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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 forme a 4 roky v  

externej forme, magisterský stupeň katolíckej teológie trvá 3 roky a v ostatných magisterských 

programoch 2 roky v dennej a 3 roky v externej forme. Doktorandské štúdium v dennej forme 

trvá 3 roky a v externej forme 4 roky.  

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.  
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Organizačná štruktúra TF TU v roku 2017  
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Orgány TF TU a poradné grémiá  

 

Akademický senát TF TU k 31. 12. 2017: 

 

Predseda AS:  Mgr. Lukáš Jeník, PhD. 

Podpredseda AS:  ThLic. Marek Heczei, PhD. 

 

Členovia za pedagogickú časť:  prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský, PhD. 

  ThDr. Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD. 

  Mgr. Martin Šarkan, PhD. 

  Dr. theol. Jozef Žuffa 

  PhDr. Renáta Jamborová, PhD.   

   

  

Členovia za študentskú časť:  Simona Bagalová 

  Dominika Jedináková  

         Terézia Vašková 

         Bc. Ing. Peter Vnučák 

 

Vedecká rada Teologickej fakulty Trnavskej univerzity: 

 

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

 

Členovia:    prof. ThDr. Anton Adam, PhD.    

doc. Dr. theol. Gloria Braunsteiner, PhD.   

 prof. ThDr. Ladislav Csontos, SJ, PhD. 

doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD.   

prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský, PhD.  

 doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.   

 prof. Dr. hab. Józef Kulisz     

 doc. ThDr. Jozef Kyselica, PhD.   

 doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD.   

doc. PaedDr. Šimon Marinčák, PhD. 

doc. PhDr. Rastislav Nemec, PhD.   

 prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.  

 doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD.    

prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.  

prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.    
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Poradné grémiá dekana 

 

Vedenie TF TU: 

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

Prodekan pre sociálnu starostlivosť a študentov: doc. PhDr. Miroslav Karaba, 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:  . doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD. 

Tajomníčka fakulty, fakultný koordinátor  

pre vnútorný systém kvality a vzdelávanie : ........ Ing. Ľubica Kollárová 

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

 

 

Kolégium dekana TF TU: 

 

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

Prodekan pre sociálnu starostlivosť a študentov: doc.PhDr. Miroslav Karaba, 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:   doc. Mária Šmidová, PhD. 

Tajomníčka fakulty, fakultný koordinátor  

pre vnútorný systém kvality a vzdelávanie : ........ Ing. Ľubica Kollárová 

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

Vedúci katedry kresťanskej filozofie:   Mgr. et Mgr. Lukáš Jeník, 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:    Mgr. Renáta Jamborová, 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 

 

Počas uplynulého roka sa na pôde Teologickej fakulty TU zorganizovalo množstvo 

význačných konferencií a prednášok. Uvádzame niektoré z nich: 

 

25. apríla 2017 Medzinárodná vedecká konferencia „Jednotlivec a rodina v pastoračnej 

starostlivosti vo farnosti: výzvy Posynodálnej apoštolkej exhortácie Amoris leticia“, 

Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra Náuky o rodine a Katedra 

pastorálnej teológie, príspevok: „Čo očakáva jednotlivec  a rodina od Cirkvi v súčasnosti“, 

vedecká garantka konferencie doc. Mária Šmidová 

2. októbra 2017 sa na pôde TFTU konala slávnostná prednáška na začiatok školského roka 

prof. Miroslava Adama Konštanca, OP pod názvom „Reforma procesov manželskej nulity. 

Aktuálny stav a náčrt možného vývoja“. 

17.októbra 2017 Medzinárodný workshop „Predstavenie rodinného 

poradenstva/psychoterapie“, vedený lektorkou Dr. Gulnory Hundley, University of Florida, 

USA; Katedra Náuky o rodine, Organizátor a garant workshopu doc. Mária Šmidová , 

Bratislava 

 

19. októbra 2017 prednáška Dr. Norberta Hofmanna SDB na tému „Nedávny vývin v židovsko-

katolíckom dialógu“ odznela v rámci programu „Otvárame dvere“. 

 

23.10.2017 Medzinárodná konferencia „Kultúra – Spoločnosť – Cirkev“, Teologická fakulta 

Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra pastorálnej teológie, príspevok: „Dobrovoľnícky 

potenciál seniorov pre pastoráciu“, Bratislava 

 

 

III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 

 

Teologická fakulta pravidelne informuje o možnostiach štúdia prostredníctvom zoznamu 

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

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

 

Mediálna prezentácia fakulty a odborné výstupy do praxe 

 

Mediálnou stratégiou TF je postupná, cielená prezentácia jednotlivých pedagogických 

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

pribúda a ktorými sa najlepšie upriamuje pozornosť potenciálnych študentov 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. 
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Účasť v televíznom vysielaní: 

Mediálnou stratégiou TF je postupná, cielená prezentácia jednotlivých pedagogických 

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

pribúda a ktorými sa najlepšie upriamuje pozornosť potenciálnych študentov k nami 

ponúkaným odborom. 

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

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

praktických súvislostiach a o ich ponúknutie širokému spektru obyvateľstva. 

 

17. 01. 2017 Rádio Lumen – diskusia P. Jurčagu v relácii Duchovný obzor s hosťom relácie 

doc. ThLic. M. Lichnerom, D.Th. na tému „Cirkevné škandály a ich riešenie u svätého 

Augustína“. 

13. 04. 2017 Rádio Lumen – diskusia P. Jurčagu v relácii História a my s hosťom relácie 

doc. ThLic. M. Lichnerom, D.Th. na tému „Veľký týždeň a prežívanie Veľkej noci“. 

16. 07. 2017 Televízia Lux – relácia V Samárii – na tému „Rodové korene“. Hosť: doc. 

ThLic. M. Lichner, D.Th. 

25. 07. 2017 Televízia Lux – relácia vKontexte na tému „Súkromné zjavenia“, prednášajúci: 

Doc. ThLic. M. Lichner. 

03. 10. 2017 Televízia Lux – relácia vKontexte na tému „Limbus pueorum“, prednášajúci: 

Doc. ThLic. M. Lichner 

29. 10. 2017 Rádio Lumen – diskusia j. Danišku s hosťom relácie doc. ThLic. M. 

Lichnerom, D.Th v relácii O kráse na tému „Život a dielo svätého Augustína“.  

31. 10. 2017 Televízia Lux – relácia vKontexte na tému: „Homeopatia -  áno alebo nie?“. 

Prednášajúci: doc. ThLic. M. Lichner, D. Th. 

13. 11. 2017 Televízia Lux – relácia V Samárii pri studni na tému: „Tajné kňazské vysviacky 

pred rokom 1989“. Hosť: Prof. ThDr. L Csontos, PhD. 

20. 11. 2017 Televízia Lux – relácia V Samárii pri studni na tému: „Faktory pro-rodinnej 

stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí“. Hostia: Doc. PhDr. 

Rastislav Nemec, PhD.; Dr. theol. Jozef Žuffa; prof. RNDr. ThDr. Ladislav Csontos PhD. 

04. 12. 2017 – Televízia Lux – relácia V Samárii na tému: „Návrat ku skutočnej tradícii“. 

Hostia Cyril Šesták - Katedra biblických a historických vied TF TU, Erika Brodňanská - 

Inštitút romanistiky Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Miloš Lichner - dekan 

Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, Helena Panczová - Katedra biblických a historických 

vied TF TU. 

05. 12. 2017 Televízia Lux – relácia vKontexte na tému „Nestor slovenskej katolíckej 

teológie“, prednášajúci: Doc. ThLic. M. Lichner, D.Th. 
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a) Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1. 9. 2017 

 

1. stupeň 

 

Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 
Skratka 

titulu 

Filozofia Kresťanská filozofia D S Bc. 

Katolícka teológia Náuka o rodine D, E S Bc. 

Sociálna práca Sociálna práca so zameraním na rodinu D, E S Bc. 

Katolícka teológia 

Základy kresťanskej filozofie a 

katolíckej teológie D S Bc. 

 

2. stupeň 

 

Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 
Skratka 

titulu 

Katolícka teológia Katolícka teológia D S Mgr. 

Filozofia Kresťanská filozofia D S Mgr. 

Katolícka teológia Náuka o rodine D, E S Mgr. 

Sociálna práca Sociálna práca so zameraním na rodinu D, E S Mgr. 

 

3. stupeň 

 

Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 
Skratka 

titulu 

Katolícka teológia Katolícka teológia D, E S PhD. 

Systematická 

filozofia Systematická filozofia D, E S PhD. 

 

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

vzdelávania, formy štúdia 

V roku 2017 študovalo na Teologickej fakulte TU 101 študentov v dennom štúdiu a 33 

študentov v externej forme (stav k 31. 10. 2017). V porovnaní s rokom 2016 fakulta 

zaznamenala nárast v dennom štúdiu o 14,7  % a pokles  v externom štúdiu o 23,3 %  Počet 

študentov celkom však zaznamenal mierny nárast o 2,3%. (pozri nasledujúca tabuľka). 

 

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

Denná forma 

Stupeň 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

1 53 37 47 59 67 62 

2 44 44 30 48 49 44 

3 4 7 7 4 8 9 

Spolu 101 88 84 111 124 115 
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Externá forma 

Stupeň 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

1 17 24 20 15 29 42 

2 11 15 13 36 22 12 

3 5 4 5 4 3 2 

Spolu 33 43 38 55 54 56 

 

 

 

 

 

 

V dennej aj v externej forme spolu 

Stupeň 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

1 70 61 67 74 96 104 

2 55 59 43 84 71 56 

3 9 11 12 8 11 11 

Spolu 134 131 122 166 178 171 

 

 

 

Stupeň                        

štúdia 

Denná forma Externá forma Spolu 

občania 

SR 

z 

toho 

ženy 

cudzinci 

z 

toho 

ženy 

občania 

SR 

z toho 

ženy 
cudzinci 

z 

toho 

ženy 

spolu 

z 

toho 

ženy 

1 50 19 3  17 13   70 32 

 

2 38 6 6 1 10 10 1 1 55 18 

 

3 4 3   5 1   9 4 

 92 28 9 1 32 24 1 1 134 54 

 

 

 

stav k 31. 12. 2016    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) 

1  

vylúčenie zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek (§ 66 ods. 1 písm. c) 5  

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

skončenie štúdia zrušením št. programu (§ 66 ods. 1 písm. e)   

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

koľko študentov sa nezapísalo do vyššieho roč.    

