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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 TFTU v roku 2018  
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Orgány TFTU a poradné grémiá  

 

Akademický senát TFTU k 31. 12. 2018: 

 

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 TFTU:  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 SJ    

 doc. ThDr. Jozef Kyselica SJ, 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.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výročná správa o činnosti TFTU za rok 2018 

 

 

 

 

4 

Poradné grémiá dekana 

 

Vedenie TFTU: 

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 a 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 TFTU: 

 

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 SJ, 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 

 
22. februára 2018 v rámci cyklu Otvárame dvere a programu Židovsko-kresťanské 

štúdiá predniesol prvú prednášku z tohto cyklu rektor Pápežského biblického inštitútu Peter 

Dubovský, SJ s názvom: „Exodus – od reality po exilovú a kristologickú interpretáciu“ 

13. marca 2018 bola predstaviteľom projektu Komentáre k žalmom slávnostne udelená 

Cena Dominika Tatarku. 

3.-4. mája 2018 Centrum spirituality Košice Východ-Západ M. Lacka v Košiciach 

organizovalo vedeckú konferenciu na tému „Školstvo v dejinách východnej cirkvi“. 

7. mája 2018 sa na pôde TF TU konala medzinárodná konferencia v spolupráci 

s Universytetom Kardynala Stefana Wyszynskiego pod názvom „Inšpirácie apoštolskej 

exhortácie Gaudete et exsultate a pastorálne sprevádzanie v sociálnej práci“, na ktorej su 

zúčastnilo mnoho význačných hostí. 

4. decembra 2018 sa v spolupráci s Židovským kultúrnym inštitútom a KBS konalo 

kolokvium pod názvom Medzi Jeruzalemom a Rímom v Primaciálnom paláci v Bratislave, na 

ktorom odznela prednáška Dr. Lucie Hidvéghyovej. 

 

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. 

 

Aktivity centra spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach 

Centrum spirituality organizovalo v roku 2018 Letnú škola jazykov Biblie v týchto termínoch: 

30. júla – 4. augusta 2018 Čítanie staroslovienskych a cirkevnoslovanských textov 

6. – 17. augusta 2018 Ugaritčina: Úvod do jazyka a literatúry 

6. – 17. augusta 2018 Biblická hebrejčina pre pokročilých 

6. – 24. augusta 2018 Biblická latinčina pre začiatočníkov 

20.-31. augusta 2018 Biblická gréčtina pre pokročilých 
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a) Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1. 9. 2018 

 

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  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 2018 študovalo na Teologickej fakulte TU 84 študentov v dennom štúdiu a 33 

študentov v externej forme (stav k 31. 10. 2018). V porovnaní s rokom 2017 fakulta 

zaznamenala pokles v dennom štúdiu o 16,8  % , v externom štúdiu nenastala žiadna zmena, 

len vrámci počtu študentov v jednotlivých stupňoch.  Počet študentov celkom klesol o 12,7 % 

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

Denná forma 

Stupeň 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

1 47 53 37 47 59 67 

2 29 44 44 30 48 49 

3 8 4 7 7 4 8 

Spolu 84 101 88 84 111 124 

 

 

Externá forma 

Stupeň 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

1 12 17 24 20 15 29 

2 14 11 15 13 36 22 

3 7 5 4 5 4 3 

Spolu 33 33 43 38 55 54 

 

 

 

 

V dennej aj v externej forme spolu 

Stupeň 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

1 59 70 61 67 74 96 

2 43 55 59 43 84 71 

3 15 9 11 12 8 11 

Spolu 117 134 131 122 166 178 

 

 

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 44 21 3  12 9   59 30 

 

2 24 10 5 1 13 13 1 1 43 25 

 

3 8 4   7    15 4 

 76 35 8 1 32 22 1 1 117 59 
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stav k 31. 12. 2018    počet študentov 

zanechanie štúdia (§ 66 ods.1 písm. a) zákona o vysokých školách)  9 

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

b) 

  

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)   

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    6 

 

c) Záujem o štúdium a výsledky prijímacieho konania   

 

BAKALÁRSKE ŠP – denná forma 
prihlásení 

2017/2018 

prijatí 

2017/2018 

zapísaní 

2017/2018 

základy kresťanskej  filozofie 

a katolíckej teológie 
23/17 23/16 23/13 

kresťanská filozofia 3/1 3/1 0/1 

sociálna práca so zameraním na 

rodinu 
7/9 7/9 7/7 

spolu 33/27 33/26 33/21 

BAKALÁRSKE ŠP – externá forma  
prihlásení 

2017/2018 

prijatí 

2017/2018 

zapísaní 

2017/2018 

náuka o rodine 1/0 0/0 0/0 

sociálna práca so zameraním na 

rodinu 
7/7 7/7 6/5 

spolu 8/7 7/7 6/5 

 

 

MAGISTERSKÉ ŠP – denná forma 
prihlásení 

2017/2018 

prijatí 

2017/2018 

zapísaní 

2017/2018 

katolícka teológia 9/6 9/6 9/4 

náuka o rodine 1/3 1/3 1/2 

sociálna práca so zameraním na 

rodinu 
4/0 4/0 4/0 

spolu 14/9 14/9 14/6 

MAGISTERSKÉ ŠP – externá 

forma  

prihlásení 

2017/2018 

prijatí 

2017/2018 

zapísaní 

2017/2018 

náuka o rodine 5/4         5/4         5/3 

sociálna práca so zameraním na 

rodinu 
2/4 2/4   1/2 

spolu 7/8 7/8 6/5 
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DOKTORANDSKÉ ŠP – denná 

forma 

prihlásení 

2017/2018 

prijatí 

2017/2018 

zapísaní 

2017/2018 

katolícka teológia 2/6 1/4 1/4 

spolu 2/6 1/4 1/4 

DOKTORANDSKÉ ŠP – externá 

forma  

prihlásení 

2017/2018 

prijatí 

2017/2018 

zapísaní 

2017/2018 

katolícka teológia 1/3 0/3 0/3 

spolu 1/3 0/3 0/3 

  

 

d) Mobility študentov TF TU 

V rámci programu Erazmus – študentské mobility študovali dve študentky TF na 

zahraničnej univerzite, jedna na Karlovej univerzite v Prahe a jedna na Univerzite v Opole. 

Prehľad akademických mobilít – študenti v akademickom roku 2017/2018 

      

Fakulta 

Fyzický 

počet 

vyslaných 

študentov 

Počet osobomesiacov vyslaných študentov Fyzický 

počet 

prijatých 

študentov 
programy ES NŠP 

iné 

(CEEPUS, 

NIL...) 

Teologická fakulta 2 8   0 

       

Spolu 2 8   0 

      

e) Absolventi vysokoškolského štúdia    

V roku 2018 skončilo vysokoškolské štúdium 35 absolventov. Členenie podľa stupňov 

a podľa foriem – pozri tabuľka. 

S červeným diplomom skončili v rámci bakalárskeho štúdia 5 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 9 6 1   6 5     16 11 

2 17 11 1   1 1     19 12 

3                 0 0 

Spolu 26 17 2 0 7 6 0 0 35 23 

 



Výročná správa o činnosti TFTU za rok 2018 

 

 

 

 

10 

f) Ocenenia študentov v rámci vysokej školy 

 Dňa 27.4.2018 sa na našej fakulte uskutočnilo XVIII. kolo študentskej vedeckej odbornej 

činnosti. 

 Simona Bagalová, študentka študijného odboru Základy kresťanskej filozofie a katolíckej 

teológie, študijného programu Katolícka teológia, 3. ročník, bakalársky  stupeň, denná forma 

štúdia, sa umiestnila na 1. mieste v rámci ŠVOČ na fakultnom kole v odbore Katolícka teológia 

a Bc. Terézia Mihalková, študentka študijného programu Sociálna práca so zameraním na 

rodinu, 2. ročník, magisterský stupeň, denná forma štúdia, sa umiestnila na 1. mieste v rámci 

ŠVOČ na fakultnom kole v odbore Sociálna práca 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 2017/2018 otvorili aj 

špecializácie:  

1. Duchovné cvičenia v každodennom živote.  

2. História a teológia ekumenických koncilov 

3. Kresťanstvo a svetové náboženstvá. Dejiny vzájomných vzťahov a medzináboženský 

dialóg. 

