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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, ktoré sa vyučujú na našej fakulte sú: 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 2019  
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Orgány TFTU a poradné grémiá  

 

Akademický senát TFTU k 31. 12. 2019: 

 

Predseda AS:  Mgr. Lukáš Jeník, PhD. 

Podpredseda AS:  ThLic. Marek Heczei, PhD. 

 

Členovia za pedagogickú časť:  ThDr. Ing. Milan Urbančok, PhD. 

  ThDr. Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD. 

  Mgr. Martin Šarkan, PhD. 

  Doc. Dr. theol. Jozef Žuffa 

  Doc. Dr. Jozef Tiňo  

   

  

Členovia za študentskú časť:  Bc. Simona Bagalová 

  Dominika Mikulová 

   Terézia Vašková 

   Bc. Ing. Peter Vnučák 

 

Vedecká rada Teologickej fakulty Trnavskej univerzity: 

 

Predseda VR TFTU:  prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD. 

 

Členovia:    prof. ThDr. Anton Adam, PhD.    

prof. Dr. theol. Gloria Braunsteiner, PhD.   

 prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD. 

doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD.   

prof.  ThLic. Miloš Lichner, SJ.    

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. 

prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD.   

 prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.  

 prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD.    

prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.  

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

 

Vedenie TFTU 

Dekan: prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD. 

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

Prodekan pre vedu a výskum, edičnú a vydavateľskú,  

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

Prodekanka pre zahraničné a vonkajšie vzťahy, 

stratégiu a rozvoj fakulty a styk s verejnosťou:  .  prof. 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:       prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD. 

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

Prodekan pre vedu a výskum, edičnú, vydavateľskú,  

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

Prodekan pre zahraničné a vonkajšie vzťahy, 

stratégiu a rozvoj fakulty a styk s verejnosťou:   prof. 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:      doc. Dr.theol.  Jozef Žuffa, PhD. 

Vedúca katedry náuky o rodine:     Mgr. Martin Šarkan, 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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 Prehľad najdôležitejších udalostí fakulty za uplynulý rok 

 
V dňoch 26.-27. februára 2019 sa konala v Centre Východ Západ vedecká konferencia 

„Teokracia – Lingvistické, exegetické a systematicko-teologické prístupy.“ 

V dňoch 28.-31. augusta 2019 Teologická fakulta zorganizovala Medzinárodný 

teologický kongres na tému „Hope – Where does our hope lie?“. Na kongrese sa zúčastnilo 

mnoho známych odborníkov z oblastí teológie, filozofie a psychológie. 

Dňa 23. októbra 2019 sa na pôde Teologickej fakulty Trnavskej univerzity uskutočnila 

medzinárodná konferencia s názvom „Q-Europe – najnovšie trendy manažmentu kvality pri 

poskytovaní dlhodobej starostlivosti“. 

. 

 

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 alumni klubu fakulty. 

 

a) Zoznam akreditovaných študijných programov, ponúkaných k 1. 9. 2019 

1. stupeň 

 

Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 
Skratka 

titulu 

Filozofia Kresťanská filozofia D S Bc. 

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

Teológia 

Základy kresťanskej filozofie 

a katolíckej teológie D S Bc. 

 

2. stupeň 

 

Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 
Skratka 

titulu 

Teológia Katolícka teológia D S Mgr. 

Filozofia Kresťanská filozofia D S Mgr. 

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 
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Teológia Katolícka teológia D, E S PhD. 

 

 

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

V roku 2019 študovalo na Teologickej fakulte TU 74 študentov v dennom štúdiu a 26 

študentov v externej forme (stav k 31. 10. 2019). V porovnaní s rokom 2018 fakulta 

zaznamenala pokles v dennom štúdiu o 11,9 % , v externom štúdiu pokles o 21,2%. Počet 

študentov celkom klesol o 14,5 % (pozri nasledujúca tabuľka). 

 

 

 

 

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

Denná forma 

Stupeň 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

1 52 47 53 37 47 59 

2 18 29 44 44 30 48 

3 4 8 4 7 7 4 

Spolu 74 84 101 88 84 111 

 

 

Externá forma 

Stupeň 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

1 8 12 17 24 20 15 

2 14 14 11 15 13 36 

3 4 7 5 4 5 4 

Spolu 26 33 33 43 38 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V dennej aj v externej forme spolu 

Rok 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

1 60 59 70 61 67 74 

2 32 43 55 59 43 84 

3 8 15 9 11 12 8 

Spolu 100 117 134 131 122 166 
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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 48 19 4 0 7 6 1 0 60 25 

2 16 7 2 0 13 12 1 1 32 20 

3 4 1 0 0 4 0 0 0 8 1 

 68 27 6 0 24 18 2 1 100 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stav k 31. 12. 2019    počet študentov 

zanechanie štúdia (§ 66 ods.1 písm. a) zákona o vysokých školách)  14 

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)   

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      8  

 

c) Záujem o štúdium a výsledky prijímacieho konania  

 

BAKALÁRSKE ŠP – denná forma 
prihlásení 

2018/2019 

prijatí 

2018/2019 

zapísaní 

2018/2019 

základy kresťanskej filozofie 

a katolíckej teológie 
17/28 16/25 13/20 

kresťanská filozofia 1/3 1/3 1/1 

sociálna práca so zameraním na 

rodinu 
9/7 9/7 7/5 

spolu 27/38 26/35 21/26 

BAKALÁRSKE ŠP – externá forma 
prihlásení 

2018/2019 

prijatí 

2018/2019 

zapísaní 

2018/2019 

sociálna práca so zameraním na 

rodinu 
7/3 7/3 5/2 

spolu 7/3 7/3 5/2 
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MAGISTERSKÉ ŠP – denná forma 
prihlásení 

2018/2019 

prijatí 

2018/2019 

zapísaní 

2018/2019 

katolícka teológia 6/7 6/7 4/6 

náuka o rodine 3/0 3/0 2/0 

sociálna práca so zameraním na 

rodinu 
0/2 0/2 0/2 

spolu 9/9 9/9 6/8 

MAGISTERSKÉ ŠP – externá 

forma  

prihlásení 

2018/2019 

prijatí 

2018/2019 

zapísaní 

2018/2019 

náuka o rodine 4/3         4/3        3/2 

sociálna práca so zameraním na 

rodinu 
4/2 4/2  2/2 

spolu 8/5 8/5  5/4 

 

 

DOKTORANDSKÉ ŠP – denná 

forma 

prihlásení 

2018/2019 

prijatí 

2018/2019 

zapísaní 

2018/2019 

katolícka teológia 6/1 4/1 4/1 

spolu 6/1 4/1 4/1 

DOKTORANDSKÉ ŠP – externá 

forma  

prihlásení 

2018/2019 

prijatí 

2018/2019 

zapísaní 

2018/2019 

katolícka teológia 3/3 3/1 3/1 

spolu 3/3 3/1 3/1 

  

 

d) Mobility študentov TFTU 

V rámci programu Erasmus študovali traja študenti v zahraničí, z toho dve ženy. Jeden študent 

sa zúčastnil postabsolventskej stáže vo Viedni. 

Monika Mészárosová: Univerzita v Opole,  Poľsko 

Alžbeta Mičková:  Karlova univerzita, Praha, ČR 

Zdenko Majerčík, Ing.: Univerzita Palackého, Olomouc 

Matej Sekerka, Bc.:  Viedeň, stáž, po absolvovaní Mgr. štúdia 

Prehľad akademických mobilít – študenti v akademickom roku 2018/2019 

      

Fakulta 

Fyzický 

počet 

vyslaných 

študentov 

Počet osobomesiacov vyslaných študentov Fyzický 

počet 

prijatých 

študentov 
programy ES NŠP 

iné 

(CEEPUS, 

NIL...) 

Teologická fakulta 3 12   0 

       

Spolu 3 12   0 
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e) Absolventi vysokoškolského štúdia  

V roku 2019 skončilo vysokoškolské štúdium 31 absolventov. Členenie podľa stupňov 

a podľa foriem – pozri tabuľka. 