žiadosti o prerušenie štúdia   10  
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c) Záujem o štúdium a výsledky prijímacieho konania   

 

BAKALÁRSKE ŠP – denná forma 
prihlásení 

2016/2017 

prijatí 

2016/2017 

zapísaní 

2016/2017 

základy kresťanskej  filozofie 

a katolíckej teológie 
15/23 14/23 12/23 

kresťanská filozofia 3/3 3/3 2/0 

náuka o rodine 1/0 0/0 0/0 

sociálna práca so zameraním na 

rodinu 
9/7 9/7 4/7 

spolu 28/33 26/33 18/30 

BAKALÁRSKE ŠP – externá forma  
prihlásení 

2016/2017 

prijatí 

2016/2017 

zapísaní 

2016/2017 

náuka o rodine 8/1 8/0 6/0 

sociálna práca so zameraním na 

rodinu 
2/7 2/7 2/6 

spolu 10/8 10/7 8/6 

 

 

MAGISTERSKÉ ŠP – denná forma 
prihlásení 

2016/2017 

prijatí 

2016/2017 

zapísaní 

2016/2017 

katolícka teológia 12/9 9/9 9/9 

kresťanská filozofia 1/0 1/0 1/0 

náuka o rodine 6/1 5/1 4/1 

sociálna práca so zameraním na 

rodinu 
11/4 11/4 11/4 

spolu 30/14 26/14 25/14 

MAGISTERSKÉ ŠP – externá 

forma  
   

náuka o rodine 1/5 1/5 1/5 

sociálna práca so zameraním na 

rodinu 
6/2 6/2 6/1 

spolu 7/7 7/7 7/6 

 

 

DOKTORANDSKÉ ŠP – denná 

forma 

prihlásení 

2016/2017 

prijatí 

2016/2017 

zapísaní 

2016/2017 

katolícka teológia 4/2 2/1 2/1 

systematická filozofia 0/0 0/0 0/0 

spolu    

DOKTORANDSKÉ ŠP – externá 

forma  
4/2 2/1 2/1 

katolícka teológia 1/1 0/0 0/0 
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spolu 1/1 0/0 0/0 

  

 

d) Mobility študentov TF TU 

V rámci programu Erazmus – študentské mobility študovali dvaja študenti TF na 

zahraničnej univerzite, KU Leuven, jeden študent absolvoval stáž vo Viedni. 

 

Prehľad akademických mobilít – študenti v akademickom roku 2016/2017 

V roku 2016/2017      

Fakulta 

Fyzický 

počet 

vyslaných 

študentov 

Počet osobomesiacov vyslaných študentov Fyzický 

počet 

prijatých 

študentov 
programy ES NŠP 

iné 

(CEEPUS, 

NIL...) 

Teologická fakulta 3 8  Stáž 1 – 12 0 

       

Spolu 3 8  12 0 

      

 

 

e) Absolventi vysokoškolského štúdia    

V roku 2017 skončilo vysokoškolské štúdium 40 absolventov. Členenie podľa stupňov 

a podľa foriem – pozri tabuľka. 

S červeným diplomom skončili v rámci bakalárskeho štúdia 3 študenti a v rámci 

magisterského štúdia 1 študent. 

 

 

 

Stupeň 

štúdia 

Denná forma  Externá forma Spolu 

 občania 

SR 

z toho 

ženy 

cudzinci z toho 

ženy 

občania 

SR 

z toho 

ženy 

cudzinci z toho 

ženy 

spolu z toho 

ženy 

1 6 3 4  5 5 2 2 17 10 

2 12 3 1  6 3 1 1 20 7 

3 2 2 1      3 2 

Spolu 20 8 6 0 11 8 3 3 40 19 

f) Ocenenia študentov v rámci vysokej školy 

 

 Dňa 5.5.2017 sa na našej fakulte uskutočnilo XVII. kolo študentskej vedeckej odbornej 

činnosti. 

 Bc. Juraj Begany, študent študijného odboru Katolícka teológia a študijného programu 

Katolícka teológia, 1. ročník, magisterský stupeň, denná forma štúdia, sa umiestnil na 1. mieste 
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v rámci ŠVOČ na fakultnom kole v odbore Katolícka teológia a Bc. Robin Joseph, študent 

študijného odboru Katolícka teológia a študijného programu Katolícka teológia, 3. ročník, 

magisterský stupeň, denná forma štúdia, sa umiestnil na 1. mieste v rámci ŠVOČ na fakultnom 

kole v odbore Kresťanská filozofia na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave so 

sídlom v Bratislave. 

 

 

 

 

IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania (UTV) 

 

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

 

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 v akademickom roku 2016/2017 otvorili aj 

špecializácie:  

Východná kresťanská spiritualita, cieľom tejto špecializácie UTV je poukázať na 

myšlienkové bohatstvo východných cirkví.  

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. 

Exegéza žalmov. Kniha Žalmov patrí medzi najobľúbenejšie kresťanské a židovské 

čítanie. Pomáha človeku komunikovať svoje myšlienky a pocity Bohu. Správne porozumenie 

určitému žalmu je atraktívne aj pre nenábožensky orientovaných ľudí a to najmä vďaka svojmu 

lyrickému a intímnemu charakteru., ktorým pozitívne formujú čitateľovo estetické vnímanie. 

Kurz ponúka analýzu vybraných žalmov. 

Islam. Čo znamená byť moslimom? Aké sú pramene náboženského života moslima? 

Aké sú dejiny islamu a podoby islamského štátu a kultúry? Aký je postoj Katolíckej cirkvi 

k islamu? Na tieto a ďalšie otázky odpovedá dvojsemestrálny prednáškový cyklus o islame. 

Druhý vatikánsky koncil ako inšpirácia pre súčasnosť, kurz prináša prednášky, ktoré 

reflektujú II. Vatikánsky koncil a jeho uvedenie na Slovensko. Prostredníctvom rôznych 

pohľadov na túto udalosť, či už z pohľadu Dei Verbum, slávenia Eucharistie pred a po koncile, 

záujem KSČ o tento koncil a ďalších lepšie uchopíte problematiku II. Vatikánskeho koncilu. 

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. 

 

Okrem základného kurzu si môžu študenti pozrieť aj on-line prednášky špecializácií: 

 

Druhý vatikánsky koncil a jeho uvedenie na Slovensku. Prednášky reflektujú II. 

Vatikánsky koncil a jeho uvedenie na Slovensko. 

 

Religionistika. Odpoveď na otázky čo je náboženstvo, aké úlohy plní v našom živote, 

aké má podoby – nájdete práve prostredníctvom kurzu Religionistiky. V rámci kurzu sa 
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pozornosť obracia k hlavným svetovým náboženstvám – Hinduizmus, Budhizmus, Judaizmus, 

Kresťanstvo, Islam, medzináboženskému dialógu a osobnej spiritualite. Kurz Religionistiky 

pozostáva z 10 prednášok v podaní doc. PaedDr. Martina Dojčára, PhD. z pedagogickej fakulty 

TU. 

Pohľad na médiá cez teológiu Kurz prináša online prednášky, ktoré podrobnejšie 

analyzujú média cez teológiu, televízne násilie, manipuláciu médiami, podprahové posolstvá v 

médiách a na druhej strane ponúkajú priestor pre témy ako história a súčasnosť médií Svätej 

stolice, Boh sa zjavuje človeku a využívanie nových médií v náboženskom priestore. Vďaka 

kurzu odhalíte mnohé tajomstvá médií. Kurz pozostáva zo 7 prednášok rôznych odborníkov. 

 

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. 

 

Naša fakulta má k dispozícii vynikajúce priestory s technikou na nahrávanie. Plánuje sa 

spustenie nových online kurzov od septembra 2017/2018 s postupným rozširovaním ponuky 

online kurzov. 

V novom akademickom roku 2016/2017 v spolupráci s Vysokou školou Sapientia 

v Budapešti pokračuje Teologická fakulta Trnavskej univerzity v jedinečnom projekte 

základného kurzu UTV pre seniorov maďarskej národnosti, ktorí žijú na Slovensku. Prednášajú 

profesori teológie z Vysokej školy Sapientia z Budapešti. Pre veľký záujem pokračujeme  

v akademickom roku 2017/2018 ďalším ročníkom.  

 

 

 

 

Akademický rok Počet študentov Z toho ženy 

2014/2015 336 261 

2015/2016 354 294 

2016/2017 294 240 

 

 

 

 

Akademický rok Absolventi Z toho ženy 

2015 111 83 

2016 20 16 

2017 29 23 
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V. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti fakulty 

 

 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

MARINĆÁK, Š.: Matins in Selected Medieval Byzantine Musical Manuscripts. Warszawa : 

Rhetos, 2017. 162 s. AH:  6,15 ISBN 978-83-948098-5-0 

TRĘBSKI, K.: Comunicazione e counseling. Aspetti propedeutici. Warszawa : RHETOS, 

2017. 92 s. AH: 5,16. ISBN 978-83-946418-5-6 

TRĘBSKI, K.: Counseling come accompagnamento e relazione d´aiuto. Approccio integrato. 

d´aiuto. Approccio integrato.Warszawa : Rhetos, 2017. 138 s. AH: 8,78.  

ISBN 978-83-946418-8-7 

TRĘBSKI, K.: L’eutanasia. Sfida per la società, sfida per la Chiesa, Aracne editrice : Roma, 

2017. ISBN 978-88-255-0699-0   7,91 AH 

TRĘBSKI, K.: I volti dell´alcolismo. Sguardo olistico sulla dipendenza. Aracne editrice : 

Roma, 2017. ISBN 978-88-255-0919-9  AH: 17,02 

ŠMIDOVÁ, M.: Early intervention as an offered hand. Wearszawa : Rhetos, 2017. 76 s.  

AH: 4,48  ISBN 978-83-948098-6-7 

KARABA, M.: Revolutionary Theories of Scientific Progress. Warszawa: Rhetos, 2017,  

138 s. AH: 6,95 ISBN 978-83-948098-2-9 

KULISZ, J.: Wiara i kultura miejscem apologii ludzkości. Warszawa : Rhetos, 2017.  

192 s. AH: 10,19. ISBN 978-83-948098-1-2 

FILIPEK, A.: Tradition in the Church and for the Church. Warsawa : Rhetos, 2017. 116 s.  

AH: 5,04. ISBN 978-83-946418-3-2 

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

HROBOŇ, B.: a kol.  (Ed.) Komentáre k Starému zákonu. 5. zväzok. Žalmy 51-75. Trnava : 

Dobrá kniha, 2017.  691 s. AH: 4,7. 8,39% ISBN 978-80-8191-066-1 

CSONTOS, L.: Ľudové misie a obnova farnosti. Trnava : Dobrá kniha, 2017. 83 s. AH: 5,23 

ISBN 978-890-8191-090-6 

MIKLUŠIČÁKOVÁ, M.: Cesta jasnozrivosti. Filozofický dialóg s dielom Alberta Camusa.  

Trnava : Dobrá kniha, 2017. 138 s. AH: 9,57. ISBN 978-80-8191-117-0 

TRĘBSKI, K.: Alkoholizmus – výzva pre spoločnosť a Cirkev. Integrálny pohľad. Trnava : 

Dobrá kniha, 2017. 268 s. AH:  19,12. ISBN 978-80-8191-110-1 

ABB Štúdia charakteru vedeckej monografie 

KÚTNY, I.:  Základná voľba v dimenzii svedomia a účasť kresťanov na verejnom živote. In : 

Integrita človeka ako osoby angažujúcej sa v spoločensko-politickom dianí. Trnava : Dobrá 

kniha 2017. 153 s. AH 9,59. (AH: 5,16) ISBN 978-80-8191-077-7 

KÚTNY, I.:  Súčinnosť náboženskej slobody a náboženskej výchovy. In : Špecifiká 

náboženskej slobody a náboženskej výchovy. Zborník štúdií charakteru vedeckej monografie. 