4. Ovárame dvere. Židovsko-kresťanské štúdiá. 

5. Svätá liturgia byzantského obradu – letný semester 

6. Spiritualita a spirituality – letný semester 

7. Úvod do kresťanskej filozofie – letný semester 

 

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 

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. 
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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 2018/2019 s postupným rozširovaním ponuky 

online kurzov. 

V novom akademickom roku 2017/2018 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 2018/2019 ďalším ročníkom.  

 

 

Akademický rok Počet študentov Z toho ženy 

2014/2015 336 261 

2015/2016 354 294 

2016/2017 294 240 

2017/2018 265 200 

 

 

 

 

Akademický rok Absolventi Z toho ženy 

2015 111 83 

2016 20 16 

2017 29 23 

2018 15 10 
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V. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti 

fakulty 
 

AAA001 Assertività : risorsa preziosa nelle relazioni / Krzysztof Trębski; [recensione 

scientifica a cura di: Miloš Lichner, Mária Šmidová]. [1. vyd.]. Beau Bassin : Edizioni 

Accademiche Italiane, 2018. 75 s. [4,50 AH]. (San´t Antonio) ISBN 978-613-8-39136-4 

 

AAA002 Incorporation and descriptive theories of scientific progress / Miroslav Karaba; 

[reviewers: Silvia Gáliková, Břetislav Fajkus]. 1. vyd. Warszawa : Rhetos, 2018. 102 s. 

ISBN978-83-951116-3-1 

 

AAA003 Ockham on Ethics: Some perspectives on the context of moral issues / Rastislav 

Nemec; [reviewers: Ladislav Csontos, Józef Kulisz, Lukáš Jeník]. 1. vyd. Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, 2018. 84 s., [4,30 AH] ISBN 978-83-952410-

0-0 

 

 

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

 

AAB001 Emócie v Biblii [print] : výskum fenoménu emócií v biblickej tradícii / František 

Ábel, Juraj Feník, Josef Hřebík, Vladimír Juhás, Martina Korytiaková, Dagmar Kráľová, Eva 

Naništová, Helena Panczová, Július Pavelčík, Miroslav Varšo, Blažej Štrba ; [editor: Blažej 

Štrba] ; [recenzovali: Pavol Farkaš, Eva Naništová, Judita Stempelová].  1. vyd. Bratislava : 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, 2018.  326 s. ; [18,65AH]. - 

(Studia Biblica Slovaca - Supplementum) ISBN 978-80-88696-75-9  

[Spoluautori: Feník, Juraj ; Hřebík, Josef ; Juhás, Vladimír ; Korytiaková, Martina ; Kráľová, 

Dagmar ; Naništová, Eva ; Panczová, Helena ; Pavelčík, Július ; Štrba, Blažej ; 

Varšo,Miroslav] 

 

AAB002 Gender : pokus o komplexnejšie uchopenie problematiky / Lukáš Jeník; [vedeckí 

recenzenti: Ladislav Csontos, Zuzana Petrová]. 1. vyd. Trnava : Dobrá kniha, 2018. 99 s., 

[5,51AH]ISBN978-80-8191-169-9  

 

AAB003 Morálno-etické odkazy encykliky Deus caritas est / Milan Urbančok; [vedeckí 

recenzenti: Ladislav Csontos, Miloš Lichner]. 1. vyd. Trnava : Dobrá kniha, 2018. 88 s., 

[5,96AH]. (Dialógy) ISBN978-80-8191-165-1  

 

AAB004 Preklad z biblickej gréčtiny do slovenčiny : problémy, riešenia a perspektívy / Helena 

Panczová; [recenzovali: Pavol Farkaš, Daniel Škoviera]. 1. vyd. Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2018. 142 s. (Studia Biblica Slovaca  Supplementum) ISBN978-80-

223-4596-5 

 

AAB005 Sväté písmo a Tradícia / Andrej Filipek; [recenzenti: Jósef Kulisz, Jozef Kyselica]. 1. 

vyd. Trnava : Dobrá kniha, 2018. 98 s. ; [4,64 AH]. (Dialógy)   

ISBN 978-80-8191-134-7 

 

AAB006 Základná voľba a svedomie v integrujúcom aspekte Svätého Ducha / Ivan Kútny; 

[vedeckí recenzenti: Helena Hrehová, Pavol Farkaš]. 1. vyd. Trnava : Dobrá kniha, 2018. 124s. 

[9,55AH]. (Dialógy) ISBN978-80-8191-049-4  
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AAB007 Žalmy 76-100 / Marcela Andoková et al. ; [editor Bohdan Hroboň] ; [recenzenti: 

Adrian Kacian, Miloš Lichner]. [1. vyd.]. Trnava : Dobrá kniha, 2018. 659 s.  (Komentáre 

kStarémuzákonu) ISBN978-80-8191-135-4  

[Spoluautori: Dubovský, Peter ; Hajas, Benedikt Róbert ; Hidvéghyová, Lucia ; Hroboň, 

Bohdan ; Jančovič, Jozef ; Jenčíková, Agnesa Adriana ; Juhás, Peter ; Lapko, Róbert ; 

Kľusková, Mykhaylyna ; Kováčik, Marián ; Marek, Libor ; Panczová, Helena ; Pigula, Juraj ; 

Sova, Milan ; Strenková, Iveta ; Štrba, Blažej ; Štrbák, Martin ; Tiňo, Jozef ; Tyrol,Anton; 

Varšo,Miroslav; Vilhan,Pavel] 

 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 

 

ABD001 Heroická cnosť. Periférie individuálneho a sociálneho myslenia v neskorom 

stredoveku /Rastislav Nemec. 

In: Pomoc druhému na ceste cnosti : k filozoficko-etickým aspektom prosociálnosti. 1. vyd. 

Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a 

VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2018. ISBN 978-80-568-0103-1. S.15-38 

[1,28AH].  

 

ABD002 Od lineárneho čítania k nelineárnemu kódu : metamorfózy obrazu v digitálnej ére 

/Rastislav Nemec. 

In: Človek medzi prírodou, kultúrou a technikou : vybrané reflexie problému ľudskej 

prirodzenosti. 1. vyd. Trnava: Dobrá kniha, 2018. ISBN 978-80-8191-176-7. - S. 59-91 ; 

[1,71AH]. 

 

ABD003 P. Jozef Lackovič-Weber Sj, vo všetkom svedomitý jezuita / Ladislav Csontos. 

In: Duchovné cvičenia. 1. vyd. Trnava: Dobrá kniha, 2018. ISBN 978-80-8191-161-3.  

S. 9-30. 

 

ABD004 P. Vendelín Javorka SJ a duchovné cvičenia / Ladislav Csontos. 

In: Duchovné cvičenia. 1. vyd.  Trnava: Dobrá kniha, 2018. ISBN 978-80-8191-124-8.  

S. 9-41 [1,90AH]. 

 

ABD005 Problematika prirodzenosti človeka z pohľadu evolučnej biológie, genetiky a 

neurovedy /Miroslav Karaba. 

In: Človek medzi prírodou, kultúrou a technikou : vybrané reflexie problému ľudskej 

prirodzenosti. 1. vyd. Trnava: Dobrá kniha, 2018. ISBN 978-80-8191-176-7. S. 19-57. 

 

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

 

ACB001 Rodina vo svätom písme : druhá časť / Ján Ďurica; [vedeckí recenzenti: Jozef 

Kyselica, Stanislav Vojtko]. 1. vyd. Trnava : Dobrá kniha, 2018. 247 s., [12,10 AH]  

ISBN 978-80-8191-118-7 

 

Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 

 

ADE001 Selected aspects of religiosity among youth in Slovakia and the Netherlands / Jozef 

Žuffa. 

In: Roczniki teologiczne : teologia dogmatyczna. ISSN 1233-1457. Roč. 65, č. 6 (2018),  

s. 5-14. 

 

http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E071686
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E073509
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E073613
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E071846
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E073509
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E016976
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ADE002 The Question of Linear and Nonlinear Reading in the Digital Age / Rastislav Nemec. 

In: Studia Bobolanum . ISSN 1642-5650. Vol. 29, no. 4 (2018), p. 159-169. 

 

ADE003 With Arnold Janssen in the school of the cross : experience of the cross in the service 

of others/Igor Kráľ. 

