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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, katolícka teológia, sociálna práca so zameraním na rodinu sú zamerané na 
kresťanskú filozofiu, katolícku teológiu, otázky manželstva a rodiny.  



Výročná správa o činnosti TF TU za rok 2014 
 

 2

Organizačná štruktúra TF TU v roku 2014 
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Orgány TF TU a poradné grémiá  
 
 
Akademický senát TF TU k 31. 12. 2014: 

 
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: 
 
Predseda VR TF TU:  ThLic. Miloš Lichner SJ, 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     
 doc. ThDr. Jozef Kyselica, PhD.   
 doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD.   

prof. PhDr. Jana Levická, 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 
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Poradné grémiá dekana 
 
 
Vedenie TF TU: 

Dekan:  .................................................................... 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. 
 
 
Kolégium dekana TF TU: 
 
Dekan:       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 
 

Teologická fakulta Trnavskej univerzity sa umiestnila opätovne na prvom mieste 
v hodnotení Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA). 

Spomedzi univerzitných ocenení v uplynulom roku 2014 dostal význačné ocenenie náš 
dlhoročný pedagóg, jezuita prof. ThLic. PhDr. Juraj Dolinský SJ, keď mu rektor Trnavskej 
univerzity udelil cenu Antona Hajduka za vynikajúce výsledky v tvorivej činnosti. 

Rovnako za dlhoročnú pedagogickú činnosť rektor Trnavskej univerzity ocenil aj 
dlhoročného pedagóga a jezuitu doc. ThDr. Andreja Filipka SJ, PhD., cenou Martina Palkoviča. 

Teologická fakulta pokračuje v úspešnej spolupráci s televíziou Lux formou online UTV ako 
aj účasťou našich pedagógov v rôznych reláciách televízie. 

V oblasti získavania zahraničných grantov fakulta výrazne zvýšila objem finančných 
prostriedkov oproti minulým rokom. Pedagógovia fakulty v roku 2014 získali a začali riešiť 4 
nové zahraničné granty v hodnote 138 000 €. 

Z domácich grantových schém získala fakulta jeden nový grant VEGA a jeden nový grant 
KEGA a riešila granty v hodnote 23 787,- €. 
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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. 
 

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 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. 

 
Mediálna prezentácia fakulty a odborné výstupy do praxe: 
 

20. 1. 2014 sa v relácii Doma je doma a v živom vysielaní TV Lux prezentovala Teologická 
fakulta Trnavskej univerzity v podaní ThLic. Miloša Lichnera, D.Th. 

16. 9. 2014 sa zúčastnil na vysielaní TV Lux a v relácii Doma je doma na tému „Štúdium je 
večné... alebo ako zmysluplne prežiť zrelý vek so štúdiom Ducha“ ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

28. 9. 2014 sa v relácii Medzi nebom a zemou v TV Lux zúčastnil ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
 

Rovnako úspešná bola aj účasť vo vysielaní rádia: 
 
20. 1. 2014 v relácii Doma je doma „Vedeli ste, že Trnavská univerzita je jedinečnou 
univerzitou na Slovensku, ktorá sa hlási ku kresťanským základom a má jezuitské korene? 
Vedeli ste, že v hodnotení ARRA 2013 skončili tri fakulty TU z piatich na vynikajúcom prvom 
mieste?“ Poprední predstavitelia jednotlivých fakúlt TU zdôvodnili, prečo je TU mimoriadne 
úspešná. Odhalia jej zaujímavú históriu, štruktúru, ale i plány rozvoja a jej silné zameranie na 
rodinu, ktoré sa pestuje najmä na teologickej fakulte. Reláciu Doma je doma moderuje Marek 
Hyravý. Hostia: Miloš Lichner, dekan Teologickej fakulty TU, Marek Šmid, rektor TU, 
Martina Gajdošová, prodekanka Právnickej fakulty TU, René Bílik, dekan Pedagogickej 
fakulty TU. 

20. 3. 2014 sa v relácii História a my v rádiu Lumen zúčastnil témou „Tertuliánova mariológia“ 
a „Pohľad sv. Augustína na smrť“ ThLic. M. Lichner, D.Th. 

8. 4. 2014 sa v rozhovore na tému „Názor sv. Augustína o tolerovaní kresťanov“ v rádiu Lumen 
zúčastnil ThLic. M. Lichner, D.Th. 

12. 4. 2014 sa v rádiu Lumen zúčastnil na rozhovore v relácii Od ucha k uchu ThLic. M. 
Lichner, D.Th. 

8. 6. 2014 v relácii Nočná pyramída v Rádiu Slovensko sa zúčastnil v rozhovore na tému 
„Pohľad sv. Augustína na škandály v Cirkvi“ ThLic. M. Lichner, D.Th. 

15. 9. 2014 bol v Radio France Internationale odvysielaný rozhovor s ThLic. M. Lichnerom, 
D.Th. 
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15. 9. 2014 sa vo sviatočnom rozhovore na stanici Rádio Slovensko zúčastnil ThLic. M. 
Lichner, D.Th. 

16. 9. 2014 v relácii Doma je doma  „Štúdium je večné... alebo ako zmysluplne prežiť zrelý vek 
so štúdiom Ducha“ o Univerzite tretieho veku na TF TU s Pavlom Dankom a jeho hosťami. 
Hostia: Miloš Lichner SJ, dekan TF TU, Lucia Hidvéghyová, vedúca Katedry biblických a 
historických vied na TF TU, a Mária Hanzelová. 

 
Pre budúcich študentov slovenských univerzít, ktorí sa práve rozhodujú o svojom ďalšom 
štúdiu, poskytuje TF TU komplexné informácie na portáli VŠ a na portáli www.jezuiti.sk. 
Organizuje deň otvorených dverí. 
Informuje verejnosť o svojich aktivitách v médiách TV LUX a Rádio Lumen, ako aj 
prostredníctvom sociálnych sietí: Facebook, Twiter, Výveska.sk, Youtube videá. 
 

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 
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 
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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 2014 študovalo na Teologickej fakulte TU 111 študentov v dennom štúdiu a 55 
študentov v externej forme.  

V porovnaní s rokom 2013 fakulta zaznamenala v dennom štúdiu pokles o 10,5 %. 
Pokles bol v rámci všetkých študijných programov, ale najmä v bakalárskych (12 %) 
a doktorandských študijných programoch (50 %). Magisterské študijné programy zaznamenali 
pokles v počte študentov o 2,1 %. 

 V externej forme štúdia zaznamenala fakulta nárast o 1,85 %.  
 
 

Stav k 31. 12. 2014  Počet študentov 

zanechanie štúdia (§ 66 ods. 1 písm. a) zákona o vysokých školách) 13 
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) 8 

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 4 

žiadosti o prerušenie štúdia 9 
 
 

 Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2014 
 

Fakulta 
Stupeň                        
štúdia 

Denná forma Externá forma 
Spolu 

občania SR cudzinci občania SR cudzinci 

TF 1 56 3 13 2 74 
  2 47 1 36   84 
  1+2         0 
  3 4   4   8 

Spolu fakulta  107 4 53 2 166 
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Vývoj počtu študentov (stav k 31. 10. daného roka) 

 
Denná forma 

Stupeň 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 98 84 77 62 67 59 
2 60 57 50 44 49 48 

1+2 15 2         
3 11 11 13 9 8 4 

Spolu 184 154 140 115 124 111 

Externá forma 
Stupeň 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 99 85 69 42 29 15 
2 22 37 29 12 22 36 

1+2             
3 10 8 6 2 3 4 

Spolu 131 130 104 56 54 55 

V dennej aj v externej forme spolu 
Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 197 169 146 104 96 74 
2 82 94 79 56 71 84 

1+2 15 2 0 0 0 0 
3 21 19 19 11 11 8 

Spolu 315 284 244 171 178 166 
       
1+2 – študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona    

 

 

c) Záujem o štúdium a výsledky prijímacieho konania 
 

V roku 2014 sme mali 46 uchádzačov na denné štúdium, čo je v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom o 46,5 % menej, a 30 uchádzačov na externé štúdium. V externom 
štúdiu bol pokles  o 21 %.  

