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Povinné predmety 

Dizertačný seminár 1 (P) 

 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA001 Názov predmetu: Dizertačný seminár 1 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah: 0/2/0 

Metóda:  prezenčná 

Počet kreditov:10 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: doktorand získa kredity za postupné spracovávanie dizertačnej témy 

podľa požiadaviek školiteľa.  

Výsledky vzdelávania (VV): doktorand si systematickým spracovávaním témy a odbornou 

diskusiou so školiteľom osvojuje nové poznatky a zručnosti pre analýzu špecifických 

problémov v zadaní práce.      

Stručná osnova predmetu: doktorand na pravidelnom stretnutí so školiteľom diskutuje 

načítanú literatúru a zároveň prezentuje písaný elaborát, ktorý je výsledkom postupného 

spracovávania zadanej témy na základe prečítanej literatúry. Tento elaborát má len pracovný 

charakter a nemusí byť súčasťou finálnej verzie dizertačnej práce.     

Odporúčaná literatúra: upresňuje školiteľ po diskusii s doktorandom. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk. 

Vyžadovanie znalosti iných jazykov závisí od školiteľa.  

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

A B c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Dizertačný seminár 2 (P) 

 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA001 Názov predmetu: Dizertačný seminár 2 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah: 0/2/0 

Metóda:  prezenčná 

Počet kreditov:10 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: doktorand získa kredity za postupné spracovávanie dizertačnej témy 

podľa požiadaviek školiteľa.  

Výsledky vzdelávania (VV): doktorand si systematickým spracovávaním témy a odbornou 

diskusiou so školiteľom osvojuje nové poznatky a zručnosti pre analýzu špecifických 

problémov v zadaní práce.      

Stručná osnova predmetu: doktorand na pravidelnom stretnutí so školiteľom diskutuje 

načítanú literatúru a zároveň prezentuje písaný elaborát, ktorý je výsledkom postupného 

spracovávania zadanej témy na základe prečítanej literatúry. Tento elaborát má len pracovný 

charakter a nemusí byť súčasťou finálnej verzie dizertačnej práce.     

Odporúčaná literatúra: upresňuje školiteľ po diskusii s doktorandom. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk. 

Vyžadovanie znalosti iných jazykov závisí od školiteľa.  

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

A B c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Dizertačný seminár 3 (P) 

 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA001 Názov predmetu: Dizertačný seminár 3 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah: 0/2/0 

Metóda:  prezenčná 

Počet kreditov:10 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: doktorand získa kredity za postupné spracovávanie dizertačnej témy 

podľa požiadaviek školiteľa.  

Výsledky vzdelávania (VV): doktorand si systematickým spracovávaním témy a odbornou 

diskusiou so školiteľom osvojuje nové poznatky a zručnosti pre analýzu špecifických 

problémov v zadaní práce.      

Stručná osnova predmetu: doktorand na pravidelnom stretnutí so školiteľom diskutuje 

načítanú literatúru a zároveň prezentuje písaný elaborát, ktorý je výsledkom postupného 

spracovávania zadanej témy na základe prečítanej literatúry. Tento elaborát má len pracovný 

charakter a nemusí byť súčasťou finálnej verzie dizertačnej práce.     

Odporúčaná literatúra: upresňuje školiteľ po diskusii s doktorandom. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk. 

Vyžadovanie znalosti iných jazykov závisí od školiteľa.  

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

A B c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Dizertačný seminár 4 (P) 

 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA001 Názov predmetu: Dizertačný seminár 4 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah: 0/2/0 

Metóda:  prezenčná 

Počet kreditov:10 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: doktorand získa kredity za postupné spracovávanie dizertačnej témy 

podľa požiadaviek školiteľa.  

Výsledky vzdelávania (VV): doktorand si systematickým spracovávaním témy a odbornou 

diskusiou so školiteľom osvojuje nové poznatky a zručnosti pre analýzu špecifických 

problémov v zadaní práce.      

Stručná osnova predmetu: doktorand na pravidelnom stretnutí so školiteľom diskutuje 

načítanú literatúru a zároveň prezentuje písaný elaborát, ktorý je výsledkom postupného 

spracovávania zadanej témy na základe prečítanej literatúry. Písaný elaborát má len pracovný 

charakter a nemusí byť súčasťou finálnej verzie dizertačnej práce.     

Odporúčaná literatúra: upresňuje školiteľ po diskusii s doktorandom. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk. 

Vyžadovanie znalosti iných jazykov závisí od školiteľa.  

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

A B c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Dizertačný seminár 5 (P) 

 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA001 Názov predmetu: Dizertačný seminár 5 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah: 0/2/0 

Metóda:  prezenčná 

Počet kreditov:10 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: doktorand získa kredity za postupné spracovávanie dizertačnej témy 

podľa požiadaviek školiteľa.  

Výsledky vzdelávania (VV): doktorand si systematickým spracovávaním témy a odbornou 

diskusiou so školiteľom osvojuje nové poznatky a zručnosti pre analýzu špecifických 

problémov v zadaní práce.      

Stručná osnova predmetu: doktorand na pravidelnom stretnutí so školiteľom diskutuje 

načítanú literatúru a zároveň prezentuje písaný elaborát, ktorý je výsledkom postupného 

spracovávania zadanej témy na základe prečítanej literatúry. Tento elaborát má len pracovný 

charakter a nemusí byť súčasťou finálnej verzie dizertačnej práce.     

Odporúčaná literatúra: upresňuje školiteľ po diskusii s doktorandom. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk. 

Vyžadovanie znalosti iných jazykov závisí od školiteľa.  

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

A B c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Dizertačný seminár 6 (P) 

 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA001 Názov predmetu: Dizertačný seminár 6 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah: 0/2/0 

Metóda:  prezenčná 

Počet kreditov:10 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: doktorand získa kredity za postupné spracovávanie dizertačnej témy 

podľa požiadaviek školiteľa.  

Výsledky vzdelávania (VV): doktorand si systematickým spracovávaním témy a odbornou 

diskusiou so školiteľom osvojuje nové poznatky a zručnosti pre analýzu špecifických 

problémov v zadaní práce.      

Stručná osnova predmetu: doktorand na pravidelnom stretnutí so školiteľom diskutuje 

načítanú literatúru a zároveň prezentuje písaný elaborát, ktorý je výsledkom postupného 

spracovávania zadanej témy na základe prečítanej literatúry. Tento elaborát má len pracovný 

charakter a nemusí byť súčasťou finálnej verzie dizertačnej práce.     

Odporúčaná literatúra: upresňuje školiteľ po diskusii s doktorandom. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk. 

Vyžadovanie znalosti iných jazykov závisí od školiteľa.  

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

A B c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Metodológia v teológii (P) 

 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA001  Názov predmetu: Metodológia v teológii 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: seminár 

Rozsah: 0/2/0 týždeň  

Metóda: prezenčná, spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 10 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie:  

- Študent si naštuduje materiály k metodológii teologického bádania, čo predstavuje nekontaktnú časť 

vyučovania – samoštúdium. Na základe noriem platných pre vypracovanie záverečných prác vypracuje 

štúdiu k dizertačnej práci (50 bodov) a návrh dizertačného projektu (30 bodov), ktorý prezentuje na 

seminári (20 bodov). Tým preukáže schopnosť porozumieť a  aplikovať naštudované metodologické 

postupy. 

 

Spôsob ukončenia: 

- Kurz bude ukončený priebežným hodnotením, na základe vypracovaných zadaní (štúdie a návrhu 

dizertačného projektu) a prezentácie svojej práce. 

 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 

81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 bodov, na hodnotenie E 

najmenej 51 bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Študent vniká do problematiky metodológie vedeckej teologickej práce a postupne ju zvláda po 

materiálnej i formálnej stránke. 

 

Študent bude schopný: 

- využívať základné metodologické postupy v teologických vedách 

- správne sa orientovať v spracovaní odborných tém z teológie 

- zručne používať odborné texty pri spracovaní analytickej teologickej štúdie 

- získané poznatky správne aplikovať pri výbere vhodných výskumných metód 

- fundovane zhodnotiť výsledky vlastného výskumu 

- vytvárať projekty pre ďalší výskum v teológii 

Stručná osnova predmetu:  

- Akademická integrita 

- Akademická etika 

- Metodologické prístupy k výskumu v rôznych teologických vedách 

- Postupy pri projektovaní a spracovaní literatúry do projektu dizertačnej práce 

- Analyticko-syntetické postupy spracovávania teologickej štúdie 

- Ako vypracovať dizertačný projekt práce 

- Analýza modelových projektov vedeckého výskumu v teológii 

- Spracovanie vlastného projektu vedeckého výskumu 

- Požiadavky na dizertačnú prácu 

- Požiadavky na obhajobu práce 

- Prezentovanie priebežných výsledkov práce a konzultácia 

- Odovzdanie štúdie a návrhu projektu 

 



 

 

 

 

Odporúčaná literatúra:  

NOBLE, I.: Po Božích stopách. Brno : CDK, 2019. 