In: Verbum SVD. ISSN 0042-3696. Vol. 58, no. 2-3 (2017), s. 222-248. 

 

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS 

 

ADM001 Effective Student Practices and Their Contribution to Formation of Students / Mária 

Šmidová. 

In: Clinical Social Work and Health Intervention - CSWHI. ISSN 2222-386X. Vol. 9, no. 2 

(2018),p.114-118.  

WOS 

 

ADM002 False Fear from Marginalized Groups (Homeless, Orphans, Migrants) to Our 

Society – No Carriers of Dangerous Microorganisms / Robert Kovac et al.. 

In: Clinical Social Work and Health Intervention - CSWHI. ISSN 2222-386X. Vol. 9, no. 2 

(2018),p.54-57.  

WOS  

[Spoluautori: Krčméry, Vladimír ; Oláh, Michal ; Šmidová, Mária ; Mikolášová, Gertrúda ; 

Procházková, Katarína ; Polonova, Jaroslava ; Kmit, Igor ; Slavíková, Petra ; Jackuliková, 

Mária ; Páleniková, Milica ; Topolská, Alexandra ; Subramanian, Selvaraj ; Cintulova, 

Ludwiga ; Ďačok, Ján ; Stankova, Petra ; Shahum, Andrea] 

 

ADM003 Obrazy žien u Gregora Nysského : analýza "mužsko-ženskej" symboliky v Živote 

Mojžiša a Výklade Veľpiesne/HelenaPanczová. 

In: Studia theologica : teologický časopis Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity 

Palackého, Teologické fakulty Jihočeské univerzity, Teologické fakulty Trnavské univerzity a 

Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. ISSN 1212-8570. Roč. 20,  

č. 4(2018), s.51-69.  

SCOPUS 

 

ADM004 The Classification of Rewritten Scripture: A Plea for Retaining the Emic 

Perspective /JozefTiňo. 

In: Journal for the study of Judaism. ISSN 0047-2212. Vol. 49, no. 3 (2018), p. 330-349.  

WOS 

 

Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 

SCOPUS 

 

ADN001 A relevant contribution from the relationship between theology and social work to the 

field of helping professions, despite possible risks / Mária Šmidová, Mariana Hamarová. 

In: Acta Missiologica : akademický časopis Inštitútu misijnej práce a tropického zdravotníctva 

sv. Jána Pavla II. VŠ ZSP sv. Alžbety a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 

univerzity. ISSN 1337-7515. Roč. 12, č. 1 (2018), s. 41-53.  

WOS 

 

ADN002 Post-chalcedonian soteriological christology of pope leo the great in the context of 

http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E012005
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E073061
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E022520
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E022520
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E007353
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E072995
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E013117
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contemporarytheological-culturaldiscourses /MilošLichner. 

In: Acta Missiologica : akademický časopis Inštitútu misijnej práce a tropického zdravotníctva 

sv. Jána Pavla II. VŠ ZSP sv. Alžbety a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 

univerzity. ISSN 1337-7515. Vol. 12, no. 2 (2018), p. 74-89.  

WOS 

 

ADN003 Pre-Chalcedonian soteriologic Christology of pope Leo the Great in the context of 

periodtheologicalandculturaldiscourses /MilošLichner. 

In: Slavica Slovaca. ISSN 0037-6787. Vol. 53, no. 1 (2018), p. 3-19.  

SCOPUS 

 

ADN004 Selected value indicators of Slovak families / Rastislav Bednárik, Jozef Žuffa. 

In: Acta Missiologica : akademický časopis Inštitútu misijnej práce a tropického zdravotníctva 

sv. Jána Pavla II. VŠ ZSP sv. Alžbety a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 

univerzity. ISSN 1337-7515. Vol. 12, no. 2 (2018), p. 90-97.  

WOS 

 

ADN005 Spectrum of humaniarian assistance interventions in acute physiotherapy and nursing 

refugee health unit in Nortern Bosnia / Vladimír Krčméry et al.. 

In: Acta Missiologica : akademický časopis Inštitútu misijnej práce a tropického zdravotníctva 

sv. Jána Pavla II. VŠ ZSP sv. Alžbety a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 

univerzity. ISSN 1337-7515. Vol. 12, no. 2 (2018), p. 36-39.  

WOS  

[Spoluautori: Somrongthong, Ratana ; Szydlowski, Steven ; Muss, Claus ; Šusta, Marek ; 

Naddourová, Annamária ; Matulníková, Ľudmila ; Drgová, Jarmila ; Subramanian, Selvaraj; 

Zacharová,Eva; Ďačok,Ján] 

 

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 

 

AEC001 Komunitné centrum a služby pre seniorov = Community center and services for 

seniors /RenátaJamborová. 

In: Senior i rodzina : aksjologia, pomoc, wsparcie. ISSN 2450-5218. 1. vyd. Warszawa: 

Instytut Papieża Jana Pawła II, 2018. ISBN 978-83-65198-42-6. S. 75-85. 

 

AEC002 Príprava na prácu dobrovoľníka v hospicoch situácia na Slovensku / Mária Šmidová, 

Mária Nemčíková. 

In: Senior i rodzina : aksjologia, pomoc, wsparcie. ISSN 2450-5218. 1. vyd. Warszawa: 

Instytut Papieża Jana Pawła II, 2018. ISBN 978-83-65198-42-6. S. 61-74. 

 

AEC003 PROFAMILY - nie je dobre byť človekovi samotnému = PROFAMILY - it is not good 

for the man to be alone /Ladislav  Csontos. 

In: Senior i rodzina : aksjologia, pomoc, wsparcie. ISSN 2450-5218. - 1. vyd. Warszawa: 

Instytut Papieża Jana Pawła II, 2018. ISBN 978-83-65198-42-6. S. 15-29. 

 

AEC004 Saint augustine’s 80th homily on the gospel of john. Text analysis as a contribution to 

the debate on understanding baptism / Miloš Lichner. 

In: Studia nauk teologicznych. ISSN 1896-3226. Tom 13 (2018), s. 197-214. 

 

 

 

http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E013117
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E003612
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E013117
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E013117
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E072577
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E072577
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E072577
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E072663
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Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 

 

AED001 Faktory ovplyvňujúce stabilitu manželstva v pohľade študentov teológie / Ladislav 

Csontos. 

In: Zborník esejí zo seminára pastorácia rozvedených v letnom semestri 2017/2018. 1. vyd. 

Trnava: Dobrá kniha, 2018. ISBN 978-80-8191-145-3. CD ROM, S. 8-22. 

 

AED002 P. Alojz Litva SJ a kontinuita Teologického inštitútu sv. Alojza / Ladislav Csontos. 

In: Hej, boli časy, boli.... 1. vyd. Trnava: Dobrá kniha, 2018. ISBN 978-80-8191-138-5.  

S. 9-24. 

 

AED003 Páter Valér Aurel Zavarský SJ - neúnavný svedok viery / Ladislav Csontos. 

In: Homílie na nedele a sviatky : - vianočný a veľkonočný okruh. 1. vyd. Trnava: Dobrá kniha, 

2018. ISBN978-80-8191-137-8.S.11-28. 

 

AED004 Peter Ján Olivi a jeho dielo o slobode človeka / Rastislav Nemec. 

In: Studia Capuccinorum Boziniensia IV : 1619-2019: 400. výročie úmrtia sv. Vavrinca z 

Brindisi (1559-1619), kapucína, kňaza a učiteľa Cirkvi : Rok sv. Vavrinca z Brindisi 

(21.7.2018-21.7.2019) : 1998-2018: 20. výročie úmrtia prvého provinciála Slovenskej 

provincie rádu menších bratov kapucínov Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Šebastiána Petra 

Jaďuďa (1923-1998). ISSN 2585-8025. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo MiNOR, 2018. S.11-

26  

 

Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách 

 

BAB001 Ohlasovať, prežívať, slúžiť : niekoľko reflexií nad témami, ktoré pod vplyvom Fatimy 

a v duchu spirituality sv. Jána Pavla II. približujú evanjeliové posolstvo súčasnému človeku / 

Stanislav Vojtko; [recenzenti: Miloš Lichner, Jan Balík]. 1. vyd.  Trnava : Vydavateľstvo Oto 

Németh, 2018. 109 s. ISBN 978-80-89277-60-5 

 

Odborné preklady publikácií - knižné 

 

EAJ001 Listy o sebavzdelávaní / Romano Guardini; z nem. vyd. preložil Rastislav Nemec; edične a 

graficky upravil Ladislav Tkáčik. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo MiNOR, 2018. 169s. ISBN978-

80-89888-03-0 

 

EAJ002 Malá škola modlitby / Anselm Grün; preklad: Rastislav Nemec. 1. vyd. Košice : Zachej. sk, 

2018. 165s. ISBN978-80-89866-39-7 

Preklad z: Kleine Gebetsschule / Anselm Grün : vom spirituellen Leben. 1. vyd. Freiburg im Breisgau: 

Verlag Herder GmbH, 2017. ISBN 978-3-451-00667-8. 144 S. 