Trnava : Dobrá kniha, 2017. S. 7-95, AH: 5,49 ISBN 978-80-8191-076-0 

LICHNER, M., Horka, R.:  Svätý Ambróz a katechumenát. In : Sv. Ambróz: Výklad vyznania 

viery, O sviatostiach, O tajomstvách. Trnava : Dobrá kniha, 2017. S. 7-122. AH: 6. 

Lichner:50%. ISBN 978-80-8191-065-4 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydvateľstvách 

ĎURICA, J. : Rodina vo Svätom písme. Trnava : Dobrá kniha, 2017. 238 s. AH: 11,61.  

ISBN 978-80-8191-050-0 

 

LICHNER, M.; KARABOVÁ K.:  K prameňom ranokresťanskej latinskej tradície. Trnava : 

Dobrá kniha, 2017. 512 s. AH: 18,755, Karabová: 11,575. ISBN 978-80-8191-105-7 
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ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 

KARABA, M.: Aplikácia vybraných vedeckých metodológií na otázky náboženského 

poznania. In : Filozofia, 2017. Roč. 72, č. 3, s. 192-203. AH: 1,14. ISSN 0046-385X 

NEMEC, R.: Niekoľko pohľadov a problematiku „homo interior“ vo vybraných textoch 

Augustína z Hippa. In : Filozofia, 2017. Roč. 72, č. 3, s. 181-191. AH: 0,95    

ISSN 0046-385X 

 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 

Science alebo SCOPUS 

 

PANCZOVÁ, H.:   Putovanie Izraela a obnovenie Božieho obrazu v človeku. Analýza 

alegorickej exegézy v Živote Mojžiša II, 256-304 od Gregora z Nyssy. In : Studia Theologica 

2017, roč. 19, č. 3. S. 195-212, AH: 0,94.  ISSN 1212-8570 

HROBOŇ, B.: „ Be Useful to Your Neighbor Who Is Like You“: Exegesis and Alternative 

Translation of Lev 19:18b. In : Communio Viatorum, 2017, roč. LIX, č. 1, s. 5-24, AH: 1,26. 

ISSN 0010-3713 

MARINČÁK, Š.:   Obrad Prothesis liturgie Sv. Jána Chryzostoma vo vybraných slovanských 

tlačených liturgikonoch 16. a 17. storočia.  In : Studia Theologica 2017, roč. 19, č. 3. S. 100-

131, AH: 1,61.  ISSN 1212-8570 

ŽUFFA, J.: The Christian Profile of Caritas in Slovakia from the Point of View of Its 

Employees. Kresťanský profil Charity na Slovensku z pohľadu jej zamestnancov. In : Caritas e 

Veritas. č. 7, 2017. S. 167-172  AH: 0,45. ISSN 1805-0948   v angličtine 

KARABA, M.:  Paradigmatický prístup a jeho aplikácia v systéme náboženských presvedčení. 

In : Studia Theologica 2017, roč. 19, č. 3. S. 45-60, AH: 1,0.  ISSN 1212-8570 

NEMEC, R.:  K niektorým aspektom chápania cnosti u Viliama Ockhama. In : Studia 

Theologica 2017, roč. 19, č. 3. S. 25-44, AH: 1,06.  ISSN 1212-8570 

DUFKA, V.:   Moravské pramene prvého slovenského katolíckeho kancionála Cantus Catholici 

(1655) a jeho spevy ordinária.  In : Studia Theologica 2017, roč. 19, č. 3. S. 133-146, AH: 1,61.  

ISSN 1212-8570 

CSONTOS, L.:   Mariánske kongregácie a Katolícka akcia v prvej polovici 20. Storočia na 

Slovensku. In : Studia Theologica 2017, roč. 19, č. 3. S. 77-97, AH: 1,19.  ISSN 1212-8570 

TIŇO, J.: An Elaboration of Some Theological Issues of Second Temple Judaism in Chronicles 

and Jubilees. In : Communio Viatorum, 2017, roč. LIX, č. 1, s. 25-47, AH: 1,48 

ISSN 0010-3713 

 

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 

DUFKA, V.:  Evangelization as portraed in the liturgical and cultural expression of Saints Cyril 

and Methodius. In : Studia Bobolanum 2017, roč. 28, č. 4. S. 229-240, AH: 0,6.   

ISSN 1642-5650 

ŽUFFA, J.; MOLNÁROVÁ, P.: Wahrnehmung der Menschen aus Drittländer mir der 

slowakischen Öffentlichkeit im Zusammenhang mit dem Arbeitskräftemangel. In : Journal of 

Knowledge Society. 2016. Roč. 4, č.1. S. 83-91, AH: 0,54. ISSN 2336-2561 

TRĘBSKI, K.: La „Cultura dello scarto“ e la difesa della vita nell´insegnamento di Papa 

Francesco. In : Warszawskie Studia Pastoralne 2017. Roč. XII, č. 2. S. 85-101. AH:1,07        

ISSN 1895-3204 

CSONTOS, L.: Iniciatívy novej evanjelizácie na Slovensku. In : Warszawskie Studia 

Pastoralne UKSW, 2017, roč. XII, č. 3, s. 103-120. AH: 0,8. ISSN 1895-3204  

CSONTOS, L.: The Perspectives of Lifestyle Adequate in the Nature of Sacramental Marriage. 

In : Studia Bobolanum 2017, roč. 28, č. 4. S. 143-166, AH: 1,25 ISSN 1642-5650 
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NEMEC, R.: On the Concept of God in Whitehead´s Process Philosophy. In : Studia 

Bobolanum 2017, roč. 28, č. 4. S. 183-195, AH: 0,6.  ISSN 1642-5650 

 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 

 

LICHNER, M.: Pieseň piesní 2, 2 v Kontexte Augustínovho diela: Ecclesia peccatorum. In :  

Lichner, M.: Ed.  Patristická a stredoveká recepcia Šalamúna. Kazateľ-Príslovia-Pieseň piesní. 

Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. S. 69-92. AH: 1,36.  

ISBN 978-80-244-5198-5 

VOJTKO, S.: Základné prvky antropológie ženy podľa exhortácie „Familisris consortio“. In : 

Doklad zmierzasz, współczesna rodzino? Kraków : Wydavnictwo ŚW. Stanisława BM. 2017, s. 

81-93. AH: 1,9. ISBN 978-83-7422-502-1 

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 

 

MARINĆÁK, Š.: Niekoľko poznámok k problematike liturgie na Veľkej Morave. In : Kliment 

Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru. Bratislava-Sofia 2017.  

s. 77-87. AH: 0,65 ISBN 978-80-89489-32-9 

MARINĆÁK, Š.: Stichira po prijímaní v byzantsko-slovanskom liturgickom formulári. In : 

Ed.: LICHNER, M.:  Viera a kultúra cestou človeka. Trnava : Dobrá kniha 2017. S. 379-386. 

AH: 0,52. ISBN 978-80-8191-099-9 

BRAUSTEINER, G.: Úvahy k rozlišovaniu súkromných zjavení. In : Mária - Matka v každej 

dobe. Ed. Anton Adam. Badín : APRINT s. r.o. 2017, s. 76-96, AH: 0,9  

ISBN 978-80-88937-78-4 

BRAUSTEINER, G.: 30 rokov Donum vitae. In : Ed.: LICHNER, M.:  Viera a kultúra cestou 

človeka. Trnava : Dobrá kniha 2017. S. 127-134. AH: 0,49. ISBN 978-80-8191-099-9 

CSONTOS, L.: Sväté Písmo ako základný prameň pastorácie nesviatostných párov. In : 

ŽUFFA, J.:  Kultúra – spoločnosť – Cirkev. Trnava : Dobrá kniha, 2017. S. 109-124.  

AH: 1,18. ISBN 978-80-8191-107-1 

KARABA, M.: Sme slobodní alebo neslobodní? In : Ed.: LICHNER, M.:  Viera a kultúra 

cestou človeka. Trnava : Dobrá kniha 2017. S. 301-324. AH: 1,75. ISBN 978-80-8191-099-9 

 

KARABA, M.: The Basic Views of the relationship between Evolutionary Theory and 

Christendom. In : Evolution-Science-religion. Teilhard de Chardin´s. Inspirations in the 

Contemporary World. Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. S. 205-223, AH: 0,83 

ISBN 978-80-223-4424-1 

NEMEC, R.: Niekoľko pohľadov na otázku náboženskej tolerancie v ranom a neskorom 

stredoveku. In : Ed.: LICHNER, M.:  Viera a kultúra cestou človeka. Trnava : Dobrá kniha 

2017. S. 387-400. AH: 1,04. ISBN 978-80-8191-099-9 

ĎURICA, J.: Jeruzalemská Biblia – študijná a meditatívna cesta k plnšiemu poznávaniu zmyslu 

a cieľa života. In : Ed.: LICHNER, M.:  Viera a kultúra cestou človeka. Trnava : Dobrá kniha 

2017. S. 203-228. AH: 1,86. ISBN 978-80-8191-099-9 

KULISZ, J.: Kościół – tajemnica wcielenia w wymiarze społecznym. In : Ed.: LICHNER, M.:  

Viera a kultúra cestou človeka. Trnava : Dobrá kniha 2017. S. 369-378. AH: 0,66.  

ISBN 978-80-8191-099-9 

KULISZ, J.: Pierre Teilhard de Chardin´s Criterion on the Choice of Religion. In : Evolution-

Science-religion. Teilhard de Chardin´s. Inspirations in the Contemporary World. Bratislava : 

Univerzita Komenského, 2017. S. 97-127, AH:1,36. ISBN 978-80-223-4424-1 
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LICHNER, M.: Zjavenie Panny Márie v diele Gregora Veľkého v kontexte „monastizácie“ 

svetského kresťanstva. In : Mária - Matka v každej dobe. Ed. Anton Adam. Badín : APRINT s. 

r.o. 2017, s. 354-381, AH: 1,27. ISBN 978-80-88937-78-4 

ĎAČOK, J.: Mentalita súčasného človeka a sviatosť zmierenia. In : Ed.: LICHNER, M.:  Viera 

a kultúra cestou človeka. Trnava : Dobrá kniha 2017. S. 185-202. AH: 1,25. 

