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

Študijné programy základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie, kresťanská filozofia, 
náuka o rodine, formácia a vedenie spoločenstiev, katolícka teológia, sociálna práca so zameraním na 
rodinu sú zamerané na kresťanskú filozofiu, katolícku teológiu, otázky manželstva a rodiny a na 
formáciu a vedenie spoločenstiev.



Organizačná štruktúra TF TU v roku 2013



Orgány TF TU a poradné grémiá 

Akademický senát Teologickej fakulty Trnavskej univerzity k 31. 12. 2013:

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.
doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.
doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD.
ThDr. Cyril Šesták, PhD.

Členovia za študentskú časť: Bc. Mgr. Tomáš Gerboc
Bc. Petronela Lesanská

       Bc. Mgr. Stanislav Orečný
       Ing. Peter Vnučák

Vedecká rada Teologickej fakulty Trnavskej univerzity k 31. 12. 2013:

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

Členovia: prof. ThDr. Anton Adam, PhD.
doc. Dr. theol. Gloria Braunsteiner, PhD. 
prof. ThDr. Ladislav Csontos, PhD.
prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský, PhD.
doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.
prof. Dr. hab. Józef Kulisz 
prof. ThDr. Ivan Kútny, PhD.
doc. ThDr. Jozef Kyselica, PhD.
doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD.
prof. PhDr. Jana Levická, PhD.
doc. PhDr. Rastislav Nemec, PhD.
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD.
prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.

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

Poradné grémiá dekana



Vedenie TF TU:

Dekan: ThLic. Miloš Lichner, 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, Th.D.
Tajomníčka fakulty: Ing. Ľubica Kollárová
Predseda akademického senátu: Mgr. Lukáš Jeník, PhD.

Kolégium TF TU:
Dekan: ThLic. Miloš Lichner, 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, Th.D.
Tajomníčka fakulty: Ing. Ľubica Kollárová
Predseda akademického senátu: Mgr. Lukáš Jeník, PhD.
Ved. katedry kresťanskej filozofie: doc. PhDr. Rastislav Nemec, PhD.
Ved. katedry biblických a historických vied: ThDr. Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD.
Ved. katedry systematickej teológie: Mgr. Jozef Žuffa, PhD.
Ved. katedry pastorálnej teológie, liturgiky
a kánonického práva: ThDr. Ján Ďurica, PhD.
Vedúci katedry náuky o rodine: doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD.
Riaditeľ Centra spirituality Východ Západ
Michala Lacka v Košiciach: PaedDr. Šimon Marinčák, PhD.
Vedúca študijného oddelenia: Martina Hodásová 



II. Prehľad najdôležitejších udalostí fakulty za uplynulý rok

V zahraničných vydavateľstvách bolo vydaných v roku 2013 päť monografií (v roku 2012 tri), 
z toho jedna monografia interného doktoranda Martina Csontosa.

V roku 2013 sme podstatne rozšírili ponuku prednášok pre poslucháčov Univerzity tretieho veku 
o ďalšie programy a tak môžu naši seniori navštevovať spolu päť špecializácií – východná kresťanská 
spiritualita, patristická a stredoveká kresťanská literatúra, kresťanské umenie, kultúra života a smrti 
a duchovné cvičenia v každodennom živote.

V spolupráci s televíziou Lux pokračujeme aj v akademickom roku 2013/2014 s vysielaním 
prednášok druhého ročníka UTV pre tých poslucháčov, ktorí nemôžu navštevovať prednášky osobne 
v Bratislave. Zároveň sa môžu poslucháči vrátiť k prednáškam aj v archíve TV Lux  a na internetovej 
stránke našej fakulty. 

Teologická fakulta získala v roku 2013 dva zahraničné granty, oba sú v spolupráci s Českou 
provinciou Spoločnosti Ježišovej.

Spomedzi fakultných ocenení v uplynulom roku dostal význačné ocenenie náš dlhoročný 
pedagóg, jezuita Dr.h.c. PhLic. Emil Krapka SJ, keď mu Trnavská univerzita udelila čestný doktorát 
za dlhoročnú pedagogickú a výskumnú činnosť.

V kategórii Knižný slovník získal prvé miesto Grécko-slovenský slovník od Homéra po 
kresťanských autorov našej odbornej asistentky Heleny Panczovej. Slovník získal zároveň aj titul Top 
produkt, ktorý sa udeľuje na základe hlasovania používateľov.

III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní

Teologická fakulta pravidelne informuje o možnostiach štúdia prostredníctvom zoznamu 
vysokých škôl na internete, informačných letákov, sociálnych sietí (facebook) a tiež prostredníctvom 
facebookového klubu pre alumnov fakulty.

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 na naše odbory, ktoré ponúkame.

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:

27. 10. 2013 sa ThDr. J. Ďurica SJ, PhD., zúčastnil vo vysielaní TV Lux v relácii Medzi nebom 
a zemou.

8. 10. 2013 sa v relácii Prečo študovať na UTV? vo vysielaní TV Lux zúčastnili p. dekan 
ThLic. M. Lichner, D.Th., a p. prorektor prof. L. Csontos, spolu so študentkami M. Olečkovou a Z. 
Thüringerovou, aby odprezentovali tento program štúdia, určený na štúdium (aj z domu) pre široké 
skupiny obyvateľstva.

18. 11. 2013 o 20.30 sa v relácii Nikodém s názvom Ako rozlíšiť Boží zázrak od lži vo 
vysielaní TV Lux zúčastnil, spolu s ostatnými, dekan ThLic. M. Lichner, D.Th.

V rádiu Lumen sa v roku 2013 vysielalo niekoľko relácií s účasťou našich tvorivých 
zamestnancov: 23. 6. 2013 od 21.00 do 23.00 h sa v relácii Karmel s názvom Kultúrna  identita 
gréckokatolíkov vo svetle cyrilo-metodského dedičstva zúčastnil p. dekan ThLic. M. Lichner, D.Th.

25. 6. 2013 v čase od 20.30 do 22.00 h sa p. dekan ThLic. M. Lichner, D.Th., zúčastnil 
v relácii Duchovný obzor na tému Sv. Augustín a ranokresťanská Cirkev.

24. 12. 2013 v čase od 22.30 do 23.00 h sa p. dekan ThLic. M. Lichner, D.Th., zúčastnil na 
živom vysielaní rádia Lumen, ktoré bolo venované téme Narodenie Pána očami cirkevných otcov. Aké 
myšlienky o Vianociach nám zanechali sv. Augustín a ďalší muži viery?

31. 7. 2013 od 10.10 do 11.00 h sa v rozhovore venovanom jezuitom a jezuitskému životu 



v relácii rádia Regina zúčastnil ThLic. M. Lichner, D.Th.

Pre budúcich študentov, ktorí sa práve rozhodujú o svojom ďalšom štúdiu, poskytuje 
komplexné informácie portál Trnavskej univerzity v Trnave www.truni.sk a portál TF TU www.tftu.sk.

TF TU každý rok organizuje deň otvorených dverí a súčasne informuje verejnosť o svojich 
aktivitách v médiách TV Lux a Rádio Lumen.

a) Zoznam študijných programov, v ktorých Ministerstvo školstva SR priznalo TF TU 
právo konať štátne skúšky a realizovať vysokoškolské štúdium

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 
a katolícka 
teológia

formácia a vedenie 
spoločenstiev externá slovenský Bc.

22. 4. 2010 / 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

Učiteľstvo 
predmetov:

náboženská výchova 
v kombinácii denná slovenský Bc.

22. 4. 2010 / bez 
časového 
obmedzenia

náboženská výchova 
v kombinácii denná slovenský Mgr.

22. 4. 2010 / bez 
časového 
obmedzenia



b) Vyhodnotenie údajov o študentoch a ich štruktúre z pohľadu stupňov 
vysokoškolského vzdelávania, formy štúdia

V roku 2013 študovalo na Teologickej fakulte TU 124 študentov v dennom štúdiu a 54 
študentov v externej forme. 