POSPÍŠIL, C.V.: Hermeneutika mystéria. Struktury myšlení v dogmatické teologii. Praha : Krystal OP, 

2005. 

FIORENZA, F. S.: Systematická teologie: úkol a metody . In: FIORENZA, F. S., GALVIN, J. P.: 

Systematická teologie I. Římskokatolická perspektiva. Brno : CDK, 1996. 

KIMLIČKA, Š.: Metodika písania vysokoškolských a kvalifikačných prác. Bratislava : FF UK, 2006. 

Smernica rektora TU č. 20/2011 o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní, 

uchovávaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác: 

https://www.truni.sk/sites/default/files/cis/uni_system/ezp/ezp_smernica_o_bibliografii.pdf 

 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: semináre: Mgr. Ing. Mária Spišiaková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 17. 1. 2022 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 

 

Pedagogicko-vzdelávacia prax 1 (P) 

 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA006 Názov predmetu: Pedagogicko-vzdelávacia prax 1  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prax 

Rozsah: 0/2/0 

Metóda: prezenčná 

Počet kreditov:10 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. – 4. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: študent získa kredity za prax pri vyučovaní niektorého z vybraných 

predmetov bakalárskeho resp. magisterského štúdia. 

Výsledky vzdelávania (VV):  

Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 



 

 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Pedagogicko-vzdelávacia prax 2 (P) 

 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA011 Názov predmetu: Pedagogicko-vzdelávacia prax 2 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prax 

Rozsah: 0/2/0 

Metóda: prezenčná 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. – 6. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: študent získa kredity za prax pri vyučovaní niektorého z vybraných 

predmetov bakalárskeho resp. magisterského štúdia.  

Výsledky vzdelávania (VV):  

Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky: hodinová záťaž študenta – koľko hodín sa má pripravovať -  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e F 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Účasť na doktorandskom kolokviu 1 (P) 

 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu:  ZVSA002 Názov predmetu: Účasť na doktorandskom 

kolokviu 1   
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /cvičenia:  

Rozsah: 0/1/1 týždeň  

Metóda: prezenčná   

Počet kreditov: 10 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester.  

Stupeň štúdia: 3. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:   

Priebežné hodnotenie: študent získa kredity za prípravu  a realizáciu prednášky pred 

kolokviom doktorandov a pedagogickým zborom fakulty. Téma a obsah prednášky sa musí 

týkať výskumu súvisiaceho s doktorandskou prácou.  

Spôsob ukončenia: absolvovanie prednášky s následnou diskusiou.  

Výsledky vzdelávania :  
Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:   
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c D e f 
 

Vyučujúci: školiteľ  
Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Účasť na doktorandskom kolokviu 2 (P) 

 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu:  ZVSA005 Názov predmetu: Účasť na doktorandskom 

kolokviu 2   
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /cvičenia:  

Rozsah: 0/1/1 týždeň  

Metóda: prezenčná   

Počet kreditov: 10 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester.  

Stupeň štúdia: 3. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: študent získa kredity za prípravu  a realizáciu prednášky pred 

kolokviom doktorandov a pedagogickým zborom fakulty. Téma a obsah prednášky sa musí 

týkať výskumu súvisiaceho s doktorandskou prácou.  

Spôsob ukončenia: absolvovanie prednášky s následnou diskusiou.  

Výsledky vzdelávania :  
Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:   
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: školiteľ  
Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Účasť na doktorandskom kolokviu 3 (P) 

 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA008 Názov predmetu: Účasť na doktorandskom 

kolokviu 3   
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /cvičenia:  

Rozsah: 0/1/1 týždeň  

Metóda: prezenčná   

Počet kreditov: 10 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester.  

Stupeň štúdia: 3. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: študent získa kredity za prípravu  a realizáciu prednášky pred 

kolokviom doktorandov a pedagogickým zborom fakulty. Téma a obsah prednášky sa musí 

týkať výskumu súvisiaceho s doktorandskou prácou.  

Spôsob ukončenia: absolvovanie prednášky s následnou diskusiou.  

Výsledky vzdelávania :   
Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:   
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: školiteľ doktoranda  
Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Účasť na doktorandskom kolokviu 4 (P) 

 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA010 Názov predmetu: Účasť na doktorandskom 

kolokviu 4   
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /cvičenia:  

Rozsah: 0/1/1 týždeň  

Metóda: prezenčná   

Počet kreditov: 10 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester.  

Stupeň štúdia: 3. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: študent získa kredity za prípravu  a realizáciu prednášky pred 

kolokviom doktorandov a pedagogickým zborom fakulty. Téma a obsah prednášky sa musí 

týkať výskumu súvisiaceho s doktorandskou prácou.  

Spôsob ukončenia: absolvovanie prednášky s následnou diskusiou.  

Výsledky vzdelávania :   
Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: školiteľ doktoranda  
Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Účasť na doktorandskom kolokviu 5 (P) 

 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologiická fakulta 

Kód predmetu:  ZVSA013 Názov predmetu: Účasť na doktorandskom 

kolokviu 5   
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /civčenia:  

Rozsah: 0/1/1 týždeň  

Metóda: prezenčná   

Počet kreditov: 10 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. semester.  

Stupeň štúdia: 3. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: študent získa kredity za prípravu  a realizáciu prednášky pred 

kolokviom doktorandov a pedagogickým zborom fakulty. Téma a obsah prednášky sa musí 

týkať výskumu súvisiaceho s doktorandskou prácou.  

Spôsob ukončenia: absolvovanie prednášky s následnou diskusiou.  

Výsledky vzdelávania :   
Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:   
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: školiteľ doktoranda  
Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Účasť na doktorandskom kolokviu 6 (P) 

 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu:  ZVSA015 Názov predmetu: Účasť na doktorandskom 

kolokviu 6   
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /cvičenia:  

Rozsah: 0/1/1 týždeň  

Metóda: prezenčná   

Počet kreditov: 10 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: študent získa kredity za prípravu  a realizáciu prednášky pred 

kolokviom doktorandov a pedagogickým zborom fakulty. Téma a obsah prednášky sa musí 

týkať výskumu súvisiaceho s doktorandskou prácou.  

Spôsob ukončenia: absolvovanie prednášky s následnou diskusiou.  

Výsledky vzdelávania :   
Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:   
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: školiteľ doktoranda  
Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Projekt dizertačnej práce s obhajobou (DS) 

 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZSSA 002 Názov predmetu: Projekt dizertačnej práce s 

obhajobou  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:1/2/0/týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 36 hodín 

Počet kreditov: 15 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Doktorand predstaví komisii svoj projekt (min. 70 normostrán).  

Zaujme stanovisko k jednotlivým  posudkom, prípadne na otázky komisie. 

Záverečné hodnotenie: ústne skúšanie 

Spôsob ukončenia: ústna skúška 

Kurz bude ukončený ústnou skúškou .Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 

91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, 

na hodnotenie D najmenej 61 bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov 

Výsledky vzdelávania (VV):  

Stručná osnova predmetu:  

- Stručné prezentovanie projektu – podľa doktorandskej smernice – rozsahu 15 – 20 minút 

- Odpoveď na jednotlivé posudky 

- Odpoveď na otázky skúšobnej komisie 

Odporúčaná literatúra:   
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 12.12.2021 

Schválil: prof. Dr. theol. Miloš Lichner, PhD 

 



 

 

Dizertačná skúška (DS) 

 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZSSA001 Názov predmetu: Dizertačná skúška  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:1/2/0/týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 36 hodín 

Počet kreditov: 15 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Pozostávajú z úspešného zloženia skúšky doktorandom zvolenej témy. Školiteľ pripraví 5 

okruhov, ktoré sa voľne viažu na tému dizertačnej práce.  

Záverečné hodnotenie: ústne skúšanie 

Spôsob ukončenia: ústna skúška 

Kurz bude ukončený ústnou skúškou .Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 

91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, 

na hodnotenie D najmenej 61 bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov 

Výsledky vzdelávania (VV):  

Stručná osnova predmetu:   

Odporúčaná literatúra:  
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  Školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 12.12.2021 

Schválil: prof. Dr. theol. Miloš Lichner, PhD 

 



 

 

Dizertačná práca s obhajobou (DS) 

 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZSSA003 Názov predmetu: Dizertačná práca s obhajobou  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:1/2/0/týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 36 hodín 

Počet kreditov: 30 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Predstavenie dizertačnej práce, odpoveď na jednotlivé posudky školiteľa a oponentov.  