 

EAJ003 Od Seelisbergu po Jeruzalem a Rím : dokumenty židovsko-kresťanského dialógu / [zostavila: 

Lucia Hidvéghyová] ; [preložili: Alexandra Mikulová, Lucia Hidvéghyová, Mária Spišiaková, Peter 

Guštafík, Ľubica Hricová, Milan Sova]. 1. vyd. Trnava : Spolok svätéhoVojtecha, 2018. 384 s. 

ISBN978-80-8161-338-8 

 

EAJ004 Tajomstvá starého zákona : videnia pádu anjelov, stvorenia sveta, prvých ľudí a biblických 

postáv / Anna Katarína Emmerichová; [preložil: Rastislav Nemec]. 1. vyd.  Košice : Zachej, 2018. 204s. 

ISBN978-80-89866-53-3 

 

EAJ005 Vita sancti Martini Turonensis. Život svätého Martina z Tours [elektronický zdroj] : 

http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E072191
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E072202
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E072867
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E073382
http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E072876
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bilingválny text a poznámky / [odborný preklad] Miloš Lichner ; [recenzenti: recenzenti: Jozef Kyselica, 

Helena Panzcová, Katarína Karabová]. 1. vyd. Trnava : Dobrá kniha, 2018. CD ROM, 62s.;[ 3,97AH] 

ISBN978-80-8191-175-0 

 

EAJ006 Zámok Dunajec v Niedzici : ilustrovaný sprievodca / [autormi textov použitých v sprievodcovi 

sú: Zofia Baranowska, Teresa Fabijańska-Żurawska, Stanisław Kostka Michalczuk] ; [slovenský 

preklad: Andrej Filipek]. [1. vyd.]. Warszawa : FOTO LINER, 2018. 80s.; [3,00AH] ISBN978-83-

62559-32-9 

 

EAJ007 Zázrak svätej spovede / Franz Spirago; [preklad: Rastislav Nemec]. [1. vyd.].  Košice : Zachej, 

2018. 96 s., [3,60 AH] ISBN 978-80-89866-62-5 

Preklad z: Das Wunder der heiligen Beichte / Franz Spirago. 1. vyd. 1931. 

 

 

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 

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 2018 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. 

Medzi najvýznamnejšie ukazovatele výskumnej činnosti Teologickej fakulty Trnavskej 

univerzity v Trnave patrí zapájanie sa do riešenia výskumných projektov, nakoľko projektová 

úspešnosť fakulty je nevyhnutnou podmienkou rozvoja vedy a výskumu na vysokej škole.  

V oblasti vedeckovýskumnej činnosti sa veľký dôraz kladie na stimuláciu vysokej 

participácie vedeckopedagogických pracovníkov fakulty na vedecko-výskumných úlohách 

základného výskumu Vedeckej edukačnej a grantovej agentúry Ministerstva školstva SR (ďalej 

len VEGA), aplikovaného výskumu Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠ SR (ďalej 

len KEGA) a základného i aplikovaného výskumu Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

(ďalej len APVV), rovnako tak na vyhľadávanie nových možností získania zahraničných 

výskumných projektov, či na podporu riešenia inštitucionálnych projektov.   

 

Vypísanie nových projektov: Z domácich grantových schém v roku 2018 vypísali naši 

pedagogickí zamestnanci celkovo 3 nové žiadosti o grant. Z hľadiska počtu podaných grantov 

je to síce pokles (v roku 2017 ich bolo 5, v roku 2016 5, v roku 2015 vypísaných 4), ale zato 

podala viac zahraničných projektov a v rovine úspešnosti zostala fakulta na predpokladanom 

dlhoročnom štandarde.  

http://legolas.svop.sk/opac/OpenURL?sid=E073263
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V roku 2018 bolo vypísané projekty (3xVega), z toho bol úspešný len 1 projekt. 

Okrem toho bol v roku 2017 vypísaný jeden nový projekt APVV, ktorý je financovaný od roku 

2018. Fakulte sa posledné dva roky (2017 a 2018) podarilo získať viaceré projekty z APVV 

(momentálne rieši už 3 projekty z tejto schémy).  

Spomedzi zahraničných projektov v roku 2018 boli vypísaných 7 nových 

zahraničných grantov, ktorých dĺžka riešenia je minimálne jeden rok. Celkovo môžeme 

skonštatovať, že fakulta si zachovala štandard a nasledujúci rok podá ďalšie žiadosti aj do 

zahraničných agentúr. 

Riešenie grantov v roku 2018: Okrem nových grantov má fakulta aj pokračujúce 

granty z minulých rokov, celkovo  4 granty z agentúry VEGA a 3 domáceho granty 

z APVV. Celkovo spolu so zahraničnými grantami (7 projektov) sa riešilo v roku 2018 14 

grantov z domácich i zahraničných schém.  

Hoci počet domácich grantov poklesol, nárast môžeme zaznamenať jednak v náraste 

získaných zahraničných projektov a jednak v objeme finančných prostriedkov. V roku 2018 

táto suma z domácich grantov narástla (v porovnaní s rokom 2017) až na sumu cca 116.000,-

Eur, kým v roku 2017 získala z domácich projektov sumu len 66.402,-Eur.  Ide takmer 

o dvojnásobný nárast. 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 2018 sa podarilo fakulte získať objem cca 156.000,- Eur, kým v roku 2017 to 

niečo vyše 14.000,-Eur a po minulé roky približne rovnako. Fakulta zaznamenala teda nárast 

získaných finančných prostriedkov aj v oblasti zahraničných grantov – a to niekoľkonásobne 

viac ako po minulé roky Okrem týchto grantov dostala dary cca 16.000,- Eur. 

Z hľadiska dlhodobej perspektívy môžeme skonštatovať, že fakulte veľmi pomohlo 

získanie troch grantov z APVV, čo sú projekty s vyšším objemom financií i dlhšou dobou 

riešenia a umožňujú pokrytie aj mzdových nákladov. Okrem toho fakulte pomohli dlhodobejšie 

výskumné, ambiciózne projekty, ktoré ju posunuli do povedomia verejnosti (Cena Dominika 

Tatarku) a umožnili oceniť jej dlhodobú výskumnú prác. Prvoradým cieľom fakulty pre rok 

2018 bolo získať nový, väčší zahraničný projekt, ktorý by pomohol posunúť fakultu aj smerom 

k medzinárodným ambíciám a nadnárodnému výskumnému potenciálu. 

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

zapojilo v roku 2017 celkovo až 35 pedagógov a  rovnaký počet pedagógov (aj keď v iných 

projektoch) riešilo granty aj v roku 2018. V priemere na jeden grant vychádza 3,5 zamestnanca 

z počtu riešiteľov na počet grantov. Pritom štatisticky pri počte 14 grantov na celkový počet 23 

pedagogických zamestnancov na fakulte je do projektov zapojený každý 1,6 zamestnanec.   