V porovnaní s rokom 2012 fakulta zaznamenala v dennom štúdiu nárast o 7,82 %. Nárast bol 
v rámci študijných programov bakalárskeho štúdia. V externej forme štúdia zaznamenala fakulta 
pokles o 3,57 %. Ide o pokles z dôvodu neotvorenia prvého a druhého ročníka štúdia v bakalárskom 
a druhého ročníka v magisterskom študijnom programe náuka o rodine a prvého a druhého ročníka 
v bakalárskom študijnom programe formácia a vedenie spoločenstiev .

Na doplnenie uvádzame počet študentov:
stav k 31. 12. 2013 počet študentov
zanechanie štúdia (§ 66 ods.1 písm. a) zákona o vysokých školách) 22
neskončenie štúdia v termíne určenom podľa § 65 ods. 2 (§ 66 ods. 1 písm. b) 2
vylúčenie zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek (§ 66 ods. 1 písm. c) 8
žiadosti o prerušenie štúdia 9
prestup na iný študijný program 1

Tabuľka č. 1: Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2013

Fakulta

Stupe
ň 
štúdi

a

Denná 
forma

Externá 
forma Spolu

obča
nia 
SR

cud
zinc

i

obča
nia 
SR

cud
zinc

i
Teologická 

fakulta 1 63 5 29 0 97
2 48 0 22 0 70

 1+2 0 0 0 0 0
 3 8 0 3 0 11

Spolu fakulta 1 119 5 54 0 178

Tabuľka č. 1a: Vývoj počtu študentov (stav k 31. 10. daného roka)
Denná forma

Stupeň 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 91 98 84 77 62 68
2 52 60 57 50 44 48

1+2 26 15 2 0 0 0
3 10 11 11 13 9 8

Spolu 179 184 154 140 115 124

Externá forma
Stupeň 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 116 99 85 69 42 29
2 0 22 37 29 12 22

1+2 0 0 0 0 0 0
3 16 10 8 6 2 3

Spolu 132 131 130 104 56 54
V dennej aj v externej forme spolu

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 207 197 169 146 104 97



2 52 82 94 79 56 70
1+2 26 15 2 0 0 0

3 26 21 19 19 11 11
Spolu 311 315 284 244 171 178

c) Mobility študentov TF TU
V rámci programu Erazmus – študentské mobility študovali ôsmi naši študenti na 

zahraničných univerzitách.

Tabuľka č. 6: Prehľad akademických mobilít – študenti v akademickom roku 2012/2013 
a porovnanie s akademickým rokom 2011/2012

V roku 2011/2012

Fakulta

Fyzický 
počet 

vyslaných 
študentov

Počet osobomesiacov vyslaných študentov

Fyzický 
počet 

prijatých 
študentov

programy ES NŠP
iné 

(CEEPUS, 
NIL...)

Teologická fakulta 6 44,75 4
 
Spolu 6 44,75 4

V roku 2012/2013

Fakulta

Fyzický 
počet 

vyslaných 
študentov

Počet osobomesiacov vyslaných študentov

Fyzický 
počet 

prijatých 
študentov

programy ES NŠP
iné 

(CEEPUS, 
NIL...)

Teologická fakulta 8 45,75   
      
Spolu 8 45,75 0 0

Rozdiel 2013 
a 2012 2 0 0

d) Záujem o štúdium a výsledky prijímacieho konania

V roku 2013 si podalo prihlášku 86 uchádzačov na denné štúdium a 38 na externé štúdium. 

Mgr. – DŠ prihlásených zúčastnenýc
h nezúčastnených prijatých zapísaných

KF 2 2 0 1 0
Katolícka 
teológia 6 6 0 6 6

Náuka o rodine 17 16 1 16 15
25 24 1 23 21



Bc. – DŠ prihlásených zúčastnenýc
h nezúčastnených prijatých zapísaných

ZKF a KT 29 27 2 27 24
KF 2 2 0 2 0
Náuka o rodine 3 2 1 2 2
SPR 21 18 3 18 17

55 49 6 49 43

Bc. – EŠ prihlásených zúčastnenýc
h nezúčastnených prijatých zapísaných

Form. a ved. 
spol. 1 0 1 0 0

Náuka o rodine 3 3 0 3 1
SPR 9 9 0 9 10

13 12 1 12 11

Mgr. – EŠ prihlásených zúčastnenýc
h nezúčastnených prijatých zapísaných

Náuka o rodine 23 22 1 21 19
23 22 1 21 19

PhD. – DŠ prihlásených zúčastnenýc
h nezúčastnených prijatých zapísaných

Katolícka 
teológia 5 5 0 2 2

Systematická 
filozofia 1 1 0 1 1

6 6 0 3 3

PhD. – EŠ prihlásených zúčastnenýc
h nezúčastnených prijatých zapísaných

Katolícka 
teológia 2 2 0 2 2

Systematická 
filozofia 0 0 0 0 0

2 2 0 2 2

e) Absolventi vysokoškolského štúdia
V roku 2013 skončilo vysokoškolské štúdium 70 absolventov, z toho 23 absolventov 

externého bakalárskeho štúdia, 19 absolventov denného bakalárskeho štúdia, 12 absolventov 
externého magisterského štúdia, 14 absolventov denného magisterského štúdia, 1 absolvent denného 
doktorandského štúdia a 1 absolvent externého doktorandského štúdia. 

Jeden absolvent externého bakalárskeho štúdia a jeden absolvent denného magisterského 
štúdia prospeli s vyznamenaním.

Tabuľka č. 2: Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium v akademickom roku 2012/2013



Fakulta Stupeň 
štúdia

Denná forma Externá forma Spolu
občania SR cudzinci občania SR cudzinci

Teologická 1 19 0 23 0 42
 2 13 1 12 0 26
 1+2 0 0 0 0 0
 3 1 0 1 0 2

Spolu fakulta 1 33 1 36 0 70

f) Prehľad úspechov na národnej a medzinárodnej úrovni
Na návrh dekana Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave udelil rektor TU v Trnave 

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., 28. júna 2013 štyrom študentom Teologickej fakulty TU 
rektorskú pochvalu za zorganizovanie výstavy Krídla na cestách. Rektor univerzity počas osobného 
prijatia vysoko ocenil prístup študentov a pozval ich zorganizovať výstavu aj v priestoroch rektorátu 
TU v Trnave.

g) Ocenenia študentov v rámci vysokej školy
2. mája 2013 sa na našej fakulte uskutočnilo fakultné kolo ŠVOČ v odbore katolícka teológia 

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 sa na prvých troch miestach umiestnili:
1. Bc. Mgr. Stanislav Orečný: Prehistória a príprava Druhého vatikánskeho koncilu.
2. Bc. Matej Pinkas: Obraz Boha vo vybraných dielach C. S. Lewisa.
3. Veronika Pétiová:  Sviatosť pokánia podľa CIC 1983 v aktuálnej právnej úprave.

V odbore náuka o rodine sa umiestnili:
1. Radka Galková: Domáce vzdelávanie na Slovensku.
2. Bc. Matej Pinkas: Problematika šikanovania a jej zvládanie v školskom prostredí.
3. Petra Majerníková: Spájanie kresťanov na webe – Moja komunita.

Lukáš Porubský: Pornografia – zabitie ľudskej dôstojnosti

Bc. Júlia Dudová, študentka študijného odboru katolícka teológia v študijnom programe náuka 
o rodine, 2. ročník, magisterský stupeň, denná forma, Bc. Martina Kromková, študentka študijného 
odboru katolícka teológia v študijnom programe náuka o rodine, 2. ročník, magisterský stupeň, denná 
forma, Bc. Martin Horniak, študent študijného odboru katolícka teológia v študijnom programe náuka 
o rodine, 1. ročník, magisterský stupeň, denná forma, Bc. Peter Rucek, študent študijného odboru 
katolícka teológia v študijnom programe náuka o rodine, 1. ročník, magisterský stupeň, denná forma, 
dostali rektorskú pochvalu spojenú s odmenou za zorganizovanie výstavy a vernisáže s názvom Krídla 
na cestách na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave so sídlom v Bratislave. 

