia fakulty, rozširovania spolupráce v oblasti 

zahraničných a vonkajších vzťahov a skvalitňovania personálneho obsadenia. Vo vzdelávacej 

činnosti sa prehodnotili jej výsledky so zvláštnym zreteľom na kvalitu a odbornosť študentov. 

Podnikli sa konkrétne kroky pomoci študentom pri vytváraní odborných výstupov ich štúdia s 

cieľom výchovy konkurencieschopných absolventov. 

Od septembra 2012 pokračuje projekt spolupráce s TV Lux, ktorá raz do týždňa vysiela 

celoživotné vzdelávanie Univerzity tretieho veku. Jednotlivé záznamy si možno pozrieť 

súčasne aj cez internetovú stránku http://tftu.sk/utv/. V rámci vzdelávacej a podnikateľskej 

činnosti pokračoval dvojročný formačný program pre rehoľné sestry a rehoľných bratov v 

samostatných blokoch. Podľa google statistics tento program patrí k najsledovanejším 

vzdelávacím programom v TV Lux. Ako prvé na Slovensku sa otvorilo teologické vzdelávanie 

pre Univerzitu tretieho veku v maďarskom jazyku. Kvôli efektívnejšej a účinnejšej 

masmediálnej komunikácii bola vytvorená nová webstránka fakulty.  

 V oblasti vedeckovýskumnej činnosti sa potreby vedy a výskumu pokrývali z dotácie na 

vedu a výskum, z grantov VEGA, z medzinárodných grantov a interných zdrojov fakulty. 

Zatiaľ nie je dostatočné krytie potrieb vedy a výskumu. Chýbajú najmä prostriedky na 

výraznejšiu stimuláciu učiteľov v oblasti vedy.  

Fakulta venovala pozornosť rozvoju zahraničných vzťahov rôznymi formami a 

aktivitami. Jednou z foriem bolo hosťovanie zahraničných pedagógov na našej fakulte a 

prednášky našich pedagógov na zahraničných fakultách. Fakulta ponúkla vyučovanie 

vybraných predmetov v anglickom jazyku. V rámci spolupráce sa uskutočnili viaceré spoločné 

iniciatívy pri tvorbe vzdelávacích projektov, najmä s Teologickou fakultou Sapientia v 

Budapešti a pri organizovaní medzinárodných konferencií s pedagógmi z Univerzity kardinála 

Stefana Wyszyńského vo Varšave. Začali sa prípravy na vstup do stredoeurópskeho 
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výmenného programu pre univerzitné štúdiá CEEPUS, s úmyslom väčšej možnosti 

akademických mobilít a rozvoja vedeckovýskumnej spolupráce.  

V rozvoji medzinárodných vzťahov svojimi kultúrnymi aktivitami aj naďalej pokračovala 

Schola Gregoriana „Gloria Dei – homo vivens“ aktívnou účasťou na rôznych medzinárodných 

vystúpeniach.   

Iniciatívy o rozvoj spolupráce sa uskutočnili aj na úrovni domácich vzťahov. Fakulta 

dlhodobo zabezpečuje vedeckovýskumnú spoluprácu s ostatnými teologickými fakultami na 

Slovensku organizovaním spoločných vedeckých konferencií, komisií a iných odborných 

činností.     

Rozvoj nastal aj v prehodnocovaní a optimalizácii vyučovacieho procesu a 

vedeckovýskumnej činnosti. Pozornosť sa ešte viac zamerala na kvalitu pedagogického procesu 

s dôrazom na inováciu obsahovej náplne predmetov vzhľadom na nové poznatky a požiadavky. 

 Znovu sa overoval plán rozvoja ľudských zdrojov. Pravidelnými stretnutiami dekana 

fakulty s internými pedagógmi bolo podporené a plánované efektívne využitie ich 

zamestnanosti a dohodnutý plán etáp kariérneho rastu. 