 
BAKALÁRSKE ŠP – denná forma prihlásení prijatí zapísaní 
základy kresťanskej  filozofie 
a katolíckej teológie 

11 11 8 

kresťanská filozofia 5 5 4 

náuka o rodine 8 8 7 

sociálna práca so zameraním na rodinu 2 2 2 

spolu 26 26 21 



Výročná správa o činnosti TF TU za rok 2014 
 

 10

BAKALÁRSKE ŠP – externá forma     

formácia a vedenie spoločenstiev 1 0 0 

náuka o rodine 6 6 6 

sociálna práca so zameraním na rodinu 7 7 5 

spolu 14 13 11 

SPOLU  40 39 11 
 

MAGISTERSKÉ ŠP – denná forma prihlásení prijatí zapísaní 
katolícka teológia 10 10 10 

kresťanská filozofia 1 1 1 

náuka o rodine 4 4 4 

spolu 15 15 15 

MAGISTERSKÉ ŠP – externá forma     
náuka o rodine 15 13 13 

spolu 15 13 13 

SPOLU  30 28 28 
 
DOKTORANDSKÉ ŠP – denná forma prihlásení prijatí zapísaní 
katolícka teológia 4 0 0 

systematická filozofia 1 1 1 

spolu 5 1 1 

MAGISTERSKÉ ŠP – externá forma     
katolícka teológia 1 1 1 

spolu 1 1 1 

SPOLU 6 2 2 
 

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

zahraničných univerzitách. 
 

Prehľad akademických mobilít – študenti v akademickom roku 2012/2013 a porovnanie 
s akademickým rokom 2013/2014 

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 44,75   0 
       
Spolu 8 44,75   0 
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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 2014 
a 2013 -1 -11,25   1 

 

e) Absolventi vysokoškolského štúdia 
V roku 2014 skončilo vysokoškolské štúdium 61 absolventov, z toho 21 absolventov 

denného bakalárskeho štúdia, 20 absolventov externého bakalárskeho štúdia, 17 absolventov 
denného magisterského štúdia, 2 absolventi denného doktorandského štúdia a 1 absolvent 
externého doktorandského štúdia.  

S červeným diplomom skončili v rámci bakalárskeho štúdia 8 študenti a v rámci 
magisterského štúdia 5 študenti. 

 
 

Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium v akademickom roku 2013/2014 
 

 

Fakulta 
Stupeň                
štúdia 

Denná forma Externá forma 
Spolu 

občania SR cudzinci občania SR cudzinci 
TF 1 19 2 20   41 

  2 16 1     17 
  1 + 2         0 
  3 2   1   3 

Spolu fakulta 1 37 3 21 0 61 
 

 
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 

fakulta 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 
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f) Ocenenia študentov v rámci vysokej školy 
 
25. apríla 2014 sa na našej fakulte uskutočnilo fakultné kolo ŠVOČ v odbore katolícka 

teológia a náuka o rodine. Študenti 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, pričom stanovila dve druhé 
miesta. 

1. Mgr. Bc. Tomáš Gerboc SVD: Stav Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku v rokoch 
1950 – 1956 na základe ilegálne zaslaných správ pre Generalát SVD 

2. Bc. Matej Pinkas: Henoch, Noe a Abrahám v neskorom období druhého chrámu 
2. Bc. Bc. Veronika Pétiová: Rezervované delikty a ich riešenie v rámci vnútorného  

sviatostného fóra 
 
V odbore náuka o rodine komisia určila len jedno druhé miesto: 

2. Bc. Petronela Lesanská: Jezuitské divadlo ako prepojenie spirituality a bibliodrámy 
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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, v ktorých pokračujeme aj v roku 2014/2015. 

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. 

V Centre spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach prebiehali prednášky 
pre seniorov v jednom základnom kurze a vo dvoch špecializáciách. 

Pre poslucháčov, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu nemôžu zúčastniť osobne na 
prednáškach základného kurzu, pokračujeme s televíziou LUX vo vysielaní prednášok pre tretí 
ročník UTV. Títo študenti si môžu pozrieť prednášky aj online na našej internetovej stránke. 

 
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. 
 

Vedenie TF TU spustilo od septembra 2014 nový online kurz pre poslucháčov 1. 
ročníka základného kurzu Univerzity tretieho veku. Títo poslucháči sledujú prednášky priamo 
online tak, ako sa im postupne otvárajú na našej internetovej stránke. Na konci každého 
semestra vypracovávajú online testy a po ich úspešnom absolvovaní postupujú do ďalšieho 
semestra. 

Naša fakulta má k dispozícii vynikajúce priestory s technikou na nahrávanie. Plánuje sa 
spustenie nových online kurzov od septembra 2015 s postupným rozširovaním ponuky online 
kurzov. 
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V novom akademickom roku 2015/2016 v spolupráci s Vysokou školou Sapientia 
v Budapešti začne Teologická fakulta Trnavskej univerzity jedinečný projekt základného kurzu 
UTV pre seniorov maďarskej národnosti, ktorí žijú na Slovensku. Prednášať budú profesori 
teológie z Vysokej školy Sapientia v Budapešti. 
 
 

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 
2014/2015 336 261 

 
 

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 
2014 35 30 
spolu 660 508 
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V. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti fakulty 
 

Čo sa týka publikačnej činnosti – v porovnaní s rokom 2013 – vydala fakulta až 5 
zahraničných monografií napísaných v cudzom jazyku a 10 domácich monografií, čo je 
nárast o 2 zahraničné monografie a päť domácich. Veľmi dôležitá v tejto súvislosti bola aj 
kategória FAI – Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru – v tejto kategórii 
fakulta zaznamenala až 24 výstupov. 

 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

Počet záznamov: 5 
 

1. CSONTOS, L.: Faith and Fidelity Amidst Trials. Warszawa : Rhetos, 2014. 174 s.  
10,4 AH. ISBN 978-83-89781-81-9 

 
2. JUSKOVÁ, M.: Religious Orders under Communism. Czechoslovakia, 1949 – 1989.  

Budapest : L’Harmattan Kiadó, 2014.  240 s. 19,66 AH. ISBN 978-963-236-937-2 
 

3. KULISZ, J.: Wiara i kultura miejscem ważnych pytań. Warszawa : Rhetos, 2014. 188 s. 
9,72 AH. ISBN 978-83-89781-78-9 

 
4. LICHNER, M.: Vers une esslésiologie de la <tolerantia> : Recherche sur Saint 

Augustin. Budapest : L’Harmattan Kiadó Sapientia Szerzetesi Hittudományi Föiskola, 
2014. 419 s. 22,54 AH. ISBN 978-963-236-934-1  

 
5. ŠMIDOVÁ, M.: Getting to Know the World of a Person with a Disability : Help Begins 

with Understanding. Warszawa : Rhetos, 2014. 4,62 AH. ISBN 978-83-89781-83-3 

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

Počet záznamov: 10  

1. DOLINSKÝ, J.: Spiritualita mníšstva. Trnava : Dobrá kniha, 2014. 253 s.  24,51 AH. 
ISBN 978-80-7141-873-3  

 
2. CSONTOS, L., FILIPEK, A., RAUNSTEINER, G.: Nové formy pastorácie 

a spirituality rozvedených katolíkov po Druhom vatikánskom koncile. Trnava : Dobrá 
kniha, 2014. 82 s. 5,79 AH. ISBN 978-80-7141-872-6 