S červeným diplomom skončili v rámci bakalárskeho štúdia 2 študenti a v rámci 

magisterského štúdia 4 študenti. 

 

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 7 2             7 2 

2 12 4 4 1 2 2     18 7 

3 4 3     2       6 3 

Spolu 23 9 4 1 4 2 0 0 31 12 

 

f) Ocenenia študentov v rámci vysokej školy 

  

Samuel Opálka, študent  študijného odboru Teológia a študijného programu Základy 

kresťanskej filozofie a katolíckej teológie, 3. ročník, bakalársky stupeň, denná forma štúdia bol 

ocenený rektorom za šírenie dobrého mena fakulty a univerzity. 

 

 

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 2018/2019 otvorili aj 

špecializácie:  

 

Duchovné cvičenia v každodennom živote.  

Kresťanská spiritualita 

Dejiny kresťanského mníšstva 

Dejiny Byzantskej ríše 

Ovárame dvere. Židovsko-kresťanské štúdiá. 

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. 
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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. 

 

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 2019/2020 s postupným rozširovaním ponuky 

online kurzov. 

V novom akademickom roku 2018/2019 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 2019/2020 ďalším ročníkom.  

 

 

 

 

Akademický rok Počet študentov Z toho ženy 

2016/2017 294 240 

2017/2018 265 200 

2018/2019 260 205 

 

 

 

 

Akademický rok Absolventi Z toho ženy 

2017 29 23 

2018 15 10 

2019 17 13 
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V. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti fakulty

  

 

 Teologická fakulta Trnavskej univerzity si v rámci Dlhodobého zámeru TFTU na roky 

2015-2020 ako strategického programového dokumentu TFTU stanovila za 12. cieľ svojho 

zámeru v rámci vedeckovýskumnej činnosti “Skvalitniť a podporovať rast vo vedeckej, 

výskumnej a umeleckej činnosti, rozvíjať a propagovať vedeckovýskumnú činnosť s cieľom 

zachovať výnimočné postavenie TF TU vo vedeckej komunite a ďalej rozvíjať výskumný 

charakter TFTU, a to v štyroch hlavných bodoch:  
 -  Pokračovať v rastúcom trende publikovania monografií v domácich i zahraničných 

vydavateľstvách s rastúcim trendom čo do počtu i kvality;   
 -  Zvyšovať čo do rozsahu vedecké výstupy v karentovaných domácich i zahraničných 

periodikách, zahraničných recenzovaných časopisoch vydávaných v cudzích jazykoch;   

 -  Podporovať zapojenie tvorivých zamestnancov do čoraz väčšieho počtu domácich i 

zahraničných projektov. 

 - Pokračovať v nastavenom trende rastu počtu výskumných projektov kategórií 

„Európsky výskumný priestor“ (program EÚ Horizon 2020, Európska rada pre výskum) alebo 

domáce agentúry (APVV, VEGA, KEGA); 

V zmysle týchto myšlienok možno za posledné roky sledovať na fakulte zvyšujúci sa počet 

grantov pochádzajúcich prevažne zo zahraničia, ktoré zvyšujú mimodotačnú položku fakulty na 

financovanie a zabezpečenie jej chodu. 

 

Vypísanie nových projektov: Z domácich grantových schém v roku 2019 vypísali naši 

pedagogickí zamestnanci celkovo 4 nové žiadosti o grant z rezortu MŠ. Z hľadiska počtu 

podaných grantov je to mierny nárast (v roku 2018 ich bolo 3, v roku 2017 5, v roku 2016  

vypísaných 5). Okrem podaných grantov pedagógovia riešili viac zahraničných projektov 

a v rovine úspešnosti zostala fakulta na predpokladanom dlhoročnom štandarde.  

V roku 2019 pedagógovia vypísali projekty (2xKega a 1x Vega), o ich financovaní sa 

dozvieme v marci. Okrem toho bol v roku 2019 vypísaný jeden nový projekt APVV, o jeho 

financovaní či nefinancovaní sa fakulta dozvie až v nasledujúcich mesiacoch. V roku 2019 

začala riešiť nový projekt v spolupráci s Historickým ústavom SAV. Ide o grant, ktorým 

fakulta chce iniciovať židovské štúdiá a intenzívnejší medzináboženský dialóg prostredníctvom 

hlbšieho biblického a exegetického výskumu. 

Čo sa týka zahraničných projektov v roku 2019 neboli zaslané nové žiadosti o 

zahraničný grant, aj z dôvodu, že fakulta v tomto hodnotenom období už rieši 7 zahraničných 

grantov.  

Riešenie pokračujúcich grantov v roku 2019: Okrem nových grantov má fakulta aj 

pokračujúce granty z minulých rokov, celkovo  4 granty z agentúry VEGA a 3 domáce 

granty z APVV (jeden v spolupráci so Slavistickým ústavom SAV). Celkovo sa na fakulte 

v roku 2019 riešilo 11 grantov z domácich grantových schém. Tento počet dopĺňa ešte oblasť 

nevýskumných domácich grantov v počte 3, z ktorých sa hradia 3 doktorandské štipendiá. 
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V prípade zahraničných grantov v tomto hodnotenom období fakulta pokračovala 

v riešení nadnárodného projektu Erasmus+ projektu Ka107 v oblasti pomoci seniorom 

a riešenia projektu financovaného nadáciou Porticus. Zároveň riešila ďalších 5 zahraničných 

projektov, z ktorých väčšina v roku 2019 alebo 2020 končí. Fakulta preto musí uvažovať nad 

vypísaním nových grantov zo zahraničných schém. Celkovo môžeme skonštatovať, že fakulta 

si v hodnotenom období zachovala vysoký štandard v riešení domácich i zahraničných grantov 

(11+7). 

Nárast sme nezaznamenali len v počte riešených projektov, ale aj v objeme finančných 

prostriedkov. Kým v roku 2018 suma z domácich grantov v porovnaní s minulými rokmi 

narástla (až na sumu cca 116.000,-Eur), v roku 2019 získala fakulta z domácich projektov 

čiastku 232.625,75 Eur.  Ide o dvojnásobný nárast v porovnaní s predošlým rokom, ktorý už aj 

tak za posledné roky značne kulminoval. 

Objem financií v oblasti zahraničných grantových schém odzrkadľuje silné 

minuloročné financovanie zahraničných agentúr, ktoré boli nastavené na prvý rok čerpania 

a ostatné roky sa tieto prostriedky len využívajú. Za rok 2018 sa podarilo fakulte získať objem 

cca 156.000,- Eur, ktoré boli určené na viacročné čerpanie. Z dôvodu, že prišli celkové sumy 

prvý rok riešenia, neboli zaznamenané žiadne došlé financie z týchto grantov za rok 2019.. 

Z hľadiska dlhodobej perspektívy môžeme skonštatovať, že fakulte veľmi pomohlo 

získanie troch grantov z APVV v predošlých rokoch, čo sú projekty s vyšším objemom financií 

i dlhšou dobou riešenia a umožňujú pokrytie aj mzdových nákladov. Okrem toho fakulte 

pomohli dlhodobejšie ambicióznejšie výskumné projekty, ktoré ju posunuli do povedomia 

verejnosti (Cena Dominika Tatarku) a umožnili oceniť jej dlhodobú výskumnú prácu riešiteľov. 

Prvoradým cieľom fakulty pre rok 2018 a 2019 bolo získať nový, väčší zahraničný projekt, 

ktorý mohol posunúť fakultu aj smerom k medzinárodným ambíciám a nadnárodnému 

výskumnému potenciálu, čo sa podarilo v podobe grantu od agentúry Porticus, ktorý končí 

v roku 2020. 

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

v roku 2018 v absolútnych číslach zapojilo 35 pedagógov, v roku 2019 až 41 pedagógov (spolu 

s 3 doktorandami). V priemere na jeden grant vychádza 2,2 zamestnanca z počtu riešiteľov na 

počet grantov. Pritom štatisticky pri počte 18 grantov na priemerný celkový počet 23 

pedagogických zamestnancov na fakulte je do jedného projektu zapojený približne každý 1,3 

zamestnanec.   