Odpoveď na eventuálne možné otázky skúšobnej komisie. 

Záverečné hodnotenie: ústne skúšanie 

Spôsob ukončenia: ústna skúška 

Kurz bude ukončený ústnou skúškou .Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 

91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, 

na hodnotenie D najmenej 61 bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov 

Výsledky vzdelávania (VV):  

Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:   
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  Školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 12.12.2021 

Schválil: prof. Dr. theol. Miloš Lichner, PhD 

 



 

 

Povinne voliteľné predmety 

Textová kritika (PV) 

 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZBH034 Názov predmetu:  Textová kritika 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah: 2/0/0 týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín  

Počet kreditov: 7 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester  

Stupeň štúdia: 3 stupeň 

Podmieňujúce predmety: základy biblickej hebrejčiny a gréčtiny.  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie:  

Záverečné hodnotenie: Náležité zvládnutie problematiky overené písomnou alebo ústnou 

formou Ukončené: Záverečné hodnotenie (zh). 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia 

B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 

bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov. 

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je pripraviť doktoranda na štúdium antických textov, ktorú sú zachované na 

manuskriptoch s nejednou textovou tradíciou.  

Výsledky vzdelávania:  

Študent je schopný:  

VV1 Pomenovať základné pojmy používané v textovej kritike ako aj problémy s ktorými sa 

daná disciplína zaoberá. 

VV2  Objasniť ciele textovej kritiky pri štúdiu antických textov. 

VV3 Aplikovať metódu textovej kritiky pri texte ktorý je predmetom výskumu doktoranda. 

VV4 Správne analyzovať jednotlivé kroky pri uplatnení metódy aby ich mohol zakomponovať 

do celkovej štruktúry práce. 

VV5 Študovať a vyhodnotiť rôzne prístupy a navrhnúť vlastné možnosti riešenia pri analýze 

náročných miest. 

VV6 Syntetizovať poznatky zo štúdia textovej kritiky pri výskume a samotnom písaní 

dizertačnej práce. 

Stručná osnova predmetu:  

- Predstavenie základnej literatúry    

- Základné pojmy textovej kritiky a popis dôležitých biblických manuskriptov 

- Predstavenie rôznych aspektov a problémov textovo kritickej práce  

- Návrhy pre riešenie textovo-kritických  problémov v danej dizertačnej práci.  

- Práca s textom  

Povinná literatúra: 

ELLIGER, K. - RUDOLPH, W. (vyd.): Biblia Hebraica Stuttgartensia. Stuttgart. 1977. 

NESTLE-ALAND, The Greek New Testament, Stuttgart.      

TOV, E.: Textual Criticism of the Hebrew Bible. Minneapolis: Fortress Press. 2012. 

WÜRTHWEIN, E.: The Text of the Old Testament. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1995. 

ALAND, K. – ALAND, B.: The Text of the New Testament: An Introduction to the Critical 

Editions and to the Theory and Practice of Modern Textual Criticism. Grand Rapids, MI: 



 

 

Eerdmans, 1995 

Odporúčaná literatúra:  

McCARTER, P. K. Jr.: Textual Criticism. Recovering the Text of the Hebrew Bible. 

Philadelphia: Fortress Press1986. 

METZGER, B. – EHRMAN, B. D.: The Text of the New Testament: Its Transmission, 

Corruption, and Restoration. Oxford: University Press, 2005. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: doc. Jozef Tiňo, PhD 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Analýza vybraných hebrejských textov (PV) 

 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZBHA035 Názov predmetu: Analýza vybraných hebrejských 

textov 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah: 0/2/0 týždeň  

Metóda: prezenčná  

Počet kreditov: 7 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester  

Stupeň štúdia: 3. stupeň 

Podmieňujúce predmety: základy biblickej hebrejčiny  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Ukončenie skúškou  

Priebežné hodnotenie:  

Záverečné hodnotenie: Záverečný test. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 

91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, 

na hodnotenie D najmenej 61 bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov. 

Cieľ predmetu: Absolvent bude pripravený kompetentne pracovať s hebrejským biblickým 

textom 

Cieľom predmetu je pripraviť doktoranda na štúdium antických textov, ktorú sú zachované na 

manuskriptoch s nejednou textovou tradíciou.  

Výsledky vzdelávania:  

Študent je schopný:  

VV1 Pomenovať nosné hebrejské pojmy používané v textoch relevantných pre výskum 

dokoranda.   

VV2  Objasniť ciel používania originálneho hebrejského textu pre exegézu  relevantných 

perikop. 

VV3 Aplikovať hebrejskú gramatiku pre vysvetlenie textov, ktoré su predmetom výskumu 

doktoranda. 

VV4 Správne analyzovať hebrejský text aby výsledky analýzy mohli byť zakomponované do 

celkovej štruktúy práce. 

VV5 Študovať a vyhodnotiť rôzne prekladové varianty  navrhnúť vlastný preklad. 

VV6 Syntetizovať poznatky zo štúdia hebrejčiny pri štúdiu odbornej literatúry a samotnom 

písaní dizertačnej práce. 

Stručná osnova predmetu:  

1-12 čítanie a analýza hebrejských biblických textov zadaných podľa témy dizertačnej práce.  

Povinná literatúra: 

ELLIGER, K. - RUDOLPH, W. (vyd.): Biblia Hebraica Stuttgartensia. Stuttgart. 1977. 

TOV, E.: Textual Criticism of the Hebrew Bible. Minneapolis: Fortress Press. 2012. 

WÜRTHWEIN, E.: The Text of the Old Testament. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1995. 

GESENIUS, W.: Gesenius’ Hebrew grammar / as ed. and enlarged by E. Kautzsch. Oxford: 

1910.   

JOÜON, P - MURAOKA, T.: A Grammar of Biblical Hebrew. Roma: 2006. 

WALTKE, Bruce K. - O’CONNOR, M.: An Introduction to Biblical Hebrew Syntax. Winona 

Lake: 1990.  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  anglický 



 

 

Poznámky: hodinová záťaž študenta predstavuje 100 hodín štúdia vrátane konzultácií (4 

kredity) a 3 kredity sú za prípravu na písomný test a úspešné absolvovanie testu.   

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: doc. Jozef Tiňo, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Syntaktická analýza vybraných gréckych textov (PV) 

 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZBHA036 Názov predmetu: Syntaktická analýza vybraných 

gréckych textov 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah: 2/0/0 týždeň  

Metóda: prezenčná 

Počet kreditov:  7 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2 semester 

Stupeň štúdia: 3. doktorandský 

Podmienky na absolvovanie predmetu: základy biblickej gréčtiny 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Ukončenie skúškou 

Priebežné hodnotenie:  

Záverečné hodnotenie: skúška 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia 

B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 

bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov. 

Cieľ predmetu: Absolvent bude pripravený kompetentne pracovať s gréckym biblickým 

textom 

Cieľom predmetu je pripraviť doktoranda na štúdium antických textov, ktorú sú zachované na 

manuskriptoch s nejednou textovou tradíciou.  

Výsledky vzdelávania:  

Študent je schopný:  

VV1 Pomenovať nosné grécke pojmy a syntaktické črty v textoch  relevantných pre výskum 

doktoranda. 

VV2  Objasniť cieľ štúdia syntaxe gréckeho textu pre exegézu relevantných perikop. 

VV3 Aplikovať gramatiku gréckej pre vysvetlenie textov, ktoré sú predmetom výskumu 

doktoranda. 

VV4 Správne analyzovať grécky text aby výsledky analýzy mohli byť zakomponované do 

celkovej štruktúry práce. 

VV5 Študovať a vyhodnotiť prípadné prekladové varianty a navrhnúť vlastný preklad.. 

VV6 Syntetizovať poznatky zo štúdia gréckej syntaxe  pri štúdiu odbornej literatúry a 

samotnom písaní dizertačnej práce. 

Stručná osnova predmetu:  

 1-12 čítanie a analýza gréckych biblických textov zadaných podľa témy dizertačnej práce.  

Odporúčaná literatúra:  

NESTLE-ALAND, The Greek New Testament. 4th Revised Edition. Stuttgart. 2000. 