 
3. KARABA, M.:  Božie pôsobenie vo svete : Reflexia koncepcií J. Polkingkorna, A. 

Peacocka a I. Barboura. Trnava : Dobrá kniha, 2014. ISBN 978-80-7141-883-2 
 

4. KARABA, M., NEMEC, R., JENÍK, L.: Filozofické východisko profamily stratégie. 
Trnava : Dobrá kniha, 2014. 78 s. 6,22 AH. ISBN 978-80-7141-881-8 

 
5. ĎURICA, J., KYSELICA, J.: Od príprav synody o novej evanjelizácii po jej uvádzanie 

do života. Trnava : Dobrá kniha, 2014. 58 s. 3,14 AH. ISBN 978-80-7141-897-9  
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6. ŠMIDOVÁ, M., ŽUFFA, J., TREBSKI, Krzystof: Dozrievanie v láske. Trnava : Dobrá 
kniha, 2014. 88 s. 5,06 AH. (Šmidová – 2,38 AH, Žuffa – 1,35 AH, Trebski – 1,33 AH) 
ISBN 978-80-7141-853-5 

 
7. ŽUFFA, J., ŠMIDOVÁ, M., Bednárik, R.: Empirické a metodologické východiská 

profamily stratégie. Trnava : Dobrá kniha, 2014. 71 s. 4,41 AH. ISBN 978-80-7141-
877-1 

 
8. FILIPEK, A.: Návrat k otcovi. Trnava : Dobrá kniha, 2014. 78 s. 3,9 AH. ISBN 978-80-

7141-868-9  
 

9. BRAUNSTEINER, G., KULISZ, J., ADAM, A.: Vybrané pohľady na konštitúciu 
Lumen gentium. Trnava : Dobrá kniha, 2014. 57 s. 3,75 AH. ISBN 978-80-7141-880-1 

 
10. ŠMIDOVÁ, M., MARKOVÁ, Jana, TREBSKI, Krzystof:  Perspektívy pomoci ľuďom 

s postihnutím a ich rodinám. Trnava : Dobrá kniha, 2014. 215 s. 7,14 AH. (Šmidová – 
4,73 AH, Marková – 0,98 AH, Trebski – 1,43 AH) ISBN 978-80-7141-862-7  

 

ABB  Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané 
v domácich vydavateľstvách  

Počet záznamov: 1  

 
1. LICHNER, M.: De fide et operibus : Augustínovo hľadanie teologickej harmónie 

v rôznorodosti textov Svätého písma. In: Pluralita myslenia v tradícii kresťanského 
staroveku a stredoveku. Ed. M. Lichner, R. Nemec, M. Andoková, C. Šesták. Trnava : 
Dobrá kniha, 2014, s. 39–73, 3,6 AH. ISBN 978-80-7141-866-5 

 

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách    

Počet záznamov: 4  
 

1. DOLINSKÝ, J.: Dejiny Cirkvi III : Obdobie reforiem. Trnava : Dobrá kniha, 2014. 242 
s. 19,8 AH. CD nosič. ISBN 978-80-7141-840-5  

 
2. PANCZOVAÁ, H.: Biblická gréčtina. Bratislava : Lingea, 2014. 352 s. 22,68 AH.  

ISBN 978-80-8145-099-0 
 

3. CSONTOS, L.:  Základné črty spirituality Starého zákona. Trnava : Dobrá kniha, 2014. 
96 s. CD nosič. ISBN 978-80-7141-847-4  

 
4. CSONTOS, L.: Základné črty spirituality Nového zákona. Trnava : Dobrá kniha, 2014. 

169 s. 7,9 AH. ISBN 978-80-7141-861-0 
 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru 

Počet záznamov: 24  
 

1. MARINČÁK, Š. (ed.): Vybrané otázky a perspektívy teológie vo východných cirkvách 
zjednotených s Rímom. Košice : Dobrá kniha, 2014. 524 s. 34,8 AH. ISBN 978-80-
7141-838-2 
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2. CSONTOS, L., LICHNER, M. (ed.): Emil Krapka : Súborné dielo. 4. zväzok. Tajomstvá 

svätej omše. Káž Božie slovo – cyklus A. Trnava : Dobrá kniha, 2014. 388 s. 19,6 AH. 
ISBN 978-80-7141-863-4 
 

3. CSONTOS, L., LICHNER, M. (ed.): Emil Krapka : Súborné dielo. 5. zväzok. Káž Božie 
slovo – cyklus B. Káž Božie slovo – cyklus C. Trnava : Dobrá kniha, 2014. 496 s. 24,64 
AH. ISBN 978-80-7141-864-1 
 

4. CSONTOS, L., FILIPEK, A., BRAUNSTEINER, G.: Nové formy pastorácie 
a spirituality rozvedených katolíkov po Druhom vatikánskom koncile. Ed. L. Csontos. 
Trnava : Dobrá kniha, 2014. 82 s. 5,79 AH. ISBN 978-80-7141-872-6 

 
5. JENÍK, L., KARABA, M., NEMEC, R.: Filozofické východisko profamily stratégie. Ed. 

L. Csontos. Trnava : Dobrá kniha, 2014. 78 s. AH 6,22. ISBN 978-80-7141-881-8 
 

6. CSONTOS, L. (ed.): Rodina v súčasnom svete. X. ročník : Nové formy pastorácie 
a spirituality rozvedených katolíkov po Druhom vatikánskom koncile. Zborník referátov 
z konferencie. Trnava : Dobrá kniha, 2014. ISBN 978-80-7141-890-0 

 
7. CSONTOS, L. (ed.): Výzvy Instrumentum laboris mimoriadnej synody o rodine. 

Zborník referátov zo seminára Profamily 2014. Trnava : Dobrá kniha, 2014. 3,14 AH. 
ISBN 978-80-7141-889-4 

 
8. ŠMIDOVÁ, M., BEDNÁRIK, R., ŽUFFA, J.: Empirické a metodologické východiská 

profamily stratégie. Ed. L. Csontos. Trnava : Dobrá kniha, 2014. 71 s. 4,41 AH. ISBN 
978-80-7141-877-1 

 
9. NEMEC, R. (ed.): K vybraným témam stredovekej a súčasnej filozofie. Trnava : Dobrá 

kniha, 2014. 98 s. 3,71 AH. ISBN 978-80-7141-850-4  
 

10. NEMEC, R., LICHNER, M., ANDOKOVÁ, M., ŠESTÁK, C. (ed.): Pluralita myslenia 
v tradícii kresťanského staroveku a stredoveku. Trnava : Dobrá kniha, 2014. 210 s. 
12,71 AH. ISBN 978-80-7141-866-5 

 
11. ĎURICA, J. (ed.): Sväté písmo : Jeruzalemská Biblia. Trnava : Dobrá kniha, 2014. 