ISBN 978-80-8191-099-9 

TRĘBSKI, K.: La tenerezza: una risorsa indispensabile per restaurare la famiglia 

alla luce dell’Esortazione apostolica postsinodale di papa Francesco “Amoris laetitia”. In : Ed.: 

LICHNER, M.:  Viera a kultúra cestou človeka. Trnava : Dobrá kniha 2017. S. 449-460. AH: 

0,85. ISBN 978-80-8191-099-9 

DOLINSKÝ, J.: Mnísi a vonkajší svet. In : Ed.: LICHNER, M.:  Viera a kultúra cestou 

človeka. Trnava : Dobrá kniha 2017. S. 147-184. AH: 2,72. ISBN 978-80-8191-099-9 

DOLINSKÝ, J.: Mnísi a vonkajší svet. In : Ed.: LICHNER, M.:  Viera a kultúra cestou 

človeka. Trnava : Dobrá kniha 2017. S. 147-184. AH: 2,72. ISBN 978-80-8191-099-9 

ŠMIDOVÁ, M.: Dobrovoľnícky potenciál seniorov pre pastoráciu. In : ŽUFFA, J.:  Kultúra – 

spoločnosť – Cirkev. Trnava : Dobrá kniha, 2017. S. 74-93.  

AH: 0,82. ISBN 978-80-8191-107-1 

ŽUFFA, J.: Pastorálna teológia versus sociálna práca. In : ŽUFFA, J.:  Kultúra – spoločnosť – 

Cirkev. Trnava : Dobrá kniha, 2017. S. 65-73. AH: 0,60. ISBN 978-80-8191-107-1 

KYSELICA, J.: Príklady pastoračných prístupov k mládeži vo farnostiach. In : ŽUFFA, J.:  

Kultúra – spoločnosť – Cirkev. Trnava : Dobrá kniha, 2017. S. 135-149.  

AH: 0,92. ISBN 978-80-8191-107-1 

 

EAJ  Odborné preklady publikácií knižné  

 

NEMEC, R.: Voľný čas a kult. S úvodom Karla Lehmanna. Vydala Filozofická fakulta 

Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s kapucínskym vydavateľstvom Minor a vytlačil 

Spolok Slovákov v Poľsku. 2017. AH: 3,7. ISBN 978-80-568-0015-7 

NEMEC, R.: Diabol a jeho pôsobenie. Košice : Zachej,2017. S. 200, AH: 6,6. ISBN 978-80-

89866-08-3 

NEMEC, R.: Antikrist. Z pohľadu tradície, Svätého Písma a súkromných zjavení. Košice : 

Zachej,2017. S. 186, AH: 4,81. ISBN 978-80-89866-12-0 

NEMEC, R.: Anna Katarína Emmerichová. Životopis. Košice : Zachej 2017. 434 s. AH: 22,  

ISBN 978-80-89866-13-7 

LICHNER, M.: Enchiridion Sv. Augustína. Odborný preklad. Trnava : Dobrá kniha 2017. 210 

s. AH: 3. ISBN 978-80-8191-072-2 

LICHNER, M., Horka, R.: Vysvetlenie vyznania viery, o sviatostiach, o tajomstvách. Svätý 

Ambróz a katechumenát. Odborný preklad. Trnava : Dobrá kniha 2017. 181 s.  AH: 7,16.  

Lichner: 50%. ISBN 978-80-8191-075-3 

 

 

 

 

I. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti Teologickej 

fakulty 

V rámci Dlhodobého zámer TFTU pre roky 2015-2020, v bodoch 1-3 sa fakulta 

zaviazala hlavne v oblasti vedeckej, výskumnej a umeleckej činnosti rozvíjať  „zapájanie sa do 

národných a medzinárodných vedeckých projektov“ ako aj o „internú podporu vedeckých a 

umeleckých projektov”. V zmysle týchto myšlienok možno za posledné roky sledovať na 
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fakulte zvyšujúci sa počet grantov, prevažne pochádzajúcich zo zahraničia, ktoré zvyšujú 

mimodotačnú položku fakulty na financovanie a zabezpečenie jej chodu. 

Vedeckovýskumná činnosť na TF TU kopíruje oblasti troch študijných programov: 

filozofického, sociálneho a teologického. Výsledky vedeckovýskumnej činnosti charakterizujú 

kvalitu Teologickej fakulty ako pedagogického i vedeckovýskumného pracoviska a v 

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

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

vedeckovýskumnej činnosti zvýšenú pozornosť a aj v tomto roku 2017 sa držala Koncepcie 

rozvoja Trnavskej univerzity pre roky 2016-2019. Kľúčové opatrenia týchto materiálov 

smerujú ku skvalitneniu vedeckovýskumnej činnosti, k väčšej angažovanosti pedagogických 

zamestnancov v zahraničných projektoch, medzinárodnej spolupráci v rámci nadnárodných 

projektov a publikačne vo vysoko vážených scientometrických parametroch. 

Vypísanie nových projektov: Z domácich grantových schém v roku 2017 vypísali naši 

profesori, docenti, PhD. pracovníci a doktorandi celkovo 5 nových grantových projektov, čo 

z hľadiska posledných rokov neznamená nárast v množstve vypísaných projektov (v roku 2016 

ich bolo takisto 5, v roku 2015 vypísaných 4), ale aj z hľadiska úspešnosti zostala fakulta na 

predpokladanom dlhoročnom štandarde.  

V roku 2017 bolo vypísaných  5 projektov (2xKega, 2xVega a 1xAPVV), o ich 

financovaní – na rozdiel od minulého roku v tomto období – ešte nemáme informácie. Dosiaľ 

máme len informácie o vyradení jedného projektu VEGA v prvom kole. Fakulte sa posledné 

dva roky (2016 a 2017) darí získavať finančné prostriedky z APVV (momentálne rieši už 2 

projekty z tejto schémy). V tomto duchu podala fakulta aj tento rok nový projekt APVV, 

o ktorého prijatí či financovaní rovnako nevieme. 

Spomedzi zahraničných projektov v roku 2017 boli vypísané 3 nové zahraničné 

granty, ktoré sú podporené s dĺžkou trvania do konca roka 2017 Fakulta má ešte 2 pokračujúce 

zahraničné granty, spolu teda 5 zahraničných grantov. Celkovo môžeme skonštatovať, že 

fakulta si zachovala štandard a nasledujúci rok podá ďalšie žiadosti aj do zahraničných agentúr. 

Riešenie grantov v roku 2017: Okrem novo-vypísaných grantov fakulta má aj 

pokračujúce granty z minulých rokov, celkovo  6 domácich grantov, celkovo spolu so 

zahraničnými grantami sa riešilo v roku 2017 11 grantov z domácich i zahraničných schém.  

Hoci počet domácich grantov zostáva dlhodobo na štandardnej úrovni, nárast môžeme 

vidieť v objeme finančných prostriedkov získaných pre fakultu. V roku 2016 táto suma 

z domácich grantov narástla (v porovnaní s rokom 2015) až na 52.018,-Eur, v roku 2017 sa 

podarilo z domácich grantových schém získať sumu až 66.402,-Eur. Treba podotknúť, že ide 

o grantové schémy, ktoré sú vážené aj z hľadiska akreditácie. Pre porovnanie, v roku  2016 

fakulta získala z domácich i zahraničných grantov celkovo 65.318,- Eur. 

Pomerný objem financií môžeme pozorovať aj v oblasti zahraničných grantových 

schém. Za rok 2015 sa podarilo fakulte získať objem 18.000,- Eur, v roku 2016 to bolo len 

o niečo menej 13.300,-Eur. V roku 2017 to bolo 14.013,17 Eur. Fakulta si teda v počte 

grantov drží svoj každoročný priemer, čo sa týka objemu financií – ako sme práve ukázali - 

z domácich grantov vzrástla. Okrem týchto grantov prišiel dodatok na jeden zahraničný grant 

z minulých rokov v hodnote 42.700,-Eur.  

Z hľadiska dlhodobej perspektívy môžeme skonštatovať, že fakulte veľmi pomohlo 

získanie dvoch grantov z APVV, čo sú projekty s vyšším objemom financií i dlhšou doborou 

riešenia. Fakulte sa podarilo najprv roku 2015 získať APVV projekt po spolupráci a príprave 

grantovej žiadosti spolu so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV, neskôr v roku 2016 
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získala vlastný APVV projekt, z ktorého je možné pokryť aj mzdové prostriedky. Prvoradým 

cieľom fakulty pre rok 2018 je získať nový, väčší zahraničný projekt, ktorý by pomohol znova 

vykryť dôležité výdaje spojené so zabezpečením chodu fakulty. 

 Fakulta vykázala dobré výsledky aj v oblasti riešiteľských kolektívov, do ktorých sa 

zapojilo v roku 2015 27 tvorivých zamestnancov fakulty, v roku 2016 sme zaznamenali nárast 

na 29 pedagógov. V roku 2017 sa do grantov zapojilo celkovo až 35 pedagógov. V priemere na 

jeden grant to vychádza 3,5 zamestnanca.  V porovnaní s účasťou študentov, hlavne študentov 

3. doktorandského stupňa počet aktívne zúčastnených členov grantov  poklesol 

z minuloročného priemeru 4 doktorandov na jedného doktoranda. V tomto bode sa fakulta 

pousiluje – aj kvôli skvalitneniu a obohateniu grantového potenciálu – zapojiť do grantov aj 

nových aktívne participujúcich doktorandov.  

V rámci riešenia domácich i zahraničných grantových schém treba povedať, že fakulte sa aj 

v tomto roku podarilo zadosťučiniť Dlhodobému zámeru TFTU pre aktuálne roky a postúpiť 

tak kvalitatívne o stupienok vyššie. Nevýskumný grant tento rok fakulta nezískala. 

 

NOVOFINANCOVANÉ DOMÁCE: 

 

1. VEGA V-17-201-00 „Biblia v interkonfesionálnom a kultúrnom kontexte na Slovensku 

Projekt má charakter cieľovo orientovaného základného výskumu, prinesie poznatky z oblasti 

interakcii biblických textov a historickej, kultúrnej a vzdelanostnej situácie na Slovensku od 

najstarších čias. Stručne by sme ho mohli charakterizovať ako prínos do kultúrnej oblasti 

vnímania biblických textov v zobrazeniach výtvarného umenia, literatúry, hudby, vedy. 

Ukázalo sa, že susedné národy majú monografické spracovanie uvedene problematiky už za 

sebou. 

Hlavný riešiteľ: J. Ďurica 

 

2. VEGA V-17-205-00 Vydanie cyrilského rukopisu z 18. storočia s komentármi 

a poznámkovým aparátom 

Hlavný riešiteľ: Š. Marinčák 

Projekt sa zameriava na komentované vydanie cyrilského rukopisu z 18. stor., ktorý podáva 

opis kultúrno-historického vývinu byzantsko-slovanskej konfesie v karpatskom prostredí. 

Rukopis predstavuje jedinečný súbor historických udalostí s komentármi, ktoré autor opiera o 

údaje v dobových latinských i cirkevnoslovanských prameňoch, kronikách a vtedajšej 

historickej a ekleziologickej spisbe, v naračných a literárnych prameňoch (apológie, životy 

svätých, kroniky a ďalšie) a v reáliách, ktoré sa zvyčajne v takejto koncentrovanej forme 

vyskytujú vzácne. Rukopis umožní aj poznanie úrovne vzdelávania osobností kultúrneho a 

spoločenského diania medzi nositeľmi východného obradu na Slovensku. Konfrontácia s 

tradičným latinským prostredím poukáže na špecifiká kultúrnej komunikácie a na spôsoby 

vyrovnania sa s nimi v záujme udržania vlastnej identity na konfesionálnej mape Uhorska. 