Mgr. Martin Csontos, študent študijného odboru systematická filozofia v študijnom programe 
systematická filozofia, 3. ročník, doktorandský stupeň, denná forma, získal z Trnavskej univerzity 
finančnú odmenu pri príležitosti Dňa učiteľov za najlepšie študijné výsledky v doktorandskom štúdiu.

IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania (UTV)

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

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



a poskytuje možnosť študovať starším, prevažne dôchodcom. Okrem troch ročníkov základného štúdia 
Božie slovo a vierouka; liturgia a sviatosti, aktuálne problémy teológie; morálna teológia a cirkevné 
dejiny, sme od akademického roka 2013/2014 otvorili aj päť špecializácií:

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. 

Kresťanské 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 
duchovné cvičenia sv. Ignáca možno 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 medicíne, médiách, 
politike, sociológii, pedagogike.

Pre poslucháčov, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu nemôžu zúčastniť osobne na prednáškach 
základného kurzu, pokračujeme s televíziou LUX vo vysielaní prednášok pre druhý ročník UTV. 

Na záver štúdia absolventi základného kurzu a externej formy štúdia získajú certifikát, 
poslucháči špecializácií získajú potvrdenie o ukončení jedného ročníka špecializácie. 

So seniormi sa na UTV pri TF TU pracuje veľmi dobre, dychtia po vedomostiach a majú 
radosť z nových poznatkov. 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.

V súčasnosti vedenie TF TU pracuje na novom webovom portáli, ktorý bude určený na online 
kurzy z oblastí filozofie, teológie a iných príbuzných odborov. K dispozícii má vynikajúce nahrávacie 
štúdio v priestoroch fakulty. Plánuje sa spustenie nových on-line kurzov od septembra 2014, 
s postupným rozširovaním ponuky on-line kurzov.

Akademický rok Počet študentov Z toho ženy
1999/2000 87
2000/2001 127
2001/2002 218
2002/2003 217
2003/2004 175
2004/2005 182 139
2005/2006 149 115
2006/2007 180 140
2007/2008 205 163
2008/2009 199 157
2009/2010 194 151
2010/2011 150 119
2011/2012 125 100
2012/2013 459 347
2013/2014 357 274



Akademický rok Absolventi Z toho ženy
2002 61 45
2003 68 51
2004 75 48
2005 59 43
2006 39 30
2007 47 35
2008  40 29
2009 57 51
2010 67 55
2011 35 28
2012 42 33
2013 35 30
Spolu 625 478

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

V roku 2013 sme vydali päť zahraničných monografií (v roku 2012 to boli tri zahraničné 
monografie), z toho jedna monografia interného doktoranda Martina Csontosa. V domácich 
vydavateľstvách bolo vydaných desať monografií, čo je dvakrát viac ako v roku 2012. Jedna 
vysokoškolská učebnice bola vydaná v zahraničí, tri ďalšie v domácich vydavateľstvách. 

Jeden vedecký článok sme mali v domácom karentovanom časopise, kapitolu v zahraničnej 
monografii, desať kapitol v domácich monografiách. Pravidelná starostlivosť o personálny a kariérny 
rast vyučujúcich sa odzrkadľuje v podstatnom raste vedeckých výstupov a citácií v domácich 
a zahraničných periodikách.

Pokiaľ ide o citačné ohlasy, v zahraničí ich bolo 65 (v roku 2012 ich bolo 20) a domácich bolo 
vyše 200 (v roku 2012 ich bolo 82). Oproti roku 2012 je to skoro trojnásobný nárast.

a) Projekty podporované z domácich grantových schém
„Rozvoj vedy a výskumu“ sa na fakulte uskutočňuje v súlade s „Dlhodobým zámerom 

rozvoja“, a to v oblasti kresťanskej filozofie a katolíckej teológie. Na fakulte sa riešia fakultné 
projekty a projekty, ktoré majú aj grantovú podporu VEGA. Prioritnými sú projekty VEGA.

VEGA č. 1/0318/12 Komentár ku Knihe žalmov (51 až 100). Projekt je pokračovaním 
úspešnej tímovej práce na komentári ku knihám Genezis; Exodus; Abdiáš, Jonáš, Micheáš. Pre 
rozsiahlosť knihy budú zatiaľ komentované žalmy 51 až 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.

VEGA č. 1/00051/12 Nové formy pastorácie a spirituality rozvedených katolíkov po 
Druhom vatikánskom koncile. Zmena kultúrnej mentality, ktorá sa šíri aj uprostred katolíkov, 
priniesla aj také fenomény, ako manželstvo na skúšku, voľné vzťahy bez akéhokoľvek záväzku, 
katolíci žijúci iba v civilnom manželstve, rozvedení žijúci v neúplných rodinách a napokon  rozvedení 
a znovu zosobášení. Cieľom projektu je analyzovať situáciu rozvedených katolíkov, odhaliť 
nedostatky evanjelizácie a pastorácie, ktoré prispeli k rozpadu manželstva, a hľadať nové možnosti 
biblickej evanjelizácie rozvedených katolíkov. Ide hlavne o posilnenie osobnej viery rozvedených, 
ktorá by im umožnila rozvoj manželského a rodinného života a odovzdávanie viery deťom.

VEGA č. 1/1339/12 Biblia a jej interdisciplinárne reflexie. Projekt má charakter cieľovo 



orientovaného základného výskumu, prinesie poznatky z oblasti interakcií biblických textov 
a historickej, kultúrnej a vzdelanostnej situácie na Slovensku od najstarších čias. Prínosom v kultúrnej 
oblasti bude vnímanie biblických textov v zobrazeniach výtvarného umenia, literatúry, hudby, vedy. 

VEGA č. 2/0013/13 Slovensko-slovanské kontexty písomníctva pod Karpatmi, podaný 17. 
4. 2012 (schválený); doba riešenia: od 1. januára 2013 do 31. decembra 2016; organizátor: Slavistický 
ústav Jána Stanislava SAV.

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2013

P. 
č.

Faku
lta

Poskyt. 
finančný

ch 
prostrie

dkov 
(grantov

á 
agentúr

a, 
objedná
vateľ)

Číslo/
identifik

ácia 
projekt

u

Priezvisko, 
meno 

a tituly 
zodpovedné
ho riešiteľa 

projektu 

Názov projektu 

Objem 
dotácie/

finančných 
prostriedkov 
prijatých VŠ 

na jej účet 
v období od 
1. 1. do 31. 