BLASS-DEBRUNNER, A Greek grammar of the New Testament and other early Christian 

literature. Chicago. 1967. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický 

Poznámky: hodinová záťaž študenta predstavuje 100 hodín štúdia vrátane konzultácií (4 

kredity) a 3 kredity sú za prípravu na písomný test a úspešné absolvovanie testu.  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 



 

 

Vyučujúci: doc. Jozef Tiňo, PhD  

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Biblická história (PV) 

 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZBHA037 Názov predmetu:  Biblická história 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah: 2/0/0 týždeň  

Metóda: prezenčná  spolu 24 hodín  

Počet kreditov: 7 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester  

Stupeň štúdia:  3. doktorandský 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu: bez podmieňujúcich predmetov 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Ukončenie skúškou  

Priebežné hodnotenie:  

Záverečné hodnotenie: skúška 

Ukončené:  Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie 

hodnotenia B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D 

najmenej 61 bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov.. 

Cieľ predmetu: Absolvent bude pripravený kompetentne pracovať s gréckym biblickým 

textom 

Cieľom predmetu je pripraviť doktoranda na štúdium antických textov, ktorú sú zachované na 

manuskriptoch s nejednou textovou tradíciou.  

Výsledky vzdelávania:  

Študent je schopný:  

VV1 Pomenovať základné pojmy používané v historických prameňoch   relevantných pre 

výskum doktoranda. 

VV2  Objasniť cieľ používania historických prameňov pre exegézu relevantných textov. 

VV3 Aplikovať poznatky z historických prameňov pre vysvetlenie textov, ktoré sú 

predmetom výskumu doktoranda. 

VV4 Správne analyzovať historické pramene aby výsledky analýzy mohli byť 

zakomponované do celkovej štruktúry práce. 

VV5 Študovať a vyhodnotiť relevanciu historických prameňov pre výskum doktoranda.. 

VV6 Syntetizovať poznatky zo štúdia histórie relevantného obdobia pri samotnom písaní 

dizertačnej práce. 

Stručná osnova predmetu:  

1. Zadanie literatúry 

2-12 Samoštúdium doktoranda spojené s konzultáciami vedúceho práce 

13. Záverečná skúška 

Odporúčaná literatúra: Bude priradená v závislosti od témy 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický 

Poznámky: hodinová záťaž študenta predstavuje 100 hodín štúdia vrátane konzultácií (4 

kredity) a 3 kredity sú za prípravu na písomný test a úspešné absolvovanie testu.  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: doc. Jozef Tiňo, PhD 



 

 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

 

Vrcholné momenty v dejinách Cirkvi (PV) 

 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód  ZBHA0033 

 

Názov predmetu:  Vrcholné momenty v dejinách 

Cirkvi 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah: 2/0/0 týždeň  

Metóda: prezenčná  

Počet kreditov: 7 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

V priebehu semestra vypracuje seminárnu prácu v rozsahu 4-5 normostrán, v ktorej spracuje 

inú zlomovú udalosť z cirkevných dejín. 

Záverečné hodnotenie: seminárna práca 30, bodov, ústna skúška 70 bodov. 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Ukončenie skúškou 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B 

najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 bodov, 

na hodnotenie E najmenej 51 bodov.  

Cieľ predmetu: 

Cieľom prednášok a seminára je hlbšie poznanie niektorých zvolených vrcholných momentov 

z dejín, ich dopad na život Cirkvi a využitie kritického , pravdivého nezahmleného spôsobu 

poznávania na iné historické skutočnosti. 

Výsledky vzdelávania : 

VV1 Kriticky zhodnotiť prezentované vrcholné momenty 

VV2 Aplikovať postupy pri ich hodnotení na ďalšie zlomové momenty 

VV3 Popísať úlohu jednotlivých hlavných protagonistov týchto udalostí 

VV4 Hodnotiť a posúdiť dopad týchto udalostí na život celej Cirkvi 

VV5 Využiť poznatky pri súčasných krízových momentoch Cirkvi 

VV6 Zhodnotiť postoj Magistéria k niektorým dnešným problémom  

Stručná osnova predmetu:  

-  Oddelenie Cirkvi od synagógy 

-  Prechod od Romania ku Gothia: Ambróz, Augustín, Orózius 

- Salvián: optimizmus voči „Barbarom“: obrat tradičnej situácie 

- Avitus z Vienny (Burgunďan): Obrátenie Chlodovíka s jeho konzekvenciami historického 

prínosu: Galia prvorodená dcéra cirkvi: Avitus Chlodovíkovi: „vestra fides, nostra victoria 

est.“ 

- Dve nové civilizácie, odlišné a analogické: arabská civilizácia a civilizácia turecká. Zlom 

stredomorskej jednoty. Nový svet, nepreniknuteľný: nie „Gothia“, ale „Arábia“ 

- Objavenie Ameriky. Vzniknuté problémy… je dobytie legitímne? Ako sa správať k 

„Indiánom“? Sepúlveda… legitimita násilia 

- Las Casas a obrana Indiánov 

- Cesta nasledovania načrtnutá Františkom de Vitoriom 

- Pred liberalizmom a koncom „kresťanstva“: Montalembert a jeho príhovor v Malines, august 



 

 

1863 

. Vatikánska línia: odmietnutie Montalemberta načrtnuté Biliom 

- Následná evolúcia: od odlišovania medzi tézou a hypotézou po Dignitatis Humanae 

Odporúčaná literatúra:  

DOLINSKÝ, J.: Vrcholné momenty v dejinách Cirkvi. Trnava . Dobrá kniha, 2021 

DOLINSKY, J.: Dejiny Cirkvi. I. – IV. zv. Trnava: Dobrá kniha, 1996 – 2002. 

PIERINI, F.(ed): 100 Punti caldi della storia della Chiesa.Ciniselo Balsamo: Edizioni 

Paoline, 1986. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, taliansky 

Poznámky: hodinová záťaž študenta predstavuje 100 hodín štúdia vrátane konzultácií (4 

kredity) a 3 kredity sú za prípravu na písomný test a úspešné absolvovanie testu.  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: Mgr. PhDr. Peter Hunčaga, PhD, prednášajúci, skúšajúci 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Pomocné vedy historické (PV) 

 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZBHA031 Názov predmetu: Pomocné vedy historické 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah: 2/0/0 týždeň  

Metóda: prezenčná  

Počet kreditov: 7 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester  

Stupeň štúdia: 3.stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie:  

Záverečné hodnotenie: Ukončenie ústnou skúškou 

Spôsob ukončenia: Ústna skúška 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia 

B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 

bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov. 

 

Ciel predmetu:  

Výsledkom vzdelávania počas semestra je študentom histórie predstaviť základné pomocné 

vedy historické a schopnosť ich aplikovania na špecifické pramene. Zároveň je dôležité 

oboznámenie so základnou odbornou (aj zahraničnou) terminológiou pomocných vied 

historických. 

Výsledky vzdelávania   

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI 

VV1 Vie sa orientovať v archívnych materiáloch 

VV2 Kriticky zhodnotiť pramenný materiál potrebný k napísaniu práce. 

VV3 Vie využiť všetky dostupné zdroje k svojej tvorbe 

VV4 Hodnotiť a posúdiť prínos jednotlivých prameňov. 

VV5 Demonštrovať pochopenie a prínos materiálu. 

VV6 Vie využiť svoje poznatky na ďalší výskum 

Stručná osnova predmetu:  

- Diplomatika, paleografia,  

- Sfragistika, heraldika 

- Chronológia, genealógia,  

- Metrológia, munizmatika, 

 kodikológia, epigrafia,  

archivistika;  (hist. geografia, hist. štatistika, hist. demografia, ikonografia, moderné nosiče, 

vexikológia, faleristika a pod. )  

Odporúčaná literatúra:  

DOLINSKÝ, J.: Pomocné vedy historické. Trnava: Dobrá kniha, 2020. 

ZUBÁCKA, I. – ZEMENE, M.: Kapitoly z pomocných vied historických. Bratislava  2000. 

HLAVÁČEK, I. – KAŠPAR, J.: Vademecum  pomocných  věd historických. Praha 1998. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  slovenský 

Poznámky: 



 

 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: 

Mgr. PhDr. Peter Hunčaga, PhD, prednášajúci, skúšajúci, cvičiaci 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Slovenská archivistika (PV) 

 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZBHA031 Názov predmetu: Slovenská archivistika 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah: 2/0/0 týždeň  

Metóda: prezenčná  

Počet kreditov: 7 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester  

Stupeň štúdia: 3.stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Seminárna práca, v ktorej doktorand predstaví niektorí zo zvolených 

biskupských, rehoľných, prípadne farských archívov. 

. 