Vydanie okrem diplomatického prepisu bude vydanie obsahovať kritické komentáre s 

poznámkami k identifikovaným citovaným prameňom v rukopise. 

Projekt je naplánovaný do roku 2020. 

 

 

NOVOFINANCOVANÉ ZAHRANIČNÉ:  

1. K prameňom ranokresťanskej latinskej tradície 

Vedúci: M. Lichner 

Predkladaný projekt si kladie za cieľ sprostredkovať odbornej i širšej laickej verejnosti texty 

ranokresťanských autorov v bilingválnom latinsko-slovenskom preklade so sprievodnými 
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štúdiami, bohatým poznámkovým aparátom a výkladovým slovníkom. Výsledkom je 

plánovaná vysokoškolská učebnica, ktorá sprístupní diela sv. Augustína, sv. Ambróza z Milána, 

Vincenta Lerinského, Hilára z Poitiers, Apponia Chromatia z Akvileje, Leva Veľkého, Cézara 

z Arles, komentár Apponia a ukážky z homílií sv. Gregora, Petra Chryzológa či dokumenty zo 

synody v Elvíre. 

Projekt skončil v roku 2017. 

 

2. Prvokresťanská liturgia a jej pramene 

Vedúci: Š. Marinčák 

Anotácia projektu: 

Na Slovensku sa prelínajú dva religiózno-kultúrne konglomeráty: Slavia latina a Slavia 

byzantina. Táto historická realita zaručila vnímanie týchto dvoch konglomerátov ako 

integrálnej súčasti domácej kultúry. Religiózno-kultúrny vývin dvoch liturgických formulárov 

(konštantínopolského a germánsko-rímskeho), ktoré sú koreňom prelínania oboch 

konglomerátov, a jeho podrobné štúdium, je nevyhnutnou podmienkou chápania neskoršieho 

vývinu partikulárnych reakcií.  

Projekt končí v roku 2018. 

 

3. Zbierka divadelných hier Mariánskych kongregácií 

Vedúci: prof. Ladislav Csontos 

Zbierka divadelných hier Mariánskych kongregácií si kladie za cieľ zozbierať čo najviac 

scenárov hier, ktoré sa v nich hrávali a tým poskytnúť nielen ochotníckym súborom, ale aj 

pastorálnym teológom inšpiráciu pre nové formy evanjelizácie za pomoci dramatického a 

hudobného umenia. Projekt skončil v decembri  2017. 

 

 

 

A. POKRAČUJÚCE GRANTY V ROKU 2017 

 

DOMÁCE 

 

 

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

Hlavný riešiteľ: doc. ThLic. M. Lichner, D.Th. 

Výkladový slovník ranokresťanskej a patristickej terminológie je potrebným slovníkovým 

dielom, ktorého úlohou bude zaplniť medzeru pri poznávaní ranokresťanskej literatúry. 

Doposiaľ na Slovensku absentujú vedecké práce monografického charakteru i vedecké štúdie 

o patristick om myslení a ranocirkevnej teológii, filozofii, kultúre a literatúre. Práve takýto 

výkladový slovník bude potenciálom pre vznik a uplatnenie korpusu termínov, ktoré pomôžu 

súčasným lingvistom, ale aj teológom, historikom a kulturológom. KEGA.  

 

2. APVV-15-0189 Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v 

multikulturálnom prostredí 

Migračné procesy, nárast kultúrnej a ideovej plurality prináša zmenu kultúrnej mentality, nové 

usporiadanie hierarchie hodnôt, pluralitu názorov a prístupov k inštitúcii manželstva a rodiny. 

Problémy tradičného katolíckeho manželstva a rodiny sú spravidla reflektované z úzkeho 

aspektu jednotlivej vedeckej disciplíny. Projekt prináša holistický prístup, ktorý je zameraný na 

transformáciu interdisciplinárneho prístupu na vytvorenie komplexného prístupu, ktorý 

vychádza z tradičného dedičstva európskej civilizácie, ktorým je židovsko-kresťanská tradícia a 

filozofická reflexia. Na pozadí filozofickej a teologickej reflexie sa spájajú psychologické, 
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sociologické, sociálne a pastoračné aspekty prorodinnej stratégie pomoci stabilného manželstva 

a rodiny. Odhalenie faktorov, ktoré pozitívne vplývajú na stabilitu manželstva a rodiny bude 

zamerané na analýzu a reflexiu rýchlych spoločenských systémových zmien a jej význam pre 

psychosociálnu dynamiku života rodiny. Pozornosť bude venovaná tiež morálke vzťahov v 

rodine s prehĺbením kristologického a ekleziologického pohľadu na manželstvo, ako aj 

problematike rodín s nízkymi príjmami, ktoré majú v slovenskej realite osobitné postavenie. 

Projekt zohľadní tiež problematiku rodín s postihnutým dieťaťom. Zvolená metóda bude 

primárne analyticko-syntetická, ktorá sa obohatí kvalitatívnymi a kvantitatívnymi výskumami. 

Projekt potrvá do roku 2020. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

interdisciplinárneho pohľadu na vývin byzantsko-slovanskej tradície sa identifikujú zdroje 

podmieňujúce národné a kultúrno-konfesionálne procesy súvisiace s kultúrnym horizontom 

gréckej cirkvi slovanskej tradície v Karpatoch. Projekt skončil v roku 2019. 

 

 

POKRAČUJÚCE ZAHRANIČNÉ: 

 

1. Z-15-104/0014-00 Sloboda v súčasnej slovenskej kultúrnej pluralite 

Hlavný riešiteľ: Dr. J. Žuffa 

 

Cieľom tohto fenoménu je sebaidentifikácia a realizácia človeka doprevádzaného narastajúcou 

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

kontexte stáva dôležitou výzvou pre interdisciplinárny výskum vzájomných vzťahov 

individuálnych, kultúrnych, politických a náboženských postojov a jednak koexistuje 

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

vytýčiť osobný rozmer a transcendentálny aspekt identity každého jednotlivca 

transformovaného do sociálnych entít. Projekt skončil v roku 2017. 

 

2. Z-16-104/0016-00 Činnosť a prínos kongregácie Milosrdných sestier Svätého Kríža 

Hlavný riešiteľ: doc. ThLic. M. Lichner, D.Th. 

Z historického hľadiska je možné vo vývoji ošetrovateľstva evidovať tri kvalitatívne odlišné 

etapy. Typickým znakom charitatívneho ošetrovateľstva bola charita a súvisela so zakladaním 

mníšskych rádov, reholí, kongregácií a ich činnosťou v klšátoroch, špitáloch a nemocnicicach. 

Projekt si kladie za cieľ poskytnúť analýzy a princípy vzdelávania na ošetrovateľskej škole, 

systém  teoretického a praktického vzdelávania a možnú komparáciu so súčasnosťou. Projekt 

končí v roku 2019. 

3. Z-16-104/0015-00 Zbierka divadelných hier mariánskych kongregácií 

Hlavný riešiteľ: prof. L. Csontos, PhD. 
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Zbierka divadelných hier Mariánskych kongregácií si kladie za cieľ zozbierať čo najviac 

scenárov hier, ktoré sa v nich hrávali a tým poskytnúť nielen ochotníckym súborom, ale aj 

pastorálnym teológom inšpiráciu pre nové formy evanjelizácie za pomoci dramatického a 

hudobného umenia. Projekt končí v roku 2016. 

 

 

 

VÝZNAČNÉ KONFERENCIE A PREDNÁŠKY ZA ROK 2017 

- 25. 2. 2017 fakulta spolu s Univerzitou S. Wyszynskeho organizovala medzinárodnú 

vedeckú konferenciu vo Varšave pod názvom „SENIOR I RODZINA: aksjologia, pomoc, 

wsparcie“ s účasťou viacerých pedagógov TFTU. 

- 2. 3. 2017 sa konalo pod záštitou Katedry kresťanskej filozofie diskusné stretnutie 

APEIRON s názvom „Aká je budúcnosť homo sapiens? Diskusia k publikovanému rozhovoru 

s prof. Haririm“.  

- 20. 4. 2017 sa na fakultnej pôde konala prednáška ThLic. K. Trebského na tému 

„Counseling ako forma podpory ľudí v paliatívnej  starostlivosti“ o 10.00. 

- 25. 4. 2017 fakulta organizovala na pôde TFTU  medzinárodnú konferenciu s názvom 

„Jednotlivec a rodina v pastoračnej starostlivosti vo farnosti. 

- 7.-9. 9. 2017 sa konala na pôde fakulty TFTU konferencia doktorandov a mladých 

vedeckých pracovníkov v oblasti teológie pod názvom In pluribus unitas. 

- 2. 10. 2017 sa na pôde TFTU konala slávnostná prednáška na začiatok školského roka prof. 

Miroslava Adama Konštanca, OP pod názvom „Reforma procesov manželskej nulity. Aktuálny 

stav a náčrt možného vývoja“. 

- 17. 10. 2017 sa na pôde fakulty konala prednáška na tému „Predstavenie rodinného 

poradenstva/psychoterapie“. Lektorka: lektorka: Dr. Gulnory Hundley, University of Florida, 

USA. 

- 19. 10. 2017 Prednáška Dr. Norberta Hofmanna SDB na tému „Nedávny vývin v židovsko-

katolíckom dialógu“ odznela dňa v rámci programu „Otvárame dvere“. 

- 23. 10. 2017 sa na pôde TFTU konala vedecká konferencia v spolupráci so Specjalizacja 

teologii pastoralnej wtuksw w Warszawie „Kultúra – Spoločnosť – Cirkev.  Kultura – 

Społeczeństwo – Kościół“ a za účasti prestížnych vedeckých osobností. 

24. 10. 2017 TFTU v spolupráci s Univerzitou S. Wyszynskeho organizovala medzinárodnú 

vedeckú konferenciu vo Varšave pod názvom „Seniorzy w rodzinie i przestrzeni społecznej. 

Rola i zadania inkluzyjnej polityki senioralnej“ s účasťou viacerých fakultných pedagógov. 

- Prednáška Ing. Pavla Kopečeka na tému “Hlavné miesta liturgického slávenia” odznela 

14. 11. 2017 o 18.00 v aule TFTU 

- Prednáška Ing. Pavla Kopečka “Súčasná sakrálna architektúra v Čechách a na Slovensku 

odznela dňa 15.11.2017 o 18:00 - 19:30 v aule TFTU. 

- Prednáška Majú židia a kresťania spoločnú Bibliu? ThDr. Lucia Hidvéghyová, PhD. v rámci 

programu „Otvárame dvere“ 16. 11. 2017 od 18.00-20.00. 