12.
v eur

v kategórii 
BV

1 TF VEGA 1/0051/12
Ladislav 
Csontos

Nové formy pastorácie a 
spirituality rozvedených 
katolíkov po Druhom 
vatikánskom koncile 1963

2 TF VEGA 1/0318/12 Jozef Tiňo 
Komentár ku Knihe žalmov 
(51 až 100) 2 315

3 TF VEGA 1/1339/12 Ján Ďurica
Biblia a jej interdisciplinárne 
reflexie 2 007

4 TF VEGA 2/0020/09
Šimon 
Marinčák

Cyrilské a latinské pramene 
byzantsko-slovanskej tradície 
na Slovensku 887

b) Informácie o projektoch podporovaných zo zahraničných grantových agentúr
Teologická fakulta získala v roku 2013 dva zahraničné granty, oba sú v spolupráci s Českou 

provinciou Spoločnosti Ježišovej: 

3/2013 Empirické výskumy religiozity katolíkov a ich výzvy pre novú evanjelizáciu 
Vedúci: prof. L. Csontos

4/2013 Duchovný výklad Biblie ako základ kresťanskej spirituality: Sv. Gregor z Nyssy – 
Komentár k Veľpiesni. Vedúca: Dr. H. Panczová. Cieľom tohto grantu je preklad komentára 



k Veľpiesni a vypracovanie štúdie.

c) Výskumná činnosť nepodporovaná z grantov (na objednávku, či v rámci 
podnikateľskej činnosti

Teologická fakulta neriešila v roku 2013 výskumnú činnosť na objednávku, ani v rámci 
podnikateľskej činnosti.

d) Zabezpečovanie využitia dosiahnutých výsledkov vo výskume v praxi – inovačné 
centrá, systém spolupráce s praxou / odberateľmi, podpora získavania patentov

Teologická fakulta zabezpečuje využitie dosiahnutých výsledkov vo výskume v praxi.

e) Ďalšie projekty podporujú a rozvíjajú tieto prioritné smery vedeckej práce na fakulte.
Grant Trnavskej univerzity
V rámci inštitucionálnych grantov  získala fakulta za rok 2013 v rámci domácich grantov aj 

podporu z Grantového projektu Trnavskej univerzity na vydanie zahraničnej monografie. Tá vyšla 
v spolupráci s Filozofickou fakultou a Towarzystwom Slowakóv v Polsce pod názvom Nemec, R.: 
Oratio mentalis u neskorého Ockhama. Kraków : Towarzystwo Slowakóv v Polsce, 2013, v celkovom 
rozpočte získanom z tohto grantu vo výške 1 450,- €.

8. Habilitačné konania a konanie na vymenúvanie profesorov
Na Teologickej fakulte sa v roku 2013 uskutočnilo jedno habilitačné konanie PhDr. Rastislava 

Nemca, PhD., v odbore systematická filozofia  
Tabuľka č. 8: Zoznam vymenovaných docentov za rok 2013

P.č.

Meno 
a priezvisko

Študijný 
odbor

Dátum 
začiatku 
konania

Dátum 
udelenia titulu

Zamestnanec 
vysokej školy 

(áno/nie)

1
Rastislav 
Nemec

systematická 
filozofia 22. 11. 2012 1. 6. 2013 áno

Habilitačné konanie
 

V tom počet 
žiadostí mimo 
vysokej školy

Počet neskončených konaní: stav k 1. 1. 2013  1  
Počet neskončených konaní: stav 
k 31. 12. 2013  1
Počet riadne skončených konaní 
k 31. 12. 2013  1
Počet inak skončených konaní   
 – zamietnutie   
 – stiahnutie   
 – iné (smrť, odňatie práva a pod.)   

Celkový počet vymenovaných docentov Priemerný vek
37



Tabuľka č. 17: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na 
vymenúvanie profesorov k 31. 12. 2013

Fakulta Odbor
Teologická fakulta systematická filozofia
 katolícka teológia

VII. Zamestnanci vysokej školy
Fakulta má v podstatnom rozsahu autonómiu pri výbere, ustanovení do funkcie, postupe 

a prepúšťaní pedagogických, vedeckých, administratívnych a prevádzkových zamestnancov. Miesta 
všetkých vedúcich zamestnancov, ako aj funkčné miesta profesorov a docentov sa obsadzujú formou 
zverejneného výberového konania.

Tabuľka č. 9: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2013

Funkc
ia

Poč
et 

výb
ero
výc
h 

kon
aní

Prie
mern
ý 

poče
t 

uchá
dzač
ov 
na 

obsa
deni

e 
pozí
cie
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erný 
počet 
uchád
začov, 
ktorí v 
čase 

výber
ového 
konani

a 
neboli 

v 
pracov
nom 

pomer
e 
s 

vysok
ou 

školou

Prie
mern

á 
dĺžk

a 
uzat
vore
nia 
prac
ovne

j 
zmlu
vy 
na 

dobu 
určit

ú

Počet 
zmlúv 
uzatvo
rených 

na 
dobu 
neurči

tú

Počet 
konaní 

bez 
uzatvo
renia 

zmluv
y

Počet 
konaní, 

do 
ktorých 

sa 
neprihlá

sil 
nijaký 

uchádza
č

Počet 
konaní, 
kde bol 

prihlásený 
vš učiteľ, 

ktorý 
opätovne 
obsadil to 
isté miesto

Profeso
ra 2 1 0 5 2 0 0 2
Docent
a 2 1 0 5 2 0 0 1
Ostatné 5 2 2 5 5 0 0 2
Spolu 9 4 9 0 0 5

V oblasti personálnej politiky je fakulta striktne obmedzená disponibilnými finančnými 
prostriedkami, chýbajú zdroje pre pohyblivú zložku mzdy najmä vedeckých a pedagogických 
pracovníkov.

Tabuľka č. 10: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov
Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2013



Fakulta Spolu
Profesori, 
docenti 
s DrSc.

Docenti, 
bez DrSc.

Ostatní 
učitelia 
s DrSc.

Ostatní 
učitelia 
s PhD, 
CSc.

Ostatní 
učitelia 

bez 
vedeckej 
hodnosti

Teologická 31,22 5 5,94 0 16,81 3,47
Spolu 31,22 5 5,94 0 16,81 3,47

Funkčné miesta a ich obsadenosť, počty podľa kategórií, vývoj počtu zamestnancov, pomer počtu 
zamestnancov k počtu študentov, pomer počtu učiteľov k počtu zamestnancov, počty VV 
zamestnancov.

Funkčné miesto (FO) Interný zamestnanec Externý zamestnanec
mimoriadny profesor 0 0
profesor 5 2
docent 5 4
CSc., PhD. 14 15
odborný asistent 2 6
vedeckovýskumný pracovník 1 0
Spolu 27 27

Kategória (FO) Počet
pedagogický zamestnanec 27
odborný zamestnanec 5
centrálna administratíva 8
prevádzkový zamestnanec 5
Spolu: 45

Počty podľa kategórií vo fyzických osobách:

Kategória (FO) Počet
pedagogický zamestnanec 27
doktorand 8
odborný zamestnanec 5
centrálna administratíva 8
prevádzkový zamestnanec 5
Spolu 53

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 2013 podľa zdrojov platenia:

Platení z dotácie Platení z iných zdrojov Spolu
Vysokoškolskí učitelia 
spolu 26,586 2,275 28,861

z toho: profesor 4,602 0,425 5,027



docent 5,094 0,425 5,519
odborní asistenti 14,485 1,255 15,74
asistenti 2,405 0,17 2,575
Odborní zamestnanci: 4,575 0,425 5
z toho pre oblasť IT 0,915 0,085 1
a d m i n i s t r a t í v n i 
zamestnanci spolu 7,320 0,68 8

výskumní a umeleckí 
zamestnanci 0,915 0,085 1

p r e v á d z k o v í 
zamestnanci 3,091 0,253 3,344

Spolu TU: 42,487 3,718 46,205

Pomer vysokoškolských učiteľov bez kategórie VVZ k počtu zamestnancov v kategórii 
nepedagogických zamestnancov TF TU:

2013

VŠ učitelia spolu 28,873

Nepedagogickí zamestnanci 17,35

Pomer: pedag./nepedag. zam. 1,66

2013

Počet študentov: 178

VŠ učitelia 28,873

Pomer: študenti/VŠ pedag. 6,16

Spolu zamestnanci TU 46,223

Pomer: študenti/zamestnanci 3,85

Vedecký a umelecký kvalifikačný rast pedagógov (interných) a doktorandov

PhD., ThDr. doc. prof. ThLic.
2012 3 0 0 1
2013 2 1 0 3

Konferencie, ktoré usporiadala TF TU
Na pôde fakulty sa uskutočnili aj niektoré význačné konferencie, z nich uvádzame niektoré:
- Vedecká konferencia: Cirkev a spoločnosť v dobe medzi Prvým a Druhým vatikánskym 



koncilom. Bratislava 13. 12. 2013.