Záverečné hodnotenie: Ukončenie skúškou 

Spôsob ukončenia: seminárna práca 30 bodov, ústna skúška 70 bodov. 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia 

B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 

bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov. 

 

Ciel predmetu:  

Výsledkom vzdelávania počas semestra je študentom histórie predstaviť základné archívne 

pramene a ich  využitie pri koncipovaní práce. Zároveň je dôležité oboznámenie so základnou 

odbornou (aj zahraničnou) terminológiou pomocných vied historických. 

Výsledky vzdelávania   

VV1 Doktorand vie definovať úlohu archívneho výskumu v historických vedách  

VV2 Vie vysvetliť ako postupovať pri archívnom výskume. 

VV3 Vie demonštrovať ako archívny výskum prispieva k objasneniu zadania jeho výskumu  

VV4 Vie analyzovať archívne záznamy 

VV5 Vie syntetizovať poznatky získané archívnym výskumom s inými ostatnými 

informáciami relevantnými pre jeho výskum 

VV6 Vie aplikovať metódu archívneho výskumu.   

Stručná osnova predmetu:  

- Archívy Slovenskej republiky 

- Významné archívy pre cirkevné dejiny 

- Biskupské archívy 

- Archívy jednotlivých rehoľných spoločenstiev. 

  

Odporúčaná literatúra:  

DOLINSKÝ, J.: Pomocné vedy historické. Trnava: Dobrá kniha, 2020. 

ZUBÁCKA, I. – ZEMENE, M.: Kapitoly z pomocných vied historických. Bratislava  2000. 

HLAVÁČEK, I. – KAŠPAR, J.: Vademecum  pomocných  věd historických. Praha 1998. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  slovenský 

Poznámky: 



 

 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: 

Mgr. PhDr. Peter Hunčaga, PhD, prednášajúci, skúšajúci, cvičiaci 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Dejiny gréckokatolíkov na Slovensku (PV) 

 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZBHA030 Názov predmetu: Dejiny gréckokatolíkov na 

Slovensku 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah: 2/0/0 týždeň  

Metóda: prezenčná  

Počet kreditov: 7 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester  

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Ukončenie skúškou 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na ziskanie hodnotenia B 

najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 bodov, 

na hodnotenie E najmenej 51 bodov 

Podmienkou absolvovanie predmetu je aj realizácia nekontaktnej časti predmetu – 

samoštúdiom. Táto časť je realizovaná najmä: štúdiom odporúčanej literatúry a prípravou na 

záverečný test. 

Priebežné hodnotenie:  test 30 bodov 

Záverečné hodnotenie: Štandardné ukončenie – skúška  70 bodov 

Ukončené: ústnou skúškou 

Cieľ predmetu: 

Cieľom prednášok a samoštúdia 

Výsledky vzdelávania :  

Doktorand vie po dôkladnom oboznámení sa danej problematiky 

VV1 Kriticky zhodnotiť obdobie vzniku Užhorodskej únie 

VV1 Analyzovať vzťah Gréckokatolíckej cirkvi k pravosláviu 

VV3 Zostaviť hierarchicky jednotlivé kroky vedúce k vzniku Gr.-kat. cirkvi 

VV4 Zdôvodniť príčiny vyčlenenia z pravoslávia 

VV5 Urobiť rozbor celého procesu vyčlenenia 

VV6 Obhájiť, príčiny výhody a nevýhody 

Stručná osnova predmetu:  

– Cyrilometodské korene? 

 – Užhorodská únia 

- Vznik biskupstva v Užhorode 

 – Vznik biskupstva v Prešove  

– Postavenie v medzivojnovom období  

– Prešovský sobor 

– Snahy o obnovu Gréckokatolíckej cirkvi  

– Obnova 

– Vznik nových biskupstiev v Bratislave a v Košiciach  

Odporúčaná literatúra:  

DOLINSKY, J.: Cirkevné dejiny Slovenska I, Bratislava, 2000. 

DOLINSKY, J.: Cirkevné dejiny Slovenska II., Bratislava, 2009..   

ŠTURÁK, P.: Dejiny gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Prešov 



 

 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  slovenský 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  Mgr. PhDr. Peter Hunčaga, PhD, prednášajúci, skúšajúci, cvičiaci 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Identifikácia pastoračných výziev pomocou kvalitatívnych metód skúmania (PV) 

 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZPTA033 Názov predmetu: Identifikácia pastoračných 

výziev pomocou kvalitatívnych metód skúmania 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prezenčná 

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:0/2/0/týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 7 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné/Záverečné hodnotenie:  

Za aktívnu participáciu na seminári môže študent získať max. 20 bodov. Predmet bude 

ukončený odprezentovaním projektu s maximálnym hodnotením 80 bodov. Obsahom 

záverečnej prezentácie je pilotný výskum študentom vybranej pastoračnej problematiky 

pomocou jednej z kvalitatívnych výskumných metód..Z odprezentovaného projektu jepotrebné 

získať najmenej 31 bodov. 

Spôsob ukončenia: 

- Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia 

B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 

bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov 

Výsledky vzdelávania:  

Cieľom predmetu je nacvičiť používanie metód kvalitatívneho výskumu na identifikáciu 

pastoračných potrieb a následnému navrhnutiu adekvátnych pastoračných prístupov. Študent 

bude schopný: 

VV1 Kriticky analyzovať aktuálne pastoračné otázky 

VV2 Rozpoznať základné metodické postupy kvalitatívneho skúmania na konkrétnu 

problematiku 

VV3 Pomenovať silné a slabé stránky aplikácie jednotlivých metód kvalitatívneho výskumu 

na vybraný pastoračný problém 

VV4 Kategorizovať poznatky na základe interpretácie získaných dát 

VV5 Kriticky vyhodnotiť efektivitu a prínos jednotlivých pastoračných prístupov 

vychádzajúcich z interpretácie získaných dát 

VV6 Aplikovať vybrané pastoračné prístupy na konkrétny problém v praxi 

Stručná osnova predmetu:  

- Teologické východiská pastoračného skúmania - Metódy kvalitatívneho skúmania 

- Riadené individuálne rozhovory, fókusové skupiny – Pozorovanie- Experiment 

- Nácvik interpretácie získaných dát -Nácvik návrhu pastoračných prístupov na základe 

získaných poznatkov z interpretácie dát 

Odporúčaná literatúra:  

SILVERMAN, D. Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava: Ikar, 2005 

http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/index.php/kapitoly/vyskumne-metody.php?id=i10 

Gaudium et Spes in : Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu: Trnava : SSV, 2020 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  



 

 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: doc. Dr. theol. Jozef  Žuffa 

Dátum poslednej zmeny: 13.12.2021 

Schválil:  prof. Dr. theol. Miloš Lichner, PhD. 

 



 

 

Pastoračné plánovanie vo farských komunitách (PV) 

 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZPTA031 Názov predmetu:  

Pastoračné plánovanie vo farských komunitách 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:1/1/0/týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 7 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie:  

Študent bude v priebehu semestra získavať vedomosti o existujúcich pastoračných plánoch 

a metódach ich tvorby na základe viacerých prípadových štúdií. V rámci prípravy na 

jednotlivé semináre sa bude realizovať nekontaktná časť vyučovania – samoštúdiom. Táto 

časť sa bude realizovať najmä cez analýzu vybraných pastoračných plánov farností a diecéz 

viacerých krajín v Európe a USA. Za aktívnu participáciu na seminári môže študent získať 

max. 20 bodov. 

Záverečné hodnotenie:  

- Predmet bude ukončený odprezentovaním projektu s maximálnym hodnotením 80 bodov. 

Z odprezentovaného projektu je potrebné získať najmenej 31 bodov. 

Spôsob ukončenia: 

- Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia 

B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 

bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov 

Výsledky vzdelávania:  

Cieľom predmetu je predstaviť metódy pastoračného plánovania a získať vedomosti 

o metódach ich tvorby.  

Študent bude schopný: 

VV1 Kriticky analyzovať prípadové štúdie existujúcich pastoračných plánov 

VV2 Rozpoznať základné metodické postupy jednotlivých prípadových štúdií 

VV3 Pomenovať silné a slabé stránky jednotlivých prípadových štúdií pastoračných plánov 

VV4 Kategorizovať pastoračné plány podľa prístupov tvorby „zhora“ alebo „zdola“ 

VV5 Kriticky vyhodnotiť efektivitu a prínos pastoračného plánovania pre život komunity 

VV6 Aplikovať v praxi postupy tvorby pastoračného plánovania 

Stručná osnova predmetu:  

- Teologické východiská pastoračného plánovania 

- Biblické východiská pastoračného plánovania 

- Organizačné procesy komunít 

- Metódy plánovania 

- Aplikačné postupy  

Odporúčaná literatúra:  

Jozef Žuffa, Zdeno Pupík : Vidieť, hodnotiť, konať. Pastoračné plánovanie vo farnostiach ; 1. 

vyd. Trnava : Dobrá kniha, 2015. 