- Prednáška  Rabína Josha Ahrensa „Ako židia  rozumejú Biblii? Úvod do rabínskej literatúry 

odznela v rámci programu „Otvárame dvere“ dňa 7. 12. 2017 o 18.00 hodine v aule TFTU. 



Výročná správa o činnosti TF TU za rok 2017 

 

 

 

 

22 

 

 

AKTIVITY CENTRA SPIRITUALITY V KOŠICIACH V ROKU 2017: 

 

7.2.  Prednáška „Jeruzalemský chrám“ dekana Biblického inštitútu v Ríme Petra 

  Dubovského SJ (Hotel Lineas, Prešov) 

18.3.  Kantorský kurz cirkevných hudobníkov a organistov (CSVZML) 

23.3.  Nahrávanie rozhlasovej relácie venovanej Byzantskej hudbe (RTVS Košice) 

20.4.  Prednáška Dr. Petra Juhása v rámci celoživotného vzdelávania na tému Dejiny 

  Izraela I. (CSVZML) 

20.-21.4. Konferencia Mukačevskej štátnej univerzity v Mukačeve, Ukrajina, venovaná 

  vzdelávaniu 

27.4.  Prednáška Dr. Petra Juhása v rámci celoživotného vzdelávania na tému Dejiny 

  Izraela II. (CSVZML) 

11.5.  Prezentácia knihy Dejiny byzantské liturgie Dr. Tomáša Mrňávka v kláštore 

  Emauzy v Prahe 

6.-10.6. Konferencia „Music and Liturgy“ Medzinárodnej spoločnosti pre východnú 

  cirkevnú hudbu na Univerzite východného Fínska, Joensuu 

12.-13.6. Kongregácia pre východné cirkvi, Vatikán, zasadanie liturgickej subkomisie 

26.-29.6. Konferencia „Liturgie et religiosité“ na Institut de Theologie Orthodoxe Saint 

  Serge v Paríži 

26.6.-14.7. Kurz gréčtiny v rámci LŠBJ (CSVZML) 

3.-21.7. Kurz hebrejčiny v rámci LŠBJ (CSVZML) 

17.-28.7. Kurz aramejčiny v rámci LŠBJ (CSVZML) 

7.9.  Nahrávanie televízneho programu o drevených chrámoch v Ruskej Bystrej 

16.9.  Prednáška „O Bohu a ľuďoch v knihe Genezis“ rektora Biblického inštitútu 

  v Ríme Michaela Kolarčíka SJ (CSVZML) 

21.-23.9. Seminár a workshop Siete jezuitských centier SCRIBANI v Antverpách 

5.-6.10. Konferencia „Martin Luther po 500 rokoch“ / Výstava biblických artefaktov 

  (CSVZML) 

24.10. Prednáška „Gréckokatolíci v USA“ biskupa Milana Lacha SJ (CSVZML) 

7.12.  Vernisáž a otvorenie výstavy súčasných srbských ikon „Svetlo duše“ / Koncert 

  srbského mužského speváckeho zboru kláštora Kovilj (výstava trvá do  

  polovice februára 2018) (CSVZML) 

7.-8.12. Workshop k projektu APVV (CSVZML) 

28.-29.12. Prednášky „Násilie vo svete ako výzva pre Cirkev,“ a „Strata fenoménu  

  autority a jej dopad na súčasnosť“ arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ (CSVZML) 
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VÝSTUPY DO PRAXE / PROPAGÁCIA VEDY V MÉDIÁCH: 

 

Mediálnou stratégiou TF je postupná, cielená prezentácia jednotlivých pedagogických 

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

pribúda a ktorými sa najlepšie upriamuje pozornosť potenciálnych študentov k nami 

ponúkaným odborom. 

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

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

praktických súvislostiach a o ich ponúknutie širokému spektru obyvateľstva. 

 

17. 01. 2017 Rádio Lumen – diskusia P. Jurčagu v relácii Duchovný obzor s hosťom relácie 

doc. ThLic. M. Lichnerom, D.Th. na tému „Cirkevné škandály a ich riešenie u svätého 

Augustína“. 

13. 04. 2017 Rádio Lumen – diskusia P. Jurčagu v relácii História a my s hosťom relácie 

doc. ThLic. M. Lichnerom, D.Th. na tému „Veľký týždeň a prežívanie Veľkej noci“. 

16. 07. 2017 Televízia Lux – relácia V Samárii – na tému „Rodové korene“. Hosť: doc. 

ThLic. M. Lichner, D.Th. 

25. 07. 2017 Televízia Lux – relácia vKontexte na tému „Súkromné zjavenia“, prednášajúci: 

Doc. ThLic. M. Lichner. 

03. 10. 2017 Televízia Lux – relácia vKontexte na tému „Limbus pueorum“, prednášajúci: 

Doc. ThLic. M. Lichner 

29. 10. 2017 Rádio Lumen – diskusia j. Danišku s hosťom relácie doc. ThLic. M. 

Lichnerom, D.Th v relácii O kráse na tému „Život a dielo svätého Augustína“.  

31. 10. 2017 Televízia Lux – relácia vKontexte na tému: „Homeopatia -  áno alebo nie?“. 

Prednášajúci: doc. ThLic. M. Lichner, D. Th. 

13. 11. 2017 Televízia Lux – relácia V Samárii pri studni na tému: „Tajné kňazské vysviacky 

pred rokom 1989“. Hosť: Prof. ThDr. L Csontos, PhD. 

20. 11. 2017 Televízia Lux – relácia V Samárii pri studni na tému: „Faktory pro-rodinnej 

stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí“. Hostia: Doc. PhDr. 

Rastislav Nemec, PhD.; Dr. theol. Jozef Žuffa; prof. RNDr. ThDr. Ladislav Csontos PhD. 

04. 12. 2017 – Televízia Lux – relácia V Samárii na tému: „Návrat ku skutočnej tradícii“. 

Hostia Cyril Šesták - Katedra biblických a historických vied TF TU, Erika Brodňanská - 

Inštitút romanistiky Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Miloš Lichner - dekan 

Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, Helena Panczová - Katedra biblických a historických 

vied TF TU. 

05. 12. 2017 Televízia Lux – relácia vKontexte na tému „Nestor slovenskej katolíckej 

teológie“, prednášajúci: Doc. ThLic. M. Lichner, D.Th. 
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VI. Habilitačné konania a konanie na vymenúvanie profesorov 

 

Na Teologickej fakulte TU sa v roku 2017 neuskutočnilo habilitačné konanie. 

 

 

Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie  

na vymenúvanie profesorov k 31. 12. 2017 

Fakulta Odbor 

Teologická fakulta systematická filozofia 

  katolícka teológia 

 

 

Mobility učiteľov 

V rámci programu Erazmus – učiteľské mobility: 

 

Vyslaní učitelia: 

Doc. Miroslav Karaba, PhD - University of Split, Faculty of Catholic Theology 

Doc. Rastislav Nemec, PhD. - Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

Jozef Žuffa, PhD. - TILBURG  UNIVERSITY ,Tilburg School of Catholic Theology, 

Holandsko 

 

Prijatí učitelia: 

Dr. Sándor Jakab Várnai - Sapientia College of Theology of Religious Orders, Budapešť, 

10/2016 

Miklós Xavér Szabó - Sapientia College of Theology of Religious Orders, 10/2016 

Dr. Györgyi Szatmári – Sapientia College of Theology of Religious Orders,11/2016 

Dr. Emerencia Kék - Sapientia College of Theology of Religious Orders,11/2016 

Péter Ágoston Bagyinszki - Sapientia College of Theology of Religious Orders, 2/2017 

Dr. Varga Impre Kapisztrán - Sapientia College of Theology of Religious Orders, 2/2017 

Tömördi Sándor Viktor - Sapientia College of Theology of Religious Orders, 3/2017 

Dr. Tóth Beáta – Sapientia College of Theology of Religious Orders, Budapešť, 3/2017 

Wladyslaw Majkowski – Polonia University in Czenstochowa, Poľsko – 4/2017 

Monika Van Dijk – Tilburg University, Holandsko – 5/2017 

Dr. Pákozdi István - Sapientia College of Theology of Religious Orders, Budapešť, 5/2017 

Dr. Miklós Papp – Sapientia College of Theology of Religious Orders, Budapešť, 5/2017 

Dr. Sándor Jakab Várnai - Sapientia College of Theology of Religious Orders, Budapešť, 

6/2017 
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VII. Zamestnanci vysokej školy 

 

V roku 2017 mala Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v prepočítanom 

počte 44,062 zamestnancov, z toho 6,0 zamestnancov s vedecko-pedagogickým titulom 

profesor, 9,0 s vedecko-pedagogickým titulom docent, 11,66 odborných asistentov s vedecko-

akademickou hodnosťou CSc. (alebo akademickým titulom PhD.) a 1,147 odborných asistentov 

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

V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k miernemu zníženiu celkového počtu 

zamestnancov fakulty o 0,528 zamestnancov v prepočítanom počte. 

Počet vysokoškolských učiteľov sa znížil o 0,34. Zníženie počtu nastalo u zamestnancov 

s titulom doc. o 0,09 a počet zamestnancov s titulom PhD. sa znížil o 0,72. Počet výskumných 

pracovníkov sa  za rok 2017 nezmenil.  

Počet odborných zamestnancov sa za rok 2017 znížil o 0,356 a počet administratívnych 

zamestnancov sa v roku zvýšil o 0,216.  

Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad o zamestnancoch fakulty v roku 2017 v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom. 

 

 

 2016 2017 

Vysokoškolskí učitelia spolu 27,147 27,807 

z toho: profesori 6 6,000 

            docenti 9,09 9,000 

            učitelia s titulom CSc. PhD. 12,38 11,660 

            ostatní učitelia  0,677 1,147 

Odborní pracovníci 4,083 3,727 

Administratívni pracovníci  8 8,216 

Výskumní pracovníci             1 1,001 

Prevádzkoví zamestnanci 3,365 3,311 

 

SPOLU   
44,59 44,062 

 

 

V roku 2017 bolo na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave vyhlásených 

sedem výberových konaní, z toho päť na obsadenie pracovných miest vysokoškolských 

učiteľov a dve na vedúcich zamestnancov. Jedno na obsadenie funkcie profesora, jedno na 

obsadenie funkcie docenta, tri na obsadenie funkcie odborného asistenta, jedno na obsadenie  

funkcie vedúceho katedry a jedno na obsadenie funkcie vedúceho pracovníka pre vedu a 

výskum. Na obsadenie pracovného miesta sa prihlásil v priemere 3,9 uchádzačov. Priemerná 

dĺžka uzatvorenia pracovnej zmluvy s vysokoškolskými učiteľmi na základe výberového 

konania bola v roku 2017 štyri a štyri desatiny roka. Opätovne obsadili vysokoškolskí učitelia 

to isté pracovné miesto na základe 5 výberových konaní.  