 

 

XII. Medzinárodné aktivity fakulty 

  
Zoznam zahraničných univerzít, s ktorými máme podpísanú dohodu Erasmus + 

1. Karlova univerzita v Prahe, Teologická fakulta, Česká republika 

2. Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika 

3. Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach, Teologická fakulta, Česká republika 

4. Katholische Universität Eichstätt – Ingolstadt, Nemecko 

5. Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt am Main, Nemecko 

6. University of Ljubljana, Faculty of Theology, Slovinsko  

7. Sofia University St. Kliment Ohridski, Teologická fakulta, Sofia, Bulharsko 

8. Katholieke Universiteit Leuven, Belgicko 

9. Heythrop College, University of London, Londýn 

10. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego vo Varšave, Teologická fakulta, Poľsko 

11. Bobolanum, Papieski Wydział Teologiczny, Varšava, Poľsko 

12. Opole University, Teologická fakulta, Poľsko 

13. Pázmány Péter Catholic University, Teologická fakulta, Budapešť 

14. Západočeská univerzita v Plzni, Česká republika  

15. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole, Poľsko  

16. Akademia Ignatianum w Krakowie – Wydział Filozoficzny, Poľsko  

17. Sapientia School of Theology, Budapest, Maďarsko  

 

 

 

 

Teologická fakulta sa aktívne zapája do spolupráce v nasledujúcich medzinárodných 

organizáciách:  

 

1.  European Society for Catholic Theology (ESCT) 

2.  Academics at Jesuit Universities and Schools (ASJEL) 

3.   The International Committee on Jesuit Higher Education (ICJHE) 

4.  European Jesuit Network – Scribani 
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XIII. Systém kvality  

 a) Manažment vysokej školy 

 

V súlade so štatútom Rady Trnavskej univerzity v Trnave pre zabezpečovanie kvality 

(ďalej „rada pre kvalitu“), ktorá je poradným orgánom rektora Trnavskej univerzity v Trnave v 

oblasti zabezpečovania kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania (ďalej len 

„zabezpečovanie kvality“) v zmysle § 87a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách (ďalej 

len „zákon“), Rada Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pre zabezpečovanie 

kvality aj v roku 2015 pokračovala v systematickej implementácii vnútorného systému kvality 

poskytovaného vysokoškolského vzdelávania.  

 

b) Vzdelávanie 

 

V roku 2015 fakulta pokračovala v integrácii systematických krokov smerujúcich 

k dosiahnutiu požadovanej úrovne kvality v oblastiach, ktoré boli identifikované ako prioritné 

v predchádzajúcom roku. Ide najmä o proces tvorby, schvaľovania, monitorovania 

a pravidelného hodnotenia študijných programov, oblasť zabezpečovania kvality 

vysokoškolských učiteľov, ako aj zavádzania kritérií a pravidiel hodnotenia študentov do 

vzdelávacieho procesu. 

Neustále monitorovanie a pravidelné hodnotenie študijných programov sa orientuje na aktuálnu 

potrebu spoločnosti a praxe s prihliadaním na nutnosť zabezpečiť súlad so štátnymi 

akreditačnými kritériami. Jednotlivé katedry sa zameriavajú na spojenie vzdelávania, výskumu 

a praxe, ako aj na dostupnosť najaktuálnejších učebných zdrojov. Pokračujúcim projektom 

činnosti klubu absolventov Alumni je utváranie a pravidelné obnovovanie databázy 

absolventov s uvedenými kontaktnými údajmi a ich aktuálnou pracovnou pozíciou, keďže 

komunikácia s absolventskou základňou je jedným z nevyhnutných predpokladov presahu 

pôsobenia fakulty smerom do praxe a terénu. Fakulta vytvorila nástroj pre každoročné 

zisťovanie uplatnenia na trhu práce v podobe získavania spätnej väzby od absolventov 

prostredníctvom cielenej ankety, sprístupnenej na webovej stránke fakulty. Zámerom takto 

zozbieraných informácií je kontinuálne revidovanie informačných listov predmetov v súlade 

s profilom absolventa, potrebami praxe a najnovšími vedeckými poznatkami.  

Pluralita v zmysle zastúpenia všetkých strán podieľajúcich sa na vzdelávacom procese je 

zabezpečovaná zapájaním študentov do aktivít zameraných na hodnotenie študijných 

programov. Popri zabezpečení numericky adekvátnej a aktívnej účasti zástupcov študentov 

v Akademickom senáte, ako aj v Rade Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pre 

zabezpečovanie kvality bol vytvorený postup dotazníkového zberu spätnej väzby priamo 

v rozhraní „študent“ v univerzitnom elektronickom modulárnom systéme MAIS, ktorý sa 

vyhodnocuje a jeho výsledky sú zverejňované na webovej stránke fakulty. 