KBS, Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007-2013 : Trnava : SSV, 2007 



 

 

Gaudium et Spes in : Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu: Trnava : SSV, 2020 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: doc. Dr. theol. Jozef  Žuffa 

Dátum poslednej zmeny: 13.12.2021 

Schválil: prof. Dr. theol. Miloš Lichner, PhD. 

 



 

 

Personálny manažment farských komunít (PV) 

 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZPTA032 Názov predmetu: Personálny manažment farských 

komunít 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:0/2/0/týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 7 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné/Záverečné hodnotenie:  

Za aktívnu participáciu na seminári môže študent získať max. 20 bodov. Predmet bude 

ukončený odprezentovaním projektu s maximálnym hodnotením 80 bodov. Obsahom 

záverečnej prezentácie je pilotný výskum študentom vybranej pastoračnej problematiky 

pomocou jednej z kvalitatívnych výskumných metód. 

Z odprezentovaného projektu je 

potrebné získať najmenej 31 bodov. 

Spôsob ukončenia: 

- Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia 

B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 

bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov 

Cieľ premetu: 

Cieľom predmetu je získanie prehľadu o procesoch riadenia ľudí v neformálnych 

organizačných jednotkách, ktoré tvoria farské spoločenstvá.  

Výsledky vzdelávania: Študent bude schopný: 

VV1 Kriticky analyzovať organizačné procesy farských spoločenstiev. 

VV2 Rozpoznať základné metódy riadenia ľudí na základe ich motivácie a činnosti 

VV3 Pomenovať aktuálne potreby manažmentu ľudí 

VV4Kategorizovať poznatky na základe práce s prípadovými štúdiami 

VV5Kriticky vyhodnotiť efektivitu riadenia organizačných procesov vo farských 

spoločenstvách 

VV6 Aplikovať poznatky organizačných procesov do pastoračnej praxe 

Stručná osnova predmetu:  

- Výber vhodných spolupracovníkov pre riadenie farského spoločenstva 

- Faktory vedúce k spokojnosti alebo nespokojnosti členov farských spoločenstiev 

- Organizačná kultúra, jej spolutvorenie a formovanie 

- Vzdelávanie a rozvoj členov farských komunít 

Odporúčaná literatúra:  

SILVERMAN, D. Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava: Ikar, 2005 

http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/index.php/kapitoly/vyskumne-metody.php?id=i10 

Gaudium et Spes in : Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu: Trnava : SSV, 2020 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  



 

 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: doc. Dr. theol. Jozef  Žuffa 

Dátum poslednej zmeny: 13.12.2021 

Schválil: prof. Dr. theol. Miloš Lichner, PhD. 

 



 

 

Synodálne procesy v Katolíckej cirkvi (PV) 

 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZPTA030 Názov predmetu: Synodálne procesy v Katolíckej 

cirkvi 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:1/1/0/týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 7 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie:  

Študent bude v priebehu semestra získavať vedomosti o priebehu, skúsenostiach a dopadoch 

synodálnych procesov v Katolíckej cirkvi na globálnej, národnej a diecéznej úrovni. V rámci 

prípravy na jednotlivé semináre sa bude realizovať nekontaktná časť vyučovania – 

samoštúdiom. Táto časť sa bude realizovať najmä cez analýzu vybraných dokumentov 

celocirkevnej synody, ktorá začala v roku 2021. Za aktívnu participáciu na seminári môže 

študent získať max. 20 bodov. 

Záverečné hodnotenie:  

- Predmet bude ukončený odprezentovaním vypracovanej prezentácie vybraného tematického 

okruhu celosvetovej synody z roku 2021-23 s maximálnym hodnotením 80 bodov. 

Z odprezentovanej prezentácie je potrebné získať najmenej 31 bodov. 

Spôsob ukončenia: 

- Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia 

B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 

bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov 

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je predstaviť metódy synodálnych procesov a získať vedomosti o ich 

dopadoch na globálnej a národných úrovniach.  

Výsledky vzdelávania:  

Študent bude schopný: 

VV1 Kriticky analyzovať synodálny proces v jeho postupoch, tematických okruhoch a 

riešeniach 

VV2 Rozpoznať základné metodické postupy jednotlivých prístupov k synode na národných 

úrovniach 

VV3 Pomenovať silné a slabé stránky zapojenia sa vybraných krajín do synody 

VV4 Kategorizovať dopady synodálnych čiastkových a celkových záverov 

VV5 Kriticky vyhodnotiť efektivitu a prínos jednotlivých národných cirkví počas synody 

2021 

VV6 Aplikovať vybranú metódu realizácie synodálnych výziev na miestnu komunitu 

Stručná osnova predmetu:  

- Teologické východiská synodálnych procesov 

- Tematické okruhy synod v histórii Kat. cirkvi 

- Metóda celocirkevnej synody začatej v roku 2021 

- Prístupy a metódy jednotlivých krajín k zapojeniu sa do synody na národnej úrovni 



 

 

Odporúčaná literatúra:  

Jozef Žuffa, Zdeno Pupík : Vidieť, hodnotiť, konať. Pastoračné plánovanie vo farnostiach ; 1. 

vyd. Trnava : Dobrá kniha, 2015. 

www.synoda.sk 

Gaudium et Spes in : Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu: Trnava : SSV, 2020 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: doc. Dr. theol. Jozef  Žuffa 

Dátum poslednej zmeny: 13.12.2021 

Schválil: prof. Dr. theol. Miloš Lichner, PhD. 

 



 

 

Morálna teológia pre 3. tisícročie (PV) 

 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZSTA034 Názov predmetu:  Morálna teológia pre 

3. tisícročie  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:1/2/0/týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 36 hodín 

Počet kreditov: 7  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Predmet pozostáva z prednáškovej časti a seminára. Podmienkou absolvovanie predmetu je aj 

realizácia nekontaktnej časti predmetu – samoštúdiom. Táto časť je realizovaná najmä: 

štúdiom odporúčanej literatúry, čo neskôr predstaví prezentovaním seminárnej práce  v rozsahu 

3 normostrán na zvolenú tému, a realizuje v príprave na skúšku. Za seminárnu prácu a jej 

prezentáciu bude možno získať 50 bodov. Pre absolvovanie kurzu je potrebné získať za 

seminárnu prácu min. 25 bodov 

Záverečné hodnotenie: ústne skúšanie 

Spôsob ukončenia: ústna skúška 

Kurz bude ukončený ústnou skúškou .Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 

91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, 

na hodnotenie D najmenej 61 bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov 

Ciel predmetu: Umožniť študentovi, na základe osvojenia si nosných poznatkov špecifických 

teologických myšlienkových prúdov v teológii 20. storočia, náležite vyjadriť mravno-morálny 

aspekt tak, aby pomocou nich a nových výziev Ducha cez jednotlivca a spoločenstvo dokázal 

zaujať kvalifikovaný postoj k dianiu v zložitých životných, sociálnych a spoločenských 

otázkach. 

Výsledky vzdelávania (VV):  

VV1 Vymenovať a predstaviť špecifické myšlienkové prúdy v teológii 20. storočia. 

VV2 Vysvetliť súvislosti, prípravu a prínos Druhého vatikánskeho koncilu pre morálnu 

teológiu. 

VV3 Delineovať a aplikovať koncilové výzvy v súčasnom období. 

VV4 Analyzovať inovačnú víziu dokumentov Tertio millennio adveniente a Novo millennio 

ineunte. 

VV5 Zhrnúť súbor nadobudnutých poznatkov a pochopených súvislostí s ohľadom na ich 

premietnutie do prítomnosti a budúcnosti. 

VV6 Posúdiť a zhodnotiť špecifiká súčasnej morálnej teológie pre víziu v treťom tisícročí. 

Stručná osnova predmetu:  

- Úvodný rámec problematiky. 

- Retrospektívny pohľad. 

- Špecifiká v období Druhého vatikánskeho koncilu. 

- Hodnotenia Druhého vatikánskeho koncilu vo vybraných otázkach s odstupom času. 

- Aktuálnosť Druhého vatikánskeho koncilu. 

- Druhý vatikánsky koncil v premietnutí do prítomnosti. 

- Vybrané otázky problematík podľa interpretácie dokumentov Magistéria. 



 

 

- Tertio millennio adveniente. 