3714 s. 18,57 AH. ISBN 978-80-7141-839-9  
 

12. ĎURICA, J. (ed.): Stručný katolícky teologický slovník. Druhá časť N – Ž. Trnava : 
Dobrá kniha, 2014. 28,1 AH. CD nosič. ISBN 978-80-7141-867-2  

 
13. ĎURICA, J. (ed.): Nový preklad Svätého písma s komentármi a margináliami 

Jeruzalemskej Biblie. Trnava : Dobrá kniha, 2014. 4,5 AH. ISBN 978-80-7141-878-8 
 

14. ĎURICA, J. (ed.): Od príprav synody o novej evanjelizácii po jej uvádzanie do života. 
Trnava : Dobrá kniha, 2014. 58 s. ISBN 978-80-7141-897-9  

 
15. ĎURICA, J. (ed.): Biblia a jej interdisciplinárne reflexie IV : Biblia v dejinách 

Slovenska. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 12. 11. 2014 
v Bratislave. Trnava : Dobrá kniha, 2014. 354 s. 19,4 AH. ISBN 978-80-7141-882-5 
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16. ĎURICA, J. (ed.):  Stručný katolícky teologický slovník rozšírený o byzantskoslovanské 
pojmy. Zborník príspevkov z konferencie12. 11. 2014. Trnava : Dobrá kniha, 2014. 7,06 
AH. ISBN 978-80-7141-892-4 
 

17. BRAUNSTEINER, G., KULISZ, J., ADAM, A.: Vybrané pohľady na konštitúciu 
Lumen gentium. Ed. G. Braunsteiner. Trnava : Dobrá kniha, 2014. 57 s. AH 3,75. ISBN 
978-80-7141-880-1 

 
18. BRAUNSTEINER, G., FOTHY, Z., HECZEI, M., NAJAROVÁ, A.: Povolanie ku 

svätosti a tajomstvo Cirkvi v konštitúcii Lumen gentium. Ed. G. Braunsteiner. Trnava : 
Dobrá kniha, 2014. 4,11 AH. ISBN 978- 80-7141- 879-5 
 

19. CSONTOS, L.: Faith and Fidelity Amidst Trials. Ed. J. Kulisz. Warszawa : Rhetos, 
2014. 174 s. 10,40 AH. ISBN 978-83-89781-81-9 
 

20. LICHNER, M. (ed.): Božie slovo VII : Štúdium Svätého písma a systematickej teológie. 
Trnava : Dobrá kniha, 2014. Celkový čas: 2.25.59 + 2.30,18. 2,45 AH + 2,5 AH = 4,95 
AH. CD nosič. ISBN 978-80-7141-844-3  
 

21. LICHNER, M. (ed.): Božie slovo VIII : Štúdium Svätého písma a systematickej teológie. 
Trnava : Dobrá kniha, 2014. Celkový čas: 2.13.01 + 2.19,47. 2,22 AH + 2,32 AH = 4,54 
AH. CD nosič. ISBN 978-80-7141-845-0 
 

22. LICHNER, M. (ed.): Božie slovo IX : Štúdium Svätého písma a systematickej teológie. 
Trnava : Dobrá kniha, 2014. Celkový čas: 2.16.46 + 2.11,02. 2,27 AH + 2,18 AH = 4,45 
AH. CD nosič. ISBN 978-80-7141-846-7  
 

23. LICHNER, M., GRENDOVÁ, K. (ed.): Jezuitské princípy utvárajúce univerzitné 
vzdelávanie. Zborník vedeckých prác. Trnava : Trnavská univerzita, 2014. 10 AH. 
ISBN 978-80-8082-802-8 
 

24. JENÍK, L. (ed.): Pastoračné plánovanie vo farnostiach. Zborník príspevkov 
z medzinárodnej konferencie. Trnava : Dobrá kniha, 2014. 4,67 AH. ISBN 978-80-
7141-857-3 
 

 

Domáce a zahraničné granty a projekty za rok 2014 

Z domácich grantových schém v roku 2014 vypísali naši profesori, docenti a PhD. 
pracovníci spolu 10 nových grantových projektov, čo znamená nárast o 30 % v množstve 
vypísaných projektov. V roku 2013 bolo podaných 7 domácich projektov (jedenkrát Vega, 
trikrát Kega, dvakrát APVV a jedenkrát grant z iných zdrojov) a úspešné boli  dva, kým v roku 
2014 bolo vypísaných  5 projektov (trikrát Vega, dvakrát Kega) a úspešne prijaté boli 4 
projekty, financované budú 2 projekty so začiatkom v roku 2015.  Celkovo sa teda na fakulte 
v roku 2014 riešilo 7 domácich projektov. Nárast môžeme vidieť v objeme finančných 
prostriedkov získaných pre fakultu. Oproti roku 2013, keď sme získali z domácich grantových 
schém 8 622,- €, sa nám v roku 2014 spolu podarilo získať vo VEGE sumu 12 306,- € 
a v KEGE sumu 11 481,- €, celkovo z domácich (i pokračujúcich) projektov fakulta  
disponovala sumou 23 787,- €. 
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V roku 2013 boli podané 4 zahraničné granty a všetky boli úspešné, rovnako to bolo 
v roku 2014 – zo 4 podaných grantov boli všetky prijaté a financované stopercentne. Nárast 
môžeme pozorovať aj v objeme financií zo schém zahraničných grantov. Zatiaľ čo v roku 
2013 získala fakulta na zahraničných grantoch objem finančných prostriedkov 44 000,- €, 
v roku 2014 to bolo 138 000,- €, čo je trojnásobný nárast len z prostriedkov zahraničných 
agentúr. Celkovo sa spolu s novo podanými zahraničnými grantmi a prebiehajúcimi grantmi 
riešilo v roku 2014 až 8 zahraničných grantov. 

Z hľadiska dlhodobej perspektívy môžeme konštatovať, že počet grantov VEGA a 
KEGA sa v roku 2014 v porovnaní s rokmi 2011 – 2013 kontinuálne zvýšil a zvýšila sa aj ich 
úspešnosť. Fakulta mala v uplynulých rokoch deficit prostriedkov z výskumných projektov 
KEGA a APVV. V nastupujúcom roku fakulta vypíše nové projekty aj v APVV schéme 
a pokúsi sa vypísať úspešný grant aj v tejto grantovej schéme. 

 Fakulta vykázala dobré výsledky aj v oblasti riešiteľských kolektívov, do ktorých sa 
zapojilo 22 tvorivých zamestnancov fakulty, čo je v priemere na jeden grant 4,4 zamestnanca.  
Účasť študentov doktorandského štúdia má v týchto grantoch vynikajúce zastúpenie – celkovo 
je do grantov zaangažovaných 7 doktorandov, čo je takmer 100-percentné zastúpenie (ak 
opomenieme študentov prvého ročníka doktorandského štúdia, ktorí ešte neboli aktualizovaní 
v riešiteľských kolektívoch). V porovnaní s rokom 2013 je to nárast o 2 doktorandov aktívne 
participujúcich na projektoch. 

 Fakulta v nasledujúcom roku zlepšila počet tvorivých zamestnancov a študentov 
doktorandského štúdia aj v zahraničných grantoch, kde sú zastúpení na rozdiel od roku 2013  
(keď bolo zapojených 12 zamestnancov) až 19 tvoriví zamestnanci  – v porovnaní so 
spomínanými domácimi grantmi VEGA je to len o 3 zamestnancov menej. 
 
 

a) Projekty podporované z domácich agentúr 

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

 

KEGA č. 010TTU-4/2014 

Nový model efektívnych študentských praxí s využitím sprevádzania (counselling) 
v rodinách so špecifickými sociálnymi problémami  

Vedúca projektu:  

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 
projektu ako aplikovaného výskumu je vytvorenie nového, konkrétneho modelu kvalitne 
pripravených a efektívnych skúsenostne-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. 
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VEGA č. 1/0306/14 Zlom alebo kontinuita? Druhý vatikánsky koncil pre budúcnosť 
spoločnosti 

Vedúca projektu: 

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. 

 

Pokračujúce domáce granty v roku 2014: 

 

VEGA č. 1/0318/12 Komentár ku Knihe žalmov (51 – 100).  