 

Ďalšou kľúčovou oblasťou rozvoja je zabezpečovanie kvality vysokoškolských učiteľov. 

Zámerom v tejto oblasti je kontinuálne sledovanie a zabezpečovanie kvality odbornej úrovne 

pedagogických pracovníkov, jej dlhodobého udržiavania a rastu. Vychádza zo všeobecných 

požiadaviek na pracovníka a z potrieb fakulty. Fakulta dohliadala na to, aby vysokoškolský 

učiteľ bol kvalitným nositeľom vedomostí a skúseností v predmete, ktorý vyučuje. Pri 

posudzovaní primeraného personálneho zabezpečenia sa na fakulte vychádza z princípu, že na 

zabezpečenie výučby v každom študijnom programe musí mať univerzita k dispozícii 

dostatočný počet vysokoškolských učiteľov v pracovnom pomere na ustanovený týždenný 

pracovný čas, aby títo učitelia spolu s garantom boli schopní plynulo a trvalo udržiavať kvalitu 

vzdelávacieho procesu a aby zabezpečili rozvoj študijného programu. Preto bolo nevyhnutné 

monitorovať štruktúru personálneho obsadenia fakulty z pohľadu kvalifikačného rastu v súlade 
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s kritériami ministerstva školstva, ako aj nezávislých hodnotiacich organizácií a orientovať sa 

na zabezpečovanie zvyšovania počtu profesorov a docentov z celkového počtu všetkých 

učiteľov. V rámci kariérnej stratégie fakulty sa už tretí rok uplatňuje implementovaný 

flexibilný bodový systém hodnotenia pedagógov, ktorý zohľadňuje interné a externé kritériá 

kvality, ale aj osobnostnú profiláciu, čo umožňuje exaktnejšie a efektívnejšie monitorovať 

a ďalej stimulovať vedeckovýskumnú činnosť akademických zamestnancov fakulty, či 

hodnotiť ich pedagogický výkon. Súčasťou tohto procesu bolo monitorovanie spätnej väzby 

študentov na kvalitu vzdelávania, s cieľom iniciovať konkrétne zlepšenia. Rovnako 

monitorovanie sebahodnotenia akademických zamestnancov fakulty prostredníctvom 

kariérnych osobných listov je v tomto ohľade zdrojom relevantných informácií, dotvárajúcich 

komplexný obraz o aktuálnej situácii v oblasti kvality personálneho zabezpečenia 

vzdelávacieho procesu, ktorý umožňuje efektívnejšie orientovať rozvoj fakulty v dlhodobom 

horizonte. 

 

Uplatňovanie relevantných kritérií a pravidiel hodnotenia študentov je ďalšia prioritná 

oblasť zvyšovania kvality vzdelávania na TF TU. Hodnotenie študentov poskytuje fakulte 

cenné informácie o účinnosti a komplexnosti vzdelávacieho procesu. Cieľom je 

transparentnosť, objektívnosť a jednotnosť dodržiavania kritérií hodnotenia študentov, pravidiel 

a podmienok na postup do vyššieho stupňa štúdia a na udelenie akademického, resp. vedeckého 

titulu. Pravidelná revízia informačných listov jednotlivých študijných programov, s dôrazom na 

súlad informácií týkajúcich sa podmienok a kritérií hodnotenia študentov so stanovenými 

cieľmi patrí k neodmysliteľnej rutine fakulty. V tomto procese bolo nevyhnutné zabezpečiť 

a kontrolovať súlad fakultných pravidiel hodnotenia so zákonom a vnútornými predpismi 

fakulty. Nevyhnutnou súčasťou tohto procesu sa stala pravidelná reflexia úrovne vedomostí a 

zručností študentov na rokovaniach katedier, kolégií dekana či na stretnutiach vedenia fakulty s 

vedúcimi jednotlivých katedier, zverejňovanie počtov študentov zapojených do výskumnej, 

vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti, zostavovanie personálneho obsadenia štátnicových komisií 

adekvátne ku štruktúre a obsahu štátnych skúšok. Jednou z úloh, ktorú fakulta identifikovala 

ako prioritnú, je orientovať sa aj v hodnotiacom procese na uplatnenie v praxi zacielením 

skúšania na vzťah k prakticky využiteľným poznatkom, zručnostiam a kompetenciám. 