- Novo millennio ineunte. 

- Nový rámec špekulatívneho charakteru. 

- Konkluzívne zhodnotenie. 

Odporúčaná literatúra:  

PESCH, O. H.: Druhý vatikánsky koncil. Praha : Vyšehrad 1996. 

JÁN PAVOL II.: Tertio millennio adveniente. Trnava : SSV, 1995. 

JÁN PAVOL II.: Novo millennio ineunte. Trnava : SSV, 2001. 

BENEDIKT XVI.: Deus caritas est . Trnava : SSV, 2005. 

BENEDIKT XVI.: Caritas in veritate. Trnava : SSV, 2009. 

PÁPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISIA: BIBLIA A MORÁLKA. Biblické korene kresťanskej 

činnosti. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2009  
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:   

ThDr. Ing. Milan Urbančok, PhD., prednášajúci, skúšajúci 

Dátum poslednej zmeny: 12.12.2021 

Schválil: prof. Dr. theol. Miloš Lichner, PhD 

 



 

 

Analýza sociálnych dokumentov Magistéria (PV) 

 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZSTA035 Názov predmetu: Analýza sociálnych dokumentov 

Magistéria  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:1/2/0/týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 36 hodín 

Počet kreditov: 7 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Predmet pozostáva z prednáškovej časti a seminára. Podmienkou absolvovanie predmetu je aj 

realizácia nekontaktnej časti predmetu – samoštúdiom. Táto časť je realizovaná najmä: 

štúdiom odporúčanej literatúry, čo neskôr predstaví prezentovaním seminárnej práce  v rozsahu 

3 normostrán na zvolenú tému, a realizuje v príprave na skúšku. Za seminárnu prácu a jej 

prezentáciu bude možno získať 50 bodov. Pre absolvovanie kurzu je potrebné získať za 

seminárnu prácu min. 25 bodov 

Záverečné hodnotenie: ústne skúšanie 

Spôsob ukončenia: ústna skúška 

Kurz bude ukončený ústnou skúškou .Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 

91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, 

na hodnotenie D najmenej 61 bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov 

Výsledky vzdelávania (VV):  

V nadväznosti na kultúrno-sociálne okolnosti niektorých vážnych problémov, primäť študenta 

doktorandského štúdia prepracovať sa k náležitejšej vízii a následne k schopnosti analyzovať 

situáciu a zaujať adekvátny postoj i v zložitých situáciách spoločensko-sociálneho diania. 

VV1 Uviesť prvky inovovanej vízie pohľadu na problematiku sociálnej činnosti Cirkvi. 

VV2 Rozlíšiť špecifiká „sociálneho evanjelia“ v aspekte teologickej interpretácie. 

VV3 Aplikovať kritérium spravodlivosti, solidarity a lásky na rozvoj sociálneho, kultúrneho, 

ekonomického i politického rozmeru života 

VV4 Samostatne vypracovať rozbor niektorých sociálnych dokumentov Magistéria 

VV5 Na základe predchádzajúcej analýzy synteticky interpretovať aspekty posunu v hľadaní 

riešenia problematiky adekvátneho pohľadu na sociálnu činnosť Cirkvi. 

VV6 Zaujať adekvátny postoj v zložitých situáciách spoločensko-sociálneho diania. 

Stručná osnova predmetu:  

- Špecifikácia angažovania sa Cirkvi v eticko-sociálnej oblasti. 

- Sociálna náuka Cirkvi ako služba pravde a koncepty sociálnej problematiky. 

- Teologická impostácia ľudských práv v sociálnych encyklikách a špecifikácia princípov. 

- Analýza sociálnych dokumentov šesťdesiatych rokov 20. storočia. 

- Analýza sociálnych dokumentov sedemdesiatych rokov 20. storočia. 

- Analýza sociálnych dokumentov osemdesiatych rokov 20. storočia. 

- Analýza sociálnych dokumentov deväťdesiatych rokov 20. storočia. 

- Analýza sociálnych dokumentov Benedikta XVI. 

- Konkluzívne zhodnotenia. 

Odporúčaná literatúra:  



 

 

BENEDIKT XVI.: Deus caritas est. Trnava : SSV, 2005. 

Pápežská rada pre spravodlivosť a pokoj: Kompendium sociálnej náuky Cirkvi. Trnava : SSV, 

2008. 

BENEDIKT XVI.: Caritas in veritate. Trnava : SSV, 2009. 

KÚTNY, I.: Vybrané kapitoly k štúdiu sociálnej náuky Cirkvi. Bratislava - Nitra : RKCMBF 

UK, 2003. 

ŠRAJER, J.:  Křehká tvář rozvoje v globalizovaném světě.   Praha:   Nakladatelství Lidové 

noviny, 2017 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  ThDr. Ing. Milan Urbančok, PhD., prednášajúci, skúšajúci 

Dátum poslednej zmeny: 12.12.2021 

Schválil: prof. Dr. theol. Miloš Lichner, PhD 

 



 

 

Svedomie v dokumentoch Magistéria (PV) 

 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZSTA030 Názov predmetu: Svedomie v dokumentoch 

Magistéria  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:1/2/0/týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 36 hodín 

Počet kreditov: 7  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Predmet pozostáva z prednáškovej časti a seminára. Podmienkou absolvovanie predmetu je aj 

realizácia nekontaktnej časti predmetu – samoštúdiom. Táto časť je realizovaná najmä: 

štúdiom odporúčanej literatúry, čo neskôr predstaví prezentovaním seminárnej práce  v rozsahu 

3 normostrán na zvolenú tému, a realizuje v príprave na skúšku. Za seminárnu prácu a jej 

prezentáciu bude možno získať 50 bodov. Pre absolvovanie kurzu je potrebné získať za 

seminárnu prácu min. 25 bodov 

Záverečné hodnotenie: ústne skúšanie 

Spôsob ukončenia: ústna skúška 

Kurz bude ukončený ústnou skúškou .Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 

91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, 

na hodnotenie D najmenej 61 bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov 

Cieľ predmetu: Predstaviť koncepciu problematiky svedomia, jeho záväznosti a zároveň 

nescudziteľnosti. Poukázať na aspekt posunu v hľadaní riešenia a prezentácie osobnej 

morálnej zodpovednosti v zložitej spoločensko-náboženskej situácii druhej polovice 

dvadsiateho storočia, interpretujúc niektoré dokumenty Magistéria a významných autorov od 

druhej polovice dvadsiateho storočia. 

Výsledky vzdelávania (VV):  

VV1 Uviesť prvky definície svedomia v nadväznosti na dokumenty Magistéria druhej 

polovice dvadsiateho storočia. 

VV2 Porovnať nazeranie na svedomie kresťanskej morálnej filozofie a morálnej teológie. 

VV3 Aplikovať kritérium reciprocity a nescudziteľnosti svedomia. 

VV4 Rozobrať niektoré dokumenty Magistéria a vybraných významných autorov od druhej 

polovice dvadsiateho storočia v perspektíve náuky o svedomí. 

VV5 Na základe predchádzajúcej analýzy zhrnúť aspekty posunu v interpretácii svedomia. 

VV6 Zdôvodniť a obhájiť aspekt osobnej morálnej zodpovednosti v zložitej spoločensko-

náboženskej situácii. 

Stručná osnova predmetu:  

- Morálne svedomie a jeho dôstojnosť v kontexte Magistéria v polovici minulého storočia. 

-. Špecifikácia svedomia v dokumentoch Druhého vatikánskeho koncilu. 

- Podrobná analýza Gaudium et spes 16. 

- Problematika svedomia v encyklike Veritatis splendor. 

- Trinitárna koncepcia v encyklike Dominum et vivificantem. 

-  Špekulatívne aspekty pohľadu na svedomie niektorých významných autorov. 

Odporúčaná literatúra:  



 

 

Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu. Trnava : SSV, 2008. 

JÁN PAVOL II.: Dominum et vivificantem. Rím : SUSCM, 1988. 

JÁN PAVOL II.: Veritatis splendor. Trnava : SSV, 1994. 

KÚTNY, I.: Bytostná dimenzia svedomia človeka. Rím - Bratislava - Nitra : SUSCM - RK 

CMBF UK, 2001. 