- 13. 5. 2013 sa uskutočnilo medzinárodné sympózium Na cestách novej evanjelizácie  
na TF TU v Bratislave.

- Pracovný seminár PROFAMILY sa uskutočnil 15. 11. 2013 na TF TU.

- Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Rodina v súčasnom svete. 

- 16. novembra 2013.

- Medzinárodná vedecká konferencia Cyrilo-metodská misia u Slovanov a jej prínos a 
význam pre dnešnú Európu. Košice – Centrum spirituality Východ – Západ M. Lacka 
10. – 11 .5. 2013.

- Doktorandská filozofická konferencia, ktorá sa uskutočnila pod patronátom Katedry 
kresťanskej filozofie TF TU 5. 12. 2013.

- 5. 11. 2013 sa konalo predstavenie medzinárodného zborníka In verbo autem tuo 

pri príležitosti životného jubilea ThDr. Jána Ďuricu, PhD. 

- Medzinárodné slávnostné sympózium spojené s prednáškami pri príležitosti životného 
jubilea prof. Dr. hab. Józefa Kulizsa pod názvom Teilhardovské inšpirácie.

- V spolupráci so Slavistickým ústavom Jána Stanislava, TF TU, Centrom spirituality 
Východ – Západ Michala Lacka a bratislavskou gréckokatolíckou eparchiou sa 23. 5. 
2013 uskutočnila interdisciplinárna vedecká konferencia Kultúrna identita 
gréckokatolíkov vo svetle cyrilo-metodského dedičstva. 

Prezentácie a prednášky
18. 3. 2013 o 16.00 h sa uskutočnila prezentácia knihy Sv. Gregor z Nyssy: Život Mojžiša.
24. 4. 2013 o 17.00 h sa uskutočnila prezentácia knihy Exodus – Komentáre k Starému zákonu, 

jej editorom je J. Tiňo.
14. 11. 2013 o 16.30 h sa uskutočnila prezentácia knihy Marek – Komentáre k Novému 

zákonu, jej editorom je prof. P. Dubovský SJ. Ide o prvý zväzok komentárov k NZ.
23. a 29. 11. 2013 sa uskutočnili prednášky ThLic. Krzystofa Trebského na tému Pomáhajúci 

vzťah k seniorom a Anticipovaný smútok a spracovanie žiaľu.
7. novembra 2013 o 13.30 sa uskutočnila prednáška Mgr. Petra Dvořáka, PhD., na tému: 

Aristotelský realismus a filozofické důsledky kvantové teorie.

Mobility učiteľov TF TU
V rámci programu Erazmus – učiteľské mobility:

Vyslaní učitelia:
doc. Dr. theol. Gloria Braunsteiner, PhD. – Katholische Universität Eichstätt, Nemecko
doc. ThDr. Andrej Filipek, PhD. – Universytet Kardynala Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 
Poľsko 
prof. ThDr. Ladislav Csontos, PhD. – Universytet Kardynala Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 
Poľsko



prof. Dr. hab. Józef Kulisz – Universytet Kardynala Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Poľsko 
doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. – Západočeská universita v Plzni, Česká republika

Prijatí učitelia:
Krzysztof Trebski – Camillianum, Taliansko, na základe dvojstrannej dohody
Mgr. František Štěch, Th.D. – Juhočeská univerzita, České Budějovice, Česká republika
prof. Pavel Ambros, Th.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
Mgr. Petr Dvořák, PhD. – Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
Ks. dr. Marcin Worbs – Uniwersytet Opolski, Opole, Poľsko

VIII. Podpora študentov
Časť študentov TF TU sú členmi inštitútov zasväteného života, ktoré sa starajú o ich 

ďalšiu duchovnú formáciu vo svojich rehoľných domoch, kde majú zabezpečené ubytovanie 
a kompletnú starostlivosť.

Na našej fakulte je k dispozícii študentský kaplán Vlastimil Dufka.

Sociálna problematika
Dotáciu na sociálne štipendium v roku 2013 poberalo 20 študentov v celkovom objeme 22 365 

€, čo predstavuje pokles o 28 405 € oproti roku 2012. (V roku 2012 poberalo sociálne štipendium 39 
študentov v celkovom objeme 50 770 €.)

Doktorandské štipendium v roku 2013 poberalo 9 doktorandov z dotácie MŠ v celkovom 
objeme 36 790 €. Z bežného účtu fakulty poberali 2 doktorandi v celkovom objeme 4 300 €.

Na motivačné štipendium pre 38 študentov z dennej a externej formy štúdia sa vyplatilo 7 820 
€. (V roku 2012 bolo vyplatených 17 750 € pre 64 študentov.) Toto motivačné štipendium bolo 
priznané na základe splnenia podmienky pre jeho priznanie, t. j. vynikajúce plnenie študijných 
povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo 
športovej činnosti.

Ubytovanie
Keďže TF TU nevlastní nijaký študentský domov, v akademickom roku 2013/2014 sú 
študenti ubytovaní v internátoch: 

• Školský internát Strednej odbornej školy drevárskej, Ivanská cesta 25, 821 04 Bratislava
• Vysokoškolský internát Svoradov, Svoradova 13, Bratislava.

Stravovanie
Stravovanie zamestnancov je riešené stravovacími lístkami v okolitých stravovacích 

zariadeniach.

Podmienky zabezpečenia praxe pre študentov

Študenti študijného programu NoR sa zúčastňujú po ukončenom l. ročníku na praxi 
na miestnych úradoch v Bratislave na oddeleniach sociálnej starostlivosti. Po druhom ročníku 
si sami zabezpečujú prax, ktorá sa týka práce s deťmi a mládežou, po treťom ročníku si sami 
zabezpečujú prax týkajúcu sa práce so starými ľuďmi. Študenti externého programu tohto 
štúdia si túto prax zabezpečujú sami.



Pre študentov je zabezpečená odborná prax aj v nasledujúcich zariadeniach:
Občianske združenie – Dobrota sv. Alžbety – „Zariadenie núdzového bývania pre 

ženy“ – Jozefínum: práca s deťmi; 
Áno pre život – nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby – 

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

Hospic – Dom Božieho milosrdenstva, n. o.: asistencia sociálnym pracovníčkam 
v hospici, ako aj v Domove sociálnych služieb – pre seniorov a nevyliečiteľne chorých ľudí;  

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 a aj mentálnym postihnutím: 
asistencia sociálnym pracovníkom pri práci s klientmi; 

Depaul Slovensko, n. o. – Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul – pre ľudí bez domova: 
práca s klientmi v útulku – rozhovor a voľnočasové aktivity a 

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.

Študenti zo študijného programu náuka o rodine majú možnosť prehĺbiť a rozšíriť si 
svoje poznatky a zručnosti v praxi prostredníctvom ďalších mimoškolských sociálnych 
a vzdelávacích aktivít – dobrovoľníctvo, práca s ľuďmi.

Iná činnosť

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

Mikulášsky večierok, ktorý organizujú študenti fakulty, je tradičnou spoločenskou 
udalosťou TF TU. V predvianočnom období sa stretávajú zamestnanci s vedením fakulty na 
tradičnej vianočnej kapustnici. 

IX. Podporné činnosti vysokej školy

Fakultná knižnica

Fakultnú knižnicu Teologickej fakulty TU v Trnave zriadil dekan TF TU 1. 12 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 knižnično-informačnom systéme 
Dawinci. V roku 2013 sme pokračovali v deduplikácii bibliografických záznamov, retrospektívne sme 
doplnili menné autority do 993 bibliografických záznamov kvalifikačných prác. Počas letných 
mesiacov sme odstránili prachový nános z knižného fondu uloženého v študovni (asi 29 000 
exemplárov), poumývali všetky police, popresúvali knižný fond, aby bolo možné dokladať nové 
prírastky, a sprehľadnili sme orientáciu v študovni vytvorením nových označení jednotlivých skupín 



klasifikačného systému. Okrem toho sme doplnili do signatúr označenie pre druhý a ďalší exemplár 
pri dokumentoch, kde toto označenie chýbalo. 