Projekt je pokračovaním úspešnej tímovej práce na komentári ku knihám Genezis, Abdiáš – 
Jonáš – Micheáš a Exodus. Pre rozsiahlosť knihy budú zatiaľ komentované žalmy 500 – 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. 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. 

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 prejavujú práve na Slovensku. 

VEGA č. 1/0051/12 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. Projekt sa skončil v roku 2014. 
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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.  Projekt sa skončil v roku 2014. 

 

Prehľad počtu všetkých riešených projektov v roku 2014 

z hľadiska participácie tvorivých zamestnancov a študentov  

Projekty VEGA 
Rok/stupeň 

štúdia 
FF PdF FZa

SP 
TF PrF ÚD TU 

spolu 

Počet projektov 2014    5    

Počet 
participujúcich 
tvorivých 
zamestnancov 2014    22    

Priemerný počet 
tvorivých 
zamestnancov 
participujúcich na 
projekte 2014    4,4    

Počet 
participujúcich 
študentov 

2014         

1. stupeň        

2. stupeň        

3. stupeň    7    

Projekty KEGA 
Rok/stupeň 

štúdia 
FF PdF FZa

SP 
TF PrF ÚD TU 

spolu 

     1    

Počet projektov 2014        

Počet 
participujúcich 
tvorivých 
zamestnancov 2014    5    

Priemerný počet 
tvorivých 
zamestnancov 
participujúcich na 
projekte 2014    5    

Počet 
participujúcich 

študentov 

2014        

1. stupeň        

2. stupeň        

3. stupeň        
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b) Projekty podporované zo zahraničných agentúr 

 

Zo zahraničných agentúr sa podarilo fakulte na výskumné účely získať 4 nové granty, 
okrem štyroch pokračujúcich: 

 

Nové granty: 

1. Online Univerzita tretieho veku. Hlavný riešiteľ ThLic. M. Lichner, D.Th. Suma: 
50 000,- €. Roky riešenia 2014 – 2016. 

2. Nový výskum a publikácie. Hlavný riešiteľ: ThLic. M. Lichner, D.Th. Suma: 74 000,-
€. Roky riešenia 2014 – 2016. 

3. Vysokoškolská učebnica biblickej gréčtiny. Hlavný riešiteľ: Dr. H. Panczová, suma: 
7 500,- €. Roky riešenia: 2014 – 2015. 

4. Biblia Aloisiana – študijná Biblia. Hlavný riešiteľ: doc. Ing. J. Tiňo, PhD. Suma: 
6 500,- €. Roky riešenia: 2014 – 2017. 

Pokračujúce zahraničné granty v roku 2014: 

1. Medzinárodný projekt Cyrilo-metodská misia u Slovanov a jej prínos a význam pre 
dnešnú Európu, podaný 29. novembra 2012 (schválený); doba riešenia od januára 
2013 do januára 2014. Hlavný riešiteľ: Š. Marinčák. 

2. 1/2012 – Pluralita myslenia v tradícii kresťanského staroveku a stredoveku. Ide 
o projekt nadväzujúci na projekt „Antológia Patristika a scholastika“, ktorý bol úspešne 
ukončený v roku 2009.  Vedúci projektu: ThLic. M. Lichner SJ, D.Th. 

3. 3/2013 – Vybrané faktory prorodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny 
v multikulturálnom prostredí.  Vedúci projektu: prof. L. Csontos. 

4. 4/2013 – Duchovný výklad Biblie ako základ kresťanskej spirituality: Sv. Gregor 
z Nyssy – Komentár k Veľpiesni. Vedúca projektu:  H. Panczová, PhD. Cieľom tohto 
grantu je preklad starogréckeho komentára Gregora Nyssenského k Veľpiesni 
a vypracovanie štúdie. 

Zahraničné 
projekty 

Rok/stupeň 
štúdia 

FF PdF FZa
SP 

TF PrF ÚD TU 
spolu 

Počet projektov 2014    8    

Počet 
participujúcich 
tvorivých 
zamestnancov 2014    19    

Priemerný počet 
tvorivých zamestn. 
participujúcich na 
projekte 2014    2,37    
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Počet 
participujúcich 
študentov 

2014         

1. stupeň     0    

2. stupeň     0    

3. stupeň     0    

 

c) Výskumná činnosť podporená z iných grantov 
 

Grant Teologickej fakulty 

V rámci inštitucionálnych grantov získala fakulta za rok 2014 v rámci domácich grantov aj 
podporu z grantového projektu Teologickej fakulty. Cieľom tejto grantovej schémy je 
pravidelne podporovať a motivovať publikačné výstupy A kategórie v prostredí pedagogických 
zamestnancov a sprístupňovať tak širokej verejnosti kvalitné výstupy v oblasti vedy. Podporená 
bola žiadosť doc. PhDr. R. Nemca, PhD., s názvom Projekt vysokoškolskej učebnice:  Úvod do 
filozofickej hermeneutiky. Základné historické problémy a súvislosti. Získaná suma tohto 
projektu bola 800,- €. Projekt by sa mal skončiť v roku 2015. 

 

Iné projekty 
Rok/stupeň 

štúdia FF PdF 
FZa
SP TF PrF ÚD 

TU 
spolu 

Počet projektov 2014    1    

Počet 
participujúcich 
tvorivých 
zamestnancov 2014    1    

Priemerný počet 
tvorivých zamestn. 
participujúcich na 
projekte 2014        

Počet 
participujúcich 
študentov 

2014     0    

1. stupeň     0    

2. stupeň     0    

3. stupeň     0    
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VI. Habilita čné konania a konanie na vymenúvanie profesorov 
 
 

Na Teologickej fakulte sa v roku 2014 uskutočnili tri habilitačné konania. Jedno sa skončilo 
neúspešne – Miroslav Lyko. Dve habilitačné konania boli úspešné – Bohdan Hroboň a Jozef 
Tiňo v odbore katolícka teológia, z toho Jozef Tiňo je interný pedagóg TF TU. Na 
Cyrilometodějskej teologickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci sa habilitoval v odbore 
katolícka teológia náš interný zamestnanec Šimon Marinčák.  

Zoznam vymenovaných docentov za rok 2014 

P. č. 

Meno 
a priezvisko 

Študijný odbor 
Dátum 

začiatku 
konania 

Dátum 
udelenia 

titulu 

Zamestnanec 
vysokej školy 

(áno/nie) 

1 Bohdan Hroboň katolícka teológia 31. 3. 2014 24. 9. 2014 nie 
2 Jozef Tiňo katolícka teológia 1. 4. 2014 24. 9. 2014 áno 
3 Šimon Marinčák katolícka teológia 23. 10. 2013 1. 3. 2014 áno 

 
 

Habilitačné konanie 

  

V tom počet 
žiadostí mimo 
vysokej školy 

Počet neskončených konaní: stav k 1. 1. 
2014 2 1 
Počet neskončených konaní: stav 
k 31. 12. 2014 0 0 
Počet riadne skončených konaní 
k 31. 12. 2014 3 3 
Počet inak skončených konaní    
 – zamietnutie 1   
 – stiahnutie     
 – iné (smrť, odňatie práva a pod.)     

   

Celkový počet vymenovaných docentov Priemerný vek  
 
3 47  

 
 

Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie  
na vymenúvanie profesorov k 31. 12. 2014 

Fakulta Odbor 

Teologická fakulta systematická filozofia 
  katolícka teológia 
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VII. Konferencie, ktoré usporiadala TF TU 
 
 

Význačné konferencie, prednášky za rok 2014 

Na pôde fakulty sa uskutočnili aj niektoré význačné konferencie, z ktorých uvádzame 
nasledujúce: 

16. 5. Medzinárodná vedecká konferencia Pastoračné plánovanie vo farnostiach. Organizovala 
Katedra náuky o rodine TF TU, doc. M. Šmidová. 