 Z dlhodobého hľadiska môžeme teda pozorovať nárast aj v počte projektov, ktoré 

fakulta rieši (momentálne 14), aj väčšiu angažovanosť výskumného kolektívu. Fakulta sa bude 

pre nasledujúce roky – aj kvôli skvalitneniu a obohateniu grantového potenciálu – usilovať 

zapojiť do výskumných grantov aj viac 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 o stupienok vyššie v kvalite zabezpečovaného výskumu. Nevýskumný grant 

tento rok fakulta nezískala. 
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Novofinancované projekty: 

 

Domáce: 

 

VEGA-18-219-00 Ošetrovateľský rozmer pastoračného charizmu Kongregácie sestier 

milosrdenstva Svätého Kríža na Slovensku v prvej polovici 20. storočia 

Charitatívne ošetrovateľstvo na Slovensku úzko súviselo so založením a rozvojom mníšskych 

poriadkov, s kláštornými spoločnosťami, kongregáciami špecializovanými na ošetrovateľské 

aktivity a ich činnosťami v kláštoroch, v nemocniciach, v nemocniciach a neskôr v 

nemocniciach. Motiváciou ich aktivít bola pomoc blízkym ľuďom a blahobyt utrpenia chorých 

a chudobných v duchu nasledovania Ježiša Krista v kontexte biblických textov. Na Slovensku 

bola ošetrovateľská starostlivosť väčšinou zabezpečovaná Kongregáciou sestier milosti Svätého 

kríža, ktorá v Bratislave spravovala vlastnú ošetrovateľskú školu. Projekt sa zameria na analýzu 

aktivít Kongregácie v oblasti ošetrovateľskej výchovy v kontexte ich pastoračnej charizmy. 

Pokiaľ ide o predmet a zameranie, ide o špecifickú otázku cirkevnej histórie. Ďalším cieľom je 

preskúmať význam kongregácie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Projekt 

končí v roku 2020. 

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

 

 

APVV-17-0001 Komentár ku knihe Ž II. a III. 

 

Projekt spočíva vo vytvorení vedeckého komentára ku Knihe žalmov, ktorý obsahuje preklady 

žalmov z hebrejskej pôvodiny a z gréckeho prekladu (Septuaginty), filologické a textové 

poznámky ku každému prekladu, súčasný odborný komentár, rabínsky komentár, patristický 

komentár a komentár klasickej spirituality k jednotlivým veršom a výrazom, analýzu formy, 

žánru a štruktúry daného žalmu, teologickú, liturgickú a pastoračnú aplikáciu každého žalmu. 

Výstup projektu bude aplikovaný v školách so zameraním na teológiu a náboženskú výchovu 

ako vzdelávací materiál, v cirkevných a náboženských inštitúciách na duchovné a kultúrne 

obohatenie, aj ako podklad k štúdiu semitských jazykov, klasickej filológie, slovenskej 

filológie, starovekej a stredovekej histórie, filozofie a teológie. Projekt končí v roku 2022. 

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

 

Zahraničné: 

 

1. Eschatologická spiritualita v diele kardinála Tomáša Špidlíka SJ so zameraním 

na vplyv vybraných duchovných autorov kresťanského Východu (Česká provincia 

Tovaryšstva Ježíšova) 

Kardinál Tomáš Špidlík SJ významnou mierou prispel k odbornému i ľudskému prepojeniu 

kresťanského Východu a Západu. Jeho zásluhou vynikla špecifickosť slovanskej spirituality a 

duchovný odkaz sv. Cyrila a Metoda, významný pre naše prostredie nielen v dnešnej dobe. V 

diele kardinála Špidlíka patrí medzi relevantné témy aj eschatológia. Významným zdrojom 

inšpirácie je preňho východokresťanská eschatologická spiritualita, rozpracovaná najmä v 

tvorbe ruských autorov. Cieľom navrhovaného projektu je analyzovať vplyv vybraných 

duchovných autorov (predovšetkým Vladimíra Solovjova a Sergeja Bulgakova) na 

eschatologickú spiritualitu v diele kardinála Špidlíka, špecifikovať, ktoré aspekty z ich 

myslenia čerpal, ako ich rozvinul a v čom je jeho eschatologické videnie otvorené ako výzva 

pre súčasnosť a budúcnosť. Ak platí vízia V. Solovjova i kardinála Špidlíka a ďalších, že 
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nadchádza éra Slovanov (a hlboká kríza západnej civilizácie to potvrdzuje), stáva sa téma 

dizertačnej práce výsostne aktuálnou. Projekt končí v januári 2021. 

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

 

2. Legislatívne normy regulujúce liturgické slávenie byzantskej cirkvi na území 

dnešného Slovenska (Česká provincia Tovaryšstva Ježíšova) 

Historická realita vzájomného prelínania sa religiózno-kultúrnych konglomerátov Slavia latina 

a Slavia byzantina umožnili vytvorenie špeicifického prostredia, ktoré malo výrazný 

modifikujúci impakt na tvorbu a fomráciu partikulárnej liturgickej tradície, aká sa dodnes 

uchovala na Slovensku. Podrobné štúdium tejto tradície sa ukazuje ako nevyhnutné pre správne 

pochopenie jednotlivých čŕt žitej praxe a uchovanie tohto starobylého poklady pre ďalšie 

generácie. Publikovanie tohto výstupu v databázovanom zahraničnom časopise umožní prístup  

informáciám širšiemu okruhu odbornej verejnosti. Projekt končí v roku 2019. 

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

 

3. Sémantická analýza spisu J. P. Oliviho Quaestio an sit in homine liberum 

arbitrium a jeho dôsledky vo vrcholnom stredoveku (Česká provincia Tovaryšstva 

Ježíšova) 

Prostredie univerzitnej stredovekej kultúry v jej vrcholnom období sprevádzali multikultúrne 

filozofické a teologické špecifiká. Interpretácia novo preložených arabských a gréckych diel 

prinášala nové pohľady a ovplyvňovala nástup nového profilu vedy. V období po 219 tézach 

vyhlásených v roku 1277, v ktorých sa zakazuje Aristoteles a jeho náuka sa mnohí autori – 

a medzi nimi aj J. P. Olivi – vehementne postavili proti takýmto zákazom na univerzitnej pôde 

i proti odsúdeniam, ktoré sa dotkli rôznych autorov. Spis Quaestio an sit in homine liberum 

arbitrium predstavuje takúto obhajobu ľudskej slobody – čím sa zaradil medzi prvé, neskôr 

v novoveku rozvíjané diela podobného žánru. Projekt končí v roku 2019. 

Hlavný riešiteľ: doc. PhDr. R. Nemec, PhD. 

 

4.Kompendium dogmatického učenia Cirkvi o anjeloch a démonoch ako prevencia 

voči súčasnému špiritizmu na Slovensku Česká provincia Tovaryšstva Ježíšova) 

Cieľom projektu je vytvorenie systematického kompendia katolíckej náuky o anjeloch 

a démonoch, ktoré by malo vo veľkej miere napomôcť k správnemu chápaniu danej 

problematiky. Kompendium by malo svojim obsahom odpovedať na čo najviac diskutabilných 

otázok týkajúcich sa angelológie. Využitie kompendia v slovenskom prostredí, či už 

v spoločnosti, rodinách, univerzitách a farnostiach by poslúžilo ako prevencia voči súčasným 

bludným náukám špiritizmu, okultizmu a nevynímajúc v našich krajoch známeho protagonistu 

deformovanej angelológie dejín Emila Páleša. Projekt končí v roku 2019. 

Hlavný riešiteľ: ThLic. M. Heczei, PhD. 

 

5. Svedectvo viery (Česká provincia Tovaryšstva Ježíšova) 

V súvislosti s výskumom prameňov k životu P. Vendelína Javorku, mučeníka viery za jednotu 

kresťanov Východu a Západu, ktorý bol prvým rektorom kolégia Russicum v Ríme v rokoch 

1928-34 neskôr misionárom v Číne a v Rusku, kde napokon prežil desať rokov v táboroch 

nútených prác a bol úradne pokladaný za mŕtveho sa nám podarilo nájsť mnoho zaujímavých 

a cenných textoch, ktoré svedčia o viere a vernosti mnohých jezuitov v období komunistického 

prenasledovania. Projekt skončil v roku 2018. 

Hlavný riešiteľ: prof. ThDr. L. Csontos, PhD. 

 

Slezská diakonie (Erazmus+) 
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Slezská diakonie je NGO (Church Legal Entity) pôsobiaca v niektorých regiónoch Českej 

republiky. Bola zalžená v roku 1990 evanjelickou Luteránskou Cirkvou a jej poslanie je 

poskytovať kvalitné služby ľuďom v núdzi v sociálnej oblasti a v súlade s cirkevnými 

hodnotami. V zmysle kvalitatívnych meraní by tento projekt mal zabezpečiť väčší rozsah 

pomoci v rámci výmeny a väčšieho objemu skúsenosti na oboch stranách. Projekt končí v roku 

2019. 