Z výsledkov nášho pracovného nasadenia v lete sme sa dlho netešili. 6. novembra 2013 došlo 
k zatopeniu podlahy knižnice na 3. poschodí, voda prenikla aj na 2. poschodie. Hoci nedošlo 
ku priamemu poškodeniu knižničného fondu, bolo potrebné odstrániť koberec, povynášať zo študovne 
stoly, počítače a ďalší materiál. Pri odstraňovaní vody z knižnice pomáhali zamestnanci a študenti 
Teologickej fakulty TU, za čo im patrí naše poďakovanie. Pracovníci knižnice sa presunuli do 
náhradných provizórnych priestorov na 1. poschodí. Do konca roka 2013 sa podarilo vysušiť 
zaplavené priestory, vymeniť nevyhovujúce umelé osvetlenie v knižnici, pobaliť časť fondu do škatúľ, 
aby sa mohlo pokračovať v ďalších sanačných prácach. 

Stav knižničného fondu k 31. 12. 2013 bol 37 357 knižničných jednotiek, z toho ročný 
prírastok 1 843 dokumentov. Do knižnice dochádzalo 38 titulov periodík. Celkové finančné náklady 
na nákup knižničného fondu boli 6 579,03 €. Obohatením knižničného fondu bol aj dar kardinála Jána 
Chryzostoma Korca v počte 62 exemplárov.

Akvizícia 2013
Prírastok knižničných jednotiek 1 843
z toho kúpou 493
z toho darom 1 124
z toho výmenou 22
z toho inak 204
z toho prírastok kníh 1 675
z toho prírastok iných dok. (kvalifikačné práce) 92
Celkový stav knižničného fondu 37 357

Počet titulov dochádzajúcich periodík 38
z toho zahraničných periodík 20

Výpožičné služby patria k základným službám knižnice. Hoci knižnica poskytuje najmä prezenčné 
služby, po zatopení priestorov študovne sme sa usilovali vychádzať používateľom v ústrety 
a požičiavali sme všetky dostupné dokumenty. 

Knižničné služby 2013

Výpožičky spolu 5 242
z toho absenčné výpožičky 2 742
z toho prezenčné výpožičky 2 500
z toho prezenčné periodiká 285
Registrovaní používatelia 287
z toho poslucháči VŠ 189

Vďaka projektu NISPEZ má aj TF TU 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).

V roku 2013 mala TF TU skúšobné prístupy aj na databázy Acta sanctorum, Patrologia latina 
a Periodicals Archive Online zo spoločnosti ProQuest.

Informačné a komunikačné technológie 



Vybavenie výpočtovou technikou.

Na fakulte je vybudovaná počítačová sieť, spravovaná fakultným správcom 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.

Stav PC v Centre spirituality Východ – Západ M. Lacka, Košice

Rok Stav Prírastok

2003 7 PC, 2 tlačiarne, 1 kopírka, 2 skenery 2 PC, 1 tlačiareň, 1 kopírka, 
2 skenery

2004 7 PC, 2 tlačiarne, 1 kopírka, 2 skenery Pripojenie na internet – optický 
kábel, vytvorenie počítačovej 
siete

2005 10 PC, 2 tlačiarne, 1 kopírka, 3 skenery, 2 multifunkčné 
zariadenia

8 PC, 2 multifunkčné zariadenia, 
1 skener

2006 12 PC, 2 tlačiarne, 1 kopírka, 3 skenery, 2 multifunkčné 
zariadenia, server + 1 PC

2 PC, server + 1 PC

2007 12 PC, 2 tlačiarne, 1 kopírka, 3 skenery, 2 multifunkčné 
zariadenia, server + 1 PC

0

2008 12 PC, 2 tlačiarne, 1 kopírka, 3 skenery, 2 multifunkčné 
zariadenia, server + 1 PC

0

2009 13 PC, 2 tlačiarne, 1 kopírka, 4 skenery, 2 multifunkčné 
zariadenia, server + 1 PC

1 PC., skener

2010 6 PC, 1 tlačiarne, 2 skenery, 2 multifunkčné zariadenia

2011 6 PC, 1 tlačiarne, 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

Stav PC na TF TU

Rok Stav Prírastok

2003 25 PC, 2 kopírky, 15 tlačiarní, 2 skenery –



2004 36 PC, 2 kopírky, 17 tlačiarní, 2 skenery 11 PC, 2 tlačiarne

2005 39 PC, 2 kopírky, 17 tlačiarní, 2 skenery 3 PC

2006 40 PC, 2 kopírky, 18 tlačiarní, 5 skenerov 1 PC, 1 tlačiareň, 3 skenery

2007 51 PC, 2 kopírky, 19 tlačiarní, 6 skenerov 11 PC, 1 tlačiareň, 1 skener

2008 51 PC, 2 kopírky, 19 tlačiarní, 6 skenerov 6 PC, 2 tlačiarne 

2009 54 PC, 2 kopírky, 20 tlačiarní, 6 skenerov 3 PC, 1 tlačiareň

2010 55 PC, 2 kopírky, 20 tlačiarní, 6 skenerov 1 PC

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

X. Rozvoj fakulty 
Hlavným zámerom fakulty v oblasti rozvoja bolo 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 výsledky vzdelávacieho procesu so zvláštnym 
zreteľom na kvalitu a odbornosť študentov. Boli podniknuté konkrétne kroky pomoci študentom pri 
vytváraní odborných výstupov ich štúdia s cieľom výchovy konkurencie schopných absolventov.   

V roku 2013 prebehla akreditácia študijného programu sociálna práca na bakalárskom stupni. 
Od septembra 2012 pokračuje projekt spolupráce s Televíziou 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.

V oblasti vedeckovýskumnej činnosti potreby vedy a výskumu boli pokrývané z dotácie na 
vedu a výskum, grantov VEGA, 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. Boli podniknuté viaceré iniciatívy nadviazania spolupráce, 
zvlášť uvádzame stretnutie s vedením teologickej fakulty Sapientia v Budapešti a rokovania 
s fakultou Camilianum v Ríme.

Iniciatívy na rozvoj spolupráce sa uskutočnili aj na úrovni domácich vzťahov. Teologická 
fakulta v zastúpení dekana Miloša Lichnera spolupracovala s Rímskokatolíckou cyrilo-metodskou 
bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského na prezentácii prvej encykliky pápeža Františka 



Lumen fidei, ktorá sa uskutočnila 14. novembra 2013 v Bratislave.
Za účelom skvalitňovania vyučovacieho procesu a vedeckovýskumnej činnosti sa začal proces 

prehodnocovania personálneho obsadenia. 

XI. Medzinárodné aktivity fakulty 
Bilaterálne a multilaterálne vzťahy
• Zmluva o spolupráci medzi TF TU a Teologickou fakultou Opolskej univerzity v Opole 

(Poľsko) – 2007 – 2014.
• Dohoda o spolupráci medzi TF TU a Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity 

Palackého v Olomouci (Česká republika) – 2011 – 2014.
• Dohoda o spolupráci medzi TF TU a Pápežskou teologickou fakultou, sekciou sv. Andreja 

Bobolu – Bobolanum, vo Varšave – 2011 – 2014.
• Dohoda o spolupráci medzi TF TU a Vysokou školou filozoficko-pedagogickou – Ignatianum 

v Krakove 2013 – 2014.
• Dohoda o spolupráci medzi TF TU a Univerzitou kardinála Stefana Wyszyńského, Varšava, 

Poľsko – 2010 – 2014.
• Dohoda o spolupráci s Jihočeskou univerzitou, České Budějovice – 2009 – 2014.
• Dohoda o spolupráci s Katholieke Universiteit Leuven, Belgicko – 2010 – 2014.
• Dohoda o spolupráci so Sofia University „St. Kliment Ohridski“, Bulharsko – 2008 – 2013.