 Z dlhodobého hľadiska môžeme teda pozorovať nárast aj výskumného potenciálu zo 

strany doktorandov, k čomu sa fakulta zaviazala posledné roky a darí sa jej to postupne 

napĺňať.  Fakulta však musí (v spolupráci s univerzitou) hľadať nové finančné prostriedky na 

vytváranie ďalších štipendií doktorandov, aby sa jej výskumný potenciál nezastavil, ale 

rozvíjal. 

 Všeobecne môžeme skonštatovať, že fakulte prospievajú nové stimuly a výzvy 

z pohľadu získaných nových tak domácich i zahraničných projektov. Prospieva jej to 

z hľadiska získavania vyššieho povedomia riešiteľov o svojej odbornej erudícii. Ale zároveň 

tieto granty dopomáhajú k sieťovaniu s inými odbornými pracoviskami, či už v rámci domácej 

odbornej verejnosti, ale aj smerom k zahraničiu. Táto skutočnosť výsledne vedie k presahu tém, 

ktoré sú si navzájom príbuzné s inými riešiteľmi a rovnako aj k väčšej aplikácii vlastného 

výskumu (čo sa prejavuje vo vyššej medializácii a popularizácii vedy za posledné roky. Okrem 

toho ju to núti k väčšej systematizácii (plánovaniu publikačných výstupov) a k rastu 

z krátkodobého i dlhodobého pohľadu. Napokon – v neposlednej miere - jej toto konštantné 

získavanie projektov finančne prospieva a umožňuje naberať ďalšie vzácne vedecké kontakty 
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a výskumné stimuly v zahraničí. Fakulte sa podarilo práve vďaka grantom zvýšiť mieru 

vážených publikačných kategórií za posledné roky, čo sa týka objemu výstupov 

v indexovaných časopisoch. Ako uvedieme v nasledujúcej časti, fakulta dosiahla historické 

maximum v počte ADM a ADN kategórie (14 z celkového počtu 23 zamestnancov). Predošlé 

roky (2017 to bolo 12 výstupov, v roku 2018 zasa 9 v databáze WoS a SCOPUS či CCC) boli 

naozaj úspešné, ale tento rok 2019 sme zaznamenali pravdepodobne kulminačný bod, takže 

celkovo môžeme rátať za hodnotené roky 2014-2019 v priemere s 120 akreditačne 

hodnotenými výstupmi (spolu so zahraničnými a domácimi monografiami, ktoré vie fakulta 

využiť (v dvoch oblastiach výskumu). Rovnako v kritériu požadovaných SCI citácií sa fakulta 

za ostatný rok vynasnažila pokročiť hlavne čo sa týka garantov a kogarantov a aj kvôli 

navrhnutým štandardom zo strany SAA sa v tejto veci vynasnaží aj naďalej. 

 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 poskytovanej kvalite výučby i zabezpečovaného výskumu.  

 

 

Novofinacované projekty 
 

 

0-19-104/0012-00 Židovsko-kresťanské štúdiá v spolupráci s Historickým ústavom 

SAV 

Cieľom projektu je pripraviť systematickými krokmi základy inštitútu Židovských štúdií, ktorý 

plánujeme otvoriť v akademickom roku 2021/2022. Vychádzame z aktuálnej potreby 

komunikácie spoločných židovsko-kresťanských koreňov našej kultúry a spolupatričnosti 

v dnešnej spoločnosti. Výskum a vzdelávanie o židovskom náboženstve, kultúre a histórii patrí 

vo svete k štandardom v rámci teologických študijných programov. Projekt koncipujeme 

v kontexte dobre sa rozvíjajúcich vzťahov medzi Katolíckou cirkvou a židovskou komunitou na 

Slovensku. 

Projekt končí v roku 2021 

Hlavný riešiteľ: prof. ThLic. Miloš Lichner, D. Th. 

 

Pokračujúce projekty 

 

 
1. 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: prof. ThLic. M. Lichner, D.Th.  
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2. 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. 

 

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

Aggeus.  

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. Ing. Bohdan Hroboň, PhD. 

 

4. 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 skončil v roku 2019. 

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

 
 

5. 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: prof. ThLic. M. Lichner, D.Th. 
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6. 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. 

 

7. 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. 

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

 

 

 

Zahraničné (pokračujúce): 
 

ERASMUS+ 

1. Slezská diakonie 

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 skončil 

v roku 2019. 

Hlavný riešiteľ: prof. PhDr. M. Šmidová, PhD. 
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ČESKÁ PROVINCIA TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA 

2. Eschatologická spiritualita v diele kardinála Tomáša Špidlíka SJ so zameraním na 

vplyv vybraných duchovných autorov kresťanského Východu 

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 

nadchádza éra Slovanov (a hlboká kríza západnej civilizácie to potvrdzuje), stáva sa téma 

dizertačnej práce výsostne aktuálnou. Projekt končí v januári 2021. 

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

 

3. Legislatívne normy regulujúce liturgické slávenie byzantskej cirkvi na území dnešného 

Slovenska 

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 skončil v roku 2019. 

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

 

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

a jeho dôsledky vo vrcholnom stredoveku 

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 skončil v roku 2019. 

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

 

5. Kompendium dogmatického učenia Cirkvi o anjeloch a démonoch ako prevencia voči 

súčasnému špiritizmu na Slovensku 

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 skončil v roku 2019. 
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Hlavný riešiteľ: ThLic. M. Heczei, PhD. 

 

6. AGENTÚRA Porticus „We open the door to interreliggious dialogue“ 

 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: prof. ThLic. M. Lichner, D.Th. 

 

7. Činnosť  a prínos Kongregácie svätého Kríža 

Hlavným výstupom donorovaného projektu a s tým spojenými výskumnými aktivitami 

bude vedecká monografia s poznámkovým aparátom. Priebežnými parciálnymi výstupmi budú 

články prezentované v domácich a zahraničných recenzovaných periodikách. Projektový tím 

bude získané poznatky a informácie priebežne prezentovať taktiež na vedeckých konferenciách, 

domáceho alebo zahraničného významu. Získané vedecké poznatky v procese projektovej 

činnosti budú aplikované do pedagogického procesu na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce 

v študijnom odbore ošetrovateľstvo a na Teologickej fakulte v študijnom odbore katolícka 

teológia. Projekt skončil v roku 2019. 

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

 

8. Komentár ku Knihe žalmov ako súčasti biblických textov  

Cieľom projektu je preložiť a rozobrať jednotlivé žalmy po jazykovednej, teologickej, 

a pastoračnej stránke tak, aby im lepšie rozumeli odborníci aj široká verejnosť. Výsledkom 

tejto vedecko-výskumnej činnosti budú preklady žalmov z hebrejskej pôvodiny a z gréckeho 

prekladu (Septuaginty), filologické a textové poznámky ku každému prekladu, viac-úrovňový 

odborný komentár k jednotlivým veršom a výrazom, analýza formy, žánru a štruktúry daného 

žalmu,  a teologická, liturgická, a pastoračná aplikácia žalmu. Je zrejmé, že takýto široký záber 

si vyžaduje tím vedcov a odborníkov v daných oblastiach a niekoľko rokov náročnej práce. 

Projekt končí v roku 2022. 

Hlavný riešiteľ: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th., doc. Ing. Bohdan Hroboň, PhD. 

 

 

Najvýznamnejšie publikačné výstupy za rok 2019 
 

Fakulte sa tento rok podarilo publikovať okrem zvyčajných aj tieto výnimočné vedecké 

počiny (4x zahraničné monografie, 10x domácich monografií a 14 výstupov v indexovaných 

databázach WoS, SCOPUS). 

 

1. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

The River from the Temple : (The forms of retreats that helped to preserve the presence of the 

Jesuits in Slovakia during communist persecution) / Ladislav Csontos ; [reviewers: Ján Ďurica, 

Jozef Kyselica]. - 1. vyd. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, 2019. 