10. – 15. 6. Sympózium, ktoré organizovalo Centrom spirituality Východ – Západ: 5. 
medzinárodná konferencia Spoločnosti pre východné liturgie. Organizované v spolupráci so St. 
Vladimir’s Orthodox Theological Seminary, New York. 

22. 9. Medzinárodná vedecká konferencia Nádvorie hľadajúcich – interdisciplinárne pohľady 
na vieru v súčasnom svete. Organizátor Teologická fakulta Trnavskej univerzity. 

23. 9. Sympózium, ktoré organizovalo Centrum spirituality Východ – Západ: Tradičná a 
netradičná religiozita na Slovensku. Organizované v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR. 

6. 10. Medzinárodná vedecká konferencia Jezuitské princípy utvárajúce univerzitné 
vzdelávanie. Organizované spolu s TU a Loyola University Chicago, University of Scranton. 
Organizátor Teologická fakulta Trnavskej univerzity. 

8. – 9. 10. Sympózium, ktoré organizovalo Centrum spirituality Východ – Západ: Ľudová 
próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky.  Organizované v spolupráci so Slavistickým 
ústavom Jána Stanislava SAV. 

10. 10. Medzinárodná vedecká konferencia Counselling a nové perspektívy sociálnej práce za 
účasti Daniela J. Westa (University of Scranton). Organizovala Katedra náuky o rodine TF TU, 
doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD.  

12. 11. Medzinárodná vedecká konferencia Biblia a jej interdisciplinárne reflexie. 
Organizovala Katedra pastorálnej teológie TF TU, ThDr. J. Ďurica,  PhD. 

12. 11. Vedecká konferencia Stručný katolícky teologický slovník. Organizovala Katedra 
pastorálnej teológie TF TU. 

14. 11. Pracovný seminár Profamily 2014. Organizovala Katedra kresťanskej filozofie TF TU 
a Katedra náuky o rodine TF TU.  

14. 11. Vedecká konferencia Rodina v súčasnom svete 2014. Organizovala Katedra kresťanskej 
filozofie TF TU a Katedra náuky o rodine TF TU. 

21. 11. Vedecká konferencia pod názvom Konštitúcia Lumen gentium a jej recepcia. 
Organizovala Katedra systematickej teológie TF TU, doc. G. Braunsteiner, PhD. 

12. 12. Medzinárodná vedecká konferencia Pluralita myslenia v tradícii kresťanského 
staroveku a stredoveku. Organizoval ThLic. M. Lichner, D.Th. 

 

Prezentácie a prednášky 

16. 5. sa na pôde fakulty konala výstava Sme ako vy – výstava fotografií M. Földešovej, 
zakladateľky Spoločnosti Downovho syndrómu. 

10. 10. vystúpil  na pôde TF TU profesor West z univerzity v Scrantone a Mgr. Hrivňáková na 
tému counsellingu. 
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23. – 26. 10. sa na Teologickej fakulte konal Medzinárodný festival gregoriánskeho chorálu. 
Účastníci prišli z Poľska, Rakúska, Čiech  i Litvy. 

 

Mobility u čiteľov TF TU 
 
V rámci programu Erazmus – učiteľské mobility: 
 
Vyslaní učitelia: 
 
ThLic. Miloš Lichner, D.Th. – Bobolanum. Papieski Wydział Teologiczny, Warszawa, Poľsko 

doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD. – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Warszawie, Teologická fakulta, Poľsko 

Mgr. Martin Šarkan, PhD. – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 
Teologická fakulta, Poľsko 

ThDr. Jozef Žuffa, PhD. – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 
Teologická fakulta, Poľsko 

 
Prijatí učitelia: 
 
Urszula Bejma – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Teologická 
fakulta, Poľsko 

Józef Marek Młyński – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 
Teologická fakulta, Poľsko 

Andrzej Anderwald, Opole University, Teologická fakulta, Poľsko 
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VIII. 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. 
 
 

Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2014 
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Profesori 2 2 0 5 0 0 0 1  
Docenti 0 0 0 0 0 0 0 0  
Ostatní 2 3 0 5 0 0 0 1  
Spolu 4 5   0 0 0 2  

 
 

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

 
Kvalifika čná štruktúra vysokoškolských učiteľov 

Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2014   

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. 
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Funkčné miesto (FO) Interný zamestnanec Externý zamestnanec 
Mimoriadny profesor 0 0 
Profesor 6 1 
Docent 6 5 
CSc., PhD. 12 13 
Odborný asistent 0 12 
Vedeckovýskumný pracovník 1 0 
Spolu 25 31 

 
Počty podľa kategórií vo fyzických osobách v roku 2014: 

 
Kategória (FO) Počet 
Pedagogický zamestnanec 24 
Vedeckovýskumný pracovník 1 
Odborný zamestnanec 5 
Centrálna administratíva 8 
Prevádzkový zamestnanec 5 
Spolu: 43 

 
 
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v r. 2014 podľa zdrojov platenia: 
 
 

 Platení 
z dotácie 

Platení z iných 
zdrojov 

SPOLU 

Vysokoškolskí 
učitelia spolu 

28,72 0 28,72 

– z toho: profesori 5,67 0 5,67 
 docenti 6,33 0 6,33 
– odborní asistenti 14,497 0,083 14,58 
– asistenti  2,22 0 2,575 
Odborní 
zamestnanci: 

5 0 5 

z toho pre oblasť 
IT 

1 
0 

1 

Administratívni 
zamestnanci spolu  

7,97 0 7,97 

Výskumní 
a umeleckí 
zamestnanci 

0,417 0 0,417 

Prevádzkoví 
zamestnanci 

3,493 0 3,493 

SPOLU TU: 45,597 0,083 46,68 
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Pomer vysokoškolských učiteľov bez kategórie VVZ k počtu zamestnancov v kategórii 
nepedagogických zamestnancov TU bez ŠJ: 

 
 2014 

VŠ učitelia spolu 28,72 

Nepedagogickí zamestnanci 16,88 

Pomer: pedag./nepedag. zam. 1,71 

 
 

 2014 

Počet študentov: 166 

VŠ učitelia 28,72 

Pomer: študenti/VŠ pedag. 5,77 

Spolu zamestnanci TU 45,68 

Pomer: študenti/zamestnanci 3,63 

 

 

Vedecký a umelecký kvalifikačný rast pedagógov (interných) a doktorandov 
 
 

 PhD., ThDr. doc. prof. ThLic. 
2013 0 1 0 0 
2014 2 2 0 0 
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IX. Sociálna problematika 
 
 
Dotáciu na sociálne štipendium v roku 2014 poberalo 15 študentov v celkovom objeme 13 380 
€, čo predstavuje pokles o 8 856 € oproti roku 2013. (V roku 2013 poberalo sociálne 
štipendium 20 študentov v celkovom objeme 22 356 €). 

 
Doktorandské štipendium v roku 2014 poberalo 5 doktorandov z dotácie Ministerstva školstva 
SR v celkovom objeme 27 334 €, jeden doktorand poberal štipendium z bežného účtu 
Teologickej fakulty v celkovej výške 7 152 € a jeden doktorand poberal štipendium z bežného 
účtu Trnavskej univerzity v celkovej výške 4 088 €. 
 