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

 

„We open the door to interreliggious dialogue“ Agentúra Porticus 

 Hlavným cieľom výskumu je intelektuálny progres generácie univerzitných študentov 

a strednej generácie v oblasti medzináboženského dialógu. Potreba dialógu je dôležitá hlavne 

v globálnom kontexte, kde jeho nedostatky vedú k extrémistickým pozíciám. Minuloročné 

skúsenosti na fakulte, kde sú argumentačné schopnosti v prvom rade prejavované s úctou 

k opačnému názoru, sú sprevádzané pozitívnym ohlasom nielen u študentov, ale aj u laickej 

verejnosti. Projekt končí v roku 2020. 

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

 

Pokračujúce  GRANTY V ROKU 2018 

 

DOMÁCE: 

 

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. Projekt končí v roku 2019. 

Hlavný riešiteľ: doc. ThDr. J. Kyselica, PhD. 

 

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

a poznámkovým aparátom 

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. 

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

 

 VEGA V-2/0093/18 Komentár k starozákonným knihám Náhum, Habakuk, 

Sofoniáš, Aggeus.  
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Projekt spočíva vo vytvorení odborného komentára k nasledujúcim knihám malých prorokov: 

Náhum, Habakuk, Sofoniáš, Aggeus. Komentár obsahuje preklady textov z hebrejskej 

pôvodiny a zo starovekého gréckeho prekladu (Septuaginty), filologické a textové poznámky 

ku každému prekladu, viacúrovňový odborný komentár k jednotlivým veršom a výrazom, 

analýzu formy, žánru a štruktúry danej knihy, teologickú, liturgickú a pastoračnú aplikáciu. 

Projekt končí v roku 2020. 

Riešiteľ: doc. Bohdan Hroboň. 

 

 

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, 

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. 

Zodpovedný riešiteľ: prof. ThDr. L. Csontos, PhD. 

 

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

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. 

 

 

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. 
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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. 

21. januára 2018 účinkoval na TV Lux v relácii V škole Ducha doc. M. Lichner 

s prednáškou „Nové srdce“. 

27. januára 2018 odvysielala TV Lux prednášku doc. M. Lichnera na tému „Osobné 

povolanie“. 

16. marca 2018 sa na TV Lux v diskusii na tému: Kresťan v spoločnosti zúčastnil 

Ladislav Csontos, Teologická fakulta Trnavskej univerzity; Peter Kresák, Právnická fakulta 

UK; Ivan Šimko, kresťanský demokrat. Moderuje: Ľuba Oravová. 

1. apríla 2018 odvysielala TV Lux prednášku doc. M. Lichnera na tému „Za Kristom 

s Božou matkou Máriou“. 

 

3. apríla 2018 na TV Lux v relácii v Kontexte doc. M. Lichner s témou: „Môže sa 

pápež pomýliť“? 

9. júna 2018 na TV Lux v relácii v Kontexte účinkoval doc. M. Lichner s prednáškou 

„Ako sa stať pápežom“. 

 

14. júla 2018 v rámci relácie V Samárii pri studni  diskutoval spolu s prítomnými prof. 

L. Csontos na tému „Tajné vysviacky kňazov pred rokom 1989“. Moderoval R. Pavlík. 

 

1. októbra 2018 odvysielala TV Lux sériu prednášok doc. M. Lichnera pod názvom „V 

škole Ducha“. 

7. októbra 2018 vystúpil v TV Lux, v relácii vKontexte na tému „Trest smrti“ doc. M. 

Lichner 

21. októbra 2018 odvysielala TV Lux sériu prednášok doc. M. Lichnera na tému Blízko 

Panny Márie. 

 

23. októbra 2018 diskutoval v relácii TV Lux v cykle Kresťan v politike prof. Ladislav 

Csontos spolu s prítomnými hosťami. 

 

26. októbra 2018 účinkoval v relácii Quo vadis televízie Lux doc. M. Lichner. 

Moderoval R. Pavlík.    

 

11. novbembra 2018 účinkoval v relácii Quo vadis televízie LUX doc. M. Lichner s 

témou “Intercommunio”. 

 

12. novembra 2018 predniesol svoje zamyslenie na TV Lux v relácii “V škole Ducha” 

doc. M. Lichner s názvom “Mária, Boží dar pre nás”. 

 

26. novembra 2018 sa v diskusnej relácii V Samárii pri studni pod názvom “Realita 

rodiny v dynamika 21. storočia” diskutovali Jozef Žuffa, L. Csontos a M. Šmidová. 

 

27. novembra 2018 Bohdan Hroboň účinkoval v rádiu Devín v relácii “Nad Slovom” 

na tému Exodus 

 

3. decembra 2018 sa v televízii Noe konala diskusia o Žalme 51 v relácii Biblická 

studna – diskutoval doc. Bohdan Hroboň. 
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9. decembra 2018 v relácii V Samárii pri studni pod názvom Svedectvo viery, života 

a obety diskutovali prof. Ladislav Csontos a doc. M. Lichner. 

 

14. decembra 2018 na TV Lux predniesol svoju prednášku v rámci cyklu Univerzita 

Tretieho veku prof. Juraj Dolinský s názvom: „Pápežská moc a cisárska moc v stredoveku“. 

 

 

Význačné konferencie a prednášky za rok 2018 

13. februára 2018 TFTU organizovala pre učiteľov Evanjelickej spojenej školy 

v Martine Seminár o žalmoch pod vedením doc. B. Hroboňa. 

22. februára 2018 v rámci cyklu Otvárame dvere  a  programu Židovsko-kresťanské 

štúdiá predniesol prvú prednášku z tohto cyklu rektor Pápežského biblického inštitútu Peter 

Dubovský, SJ s názvom: „Exodus – od reality po poexilovú a kristologickú interpretáciu“. 

8.- 9. marca 2018 sa v centrum spirituality Východ – Západ M. Lacka v Košiciach 

konala vedecká konferencia s názvom Pokánie. 

13. marca 2018 bola predstaviteľom projektu Komentáre k žalmom slávnostne udelená 

Cena Dominika Tatarku.  

20. marca 2018 nás na TFTU poctil svojou prítomnosťou doc. Peter Dvořák 

a predniesol prednášku pod názvom: „Je vágnosť sémantický nebo ontický fenomén?“  

22. apríla 2018 sa konala diskusia v rámci Hanusových dní diskusia na tému Žalmy so 

Štefanom Chrapom v divadle Malá scéna v Bratislave. 

24. apríla 2018 sa na pôde TFTU konala vedecká konferencia pod názvom „Špecifiká 

prežívania osirelých detí v kontexte prenatálnej pamäti epigenetiky“. Hlavnou referujúcou bola 

Dr. Lichtenberg – Kokoszka Emilia -odbornou asistentkou na Inštitúte všeobecnej pedagogiky 

z Ústavu pedagogických vied Univerzity v Opole. 

3. - 4. mája 2018 Centrum spirituality Východ – Západ M. Lacka v Košiciach 

organizovalo vedeckú konferenciu na tému „Školstvo v dejinách východnej cirkvi na 

Slovensku“. 

7. mája 2018 sa na pôde TFTU konala medzinárodná konferencia v spolupráci 

s Universytetom Kardynala Stefana Wyszyńskiego pod názvom „Inšpirácie apoštolskej 

exhortácie Gaudete et exsultate a pastorálne sprevádzanie v sociálnej práci“, na ktorej sa 

zúčastnilo mnoho význačných hostí. 

10. mája 2018 v rámci cyklu Otvárame dvere zaznela prednáška doc. B. Hroboňa na 

tému "Pamäť v Žalmoch a Žalmy v pamäti". 

9. - 13. júla 2018 v Hoteli Lineas v Prešove konala 7. konferencia Spoločnosti pre 

východnú liturgiu, na ktorej aktívne vystúpil aj doc. Š. Marinčák. 

2. augusta 2018 sa v Kláštore sv. Augustína v Košiciach konal seminár organizovaný 

Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta, na ktorom zaznela prednáška doc. 