- 153 s., [8,41 AH]. - ISBN 978-83-952410-4-8. 

 

2. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

Ardere senza consumarsi : il burnout nelle professioni di aiuto / Krzysztof Trębski ; [recensione 

scientifica/ slovenskí recenzenti: Mária Šmidová, Mária Nemčíková]. - [1. vyd.]. - Beau Bassin 
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: Edizioni Accademiche Italiane is a trademark of International Book Market Service, 2019. - 

96 s., [5,13 AH]. - (Edizioni Sant´Antonio). - ISBN 978-613-8-39189-0. 

 

3. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

Il colloquioi. Strumento d´intervento nel counseling / Krzysztof Trębski ; [recenzenti: Mária 

Šmidová, Mária Nemčíková]. - 1. vyd. - Beau Bassin : Edizioni Sant´Antonio, 2019. - 60 s. ; 

[4,04 AH]. - ISBN 978-613-8-39279-8. 

 

4. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

Il Canto Sacro del XVII Secolo e il Cantus Catholici (1655) / Vlastimil Dufka ; [recensione 

scientifica: Cyril Vasiľ, Jozef Kyselica, Massimo Marelli]. - 1. vyd. - Warszawa : 

Wydawnictwo naukowe Collegium Bobolanum, 2019. - 213 s., [10,70 AH]. - ISBN 978-83-

952410-1-7. 

 

Zahraničné a domáce štúdie v indexovaných databázach 

 
1. ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach „Rewritten 

Bible“ v kontexte explicitnej a implicitnej formy interpretácie v judaizme Druhého chrámu = 

The Rewritten Bible in the Context of Explicit and Implicit Forms of Interpretation in Judaism 

of the Second Temple Period. Some Suggestions for Further Discussion / Jozef Tiňo. 

In: Studia theologica. - ISSN 1212-8570. - Roč. 21, č. 3 (2019), s. 1-20. 

 

2. ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach 

Social Help in Post-traumatic Stress Disorder / Ján Ďačok. 

In: Clinical Social Work and Health Intervention. - ISSN 2222-386X. - Vol. 10, no. 2 (2019), p. 

32-39.WOS. 

 

3. ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach 

Morálny rozmer solidarity v diele svätého Tomáša z Villanovy vo svetle encykliky Deus caritas 

est = The Moral Dimension of Solidarity in the Work of Saint Thomas of Villanova in the 

Light of the Encyclical Letter Deus Caritas Est / Jozef Ržonca. 

In: Studia theologica. - ISSN 1212-8570. - Vol. 21, no. 1 (2019), p. 41-58.WOS. 

 

4. ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach 

Súlad medzi kňazským a prorockým chápaním kultu na príklade prvej kapitoly knihy Izaiáš = 

The Harmony between Priestly and Prophetic Concepts of Cult as Demonstrated with Isaiah / 

Bohdan Hroboň. 

In: Studia theologica. - Olomouc : Univerzita Palackého, Cyrilometodějská teologická fakulta, 

[1999]-. - ISSN 1212-8570. - Roč. 21, č. 2 (2019), s. 1-17.WOS 

 

5. ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach 

Výzvy k inovácii pastorácie manželství a rodiny vyplývajúce zo situácie rozvedených a 

znovuzosobášených = Certain Challenges Regarding the Innovation of Pastoral Care of 

Marriage and Family Connected with the Situation of the Divorced and Remarried / Ladislav 

Csontos. 

In: Studia theologica. - ISSN 1212-8570. - Vol. 21, no. 1 (2019), p. 145-166.WOS 

 

6. ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach 

Changing reading paths in a digital age: What are the consequences for meaning-making? / 

Zuzana Petrová, Rastislav Nemec. 
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In: Journal of Pedagogy. - ISSN 1338-1563. - Vol. 10, no. 2 (2019), p. 65-85.SCOPUS. 

 

7. ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach 

Open space for a dialogue on the consequences of the second demographic transition on family 

/ Jozef Žuffa, Roman Kollár. 

In: Acta Missiologica. - ISSN 1337-7515. - Vol. 13, no. 2 (2019), p. 171-176.WOS. 

 

8. ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach 

Quality in long-term care: central european people-centred assessment principles and their calls 

for an efficient interdisciplinary dialogue / Mária Šmidová et al. 

In: Acta Missiologica. - ISSN 1337-7515. - Vol. 13, no. 2 (2019), p. 200-213.WOS. 

 

9. ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach 

The element of dialogue present in evangelization - evangelization of young people ; research 

on views of the catholic youth on evangelization, their personal experience and engagement in 

the area of evangelization / Igor Kráľ. 

In: Acta Missiologica. - ISSN 1337-7515. - Vol. 13, no. 2 (2019), p. 107-125. 

WOS. – 

 

10. ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach 

Pôsobenie rádu sv. Kláry v Uhorsku a na Slovensku = The Order of Saint Clare in the Kingdom 

of Hungary and Slovakia / Mária Nemčeková. 

In: Konštantínove listy. - ISSN 1337-8740. - Vol. 12, no. 1 (2019), p. 59-75.WOS 

 

11. ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach 

The topic of sin in selected views of Paul the apostle and the opening of a discussion within 

specific demonstrations of the loss of the sense of sin / Ján Mašán et al. 

In: Acta Missiologica. - ISSN 1337-7515. - Vol. 13, no. 2 (2019), p. 148-158.WOS 

 

12. ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach 

Today's influence of the apostle Paul on the education of children and young people an its 

contribution to dialogue / Vlastimil Dufka et al. 

In: Acta Missiologica. - ISSN 1337-7515. - Vol. 13, no. 2 (2019), p. 107-124.WOS 

 

13. ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach 

The importance of Christian unity and family linked to Saint Paul the apostle's message for 

education and dialogue / Ján Ďačok et al. 

In: Acta Missiologica. - ISSN 1337-7515. - Vol. 13, no. 2 (2019), p. 138-148.WOS. 

 

14. ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach 

Theology of the laity according to St. Leo the Great and St. Gregory the Great as a part of the 

dialogical perception of the role of the laity in the contemporary church / Miloš Lichner. 

In: Acta Missiologica. - ISSN 1337-7515. - Vol. 13, no. 2 (2019), p. 51-61.WOS. 
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Vedecko-výskumné aktivity, podujatia, konferencie, workshopy, 

prednášky na TFTU v roku 2019 
 

Na záver pripájame najdôležitejšie vedecko-výskumné aktivity na fakulte (konferencie, 

prednášky, workshopy popularizačné výstupy či medializované prednášky, odborné rozhovory 

či výklady). 

 

Konferencie: 

V dňoch 26. - 27. februára 2019 na v Centre Východ Západ  konala vedecká konferencia 

„Teokracia – Lingvistické, exegetické a systematicko-teologické prístupy“. 

Dňa 21. mája 2019 sa o 9. 30 uskutočnila v aule TFTU medzinárodná konferencia na tému 

Pastorálna identita. Formácia duchovných a laikov.  

V dňoch 28.  – 31. augusta 2019 TFTU organizovala Medzinárodný teologický kongres na 

tému Hope – Where does our hope lie? za prítomnosti mnohých známych odborníkov 

z teológie, filozofie a psychológie. 

Dňa 23. októbra 2019 sa na pôde Teologickej fakulty Trnavskej univerzity uskutočnila 

medzinárodná konferencia s názvom „Q-Europe – najnovšie trendy manažmentu kvality pri 

poskytovaní dlhodobej starostlivosti“.  

Dňa 25. októbra 2019 sa uskutočnila na pôde TFTU konferencia so zastúpením význačných 

odborníkov na tému „Možnosti pomoci rodinám v ťažkostiach“. 

 

Workshopy: 

 

Dňa 27. júna 2019 sa konala na pôde Teologickej fakulty už tradičný pracovný seminár 

z projektu APVV pod názvom Vybrané faktory prorodinnej stratégie. 