V roku 2014 motivačné štipendium bolo priznané 19 študentom dennej formy štúdia vo výške 
4 895 € (V roku 2013 bolo vyplatených 7 820 € pre 38 študentov v dennej a externej forme 
štúdia). 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 
 
Naša fakulta nevlastní nijaký študentský domov, preto sme študentom, ktorí mali záujem, 
v roku 2014 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 študijného programu náuka o rodine sa zúčastňujú po ukončenom l. ročníku na praxi 
na miestnych úradoch v Bratislave na oddeleniach sociálnej starostlivosti. Po druhom ročníku 
si zabezpečujú sami 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 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; 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 a/aj mentálnym postihnutím: asistencia sociálnym pracovníkom pri 
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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 na spoločnej svätej 
omši. Na konci januára sa konal výlet zamestnancov na chatu Spoločnosti Ježišovej v Modre. 
Tradičný mikulášsky večierok, ktorý organizujú študenti fakulty, je očakávanou udalosťou. Na 
záver občianskeho roka sa stretávajú zamestnanci s vedením fakulty na tradičnej vianočnej 
kapustnici.  
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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. Rok 2014 sme začali v náhradných priestoroch, pretože sanačné práce 
v knižnici po zatopení neboli ešte ukončené. Keďže obmedzené pracovné podmienky nám 
nedovoľovali venovať sa naplno katalogizácii, čas sme využili najmä na doplnenie čiarových 
kódov do 923 kvalifikačných prác a na opravu bibliografických záznamov. V oprave 
bibliografických záznamov sme pokračovali počas celého roka a celkovo sme opravili 2 590 
bibliografických záznamov. Pred znovuotvorením študovne 3. marca 2014 sme pripravovali 
priestory na bežnú prevádzku (čistiace práce, vybalenie a poukladanie kníh na police).  
 Stav knižničného fondu k 31. 12. 2014 bol 38 959 knižničných jednotiek, z toho 
ročný prírastok 1 628 dokumentov. Do knižnice dochádzalo 33 titulov periodík. Celkové 
finančné náklady na nákup knižničného fondu boli 6 465 €. Obohatením knižničného fondu bol 
aj dar Slovenskej biblickej spoločnosti v počte 25 exemplárov z oblasti biblickej teológie. 
  

Akvizícia 2014 
Prírastok knižničných jednotiek 1 628 
z toho kúpou 337 
z toho darom 912 
z toho výmenou 26 
z toho inak 353 
z toho prírastok kníh 1 349 
z toho prírastok iných dok. (kvalifikačné práce) 102 
Celkový stav knižničného fondu 38 959 

 

Počet titulov dochádzajúcich periodík 33 
z toho zahraničných periodík 16 

 

 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 
dvakrát do mesiaca aj v sobotu. 
 V študovni je k dispozícií 18 študijných miest so 6 počítačmi. Výmena počítačov, 
ktoré sú v zlom technickom stave, je naplánovaná na rok 2015, aby sme mohli poskytovať 
štandardné služby našim čitateľom.   
  

Knižničné služby 2014 
Výpožičky spolu 4 738 
z toho absenčné výpožičky 2 838 
z toho prezenčné výpožičky 1 900 
z toho prezenčné periodiká 171 
Registrovaní používatelia 268 
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z toho poslucháči VŠ 172 
 Vďaka projektu NISPEZ má aj 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).  
 V roku 2014 bol kúpený počítač, na ktorom bola nainštalovaná elektronická edícia diel 
sv. Augustína Corpus Augustinianum Gissense, ktorý je jedinečným nástrojom na štúdium, pre 
záujemcov o latinskú ranokresťanskú literatúru na Slovensku a v Čechách. 
 

Informa čné 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 

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

 
Stav PC na TF TU 

 
Rok Stav Prírastok 

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 

2014 43 PC, 2 kopírky, 19 tlačiarní, 4 skenerov,  duplikátor 
DVD, 2 tablety 

2 PC, 4 Ntb., 1 projektor 
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XI. Rozvoj fakulty  
 
 

Hlavným zámerom fakulty v oblasti rozvoja bolo naďalej 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. Boli podniknuté konkrétne kroky pomoci študentom pri vytváraní 
odborných výstupov ich štúdia s cieľom výchovy konkurencieschopných absolventov. 
Realizovali sa viaceré podujatia s úmyslom prispieť ku komplexnému rozvoju študentov 
organizovaním výstav výtvarného umenia v átriu budovy. Počas roku sa tu predstavili 
umelecké diela Martina Kellembergera, výstava fotografií Marty Földešovej „Sme ako vy“ pri 
príležitosti 20. výročia založenia Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku, výstava 
výtvarných diel María Jesús Rivero: „Boh v mojom srdci“.   

    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. Podľa google statistics, tento program patrí 
k najsledovanejším vzdelávacím programom v TV LUX. 

V oblasti vedeckovýskumnej činnosti potreby vedy a výskumu boli pokrývané z dotácie 
na vedu a výskum, z 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. Fakulta ponúka 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. V tomto roku sa uskutočnili tri 
konferencie: 16. 5. Pastoračné plánovanie vo farnostiach; 6. 9. Jezuitské princípy utvárajúce 
univerzitné vzdelávanie; 12. 12. Pluralita myslenia v tradícii kresťanského staroveku 
a stredoveku.  

V októbri sa zrealizoval workshop s profesorom Westom a jeho žiakmi zo Scranton 
University (USA), zameraný na counselling a sprevádzanie. O rozvoj medzinárodných vzťahov 
sa svojimi kultúrnymi aktivitami pričinila aj Schola Gregoriana „Gloria Dei – homo vivens“ 
aktívnou účasťou na Medzinárodnom gregoriánskom festivale v Maďarsku (Vác) 
a vystúpeniami v Regensburgu a Hainburgu. 

Iniciatívy o rozvoj spolupráce sa uskutočnili aj na úrovni domácich vzťahov. Fakulta 
dlhodobo aktívne spolupracuje s ostatnými teologickými fakultami na Slovensku.    

Za účelom skvalitňovania vyučovacieho procesu a vedeckovýskumnej činnosti boli 
podniknuté konkrétne kroky k optimalizovaniu personálnej politiky. Väčší dôraz bol položený 
na efektívne využitie zamestnanosti interných pedagógov. Pristúpilo sa ku plánovaniu rozvoja 
ľudských zdrojov s určením termínov etáp kariérneho rastu. Začal sa riešiť problém personálnej 
reštrukturalizácie katedier.  
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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. Univerzita v Ljubljane, Slovinsko 
7. Sofia University St. Kliment Ohridski, Teologická fakulta, Sofia, Bulharsko 
8. Katholieke Universiteit Leuven, Belgicko 
9. Heythrop College, 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 

 

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. 
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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“), bola rozhodnutím dekana Teologickej fakulty TU zriadená Rada Teologickej 
fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pre 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 implementácia do riadiacej praxe 
všetkých úrovní riadenia TF TU v integrálne chápanom systéme budú realizované vyškolenými 
a odborne spôsobilými internými zamestnancami 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 
 

V roku 2014 fakulta identifikovala z hľadiska implementácie kvality prioritne oblasť 
tvorby, schvaľovania, monitorovania a pravidelného hodnotenia študijných programov, oblasť 
zabezpečovania kvality vysokoškolských učiteľov, ako aj postupné zavádzanie a uplatňovanie 
kritérií a pravidiel hodnotenia študentov do vzdelávacieho procesu. 
 