B. Hroboňa na tému "Abrahám a hľadanie domova". 

15. septembra 2018 vo Varšave konala konferencia pod názvom Wspólczesne dylematy 

wychowania i nauczania pytania – strategie - rozwiazania, na ktorej vystúpili svojimi 

príspevkami dr. Lukáš Jeník a doc. R. Nemec. 
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19. - 21. septembra 2018 sa v rámci projektu APPV konal pracovný seminár 

riešiteľského kolektívu v Piešťanoch, v hoteli Satelit. 

1. október 2018 sa na Gréckokatolíckej teologickej fakulte PU v Prešove konal 

workshop, na ktorom vystúpil doc. Š. Marinčák s prednáškou. 

4. októbra 2018 sa v aule TFTU uskutočnila prednáška Dr. Maroša Borského pod 

názvom „Židovské múzeum ako inštitúcia komunitnej pamäti“ v rámci cyklu Otvárame dvere. 

19. októbra 2018 sa na pôde TFTU konal pracovný seminár v rámci projektu „Biblia v 

interkonfesionálnom a kultúrnom kontexte“.  

23. - 27. október 2018 sa v Hoteli Teledom, v Košiciach konala vedecká konferencia 

pod názvom Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do 

konca 18. storočia. 

26. - 30. októbra 2018 sa konal v poradí už 4. Workshop v rámi projektu „Q-Europe“ 

pod názvom  Trends and challenging influencing quality in long-term care”, na ktorom sa 

zúčastnili niektorí naši pedagógovia. 

8. novembra 2018 sa na pôde TFTU uskutočnila prednáška v rámci cyklu Otvárame 

dvere Egona Bondyho s názvom „Pamäť a identita“. 

12.- 13. novembra 2018 sa v spolupráci s Akademiou kanonického práva konal cyklus 

prednášok doc. Márie Šmidovej v Duchovnom centre Vranov u Brna. 

15. novembra 2018 sa na pôde TFTU uskutočnila prednáška rabína Josha Ahrensa pod 

názvom „Židovská pamäť a teológia po Auschwitzi“ v rámci cyklu Otvárame dvere. 

22. novembra 2018 sa na pôde TFTU konalo vedecké sympózium pod názvom 

Finančné a nefinančné stabilizátory rodiny v rámci druhej etapy riešenia projektu APVV 15–

0189 „Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom 

prostredí“ za účasti mnohých zahraničných hostí i odbornej verejnosti. 

27. novembra 2018 sa konala prednáška doc. B. Hroboňa na tému  "Žalmy ako nástroj 

komunikácie s Bohom"  na podujatí "Hodinka s...", organizovanom Evanjelickou cirkvou 

metodistickou vo farnosti Bratislava - Staré Mesto. 

27. novembra 2018 sa v Lubline konala vedecká konferencia pod názvom „Nurty 

personalizmu“, na ktorej vystúpil aj doc. R. Nemec, PhD. so svojou prednáškou. 

4. decembra 2018 sa v spolupráci s Židovským kultúrnym inštitútom a KBS konalo 

kolokvium pod názvom Medzi Jeruzalemom a Rímom v Primaciálnom paláci v Bratislave, na 

ktorom odznela prednáška Dr. Lucie Hidvéghyovej. 

6. decembra 2018 sa v Českom Těšíne konala prednáška prednáška doc. Bohdana 

Hroboňa na tému  "Levitikus 19:1-18" v rámci konferencie Slezskej diakonie. 

 

Aktivity centra spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach 

Centrum spirituality organizovalo v roku 2018 Letnú škola jazykov Biblie v týchto termínoch: 

30. júla – 4. augusta 2018 Čítanie staroslovienskych a cirkevnoslovanských textov 

6. – 17. augusta 2018 Ugaritčina: Úvod do jazyka a literatúry 

6. – 17. augusta 2018 Biblická hebrejčina pre pokročilých 

6. – 24. augusta 2018 Biblická latinčina pre začiatočníkov 
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20.-31. augusta 2018 Biblická gréčtina pre pokročilých 

 

 

 

 

VI. Habilitačné konania a konanie na vymenúvanie profesorov 
 

Na Teologickej fakulte TU sa v roku 2018 uskutočnilo jedno inauguračné konanie  

a úspešne sa zavŕšilo a začalo sa druhé inauguračné konanie, ktoré úspešne pokračuje ďalej. 

uskutočnilo sa jedno habilitačné konanie, ktoré sa ukončilo stiahnutím žiadosti kandidáta. 

 

 

Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie  

na vymenúvanie profesorov k 31. 12. 2018 

Fakulta Odbor 

Teologická fakulta systematická filozofia 

 katolícka teológia 

 

 

Mobility učiteľov 

V rámci programu Erazmus – učiteľské mobility: 

 

Vyslaní učitelia: 

Doc. Miroslav Karaba, PhD - University of Malta 

Doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD. - Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw 

Doc. PhDR. Rastislav Nemec, PhD. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

 

Prijatí učitelia: 

Dr. Györgyi Szatmári – Sapientia College of Theology of Religious Orders,11/2017, tri dni 

Marietta Mirjam Magyar – Sapientia College of Theology of Religious Orders,11/2017, tri dni 

Miklós Xavér Szabó - Sapientia College of Theology of Religious Orders, 10/2017, tri dni 

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

10/2017, tri dni 

Kopeček Pavel – Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika, 11/2017, 4 dni 

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

02/2018, tri dni 

Dr. András Lóránt Orosz - Sapientia College of Theology of Religious Orders, Budapešť, 

02/2018, tri dni 

Dr. Zsolt Szeiler - Sapientia College of Theology of Religious Orders, Budapešť, 02/2018, tri 

dni 

Svobodová Zuzana – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká republika, 03/2018, 

tri dni 

Bernadette Svajcsikné Pál - Sapientia College of Theology of Religious Orders, Budapešť, 

03/2018, tri dni 
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Dr. Miklós Papp - Sapientia College of Theology of Religious Orders, Budapešť, 03/2018, tri 

dni 

Dr. Beáta Tóth - Sapientia College of Theology of Religious Orders, Budapešť, 04/2018, tri dni 

Dr. Emerencia Kék  - Sapientia College of Theology of Religious Orders, Budapešť, 04/2018, 

tri dni  

Dr. Beáta Tóth - Sapientia College of Theology of Religious Orders, Budapešť, 05/2018, tri dni 

István Pákozdi - Sapientia College of Theology of Religious Orders, Budapešť, 05/2018, tri dni 

 

 

 

VII. Zamestnanci vysokej školy 
 

V roku 2018 mala Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v prepočítanom 

počte 42,195 zamestnancov, z toho 4,537 zamestnancov s vedecko-pedagogickým titulom 

profesor, 8,33 s vedecko-pedagogickým titulom docent, 11,516 odborných asistentov 

s vedecko-akademickou hodnosťou CSc. (alebo akademickým titulom PhD.) a 1,262 

odborných asistentov bez vedecko-akademickej hodnosti CSc. (alebo akademického titulu 

PhD.) a asistentov. 

V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k  zníženiu celkového počtu zamestnancov 

fakulty o 1,867 zamestnancov v prepočítanom počte. 

Počet vysokoškolských učiteľov sa znížil o 2,162. Zníženie počtu nastalo predovšetkým  

u zamestnancov s titulom prof. o 1,463 z dôvodu odchodu zamestnancov do dôchodku 

a z dôvodu organizačnej zmeny nastalo zníženie u zamestnancov s titulom docent o 0,67 

a nárast počtu výskumných zamestnancov o 0,712.Počet zamestnancov s titulom PhD. sa znížil 

len mierne o 0,144.  

V roku 2018 sa znížil jednak prepočítaný počet odborných zamestnancov o 0,209 a tiež  

administratívnych zamestnancov o 0,216 a to z dôvodu jedného odchodu zamestnanca do 

dôchodku a jedného neplateného voľna zamestnanca knižnice. 

 

Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad o zamestnancoch fakulty v roku 2018 v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom: 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 2018 

Vysokoškolskí učitelia spolu 27,807 25,645 

z toho: profesori 6,000 4,537 

            docenti 9,000 8,33 

            učitelia s titulom CSc.   