Čoraz dôležitejšou súčasťou zvyšovania kvality vzdelávania je podpora mobilít študentov 

poskytovaním čo najpodrobnejších informácií o možnostiach a podmienkach štúdia a stáží 

študentov fakulty v zahraničí, tiež úsilie akceptovať čo najvyšší počet zahraničných študentov 

u nás (ERASMUS). 

 

c) Mimokurikulárna a voľnočasová činnosť 

 

Dôležitou súčasťou v oblasti starostlivosti o študentov je utváranie podmienok pre 

voľnočasové aktivity prostredníctvom občasnej ponuky návštev divadelných predstavení 

v SND či programom diskusného klubu Apeiron. Tradíciou je každoročné organizovanie 

mikulášskeho večierka, ktorý samostatne pripravujú študenti pre študentov a pedagógov, a tým 

sa podieľajú na dotváraní atmosféry školy. Zaujímavým rozšírením týchto aktivít v roku 2015 

bola príprava a prezentácia už druhej divadelnej hry naštudovanej v spolupráci študentov 

a pedagógov. 

Študenti majú v prípade záujmu možnosť rekreácie aj formou športových činností. 

K najatraktívnejším už tradične patrí ponuka každoročnej reprezentácie fakulty na 

univerzitných športových dňoch, na ktorých sa zúčastňujú študentské volejbalové a futbalové 

tímy TF TU. 

Fakulta poskytuje priestory pre rôzne pastoračné aktivity, ako sú napríklad duchovné 

cvičenia vo všednom dni. V uplynulom roku sa v rozvrhu cielene vyhradil časový interval pre 
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fakultné omše v školskej kaplnke, takže sa na nich môžu zúčastniť všetci študenti, čo sa 

prejavilo zvýšeným záujmom. 

Átrium fakulty, ktoré bolo v predchádzajúcom roku na základe spätnej väzby študentskej 

časti akademickej obce redizajnované tak, aby rozvinulo sociálno-estetický potenciál 

spoločných priestorov fakulty, sa stalo obľúbeným miestom stretávania študentov 

v mimoučebnom čase, či miestom realizácie spoločensko-kultúrnych udalostí. Z nich možno 

spomenúť napríklad výstavy Krížové cesty očami Fera Guldana a výstavu moderných ikon 

Andrey Čepišákovej ako sprievodnú akciu inaugurácie dekana TF TU. 

Integráciu teoretického aspektu vzdelávania s praktickým rozmerom predstavoval aj 

v roku 2015 dobrovoľnícky projekt asistencie v rodinách, realizovaný v rámci spolupráce 

Centra pre rodinu v Dúbravke s Katedrou náuky o rodine TF TU, do ktorého sa zapojili 

študenti z viacerých ročníkov bakalárskeho, ako aj magisterského štúdia. 
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XIV Kontaktné údaje  

 
Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 

Kostolná 1, P. O. Box 173 

814 99 Bratislava 

IČO: 318 252 49 

DIČ: SK 202 117 7202 

 

Ing. Ľubica Kollárová, tajomníčka TF TU    (tel. č. 02 52 77 54 20) 

Mgr. Martin Šarkan, PhD., prodekan pre sociálnu starostlivosť a študentov,  

vnútorný systém kvality a vzdelávanie    (tel. č. 02 52 77 54 61) 

doc. PhDr. Rastislav Nemec, PhD., prodekan pre vedu a výskum, edičnú, vydavateľskú,  

projektovú činnosť a legislatívnu činnosť    (tel. č. 02 52 77 54 21) 

Miroslava Jusková OSF, Th.D., prodekanka pre zahraničné a vonkajšie vzťahy, 

stratégiu a rozvoj fakulty a styk s verejnosťou    (tel. č. 02 52 77 54 21) 

Mgr. Iveta Zmeková, riaditeľka knižnice    (tel. č. 02 52 77 54 25) 

Ing. Mária Demková, vedúca študijného oddelenia   (tel. č. 02 52 77 54 12) 

Ing. Miroslava Fabianová, referentka pre vedu a výskum  (tel. č. 02 52 77 54 31) 

 

 

 

 

 
20. 4. 2015 v Bratislave 

 

doc. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. 

dekan TF TU 

 

 