V oblasti tvorby, schvaľovania, monitorovania a pravidelného hodnotenia študijných programov 
bolo kľúčovým zámerom reagovať na aktuálne potreby spoločnosti a praxe a zabezpečiť súlad so 
štátnymi akreditačnými a hodnotiacimi kritériami. Efektívny systém tvorby zahŕňa aj 
zisťovanie efektívnosti ŠP z pohľadu ich ekonomického prínosu pre fakultu;  cieľom je 
zabezpečiť minimálne ekonomickú rovnováhu ŠP, resp. výnos z realizácie akreditovaných ŠP. 
Takto stanovený zámer bol realizovaný prostredníctvom parciálnych cieľov, ako napr. 
monitorovaním záujmu o študijné odbory vyjadreného napr. počtom prihlásených študentov, 
počtom zapísaných študentov, sledovaním využitia prepojenia vzdelávania, výskumu a praxe či 
dostupnosti vhodných učebných zdrojov, ďalej vytváraním a pravidelným aktualizovaním 
databázy absolventov s uvedenými kontaktnými údajmi a ich aktuálnou pracovnou pozíciou. 
Čoraz väčšiu dôležitosť získava každoročné zisťovanie uplatnenia na trhu práce na základe 
spätnej väzby od absolventov a ďalšie revidovanie informačných listov predmetov v súlade 
s profilom absolventa, potrebami praxe a najnovšími vedeckými poznatkami. Medzi čiastkové 
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ciele v tejto oblasti zavádzania kvality patrí aj zabezpečovanie, aby súčet záverečných prác 
študentov na prvom a na druhom stupni štúdia, vedených jedným vedecko-pedagogickým 
zamestnancom fakulty, nepresiahol v jednom akademickom roku počet desať. V rámci politiky 
transparentnosti fakulta zverejňuje na internetovej stránke fakulty predmety, ktoré sa študujú v 
danom študijnom programe, ako aj miesta, kde sa vykonáva odborná prax. Dôležitým krokom 
bolo utvoriť kritériá, postup a metodiku zisťovania efektívnosti jednotlivých ŠP. Pluralita 
v zmysle zastúpenia všetkých strán podieľajúcich sa na vzdelávacom procese bola zabezpečená 
zapájaním študentov do aktivít zameraných na hodnotenie študijných programov, pre ktoré bol 
vytvorený postup dotazníkového zberu spätnej väzby priamo v rozhraní „študent“ 
v univerzitnom elektronickom modulárnom systéme MAIS. 
 
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 a odovzdávateľom vedomostí a skúseností v predmete, ktorý 
vyučuje. V súlade s vnútorným predpisom univerzity Zásady výberového konania na 
obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných 
pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Trnavskej 
univerzity v Trnave fakulta dbala aj v roku 2014 na dodržanie požiadaviek minimálnych kritérií 
viazaných na príslušné vzdelanie a odbor, pričom spravidla definuje aj ďalšie kritériá, ktorými 
učiteľa preveruje. Pri posudzovaní primeraného personálneho zabezpečenia sa na univerzite 
vychádza z princípu, že na zabezpečenie výučby v každom študijnom programe univerzita musí 
mať 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 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 bol 
navrhnutý a implementovaný flexibilný bodový systém hodnotenia pedagógov, zohľadňujúci 
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 pedagogický výkon akademických zamestnancov fakulty. 
Súčasťou tohto procesu bolo monitorovanie spätnej väzby študentov ku kvalite vzdelávania, s 
cieľom iniciovať konkrétne zlepšenia. Rovnako monitorovanie sebahodnotenia akademických 
zamestnancov fakulty prostredníctvom kariérnych osobných listov či monitorovanie 
spokojnosti pedagogických zamestnancov malo umožniť navrhnúť a zapracovať zlepšenia do 
systému motivácie pedagógov. 
 

Identifikácia relevantných kritérií a pravidiel hodnotenia študentov predstavovala ďalšiu 
prioritnú 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, čo malo napomôcť zavedenie pravidelnej revízie informačných listov jednotlivých 
študijných programov, s dôrazom na jasnosť a transparentnosť informácií týkajúcich sa 
podmienok a kritérií hodnotenia študentov. V tomto procese bolo nevyhnutné zabezpečiť 
a kontrolovať súlad fakultných pravidiel hodnotenia so zákonom a vnútornými predpismi 
fakulty. Transparentnosť bola zabezpečená aj v roku 2014 zverejnením aktualizovaného 
Študijného poriadku TF TU na internetovej stránke fakulty. Medzi čiastkové ciele pre túto 
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oblasť v roku 2014 patrilo pravidelné prerokúvanie úrovne zistených vedomostí a zručností 
študentov na rokovaniach jednotlivých katedier fakúlt, kolégií dekanov fakúlt a na 
individuálnych stretnutiach vedenia fakulty s vedúcimi jednotlivých katedier, pravidelné 
monitorovanie dodržiavania pravidiel študijného poriadku, informačných listov a sylabov, 
zverejňovanie počtov študentov zapojených do výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti 
(zverejnenie počtu študentov zúčastnených na ŠVOČ podľa študijných programov), 
aktualizovanie obsahu štátnych skúšok, zostavovanie personálneho obsadenia štátnicových 
komisií adekvátne ku štruktúre a obsahu štátnych skúšok a napokon čoraz viac sa aj 
v hodnotiacom procese orientovať 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 vo ľnočasová činnosť 
 

Starostlivosť o študentov rozvíjala fakulta aj vytváraním podmienok pre 
mimokurikulárne, voľnočasové aktivity prostredníctvom občasnej ponuky návštev 
divadelných predstavení v SND, premietania filmov na fakulte či programom diskusného 
klubu Apeiron. Tradíciou sa stalo každoročné organizovanie mikulášskeho večierka, čo 
samostatne pripravujú študenti pre študentov a pedagógov, a tým sa podieľajú na dotváraní 
atmosféry školy.  

Študenti majú v prípade záujmu 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.  

V roku 2014 bolo na základe spätnej väzby študentskej časti akademickej obce 
redizajnované átrium fakulty tak, aby rozvinulo sociálno-estetický potenciál spoločných 
priestorov fakulty smerom ku kultúrnym a spoločenským udalostiam, ktoré sa na fakulte 
udomácnili. Medzi najvýznamnejšie možno spomenúť  výstavu „Boh v mojom srdci“ 
umelkyne María Jesús Rivero. 

Zvýšené zapájanie sa študentov do chodu fakulty sa prejavilo aj utvorením webového 
priestoru pre študentov priamo v štruktúre oficiálneho webového sídla v podobe záložky 
„Očami študentov“, ktorú administrujú študenti a ktorá slúži ako platforma na prezentáciu 
zaujímavých udalostí života fakulty z pohľadu študenta. 

Veľmi efektívnym spôsobom, ako integrovať teoretický aspekt vzdelávania 
s praktickým rozmerom mimokurikulárnym spôsobom, bol aj v roku 2014 dobrovoľnícky 
projekt Rodinnej asistencie, realizovaný študentským občianskym združením ÚĽ, 
zriadeným v rámci Katedry náuky o rodine TF TU. 
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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. číslo 02 52 77 54 20) 
Mgr. Martin Šarkan, PhD., prodekan pre sociálnu starostlivosť a študentov,  
vnútorný systém kvality a vzdelávanie    (tel. číslo 02 52 77 54 61) 
doc. PhDr. Rastislav Nemec, PhD., prodekan pre vedu a výskum, edičnú, vydavateľskú,  
projektovú činnosť a legislatívnu činnosť    (tel. číslo 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. číslo 02 52 77 54 21) 
Mgr. Iveta Zmeková, riaditeľka knižnice    (tel. číslo 02 52 77 54 25) 
Ing. Maria Demková, vedúca študijného oddelenia   (tel. číslo 02 52 77 54 12) 
Ing. Miroslava Fabianová, referentka pre vedu a výskum  (tel. číslo 02 52 77 54 31) 
 
 
 
 
 
20. 4. 2015 v Bratislave 
 
ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. 
dekan TF TU 
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