            PhD. 
11,660 11,516 

            ostatní učitelia  1,147 1,262 

Odborní pracovníci 3,727 3,518 

Administratívni pracovníci  8,216 8,000 

Výskumní pracovníci             1,001 1,713 

Prevádzkoví zamestnanci 3,311 3,319 

 

SPOLU   
44,062 42,195 



Výročná správa o činnosti TFTU za rok 2018 

 

 

 

 

28 

 

 

 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v roku 2018 podľa zdrojov platenia: 

 

 
Platení z dotácie Platení z iných 

zdrojov 
SPOLU 

2018 2018 2018 

Vysokoškolskí učitelia 

spolu 
24,853 0,792 25,645 

z toho:   profesori 4,537 0,0 4,537 

             docenti 8,039 0,291 8,33 

             odborní asistenti 11,015 0,501 11,516 

             asistenti  1,262 0 1,262 

Odborní zamestnanci  3,436 0,082 3,518 

Administratívni 

pracovníci  
7,672 0,328 8,000 

Výskumní a umeleckí 

pracovníci             
1,546 0,167 1,713 

Prevádzkoví 

zamestnanci 
3,237 0,082 3,319 

Študentská jedáleň 0,0 0,0 0,0 

Študentský domov 0,0 0,0 0,0 

 

SPOLU: 
40,744 1,451 42,195 

 

 

V roku 2018 bolo na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave vyhlásených 

dvanásť výberových konaní. Štyri na obsadenie funkčného miesta docenta, päť na obsadenie 

funkčného miesta odborného asistenta, jedno na obsadenie miesta asistenta a jedno na 

obsadenie funkčného miesta vedecko-výskumného pracovníka. Na obsadenie pracovného 

miesta sa prihlásil v priemere 1 uchádzač. Priemerná dĺžka uzatvorenia pracovnej zmluvy 

s vysokoškolskými učiteľmi na základe výberového konania bola v roku 2018 štyri roky. 

Opätovne obsadili vysokoškolskí učitelia to isté pracovné miesto na základe 8 výberových 

konaní.  

Okrem obsadzovania pracovných miest vysokoškolských učiteľov na základe vyššie uvedených 

uskutočnených výberových konaní, bolo v roku 2018 zamestnaných 17 učiteľov bez 

výberového konania, pričom prepočítaný počet týchto zamestnancov je 14,847 zamestnanca. 

 

Pomer vysokoškolských učiteľov bez kategórie výskumných pracovníkov, pomer všetkých 

zamestnancov k počtu študentov :  

 

 2018 

Počet študentov  115 

Vysokoškolskí učitelia spolu 25,645 

Pomer: študenti / vysokoškolskí učitelia 4,484 

Zamestnanci spolu  42,195 

Pomer: študenti / zamestnanci 2,725 
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Pozn.: počet študentov = prepočítaný počet študentov k 31.10.2018 

VIII. Sociálna problematika 
 

V rámci mzdových nákladov boli uhradené dohody o vykonaní práce v celkovej sume 

79 713,33 €. Z dotačného účtu bola uhradená suma 73 006,85 € a z bežného účtu suma 

6 706,48 €. 

Najviac finančných prostriedkov na dohodách o vykonaní práce sa vyplatilo na ŠPP: 0771113 

Formačná prax. 

 

Sociálne štipendium z dotácie Ministerstva školstva SR v roku 2018 poberalo 6 študentov 

v celkovom objeme 4 305,00 €, čo predstavuje pokles o 575,00 € oproti roku 2017 (V roku 

2017 poberalo sociálne štipendium 7 študentov v celkovom objeme 4 880 €). 

 

Doktorandské štipendium v roku 2018 poberali 6 doktorandi v celkovej výške 26 463,50 € 

v takomto členení: 

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

výške 12 491,00 €, 

- traja doktorandi z bežného účtu Teologickej fakulty v celkovej výške 13 972,50 €. 

 

V roku 2018 motivačné štipendium z dotácie Ministerstva školstva SR bolo priznané 14 

študentom dennej formy štúdia vo výške 4 425 €. Toto motivačné štipendium bolo priznané za 

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

výskumu, vývoja.  

 

V roku 2018 bolo priznané prospechové štipendium zo štipendijného fondu univerzity 6 

študentom vo výške 950 € a štipendium zo štipendijného fondu univerzity za dosiahnutie 

vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia 11 študentom vo výške 3 000 €. 

 

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

v roku 2018 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.   

 

 

IX. 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. Dlhodobá neprítomnosť jednej pracovníčky knižnice ovplyvnila počet 

spracovaných prírastkov a opravy bibliografických záznamov. V roku 2018 sme pokračovali 

v triedení nespracovaných dokumentov a začali s presúvaním staršej a menej používanej 

literatúry zo študovne do skladu, aby sme tak vytvorili priestor pre nové prírastky.  

 Stav knižničného fondu k 31. 12. 2018 bol 43 277 knižničných jednotiek, z toho 

ročný prírastok 833 dokumentov. Z dôvodu poškodenia alebo straty bolo vyradených 86 

knižničných jednotiek. Celkové finančné náklady na nákup knižničného fondu boli 6 869 €.  
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Akvizícia 2018 

Prírastok knižničných jednotiek 833 

z toho kúpou 318 

z toho darom 327 

z toho výmenou 15 

z toho inak 173 

z toho prírastok kníh 693 

z toho prírastok iných dok. (kvalifikačné práce) 39 

z toho prírastok elektronických dokumentov 34 

Úbytky knižničných jednotiek 86 

Celkový stav knižničného fondu 43 277 

 

 

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.  

  

Knižničné služby 2018 

Výpožičky spolu 3 982 

z toho absenčné výpožičky 3 182 

z toho prezenčné výpožičky  800 

z toho prezenčné periodiká 128 

Počet vypracovaných rešerší 21 

Registrovaní používatelia 230 

  

 

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 roku 2018 mala TF TU skúšobný prístup na databázu ATLA Religion Database 

with ATLASerials PLUS. 

 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 knižnici sa nachádza aj 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. 
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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 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 

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,1 tlačiareň 

 

2018 3 PC, 3 Ntb, 2 skenery, 1 multifunkčné 

zariadenie,1 tlačiareň 

 

 

Stav PC na TFTU 

 
Rok Stav Prírastok 

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

duplikátor DVD, 2 tablety 

14 PC, 3 Ntb, 1 tlačiareň 

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 kopírka, 1 skener 

1 tlačiareň 

2018 45 PC, 31 Ntb, 4 kopirky, 16 tlačiarní, 6 skener, 

duplikátor DVD, 2 tablety 

4 nt, 2 tlačiarne 
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X. Medzinárodné aktivity fakulty 

  
Zoznam zahraničných univerzít, s ktorými má Teologická fakulta na univerzitnej úrovni  

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. University of Ljubljana, Faculty of Theology, Slovinsko  

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

7. Bobolanum, Papieski Wydział Teologiczny, Varšava, Poľsko 

8. Pázmány Péter Catholic University, Teologická fakulta, Budapešť 

9. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole, Poľsko  

10. Sapientia School of Theology, Budapest, Maďarsko 

11. University of Malta 

12. Aristotle University of Thessaloniki, Grécko 

13. Univerzita v Tilburgu, Holandsko 

14. University of  Split, Chorvátsko 

15. Sveučilište u Zagrebu (University of Zagreb), Chrovátsko 

16. KU Leuven, Belgicko 

 

 

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 

 

 

XI. Systém kvality  
 

Manažment vysokej školy 

Vyhodnotenie Akčného plánu zlepšovania fakulty za rok 2018 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 TFTU pre roky 2015 až 2020 a so Smernicou dekana TFTU 

o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania na TFTU, 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.  
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Vzdelávanie 

V roku 2018 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. Uplatňovanie relevantných 

kritérií a pravidiel hodnotenia študentov je ďalšia prioritná oblasť zvyšovania kvality 

vzdelávania na TFTU. 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 stála 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 
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študentov fakulty v zahraničí, tiež úsilie akceptovať čo najvyšší počet zahraničných študentov 

u nás (Erazmus+, Erazmus). 

 

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 

univerzitných športových dňoch, na ktorých sa zúčastňujú študentské volejbalové a futbalové 

tímy TFTU. 

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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XII. 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 TFTU    (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 29) 

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) 

 
12. 4. 2019 v Bratislave 

 

doc. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. 

dekan TF TU 

 

 