Okrem obsadzovania pracovných miest vysokoškolských učiteľov na základe vyššie 

uvedených uskutočnených výberových konaní, bolo v roku 2017 zamestnaných 20 učiteľov bez 

výberového konania, pričom prepočítaný počet týchto zamestnancov je 4,091 zamestnanca.  
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Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v roku 2017. 

 

 
Platení z dotácie Platení z iných 

zdrojov 
SPOLU 

2017 2017 2017 

Vysokoškolskí učitelia 

spolu 
27,681 0,126 27,807 

z toho:   profesori 6,000 - 6,000 

             docenti 9,000 - 9,000 

             odborní asistenti 11,534 0,126 11,660 

             asistenti  1,147 - 1,147 

Odborní zamestnanci  3,727 - 3,727 

Administratívni 

pracovníci  
7,549 0,667 8,216 

Výskumní a umeleckí 

pracovníci             
0,771 0,230 1,001 

Prevádzkoví zamestnanci 3,311 - 3,311 

Študentská jedáleň - - - 

Študentský domov - - - 

 

SPOLU: 
43,039 1,023 44,062 

 

 

Pomer vysokoškolských učiteľov bez kategórie výskumných pracovníkov k počtu zamestnancov 

v kategórii nepedagogických zamestnancov bez  ŠJ a ŠD:  

 

 

 2017 

Vysokoškolskí učitelia spolu 27,807 

Nepedagogickí zamestnanci 16,255 

Pomer: učitelia / nepedagogickí zamestnanci 1,171 

 

 

 2017 

Počet študentov  134,000 

Vysokoškolskí učitelia spolu 27,807 

Pomer: študenti / vysokoškolskí učitelia 4,819 

Zamestnanci spolu   44,062 

Pomer: študenti / zamestnanci 3,041 

 

Pozn.: počet študentov = prepočítaný počet študentov k 31.10.2017 
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IX. Sociálna problematika 

 

Sociálne štipendium z dotácie Ministerstva školstva SR  v roku 2017 poberalo 7 

študentov v celkovom objeme 4 880 €, čo predstavuje pokles o 480 € oproti roku 2016 (V roku 

2016 poberalo sociálne štipendium 7 študentov v celkovom objeme 5 530 €). 

 

Doktorandské štipendium v roku 2017 poberali 6 doktorandi v celkovej výške 28 173 € 

v takomto členení: 

- traja doktorandi z neúčelovej dotácie Ministerstva školstva SR (od 1.9. 2012)  v celkovej 

výške 12 669,50 €, 

- traja doktorandi z bežného účtu Teologickej fakulty v celkovej výške 15 503,50 €. 

 

V roku 2017 motivačné štipendium z dotácie Ministerstva školstva SR bolo priznané 17 

študentom dennej formy štúdia vo výške 3 780 €. Toto motivačné štipendium bolo priznané za 

vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, 

výskumu, vývoja.  

 

V roku 2017 bolo priznané prospechové štipendium zo štipendijného fondu univerzity              

4 študentom vo výške 650 € a štipendium zo štipendijného fondu univerzity za dosiahnutie 

vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia 26 študentom vo výške 3 750 €. 

 

 

 

 

Ubytovanie 

 

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

v roku 2016 zabezpečili ubytovanie vo Vysokoškolskom internáte Svoradov, Svoradova 13, 

Bratislava. 

 

Podmienky zabezpečenia praxe pre študentov 

 

Študenti katedry náuky o rodine (ďalej len NOR) študijného programu NoR a sociálna práca 

s rodinou  sa zúčastňujú praxe podľa zazmluvnených podmienok v dohodnutých organizácia.  

V prvom ročníku majú študenti sociálnej práce s rodinou zameranú prax na exkurziu 

v sociálnych a rezidenčných službách minimálne v troch typoch sociálnych služieb. Študenti 

náuky o rodine začínajú svoju prax až po ukončení l. ročníka. Prax v jednotlivých ročníkoch je 

zameraná na sociálnu prácu so skupinou, jednotlivcom, tvorbu individuálneho plánu  s 

klientom, sociálnu prácu s komunitou a vytvorenie komunitného plánu v spolupráci s obcou 

alebo mestskou časťou. Veľmi úzko naša katedra spolupracuje s komunitným centom 

v Dúbravke na Bazovského ul., kde študenti praxujú vo výdajni  šatstva pre sociálne 

odkázaných občanov, v tvorivej dielni pre autistické deti, dobrovoľnícky sa zúčastňujú pri 

sociálnych zbierkach a distribúcii sociálnych balíčkov pre seniorov a sociálne odkázaných 

občanov, rodiny s deti.  Študenti externého štúdia, praxujú v rovnakom rozsahu ako denní 

študenti s rovnakými cieľovými skupinami, ale bližšie k ich miestu bydliska.    
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Efektívna prax v Rodinkove 

Špecifikum vzdelávania je zážitková prax priamo v teréne. Projekt praxe je prepojením   teórie 

so zážitkovým učením s vybranou cieľovou skupinou. V školskom roku 2016/2017 sme 

realizovali túto formu vzdelávania s nevidiacimi a slabozrakými deťmi a dospelými. Zážitkovej 

praxe sa zúčastnilo 12 študentov, ktorí boli pridelení k rodine s dieťaťom alebo klientom 

s problémami zraku. Študenti si  zážitkovým spôsobom vyskúšali teoretické vedomosti 

o problematike slabozrakých a nevidiacich v prepojení na praktickú  starostlivosť, pomoc, 

poradenstvo a kontakt s uvedenou cieľovou skupinou. Efektívna prax sa konala v Rodinkove 

v zariadení, ktoré poskytuje služby pre  rodinu, manželské páry a deti. Kontakt a prirodzené 

podmienky vytvorili silnú zážitkovú odozvu a posilnili zručnosti študentov empaticky 

a profesionálne pristupovať ku klientovi s  problémom zraku.   

Pre študentov bola  zabezpečená odborná prax v nasledujúcich zariadeniach: 

• Komunitné centrum – Dúbravka Bratislava 

• Rafael (zariadenie pre seniorov a hospicové služby)  

• Depaul Slovensko, n. o. – Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul – pre ľudí bez domova:  

• DSS v Šoporni 

• Zariadenie pre seniorov - Nemšová 

• Samária – Denný stacionár pre osoby s duševnými poruchami 

• Diecézne pastoračné centrum pre rodinu v BB: práca s rodinami, s deťmi, 

administratívna pomoc. 

 

Iné dobrovoľnícke aktivity študentov :  

Okrem povinnej študentskej praxe sa študenti katedry náuky o rodine dobrovoľnícky zapájajú 

pri organizovania konferencii a seminárov, ktoré realizuje katedra počas roka. Ich iniciatíva a 

zároveň získané skúsenosti pri   organizácii a  zabezpečovaní podujatí, práca s médiami 

a propagačnými materiálmi  prinášajú posilnenie tímovej spolupráce a vytvárajú pozitívnu 

klímu celkovej atmosféry nielen na  katedre,  ale aj celej fakulte.   

 

 

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 knižnično-informačnom 

systéme Dawinci. V roku 2017 sme pokračovali v oprave bibliografických záznamov a celkovo 

sme opravili 730 bibliografických záznamov kníh. Počas letných prázdnin sme priestory 

knižnice pripravili na výmenu okien a následne aj upratali.  

 Stav knižničného fondu k 31. 12. 2017 bol 42 530 knižničných jednotiek, z toho 

ročný prírastok 1 022 dokumentov. Z dôvodu poškodenia alebo straty bolo vyradených 15 

knižničných jednotiek. Celkové finančné náklady na nákup knižničného fondu boli 7 391 €.  
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Akvizícia 2017 

Prírastok knižničných jednotiek 1 022 

z toho kúpou 382 

z toho darom 387 

z toho výmenou 10 

z toho inak 243 

z toho prírastok kníh 913 

z toho prírastok iných dok. (kvalifikačné práce) 54 

z toho prírastok elektronických dokumentov 55 

Úbytky knižničných jednotiek 15 

Celkový stav knižničného fondu 42 530 

 

 

Počet titulov dochádzajúcich periodík 33 

z toho zahraničných periodík 15 

 

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

semestra 38 hodín týždenne a počas skúškového obdobia 34 hodín. Počas semestra je otvorená 

trikrát do mesiaca aj v sobotu. V študovni je k dispozícií 18 študijných miest s 6 počítačmi. 

S dejinami a službami knižnice sme oboznámili aj účastníkov siedmych exkurzií 

z bratislavských stredných škôl (90 žiakov). 

 

  

Knižničné služby 2017 

Výpožičky spolu 4 149 

z toho absenčné výpožičky 3 049 

z toho prezenčné výpožičky 1 100 

z toho prezenčné periodiká 107 

Počet vypracovaných rešerší 24 

Registrovaní používatelia 259 

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

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

Essential Science Indicators, Conference Proceedings), Wiley InterScience. Na základe 

predplatného UK TU v Trnave máme prístup aj ku kolekciám Ebrary Academic Complete a 

JSTOR (Art & Sciences Complement, Art & Sciences II), Central and Eastern European Online 

Library a Mediae Latinitatis Lexicon Minus Online. 

 V študovni je na jednom počítači nainštalovaná elektronická edícia diel sv. Augustína 

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

o latinskú ranokresťanskú literatúru. 

 V roku 2016 dostala knižnica prístroj Freedom scientific Topaz XL HD na zväčšovanie 

písma pre slabozrakých čitateľov. Prístroj sa veľmi jednoducho ovláda, má široký rozsah 

nastavení veľkosti písma, kontrastu a farebnosti pozadia.  

V roku 2017 knižnica dostala mimoriadne vzácny dar (36 škatúľ) z pozostalosti profesora 

Jacquesa Fontaineho, francúzskeho historika, ktorý sa špecializoval na latinskú kresťanskú 

literatúru a dejiny kultúry neskorého staroveku a raného stredoveku. Knihy a časopisy boli 

roztriedené a priebežne sa spracúvajú.  
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Vybavenie výpočtovou technikou 

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

zabezpečenie jej fungovania a bežného využívania sú vyhradené server HP DL160G6 a 

DL360G7, ktorý je napojený na záložný zdroj APC-Smart UPS 750.  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 Dell Inspiron. 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. Na fakulte je 

nasadená bezdrôtová sieť s s unifikovaným manažmentom a riadením prístupu. Telefónna linka 

je riešená cez ISDN prípojku a následne prostredníctvom lokálneho VOIP riešenia s IP 

telefóniou.  