Členstvá v medzinárodných organizáciách
• Teologická fakulta TU je členom Asociácie vyšších jezuitských študijných centier Európy 

a Libanonu (ASJEL), ktorá združuje 25 inštitúcií.
• Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka je začlenené do medzinárodnej siete 

jezuitských centier SCRIBANI so sídlom v Antverpách, ktorá združuje 16 inštitúcií.
XII. 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“) bola 
zriadená rozhodnutím dekana Teologickej fakulty TU Rada Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 
v Trnave na zabezpečovanie kvality. 

Poslaním fakultnej rady pre kvalitu je príprava, implementácia a hodnotenie vnútorného 
systému kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, ktorý je podrobnejšie upravený na 
podmienky jednotlivých jej súčastí v ich vnútorných systémoch kvality: rada  koordinuje zavedenie, 
používanie,  funkčnosť a implementáciu systému manažérstva kvality na TF TU, navrhuje nápravné 
a preventívne opatrenia súvisiace s budovaním, vyhodnocovaním a korigovaním vnútorného systému 
kvality a podáva námety na zlepšenie s cieľom zvyšovania kvality a  výkonnosti riadených systémov, 
kontroluje ekonomickú efektívnosť všetkých aktivít patriacich do pôsobnosti zabezpečovania kvality 
a systému manažérstva kvality TF TU.

Budovanie systému manažérstva kvality a jeho implementáciu do riadiacej praxe všetkých 
úrovní riadenia  TF TU v integrálne chápanom systéme budú realizovať vyškolení a odborne spôsobilí 
interní zamestnanci fakulty, s pomocou uznávaných poradcov pre budovanie systémov manažérstva 
kvality, ako aj s využitím pravidelného systémového posudzovania úrovne a zhody postupných krokov 
smerujúcich ku stanovenému cieľu. Výsledkom týchto  riadených a koordinovaných aktivít rady pre 
kvalitu bude zavedenie vnútorného systému kvality v súlade s ods. 4, 5 a 6 § 87a zákona a dosiahnutá 
harmonizácia systému riadenia univerzity s požiadavkami medzinárodných noriem pre oblasť systému 
manažérstva kvality. 

b) Vzdelávanie



Jedným z cieľov zavádzania a udržovania kvality vzdelávania je kontinuálna optimalizácia 
ponuky študijných programov: fakulta uskutočňuje vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých troch 
stupňoch. V roku 2013 sa rozvoj fakulty zameriaval na skvalitnenie pedagogického procesu. Pri 
realizácii študijných programov sa dbalo na optimalizáciu rozsahu a obsahu kontaktnej výučby. 
Prioritou bolo neprekračovať mieru 18 hodín kontaktnej formy výučby týždenne na jedného študenta 
tak, aby rozsah kontaktných hodín umožňoval študentom samostatné štúdium a domácu prípravu. Tým 
sa dôsledne uplatňuje koncepcia znižovania podielu pasívneho a zvyšovania podielu aktívneho 
vzdelávania. 

So zámerom zefektívňovať a spružňovať kreditový systém bola voliteľná zložka študijných 
programov štruktúrovaná tak, aby sa rozšírila variabilita ponuky predmetov medzi jednotlivými 
programami, stupňami, či dokonca formami štúdia. Na úrovni vnútorných predpisov sa prijali 
opatrenia, ktoré zefektívnili integráciu kreditov získaných na iných fakultách, či univerzitách, čo 
umožňuje študentom aktívne sa podieľať na tvorbe učebného plánu a modifikovať si profiláciu či 
tempo štúdia.

V roku 2013 fakulta rozšírila variabilitu a flexibilitu vzdelávacej ponuky otvorením nového 
študijného programu sociálna práca so zameraním na rodinu v študijnom odbore sociálna práca na 
bakalárskom stupni s výhľadom na nadväzné získanie magisterského a nato aj doktorandského stupňa. 
Novo akreditovaný študijný program poskytuje prehĺbenie teologického a pastorálneho pohľadu na 
manželstvo a rodinu integrovaním vied o človeku s akcentom na pomáhajúce profesie. Tento model 
vychádza z koncepcie náuky o rodine, ktorá sa úspešne rozvíja na teologických fakultách v zahraničí, 
najmä v Taliansku, v Poľsku a v USA. Orientuje sa na praktickú činnosť v oblasti rodinného 
poradenstva, verejnej správy a sociálnej služby rodinám v jedinečnej kombinácii viacerých prístupov: 
teologického (rodina v Biblii, teológia manželstva a rodiny, morálna teológia a rodina, kánonické 
právo, pastorálna teológia a spiritualita rodiny), humanitného (psychológia manželstva a rodiny, 
sociálna práca, sociológia, problémy výchovy v rodine) a právneho (rodinné právo, sociálne právo, 
správne právo). 

Ďalším cieľom v oblasti zvyšovania kvality vzdelávania bolo zvýšiť dôraz na praktické 
precvičovanie vedomostí. Ku praktickému zameraniu štúdia prispelo jednak rozšírenie spektra 
zážitkových sociálno-psychologických výcvikov v rámci odporúčaných učebných plánov, jednak 
skvalitňovanie systému priebežnej i súvislej praxe v zariadeniach a inštitúciách poskytujúcich služby 
rôznym cieľovým skupinám klientov so sociálnym znevýhodnením. Dôraz sa kládol na sieťovanie 
a vytváranie kooperatívnych vzťahov s týmito zariadeniami, s perspektívou budúceho zamestnania 
absolventov fakulty. Spolupráca s občianskym združením Krídla na výstave prác klientov 
s psychiatrickým ochorením napríklad vyústila do zamestnania dvoch našich študentiek hneď po 
úspešnom ukončení magisterského štúdia.

Fakulta rozšírila ponuku ďalšieho vzdelávania o oblasť pedagogického minima tým, že 
integrovala možnosť získania pedagogickej probácie pre vyučovanie náboženstva; filozofie; 
spoločenskovedných predmety do akreditovaných študijných programov bakalárskeho stupňa.

V súlade so smerovaním univerzity prebehla na úrovni Teologickej fakulty príprava 
základných podmienok pre rozšírenie ponuky študijných programov s výučbou cudzích jazykov, resp. 
prijatie cudzincov na štúdium, ako aj učiteľov a vedeckých pracovníkov. V rámci projektu uchádzania 
sa o medzinárodný certifikát ECTS label bol preložený do angličtiny komplexný informačný servis 
sprístupňujúci inštitúciu, študijné programy a iné všeobecné informácie zahraničným záujemcom, čím 
Teologická fakulta prispieva k aktívnemu zapájaniu sa Trnavskej univerzity do budovania európskeho 
vzdelávacieho priestoru.

Optimalizácia kontaktnej časti štúdia bola umožnená aj implementáciou inovatívnych foriem 
a metód výučby podporovaním dištančnej a kombinovanej metódy štúdia vzdelávania. Zaviedol sa e-
learningový systém výučby – nateraz aplikovaný prevažne pre projekt UTV. Za týmto účelom sú 
postupne vydávané učebné pomôcky (skriptá) obsahujúce odborné problémy z daného odboru 
v elektronickej podobe, ktoré sú dostupné na webovej stránke fakulty. Pre poslucháčov, ktorí sa 
z akéhokoľvek dôvodu nemôžu zúčastniť osobne na prednáškach základného kurzu, sme 
v akademickom roku 2012/2013 v spolupráci s Televíziou Lux pripravili vysielanie prednášok pre 
prvý ročník UTV. Študenti tak môžu z pohodlia domova sledovať rôzne prednášky a reagovať na ne 
prostredníctvom či už svojich prác alebo mailovými otázkami. Zároveň sa môžu poslucháči vrátiť ku 
prednáškam aj v archíve TV Lux. Jednotlivé záznamy si možno pozrieť aj cez internetovú stránku 
fakulty http://tftu.sk/utv/. Ide o externú formu štúdia, ktorá sa teší veľkému záujmu, o čom svedčí 



skutočnosť, že v akademickom roku 2012/2013 sa na túto formu štúdia zapísalo viac ako 160 
poslucháčov.