07. - 08. novembra 2019 v aule TFTU uskutočnil pravidelný workshop pod názvom Vybrané 

faktory prorodinnej stratégie za prítomnosti širšej odbornej verejnosti. 

19. novembra 2019 sa uskutočnil v zasadačke TFTU odborný seminár prof.  T. Halíka určený 

pre pedagógov TFTU na tému Ekleziologické modely v súčasnej Cirkvi.  

 
 

 Prednášky: 

 

Dňa 12. februára 2019 sa v Centre Východ Západ konal vedecký seminár, ktorý viedol prof. P. 

Dubovský SJ na tému „Exodus: od reality po kristologickú interpretáciu“. 

Dňa 7. marca 2019 sa na pôde TFTU Zdroje nádeje v dialógu medzi katolíkmi a židmi, ktorú 

predniesol ThLic. Anton Ziolkovský, PhD. 

Dňa 11. apríl 2019 predniesol na pôde TFTU prednášku dr. Andrew Goldstein na tému 

„Jeremiáš – pesimista, ktorý dúfal v budúcnosť“ o 18.00. 

Dňa 16. mája 2019 predniesol na pôde TFTU prednášku Matúš Imrich SSL na tému „Vykročiť 

v ústrety nádeji: Izaiášove povzbudenia na konci babylonského zajatia“. 

Dňa 26. septembra 2019 uskutočnila v rámci spolupráce TFTU so Židovským múzeom 

prednáška M. Borského  na tému Poklady dvoch židovský múzeí, ktorá odznela na Heydukovej 

ulici. 

24. októbra 2019 o 18.00 odznela v aule TFTU prednáška doc. P. Borzu na tému  Pravá a žitá 

tvár gréckokatolíkov vo vzťahu k židom počas slovenského štátu. 

4. - 14. novembra 2019 o 18.00 sa v aule TFTU uskutočnila prednáška Jehošua Ahrensa na 

tému Medzináboženský dialóg ako nádej pre spoločnosť v rámci cyklu Otvárame dvere. 

19. novembra 2019 predniesol v aule TFTU svoju prednášku prof. T. Halík na tému 

Budoucnost Církve. Tři ekleziologické modely. 
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Mediálne prezentácie a popularizácia vedy mimo pôdy fakulty 

 
Doc. Jozef Tiňo prijal ponuku rádia Devín a zúčastnil sa rozhlasového vysielania v cykle “Nad 

Slovom, ktoré bolo  odvysielané 29. júna 2019 na menovanej rozhlasovej stanici. 

Doc. Bohdan Hroboň prijal ponuku vytvorenia cyklu zamyslení a diskusií v RTVS v počte 

desať dielov, ktoré boli vysielanie v priemere raz za mesiac na RTVS v roku 2019. 

Dr. Lucia Hidvéghyová v rámci TV Lux predniesla prednášku „Prečo práve Abrahám? (midraš 

o Abrahámovi)“ dňa 5. marca 2019. 

Dr. Lucia Hidvéghyová v rámci TV LUX dňa 7. marca 2019 predniesla prednášku  v rozsahu 

65 minút v rámci cyklu “Otvárame dvere” pod názvom „Čo má spoločné Noeho holubica 

s pokáním židov a kresťanov?“ 

dr. Lucia Hidvéghyová v rámci cyklu “Otvárame dvere” dňa 14. novembra 2019 v TV LUX 

odvysielala prednášku  s názvom “Židovsko-kresťanský dialóg ako nádej pre spoločnosť”. 

Dňa  9. januára 2019 sa dr. M. Spišiaková zúčastnila relácie Fundamenty na tému  Starý zákon 

s M. Krošlákom. 

dňa 22. januára 2019 sa prof. M. Lichner zúčastnil vysielania Vkontexte na TV Lux s 

prednáškou na tému “Horoskopy, astrológia a kresťanská viera”. 

Dňa 23. januára 2019 sa dr. M. Spišiaková zúčastnila relácie Fundamenty s názvom ”Modlitba 

v Starom zákone” s J. Zlatohlávkovou. 

Dňa 6. februára 2019 sa dr. M. Spišiaková zúčastnila  vysielania relácie Fundamenty s názvom 

“Modlitba v Novom zákone” s redaktorkou J. Zlatohlávkovou. 

Dňa 20. februára 2019 dr. M. Spišiaková zúčastnila vysielania Fundamenty s názvom  Modlitba 

P. Márie s redaktorkou J. Zlatohlávkovou. 

Dňa 26. februára 2019 sa prof. M. Lichner zúčastnil vysielania Vkontexte a hovoril na tému 

“Účasť laikov na voľbe biskupa”. 

Dňa 5. marca 2019 sa dr. M. Spišiaková zúčastnila relácie Fundamenty s názvom “Formy 

modlitby” s redaktorkou J. Zlatohlávkovou. 

Dňa 20. marca 2019 sa dr. M. Spišiaková zúčastnila relácie Fundamenty s názvom “Pramene 

modlitby Cirkvi”, ktorú moderovala J. Zlatohlávková. 

Dňa 2. apríla 2019 sa prof. M. Lichner zúčastnil vysielania Vkontexte TV LUX s prednáškou 

“Je Panna Mária Spoluvykupiteľkou?” 

Dňa 3. apríla  2019 sa v rámci relácie Fundamenty zúčastnila vysielania dr. M. Spišiaková na 

tému “Cesta modlitby” s M. Krošlákom. 

Dňa 17. apríla 2019 sa dr. M. Spišiaková zúčastnila relácie Fundamenty s názvom “Život 

modlitby”, ktorú moderovala J. Zlatohlávková. 

Dňa 1. mája 2019 sa dr. M. Spišiaková zúčastnila relácie Fundamenty s názvom “Boj v 

modlitbe”, ktorú moderovala redaktorka J. Zlatohlávková. 

Dňa 7. mája 2019 sa prof. M. Lichner zúčastnil vysielania Vkontexte TV LUX na tému “Sedem 

sviatostí – výmysel Cirkvi?” 

Dňa 15. mája 2019 sa dr. M. Spišiaková zúčastnila relácie Fundamenty s názvom Modlitba 

Pána spolu s M. Krošlákom. 

Dňa 29. mája 2019 sa dr. M. Spišiaková zúčastnila vysielania v relácii Fundamenty na tému 

“Sedem prosieb modlitby Otčenáš” s M. Krošlákom 

Dňa 4. júna 2019 sa prof. M. Lichner zúčastnil vysielania Vkontexte TV LUX na tému 

“Kresťanstvo a reinkarnácia”. 

Dňa 12. júna 2019 sa dr. M. Spišiaková zúčastnila vysielania relácie “4 prosby v modlitbe 

Otčenáš” s M. Krošlákom. 
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Dňa 26. júna 2019 sa v rámci relácie Fundamenty zúčastnila vysielania dr. M. Spišiaková a 

diskutovala na tému “Načo máme Katechizmus katolíckej cirkvi” s redaktorkou J. 

Zlatohlávkovou. 

Dňa 25. augusta 2019 sa prof. M. Lichner zúčastnil vysielanai Vkontexte na tému “Ako je to s 

učením KC o treste smrti?” 

Dňa 11. septembra 2019 sa prof. M. Lichner zúčastnil vysielania relácie Fundamenty na Tv 

Lux pod názvom “Nádeje a obavy” spolu s J. Vittekom. 

Dňa 25. septembra 2019 sa prof. M. Lichner zúčastnil vysielania relácie Fundamenty na tému 

“Pápeži koncilu” s redaktorkou J. Zlatohlávkovou. 

Dňa 23. októbra 2019 sa prof. M. Lichner zúčastnil vysielania Fundamenty s názvom 

“Koncilový dokument o liturgii”  s redaktorkou J. Zlatohlávkovou. 

Dňa 6. novembra 2019 sa prof. M. Lichner zúčastnil relácie Fundamenty s názvom “Obnova 

liturgie” za moderovania J. Zlatohlávkovej. 