 

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

 
Rok Stav Prírastok 

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

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

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

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

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

zariadenia 

1 PC, 1 Ntb 

2016 3 PC, 3 Ntb, 2 skenery, 1 multifunkčné zariadenie 1 tlačiareň 

2017 3 PC, 3 Ntb, 2 skenery, 1 multifunkčné 

zariadenie,1tlačiareň 

 

 

 

 

Stav PC na TF TU 

 
Rok Stav Prírastok 

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

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

2013 50 PC, 2 kopírky, 22 tlačiarní, 5 skenerov Duplikátor DVD, 2 tablety 

2014 43 PC, 2 kopírky, 19 tlačiarní, 4 skenery, duplikátor 

DVD, 2 tablety 

2 PC, 4 Ntb, 1 projektor 

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

duplikátor DVD, 2 tablety 

14 PC, 3 Ntb, 1 tlačiareň 
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2016 49 PC, 7 Ntb., 2 kopírky, 16 tlačiarní, 4 skenery, 

duplikátor DVD, 2 tablety 

1 fotoaparát, 1 PC 

2017 49 PC, 19 Ntb., 3 kopírky, 17 tlačiarní, 5 skenery, 

duplikátor DVD, 2 tablety 

12 NTB, 1 kopirka, 1 skener 

1 tlaciaren 

 

 

 

 

 

XI. Medzinárodné aktivity fakulty 

  
Zoznam zahraničných univerzít, s ktorými máme podpísanú dohodu Erasmus + 

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

2. Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika 

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

4. Katholische Universität Eichstätt – Ingolstadt, Nemecko 

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

6. University of Ljubljana, Faculty of Theology, Slovinsko  

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

8. Katholieke Universiteit Leuven, Belgicko 

9. Heythrop College, University of London, Londýn 

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

11. Bobolanum, Papieski Wydział Teologiczny, Varšava, Poľsko 

12. Opole University, Teologická fakulta, Poľsko 

13. Pázmány Péter Catholic University, Teologická fakulta, Budapešť 

14. Západočeská univerzita v Plzni, Česká republika  

15. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole, Poľsko  

16. Akademia Ignatianum w Krakowie – Wydział Filozoficzny, Poľsko  

17. Sapientia School of Theology, Budapest, Maďarsko  

 

 

 

Teologická fakulta sa aktívne zapája do spolupráce v nasledujúcich medzinárodných 

organizáciách:  

 

1.  European Society for Catholic Theology (ESCT) 

2.  Academics at Jesuit Universities and Schools (ASJEL) 

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

4.  European Jesuit Network – Scribani 

5.  Sveučilište u Zagrebu/University of Zagreb (Chorvátsko) 

6 University of Split (Chorvátsko)  

7 Aristotle university of Thesaloniki (Grécko) 

8 Tilburg University School of Catholic Theology (NL) 
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XIII. Systém kvality  

 a) Manažment vysokej školy 

 

Vyhodnotenie Akčného plánu zlepšovania fakulty za rok 2017 je 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“), v súlade s Dlhodobým 

zámerom TF TU pre roky 2015 až 2020 a so Smernicou dekana TF TU o zabezpečovaní kvality 

vysokoškolského vzdelávania na TF TU, pokračovalo na našej fakulte v roku 2016 zavádzanie 

systému kvality do fakultného prostredia. Zabezpečovanie kvality vysokoškolského 

vzdelávania na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave so sídlom v Bratislave, ktorá 

sa detailne definuje v jednotlivých oblastiach, cieľoch, úlohách  ako aj kritériách.   

   

b) Vzdelávanie 

 

V roku 2017 fakulta pokračovala v integrácii systematických krokov smerujúcich 

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

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

a pravidelného hodnotenia študijných programov, oblasť zabezpečovania kvality 

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

vzdelávacieho procesu. 

Neustále monitorovanie a pravidelné hodnotenie študijných programov sa orientuje na aktuálnu 

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

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

a praxe, ako aj na dostupnosť najaktuálnejších učebných zdrojov.  

Pokračujúcim projektom činnosti klubu absolventov Alumni je utváranie a pravidelné 

obnovovanie databázy absolventov s uvedenými kontaktnými údajmi a ich aktuálnou 

pracovnou pozíciou, keďže komunikácia s absolventskou základňou je jedným z nevyhnutných 

predpokladov presahu pôsobenia fakulty smerom do praxe a terénu. Fakulta vytvorila nástroj 

pre každoročné zisťovanie uplatnenia na trhu práce v podobe získavania spätnej väzby od 

absolventov prostredníctvom cielenej ankety, sprístupnenej na webovej stránke fakulty. 

Zámerom takto zozbieraných informácií je kontinuálne revidovanie informačných listov 

predmetov v súlade s profilom absolventa, potrebami praxe a najnovšími vedeckými 

poznatkami.  

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

zabezpečovaná zapájaním študentov do aktivít zameraných na hodnotenie študijných 

programov. Popri zabezpečení numericky adekvátnej a aktívnej účasti zástupcov študentov 

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

zabezpečovanie kvality bol vytvorený postup dotazníkového zberu spätnej väzby priamo 

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

vyhodnocuje a jeho výsledky sú zverejňované na webovej stránke fakulty. 

 

Ďalšou kľúčovou oblasťou rozvoja je zabezpečovanie kvality vysokoškolských učiteľov. 

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

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

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

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

posudzovaní primeraného personálneho zabezpečenia sa na fakulte vychádza z princípu, že na 
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zabezpečenie výučby v každom študijnom programe musí mať univerzita k dispozícii 

dostatočný počet vysokoškolských učiteľov v pracovnom pomere na ustanovený týždenný 

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

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

monitorovať štruktúru personálneho obsadenia fakulty z pohľadu kvalifikačného rastu v súlade 

s kritériami ministerstva školstva, ako aj nezávislých hodnotiacich organizácií a orientovať sa 

na zabezpečovanie zvyšovania počtu profesorov a docentov z celkového počtu všetkých 

učiteľov. V rámci kariérnej stratégie fakulty sa už tretí rok uplatňuje implementovaný 

flexibilný bodový systém hodnotenia pedagógov, ktorý zohľadňuje interné a externé kritériá 

kvality, ale aj osobnostnú profiláciu, čo umožňuje exaktnejšie a efektívnejšie monitorovať 

a ďalej stimulovať vedeckovýskumnú činnosť akademických zamestnancov fakulty, či 

hodnotiť ich pedagogický výkon. Súčasťou tohto procesu bolo monitorovanie spätnej väzby 

študentov na kvalitu vzdelávania, s cieľom iniciovať konkrétne zlepšenia. Rovnako 

monitorovanie sebahodnotenia akademických zamestnancov fakulty prostredníctvom 

kariérnych osobných listov je v tomto ohľade zdrojom relevantných informácií, dotvárajúcich 

komplexný obraz o aktuálnej situácii v oblasti kvality personálneho zabezpečenia 

vzdelávacieho procesu, ktorý umožňuje efektívnejšie orientovať rozvoj fakulty v dlhodobom 

horizonte. 

 

Uplatňovanie relevantných kritérií a pravidiel hodnotenia študentov je ďalšia prioritná 

oblasť zvyšovania kvality vzdelávania na TF TU. Hodnotenie študentov poskytuje fakulte 

cenné informácie o účinnosti a komplexnosti vzdelávacieho procesu. Cieľom je 

transparentnosť, objektívnosť a jednotnosť dodržiavania kritérií hodnotenia študentov, pravidiel 

a podmienok na postup do vyššieho stupňa štúdia a na udelenie akademického, resp. vedeckého 

titulu. Pravidelná revízia informačných listov jednotlivých študijných programov, s dôrazom na 

súlad informácií týkajúcich sa podmienok a kritérií hodnotenia študentov so stanovenými 

cieľmi patrí k neodmysliteľnej rutine fakulty. V tomto procese bolo nevyhnutné zabezpečiť 

a kontrolovať súlad fakultných pravidiel hodnotenia so zákonom a vnútornými predpismi 

fakulty. Nevyhnutnou súčasťou tohto procesu sa stala pravidelná reflexia úrovne vedomostí a 

zručností študentov na rokovaniach katedier, kolégií dekana či na stretnutiach vedenia fakulty s 

vedúcimi jednotlivých katedier, zverejňovanie počtov študentov zapojených do výskumnej, 

vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti, zostavovanie personálneho obsadenia štátnicových komisií 

adekvátne ku štruktúre a obsahu štátnych skúšok. Jednou z úloh, ktorú fakulta identifikovala 

ako prioritnú, je orientovať sa aj v hodnotiacom procese na uplatnenie v praxi zacielením 

skúšania na vzťah k prakticky využiteľným poznatkom, zručnostiam a kompetenciám. 

Čoraz dôležitejšou súčasťou zvyšovania kvality vzdelávania je podpora mobilít študentov 

poskytovaním čo najpodrobnejších informácií o možnostiach a podmienkach štúdia a stáží 

študentov fakulty v zahraničí, tiež úsilie akceptovať čo najvyšší počet zahraničných študentov 

u nás (ERASMUS). 

 

c) Mimokurikulárna a voľnočasová činnosť 

 

Dôležitou súčasťou v oblasti starostlivosti o študentov je utváranie podmienok pre 

voľnočasové aktivity prostredníctvom občasnej ponuky návštev divadelných predstavení 

v SND či programom diskusného klubu Apeiron. Tradíciou je každoročné organizovanie 

mikulášskeho večierka, ktorý samostatne pripravujú študenti pre študentov a pedagógov, a tým 

sa podieľajú na dotváraní atmosféry školy.. 

Študenti majú v prípade záujmu možnosť rekreácie aj formou športových činností. 

K najatraktívnejším už tradične patrí ponuka každoročnej reprezentácie fakulty na 
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univerzitných športových dňoch, na ktorých sa zúčastňujú študentské volejbalové a futbalové 

tímy TF TU. 

Fakulta poskytuje priestory pre rôzne pastoračné aktivity, ako sú napríklad duchovné 

cvičenia vo všednom dni. V uplynulom roku sa v rozvrhu cielene vyhradil časový interval pre 

fakultné omše v školskej kaplnke, takže sa na nich môžu zúčastniť všetci študenti, čo sa 

prejavilo zvýšeným záujmom. 
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XIV Kontaktné údaje  

 
Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 

Kostolná 1, P. O. Box 173 

814 99 Bratislava 

IČO: 318 252 49 

DIČ: SK 202 117 7202 

 

Ing. Ľubica Kollárová, tajomníčka TF TU    (tel. č. 02 52 77 54 20) 

doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD., prodekan pre sociálnu starostlivosť a študentov,  

a vzdelávanie        (tel. č. 02 52 77 54 61) 

doc. PhDr. Rastislav Nemec, PhD., prodekan pre vedu a výskum, edičnú, vydavateľskú,  

projektovú činnosť a legislatívnu činnosť    (tel. č. 02 52 77 54 21) 

doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD., prodekanka pre zahraničné a vonkajšie vzťahy, 

stratégiu a rozvoj fakulty a styk s verejnosťou    (tel. č. 02 52 77 54 21) 

Mgr. Iveta Zmeková, riaditeľka knižnice    (tel. č. 02 52 77 54 25) 

Ing. Mária Demková, vedúca študijného oddelenia   (tel. č. 02 52 77 54 12) 

Ing. Miroslava Fabianová, referentka pre vedu a výskum  (tel. č. 02 52 77 54 31) 

 
29. 4. 2018 v Bratislave 

 

doc. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. 

dekan TF TU 

 

 