Súčasná celospoločenská situácia zviditeľnila dôležitosť celoživotného vzdelávania a potrebu 
kontinuálneho rozvoja schopností a zručností pre výkon povolania a pracovných pozícií v dlhodobom 
časovom horizonte. Preto jednou z priorít fakulty v uplynulých rokoch bolo systematicky sa podieľať 
na vzdelávaní populácie prostredníctvom ďalšieho a celoživotného vzdelávania. 

V roku 2013 sme pokračovali rozšírenou ponukou prednášok pre poslucháčov Univerzity 
tretieho veku v troch špecializáciách – východná kresťanská spiritualita, patristická a stredoveká 
kresťanská literatúra a kresťanské umenie. Vzdelávanie UTV prebiehalo aj v Košiciach v Centre 
spirituality ponukou programu spiritualita kresťanského Východu.

Popri projekte UTV bolo ďalším cieľom vytvoriť študijné programy s malou akreditáciou na 
základe potrieb trhu práce a celospoločenskej potreby. V rámci podnikateľskej činnosti fakulty 
prebiehali v roku 2013 dvojročné formačné programy s malou akreditáciou pre rehoľné sestry 
a rehoľných bratov v samostatných blokoch. 

V akademickom roku 2012/2013 bola úspešne obhájená diplomová práca zaoberajúca sa 
výskumom uplatniteľnosti absolventov Teologickej fakulty TU, jej výsledky budú slúžiť ako 
východiskový podklad pre systematickejšie vyhodnocovanie uplatniteľnosti našich absolventov na 
trhu práce. 

V záujme koncepčne rozvíjať obojstrannú podporu či vzájomnú spätnú väzbu medzi fakultou 
a bývalými študentmi bola založená Asociácia Alumni, ktorá by mala poskytovať jej členom možnosti 
ďalšieho zvyšovania kompetencií v rámci celoživotného vzdelávania, získavania či výmeny informácií 
týkajúcich sa  smerovania a aktivít fakulty.

Fakulta sa usiluje inšpirovať študentov ku preberaniu spoluzodpovednosti za činnosť na TF 
TU. Priestorom na zapojenie sa do chodu fakulty sú popri aktívnom pôsobení v fakultnom 
a univerzitnom senáte rozvojové odborno-praktické projekty občianskeho združenia ÚĽ, ale aj 
dotazníky na hodnotenie pedagógov, týkajúce sa kvality výuky, čo umožňuje pravidelné získavanie 
spätnej väzby a užitočných podnetov na zlepšenie edukačného procesu.

V oblasti zvyšovania kvality podmienok štúdia Teologická fakulta TU v akademickom roku  
2012 – 2013 zabezpečila zlepšovanie prístupu študentov k internetu prostredníctvom rozširovania wi-
fi prístupu v priestoroch fakulty. Zároveň sa iniciovala postupná revitalizácia prostriedkov 
informačných a komunikačných technológií, ktoré sú k dispozícii študentom vo fakultnej knižnici či 
na chodbách fakulty.

V akademickom roku 2012/2013 sa prijatím smernice TU pre podporu študentov 
s postihnutím urobil ďalší krok ku komplexnej podpore študentov so špecifickými potrebami. Na 
fakulte bol poverený pedagóg, ktorý zodpovedá za poskytovanie služieb a poradenstva študentom so 
špecifickými potrebami.

V období 2013 Teologická fakulta TU pokračovala v systematickom zapájaní študentov do 
mimokurikulárnych vzdelávacích či vedeckých činností. Sem patrí každoročná účasť študentov TF TU 
na fakultnom kole ŠVOČ.

Na fakulte realizuje svoje poslanie občianske združenie ÚĽ s poslaním prehlbovať odbornosť 
študentov fakulty praktickými aktivitami a konkrétnou službou pomoci rodinám a ľuďom, ktorí sú 
rôzne sociálne znevýhodnení. V roku 2013 ÚĽ realizoval projekt dobrovoľníckej asistencie 
v rodinách, kde môžu študenti fakulty uplatniť svoje poznatky nadobudnuté štúdiom ponúkaných 
študijných programov. Študentom je v rámci projektu poskytnutá odborná konzultácia a pravidelná 
supervízia.

V roku 2013 sa študenti zúčastnili na pobyte s rodinami s postihnutým členom v Belušských 
Slatinách, kde popri zabezpečení programu poskytovali asistenciu postihnutým účastníkom a ich 
rodinám.  

Inšpirujúcim projektom bola výstava výtvarných prác klientov občianskeho združenia Krídla, 
ktorú pripravili vďaka získaniu grantu z ekonomickej aj organizačnej stránky študenti TF TU. Bola 
zrealizovaná v roku 2013 v átriu fakulty.

c) Tvorivá činnosť

Starostlivosť o študentov fakulta rozvíja aj vytváraním podmienok pre voľnočasové aktivity 



prostredníctvom občasnej ponuky návštev divadelných predstavení v SND, premietania filmov na 
fakulte, tanečnej školy zorganizovanej občianskym združením ÚĽ, založením diskusného klubu 
Apeiron. Tradíciou sa stalo každoročné organizovanie mikulášskeho večierka, ktorý pripravujú 
študenti pre študentov a pedagógov, čo dotvára atmosféru školy. 

Študenti majú možnosť rekreácie aj formou športových činností. Študentské volejbalové 
a futbalové tímy každoročne reprezentujú fakultu na univerzitných športových dňoch. 

Fakulta poskytuje priestory pre rôzne pastoračné aktivity: duchovné cvičenia vo všednom dni, 
fakultné omše v školskej kaplnke, či kultúrne podujatia.

Koncom letného semestra 2013 bol pre študentov TF TU zorganizovaný poznávací pobyt 
v Ríme, na ktorom sa zúčastnili spolu so študentmi aj pedagógovia v neformálne ladenom programe.

XIII. 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

I n g . Ľ u b i c a K o l l á r o v á , t a j o m n í č k a T F T U

(tel. 02 52 77 54 20)
Mgr. Martin Šarkan, PhD., prodekan pre sociálnu starostlivosť a študentov, 
v n ú t o r n ý s y s t é m k v a l i t y a v z d e l á v a n i e

(tel. 02 52 77 54 61)
doc. PhDr. Rastislav Nemec, PhD., prodekan pre vedu a výskum, edičnú, vydavateľskú, 
projektovú činnosť a legislatívnu činnosť            (tel. 02 52 77 54 
22)
Miroslava Jusková, OSF, Th.D., prodekan pre zahraničné a vonkajšie vzťahy,
s t r a t é g i u a  r o z v o j f a k u l t y a  s t y k s  v e r e j n o s ť o u 

(tel. 02 52 77 54 21)
I v e t a Z m e k o v á , r i a d i t e ľ k a k n i ž n i c e

(tel. 02 52 77 54 25)
M a r t i n a H o d á s o v á , v e d ú c a š t u d i j n é h o o d d e l e n i a

(tel. 02 52 77 54 12)
I n g . M i r o s l a v a F a b i a n o v á , r e f e r e n t k a p r e v e d u a  v ý s k u m

(tel. 02 52 77 54 31)



2. 4. 2014 v Bratislave

ThLic. Miloš Lichner, D.Th.
dekan TF TU