Dňa 20. novembra 2019 sa prof. M. Lichner zúčastnil relácie Fundamenty s názvom “Čo 

všetko zreformoval koncil v liturgii?”  

Dňa 4. decembra 2019 sa prof. M. Lichner zúčastnil relácie Fundamenty s názvom “Bohatosť 

liturgickej reformy” s J. Vittekom a J. Zlatohlávkovou. 

 

 

Pozvané hosťovské prednášky: 

 

V dňoch 24. - 29. marca a 12. – 24. mája 2019 prijala prof. Šmidová pozvanie na trojtýždňové 

hosťovanie vo Warszawe na UKSW a prednášala na tému Counseling v dnešnej spoločnosti. 

V dňoch 4. - 8. marca, 18. - 22. marca a 8. -12. apríla prijal prof. Csontos pozvanie na 

hosťujúce prednášky v objeme 60 hodín na varšavskej UKSW univerzite. 

V 2. - 5. júla 2019 sa zúčastnili medzinárodnej konferencie s názvom “Word in Education” v 

Paríži naši dvaja pedagógovia doc. R. Nemec a dr. L. Jeník.  

V marci 2019 prijala prof. Šmidová lektorskú účasť v rámci efektívnej študentskej praxi, ktorá 

sa konala v Belušských Slatinách. 

Dňa 12. augusta doc. B. Hroboň vystúpil na výročnej konferencii European Association of 

Biblical Studies, s pozvanou prednáškou „’Are these not’ Glosses in Psalm 56?“, Varšava 

V dňoch 18. – 21. septembra sa dvaja pedagógovia doc. R. Nemec a dr.  L. Jeník odprednášali 

prednášky na konferencii v Krakowe s názvom I Międzynarodowa Interdyscyplinarna 

Konferencja Naukowa. Społeczne konteksty edukacji i wychowania. Pytania - strategie – 

rozwiązania 

Dňa 5. decembra prijala prof. Šmidová pozvanie a predniesla prednášku o 18.00 v priestoroch 

Univerzity Sapientia v Budapešti prednášku na tému “Čo očakáva rodina s dieťaťom s 

postihnutím od spoločnosti? Úloha včasnej intervencie. 

V októbri 2019 prijala prof. Šmidová pozvanie na hosťovskú prednášku v rámci školenia rodín 

v legislatívne v centre Claudianum v Modre. 

 

Popularizačné a promo aktivity mimo fakulty 

 

 

V dňoch 21.- 25. januára  predniesol dr. M. Vaňuš svoju prednášku  na univerzite vo 

Francistown v Botswane na tému Starého zákona. 

V dňoch 25. januára - 28. júna 2019 zorganizovala dr. L. Hidvéghyová pre komunitu 

kontemplatívnych sestier v Kežmarku sériu prednášok na tému Čítanie Biblie. 

Vo februári 2019 zorganizovala dr. L. Hidvéghyová trojdňový kurz pre kontemplatívne sestry 

kapucínky-klarisky v Kopernici na tému “Pesach a veľkonočné sviatky”. 
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Dňa 1. marca 2019 sa v Centre Východ Západ konala vernisáž a výstava ikon pod názvom 

“Svetlo duše”. 

Dňa 9. marca prijala dr. L. Hidvéghyová pozvanie do relácie rádia Devín “Nad slovom” a 

diskutovala na tému Rabínske komentáre k Žalmom (s B. Hroboňom. 

V marci 2019 predniesla v rámci farnosti Kalvária dr. L. Hidvéghyová katechézy pre rodičov 

na tému “Úvod do Svätého písma”. 

Dňa 29. apríla doc. B. Hroboň viedol v Dolnej Strehovej seminár pre učiteľov Evanjelického 

gymnázia v Banskej Bystrici s príspevkami „Biblické žánre“ a „Žalmy ako komunikácia 

s Bohom“. 

Dr. M. Vaňuš mal v dňoch 27. mája - 1. júna v africkom Togo prednášky v rámci kurzu 

určeného pre biblických koordinátorov z celej Afriky 

Dr. M. Vaňuš mal v dňoch 17.-20. júna prednášky v Panama City určené pre laikov zo 

stredoamerickej subzóny. 

Dr. L. Hidvéghyová v júli 2019 prednášala na Letnej akadémii mládeže v Košiciach prednášku 

na tému “Reading the Bible through Art”. 

V dňoch 5.- 16. augusta 2019 v Centre Východ Západ  v Košiciach prebiehala séria jazykových 

kurzov:  

Biblická hebrejčina pre začiatočníkov 

Lektúra textov v klasickej sýrčine 

Biblická gréčtina pre začiatočníkov 

Čítanie staroslovienskych a cirkevnoslovanských textov 

Dňa 31. augusta v Starej Ľubovni vystúpil doc. B. Hroboň v rámci Misijných dní Východného 

dištriktu ECAV s príspevkom „Požehnanie preklínacích žalmov“. 

V dňoch 4. septembra – 4. novembra dr. M. Vaňuš organizoval v talianskom Nemi celý kurz o 

Dei verbum pre lektorov. 

Dňa 24. septembra 2019 predniesla dr. L. Hidvéghyová prednášku pre lektorov vo farnosti 

Kalvária na tému “Biblické sviatky”. 

Dňa 24. Septembra 2019 mal prof. M. Lichner prednášku na tému “Červené náramky – áno či 

nie?” pre širokú verejnosť v Quo Vadis v Bratislave. 

V októbri 2019 predniesla dr. L. Hidvéghyová vzdelávací seminár pre olomouckú Teologickú 

fakultu na tému “Biblické sviatky”. 

V októbri 2019 mala dr. Lucia Hidvéghyová trojdňový seminár pre komunitu kresťanských 

koučov pod názvom “Abrahám a počúvanie” v Klokočove. 

V októbri 2019 mala dr. Lucia Hidvéghyová tri prednášky pre účastníkov seminára v Beckove 

pod názvom “Ikony a kríž zo San Damiana”. 

Dňa 19. októbra vystúpil doc. B. Hroboň v Krpeľanoch v rámci Seniorátnych stretnutí mužov 

Turčianskeho seniorátu ECAV s príspevkom „Stará zmluva – návod na dobrý život s Bohom a 

s ľuďmi tu a teraz.“ 

Dňa 11. októbra vystúpil v Tešedíkove , doc. B. Hroboň v rámci Konferencie presbyterov 

Dunajsko-Nitrianského seniorátu ECAV s príspevkom „Stará kniha v novom svete“. 
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VI. Habilitačné konania a konanie na vymenúvanie profesorov 
 

Na Teologickej fakulte TU sa v roku 2019 uskutočnilo jedno habilitačné konanie a úspešne 

sa zavŕšilo. Začalo sa inauguračné konanie, ktoré úspešne pokračuje ďalej.  

 

Zoznam vymenovaných docentov za rok 2019 

 

P.č Meno a priezvisko Odbor habilitačného 

konania 

Dátum 

začiatku 

konania 

Dátum 

udelenia titulu 

Zamestnanec 

školy 

1. Jozef Žuffa Katolícka teológia 24.1.2019 20.6.2019 áno 

 

 

 

 

Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie  

na vymenúvanie profesorov k 31. 12. 2019 

Fakulta Odbor 

Teologická fakulta systematická filozofia 

 katolícka teológia 

 

 

Mobility učiteľov 

V rámci programu Erazmus – učiteľské mobility: 

 

Vyslaní učitelia: 

Prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD. – Sapientia, Univerzita v Budapešti 

Prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD. - Wydzial Filozoficzny, Kraków, Poľsko 

Doc. Jozef Žuffa, PhD. - Seged, Maďarsko 

Krysztof Trebski, PhD. - Univerzita vo Varšave-Kardinála Wyšinského, Poľsko 

 

Prijatí učitelia: 

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

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

Višnja Milanovič Radič Faculty of Catholic Theology University of Split 

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

Nobilis Márió - Sapientia College of Theology of Religious Orders, Budapešť 

Andrzej Waleszczyński - Cardinal Stefan Wyszyński University in Warszaw 

Justyna Stepkowska – Cardinal Stefan Wyszyński University in Warszaw 

Dr. Beáta Tóth - Sapientia College of Theology of Religious Orders, Budapešť 

Dr. Mateusz Jakub Tutak - Cardinal Stefan Wyszyński University in Warszaw 

Márió Noobilis - Sapientia College of Theology of Religious Orders, Budapešť 

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

Dr. Mária Hernádi - Sapientia College of Theology of Religious Orders, Budapešť 

Dr. Győgyi Szatmári - Sapientia College of Theology of Religious Orders, Budapešť 
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VII. Zamestnanci vysokej školy 
 

V roku 2019 mala Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v prepočítanom 

počte 42,612 zamestnancov, z toho 5,506 zamestnancov s vedecko-pedagogickým titulom 

profesor, 6,909 s vedecko-pedagogickým titulom docent, 11,279 odborných asistentov 

s vedecko-akademickou hodnosťou CSc. (alebo akademickým titulom PhD.) a 1,538 

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

PhD.) a asistentov. 

V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k navýšeniu celkového počtu zamestnancov 

fakulty o 0,417 zamestnancov v prepočítanom počte. 

Počet vysokoškolských učiteľov sa v roku 2019 znížil o 0,703. Zníženie 

počtu zamestnancov s titulom docent. o 1,421 a zvýšenie počtu u  zamestnancov s titulom 

profesor o 0,969 nastalo v dôsledku organizačných zmien, a to predovšetkým v zmysle 

akademického rastu zamestnancov. Zníženie počtu zamestnancov s titulom PhD. bolo mierne, 

o 0,237, podobne ako zvýšenie počtu ostatných učiteľov o 0,276. Počet výskumných 

zamestnancov sa v dôsledku organizačných zmien spojených s riešením vedeckých projektov 

fakulty zvýšil o 0,458.  

Zvýšenie počtu odborných zamestnancov v roku 2019 o 0,483 oproti roku 2018 nastalo 

z dôvodu návratu jedného zamestnanca knižnice z neplateného voľna a zvýšenie počtu 

administratívnych zamestnancov o 0,153 je dôsledkom  jedného odchodu jedného zamestnanca 

na materskú dovolenku a prijatím nového zamestnanca na zastupovanie. 

 

Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad o zamestnancoch fakulty v roku 2019 v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom: 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 2019 

Vysokoškolskí učitelia spolu 25,645 24,942 

z toho: profesori 4,537 5,506 

 docenti 8,33 6,909 

 učitelia s titulom CSc.  

 PhD. 
11,516 11,279 

 ostatní učitelia  1,262 1,538 

Odborní pracovníci 3,518 4,001 

Administratívni pracovníci  8,000 8,153 

Výskumní pracovníci  1,713 2,171 

Prevádzkoví zamestnanci 3,319 3,345 

 

SPOLU  
42,195 42,612 
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Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v roku 2019 podľa zdrojov platenia: 

 

 Platení z dotácie Platení z iných 

zdrojov 

SPOLU 

2019 2019 2019 

Vysokoškolskí učitelia 

spolu 

23,214 1,728 24,942 

z toho:   profesori 5,424 0,082 5,506 

             docenti 6,429 0,48 6,909 

             odborní asistenti 10,115 1,164 11,279 

             asistenti  1,246 0,002 1,248 

Odborní zamestnanci  3,959 0,042 4,001 

Administratívni 

pracovníci  

8,153 0,0 8,153 

Výskumní a umeleckí 

pracovníci             

2,171 0,0 2,171 

Prevádzkoví 

zamestnanci 

3,345 0,0 3,345 

    

 

 

V roku 2019 bolo na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave vyhlásených 

šesť výberových konaní. Štyri na obsadenie funkčného miesta profesora, dva na obsadenie 

funkčného miesta docenta. Na obsadenie pracovného miesta sa prihlásil v priemere 1 uchádzač. 

Priemerná dĺžka uzatvorenia pracovnej zmluvy s vysokoškolskými učiteľmi na základe 

výberového konania b v roku 2019 bola 2,8 roka. Opätovne obsadili vysokoškolskí učitelia to 

isté pracovné miesto na základe 2 výberových konaní.  

Okrem obsadzovania pracovných miest vysokoškolských učiteľov na základe vyššie 

uvedených uskutočnených výberových konaní bolo v roku 2019 zamestnaných 9 učiteľov bez 

výberového konania, pričom prepočítaný počet týchto zamestnancov je 1,93 zamestnanca. 

 

Pomer vysokoškolských učiteľov bez kategórie výskumných pracovníkov k počtu zamestnancov 

v kategórii nepedagogických zamestnancov bez  ŠJ a ŠD:  

 

 2019 

Vysokoškolskí učitelia spolu 24,942 

Nepedagogickí zamestnanci 17,67 

Pomer: učitelia / nepedagogickí zamestnanci 1,412 

 

 

 2019 

Počet študentov  100 

Vysokoškolskí učitelia spolu 24,942 

Pomer: študenti / vysokoškolskí učitelia 4,009 

Zamestnanci spolu   42,612 

Pomer: študenti / zamestnanci 2,347 

 

Pozn.: počet študentov = prepočítaný počet študentov k 31.10.2019 
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VIII. Sociálna problematika 
 

Sociálne štipendium z dotácie Ministerstva školstva SR v roku 2019 poberali 4 študenti 

v celkovom objeme 6 075,00 €, motivačné bolo vyplatené v objeme 5 025,00 €, prospechové 

štipendium a za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti štúdia vo výške  1 850,00 €, 

v rámci štipendií z vlastných zdrojov univerzity boli vyplatené štipendiá na sociálnu podporu 

a ako odmena za šírenie dobrého mena univerzity v objeme 4 800,00 € 

 

  

stav k 31. 12. 2019 počet študentov 

sociálne štipendium 4 

motivačné štipendium 10 

Za mimoriadne štipendium 8 

žiadosť o pôžičku zo ŠPF 0 

zo štipendijného  fondu 17 

 

Doktorandské štipendium v roku 2019  bolo v celkovej výške 37 395,00 € v takomto členení: 

- traja doktorandi z neúčelovej dotácie Ministerstva školstva SR v celkovej výške 26 384,00 € 

- traja doktorandi z bežného účtu Teologickej fakulty v celkovej výške 11 011,00 €. 

 

 

 

Podmienky zabezpečenia praxe pre študentov 

 

Odbornou praxou sa rozumie organizačná forma vysokoškolského štúdia, v ktorej študenti 

aplikujú teoretické poznatky a utvárajú si vlastné praktické spôsobilosti potrebné pre výkon 

budúceho povolania. Študenti katedry náuky o rodine (ďalej len NOR) študijného programu 

NoR a sociálna práca so zameraním na rodinu sa zúčastňujú praxe v súlade s platnými normami 

metodiky odborných praxí na základe zmluvy o praktickej výučbe a zabezpečení odbornej 

praxe. Zákon o vysokých školách vymedzuje výcvikové pracoviská, v ktorých sa realizuje 

odborná prax študentov vysokých škôl, a označuje ich ako špecializované výučbové zariadenia. 

 

Študenti dennej formy študijného programu sociálna práca so zameraním na rodinu majú 

k dispozícii tri zazmluvnené praxové zariadenia. Na základe Metodiky rozpisu dotácií zo 

štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2019 sa výcvikovému pracovisku, ktoré 

prijme na odbornú prax študenta dennej formy, určuje odmena v podobe dotácie za hodiny 

rozboru praxe. Táto dotácia je určená aj tútorovi, ktorý je zamestnancom zariadenia na pozícii 

sociálny pracovník, je poverený vedením študentov na odbornej praxi a pomáha im napĺňať 

ciele praxe. Spoluprácu a prideľovanie tútora pre študentov vo výcvikových zariadeniach sme 

začali realizovať v roku 2019 a tento krok sa javí ako veľmi prínosný nielen pre študentov, ale 

aj pre výcvikové zariadenie, keďže pri erudovanom vedení študenta je aj jeho práca 

vykonávaná profesionálnejšie. Každé zo zariadení je zamerané na inú cieľovú skupinu a je 

v ňom vykonávaný iný druh sociálnej práce, čo má pre študentov veľký význam najmä 

v uplatňovaní a využívaní rôznych metód a techník, s ktorými sa doteraz stretli len v rámci 

teoretického vyučovania.  
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Pre denných študentov bola zabezpečená odborná prax v nasledujúcich zariadeniach: 

• Komunitné centrum rodiny – Bratislava, Dúbravka 

• Dom Rafael - centrum integrovanej zdravotno-sociálnej starostlivosti pre ťažko a 

dlhodobo chorých, pre ľudí s mentálnym a fyzickým postihnutím a pre ich rodiny. 

Bratislava – Petržalka 

• Kaspian o.z.- nízkoprahová organizácia zameraná na terénnu sociálnu prácu s deťmi 

a mládežou – Bratislava - Petržalka 

 

V nasledujúcom akademickom roku 2020/2021 plánuje katedra NOR rozšíriť tento zoznam 

o ďalších päť zariadení, čo ešte viac rozšíri možnosti študentov v nadobúdaní praktických 

zručností s rôznymi cieľovými skupinami sociálnej práce.  

Študenti externého štúdia praxujú v rovnakom rozsahu ako denní študenti s rovnakými 

cieľovými skupinami, ale bližšie k ich miestu bydliska. Odborná prax sa rovnako vykonáva na 

základe zmluvy o praktickej výučbe a zabezpečení odbornej praxe.  

Efektívna prax v Rodinkove 

Ako veľmi efektívne je možné vyhodnotiť viacdňové programy študentov a pedagógov priamo 

v teréne, spolu so skupinou osôb so špecifickými potrebami. Projekt efektívnej študentskej 

praxe je prepojením teórie so zážitkovým učením s vybranou cieľovou skupinou. V dňoch od 

12.-14. apríla 2019 sme realizovali túto formu vzdelávania s rodinami s deťmi s mentálnym 

postihnutím a dospelými nevidiacimi a slabozrakými. Zážitkovej praxe sa zúčastnilo 17 

klientov, 4 pedagógovia a 13 študentov, ktorí boli pridelení k rodine s dieťaťom alebo klientom 

s problémom zraku. Študenti si zážitkovým spôsobom vyskúšali teoretické vedomosti 

o problematike mentálneho postihnutia a slabozrakosti 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. Priamy 

kontakt a prirodzené podmienky vytvorili silnú zážitkovú odozvu a posilnili zručnosti 

študentov empaticky a profesionálne pristupovať ku klientovi.  

 

Dobrovoľnícka činnosť v rodinách: 

Už niekoľko rokov organizuje Katedra NoR a Územie ľudskosti o.z. dobrovoľnícku činnosť 

v rodinách, ktorá je zameraná na pomoc a podporu rodiny a formáciu mladého človeka – 

v našom prípade študentov študijných programov náuka o rodine a sociálna práca so 

zameraním na rodinu. Cieľom tejto činnosti je posilniť a stabilizovať funkčnosť a samostatnosť 

rodiny ako primárnej sociálnej skupiny, predchádzať nepriaznivým sociálnym situáciám v 

rodine z dôvodu psychickej či fyzickej preťaženosti rodičov či posilniť zmysel mladých ľudí 

pre zodpovednosť a obetu.  

 

Iné dobrovoľnícke aktivity študentov:  

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

do organizovaní konferencií a seminárov, ktoré realizuje katedra počas roka. V roku 2019 to 

bola napríklad medzinárodná konferencia Q-Europe - najnovšie trendy manažmentu kvality pri 

poskytovaní dlhodobej starostlivosti. 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 na 

celej fakulte.  

 

 

 



Výročná správa o činnosti TFTU za rok 2019 

 

 

 

 

29 

 

 

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. Knižničné jednotky zakúpené z grantov patria TF TU, 

ostatná časť knižničného fondu je majetkom Spoločnosti Ježišovej. 

 Knižnica spracováva dokumenty v automatizovanom knižnično-informačnom 

systéme Dawinci. V roku 2019 sme pokračovali v oprave bibliografických záznamov a celkovo 

sme opravili 813 bibliografických záznamov kníh. Počas letných prázdnin sme  uskutočnili 

revíziu celého knižničného fondu. Pri revízii na mieste chýbalo 264 knižničných jednotiek. 

V prípade, že knihy sa nenájdu, budú vyradené v roku 2020.  V roku 2019 sme pokračovali v 

presúvaní staršej a menej používanej literatúry zo študovne do skladu, aby sme tak vytvorili 

priestor pre nové prírastky.  

 Stav knižničného fondu k 31. 12. 2019 bol 44 956 knižničných jednotiek, z toho 

ročný prírastok 1 679 dokumentov. Celkové finančné náklady na nákup knižničného fondu boli 

9 646 €. Vďaka grantovým prostriedkom TF TU bola knižnica doplnená o literatúru z 

oblasti biblickej teológie, patristiky, manželstva a rodiny.  Na nákup literatúry prispelo aj 

občianske združenie Priatelia Aloisiana. Okrem nákupu literatúry majú významný podiel na 

obohatení knižničného fondu aj dary. Cenným prírastkom bol aj dar z Acta Sanctorum, Inc. 

v počte 161 kníh. 

 

  

Akvizícia 2019 

Prírastok knižničných jednotiek 1 679 

z toho kúpou 365 

z toho darom 1 084 

z toho výmenou 12 

z toho inak 218 

z toho prírastok kníh 1 037 

z toho prírastok iných dok. (kvalifikačné práce) 39 

Úbytky knižničných jednotiek 0 

Celkový stav knižničného fondu 44 956 

 

 

 

Počet titulov dochádzajúcich periodík 35 

z toho zahraničných periodík 16 

 

  

 

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

Zvýšil sa záujem o vypracovanie rešerší z bibliografických a plnotextových databáz. 

 

 

  

Knižničné služby 2019 

Výpožičky spolu 3 744 

z toho absenčné výpožičky 3 094 

z toho prezenčné výpožičky 650 

z toho prezenčné periodiká 57 

Počet vypracovaných rešerší 35 

Registrovaní používatelia 196 

  

 

Vďaka projektu NISPEZ má TF TU naďalej prístup k databázam Gale, Scopus, SpringerLink, 

Web of Knowledge (Web of Science, Current Contents Connect, Essential Science Indicators, 

Conference Proceedings), Wiley Online Library. Na základe predplatného UK TU v Trnave 

máme prístup aj ku kolekciám ProQuest Ebook Central, 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 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. 

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.  
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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 

17. Episcopal Theological College of Pécs, Maďarsko 

18. Pontifical University of John Paul II. Krakow 

19. University of Szeged, Faculty of Humanities and Social Sciences 

20. University of Warmia and Mazury in Olsztyn (UWM)/Poland 

 

 

 

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.        University of Central Florida, Orlando, US; Key Action 1 – Mobility for learners and 

staff –  Higher Education Student and Staff Mobility 

6.         University of Scranton, US 

7.         Universita Lateranense, Instituto Camilianum, Rím, IT 
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XI. Systém kvality  
 

Manažment vysokej školy 

Vyhodnotenie Akčného plánu zlepšovania fakulty za rok 2019 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.  

  

 

Vzdelávanie 

V roku 2019 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 
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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 

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

u nás (Erazmus+, Erazmus). 

 

Mimokurikulárna a voľnočasová činnosť 

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. Tradíciou je každoročné organizovanie mikulášskeho večierka, 

ktorý samostatne pripravujú študenti pre študentov a pedagógov, a tým sa podieľajú na 

dotváraní atmosféry školy. 
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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) 

 
30.5.2020 v Bratislave 

 

prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD 

dekan TF TU 

 

 