KÚTNY, I. (ed.): Špecifické aspekty svedomia v rozvoji osoby a spoločnosti. Bratislava - Nitra 

: RKCMBF UK, 2007. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  ThDr. Ing. Milan Urbančok, PhD., prednášajúci, skúšajúci 

Dátum poslednej zmeny: 12.12.2021 

Schválil: prof. Dr. theol. Miloš Lichner, PhD 

 



 

 

Morálny aspekt nerozlučiteľnosti manželstva (PV) 

 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZSTA036 Názov predmetu: Morálny aspekt 

nerozlučiteľnosti manželstva  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:1/2/0/týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 36 hodín 

Počet kreditov: 7  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Predmet pozostáva z prednáškovej časti a seminára. Podmienkou absolvovanie predmetu je aj 

realizácia nekontaktnej časti predmetu – samoštúdiom. Táto časť je realizovaná najmä: 

štúdiom odporúčanej literatúry, čo neskôr predstaví prezentovaním seminárnej práce  v rozsahu 

3 normostrán na zvolenú tému, a realizuje v príprave na skúšku. Za seminárnu prácu a jej 

prezentáciu bude možno získať 50 bodov. Pre absolvovanie kurzu je potrebné získať za 

seminárnu prácu min. 25 bodov 

Záverečné hodnotenie: ústne skúšanie 

Spôsob ukončenia: ústna skúška 

Kurz bude ukončený ústnou skúškou .Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 

91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, 

na hodnotenie D najmenej 61 bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov 

Cieľom predmetu je na jednej strane objasniť predovšetkým morálny aspekt nazerania na 

manželstvo, jeho nerozlučiteľnosť ako aj jeho špecifický rámec pre vytvorenie náležitých 

podmienok rozvoja jednotlivcov vytvárajúcich jednotu dvoch a ovocia ich lásky. Na druhej 

strane v prihliadnutí na aspekt postmoderného konceptu nazerania na manželstvo primäť 

študenta, doktoranda danej formy štúdia, k náležitejšiemu rozlišovaniu a zhodnoteniu 

kvalitatívnych faktorov rôznych konceptov a pohľadov. 

 

Výsledky vzdelávania (VV):  

VV1 Pomenovať špecifické danosti pre uzavretie platného zväzku, v ktorom sa realizuje dar 

sexuality. 

VV2 Objasniť morálny aspekt nazerania na manželstvo, jeho nerozlučiteľnosť, ako aj na jeho 

špecifický rámec pre vytvorenie náležitých podmienok rozvoja jednotlivcov vytvárajúcich 

jednotu dvoch a ovocia ich lásky. 

VV3 Aplikovať koncilové a niektoré vyjadrenia Magistéria o nerozlučnosti manželstva. 

VV4 Rozdiferencovať jednotlivé „kroky“ v prípade radikálnej formy krachu spoločnej cesty 

dvoch. 

VV5 Navrhnúť rôzne možnosti riešenia situácie radikálnej formy krachu spoločnej cesty 

dvoch s dôrazom na špecifikum ľudskej dôstojnosti. 

VV6 Zhodnotiť kvalitatívne faktory rôznych konceptov a pohľadov na morálny aspekt 

nerozlučiteľnosti manželstva. 

Stručná osnova predmetu:  

- Špecifické danosti pre uzavretie platného zväzku, v ktorom sa realizuje dar sexuality. 



 

 

- Mravno-morálny aspekt jednoty dvoch postupne napĺňajúc cestu lásky k cieľu. 

- Nerozlučiteľnosť platného manželského zväzku. 

- Partikulárne vyjadrenia nerozlučiteľnosti. 

- Výnimočné postoje k nerozlučiteľnosti v kontexte učenia Magistéria. 

- Delineácia jednotlivých „krokov“ v prípade radikálnej formy krachu spoločnej cesty dvoch. 

- Špecifikácia možností riešenia. 

Odporúčaná literatúra:  

VIDAL, M.: Manuale di etica teologica 2, parte seconda, Morale dell'amore e della sessualitá. 

Assisi : Cittadella Editrice, 1996.  

SPADARO, A. (ed.): La famiglia, ospedale da campo. Brescia : Queriniana, 2015 

DIANIN, G.: Accompagnare, integrare, discernere. Riflessioni sul capitolo VIII di Amoris 

laetitia In: Studia Patavina, Anno LXIV - n. 2 Maggio-Agosto 2017 

Kódex kánonického práva. Trnava : SSV, 2001. 

KASPER. W.: PAPA FRANCESCO – La rivoluzione della tenerezza e dell´amore: Radici 

teologiche e prospettive pastorali. Brescia: QUERINIANA 2015 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk , taliansky 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  ThDr. Ing. Milan Urbančok, PhD., prednášajúci, skúšajúci 

Dátum poslednej zmeny: 12.12.2021 

Schválil: prof. Dr. theol. Miloš Lichner, PhD 

 



 

 

Moderná fundamentálna teológia  (PV) 

 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZST30002 Názov predmetu: Moderná fundamentálna 

teológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:0/2/0/týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 7  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester  

Stupeň štúdia: 3. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Záverečné hodnotenie: Študent získa kredity za seminárnu prácu (40 bodov) a za skúšku (60 

bodov). Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 95 bodov, na získanie 

hodnotenia B najmenej 85 bodov, na získanie hodnotenia C najmenej 75 bodov, na získanie 

hodnotenia D najmenej 70 bodov, na získanie hodnotenia E najmenej 65 bodov. Kredity 

nebudú udelené študentovi, ktorý za časť hodnotenia skúšky získa 0 bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Študent bude schopný: 

- Definovať pojmy a témy pokoncilovej fundamentálnej teológie 

- Vysvetliť proces od apologetiky k fundamentálnej teológii 

- Demonštrovať schopnosť reflexie o zdôvodnení kresťanskej viery kladením otázok 

- Analyzovať potreby dnešného človeka a sveta pre transcendentno súčasnými pochybnosťami 

viery 

- Zhrnúť ponuky dnešnej fundamentálnej teológie pre hľadajúcich Boha 

- Zhodnotiť prínos a prístup modernej fundamentálnej teológie v kontakte s dnešným svetom  

Stručná osnova predmetu:  
- Úvodná prednáška 

- Disciplína apologetiky v rôznych obdobiach teológie v kontakte so svetom na pozadí sebachápania Cirkvi 

- Analýza textu K. Rahnera a diskusia 

- Pokračovanie v interpretácii textu 

- Analýza textu J, Ratzingera a diskusia 

- Pokračovanie v interpretácii textu 

- Analýza textu Waldenfelsa a diskusia 

- Pokračovanie v interpretácii textu 

- Analýza textu Friesa a diskusia 

- Analýza textu Newmana a diskusia 

- Zhrnutie nových prístupov modernej fundamentálnej teológie 

- Prezentácia vyhotovených prác a diskusia o obnove teologického myslenia, ako aj 

o sebareflexii Cirkvi, pomocou dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu 

Odporúčaná literatúra:  

RAHNER, K.: Základy křesťanské víry. Svitavy: Trinitas, 2003. 

RATZINGER, J.: Principles of Catholic Theology. Building Stines fora Fundamental 

Theology. San Francisco 1987.   

WALDENFELS, H.: Kontextová fundamentální teologie. Praha 2000. 

FRIES, H.: Fundamental Theology. Washington 1996. 



 

 

NEWMAN, J. H.: Essay in Aid of a Grammar of Assent. Notre Dame 1992. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický jazyk  

Poznámky: Celková časová záťaž študenta: 175 hod., 24 hod prezenčná výučba, 80 hod 

samoštúdium textov, 71 hod príprava na záverečnú skúšku 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a B c d E f 
 

Vyučujúci: prof. Dr. theol. Gloria Braunsteiner, PhD 

Dátum poslednej zmeny: 1.12.2021 

Schválil: prof. Dr. theol. Miloš Lichner, PhD 

 



 

 

Pripravovatelia Druhého vatikánskeho koncilu (PV) 

 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZSTA031 Názov predmetu: Pripravovatelia Druhého 

vatikánskeho koncilu 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:   

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:0/2/0/týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 7 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester  

Stupeň štúdia: 3. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Záverečné hodnotenie: Študent získa kredity za seminárnu prácu (40 bodov) a za skúšku (60 

bodov). Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 95 bodov, na získanie 

hodnotenia B najmenej 85 bodov, na získanie hodnotenia C najmenej 75 bodov, na získanie 

hodnotenia D najmenej 70 bodov, na získanie hodnotenia E najmenej 65 bodov. Kredity 

nebudú udelené študentovi, ktorý za časť hodnotenia skúšky získa 0 bodov. 

Výsledky vzdelávania: Študent bude schopný: 

VV1 Doktorand má byť schopný definovať základné témy v teológii, ktoré pripravili priebeh 

Koncilu. 

VV2 Ako budúci teológ má doktorand analyzovať a vniknúť do myslenia veľkých osobností v 

teológii, ktorí ovplyvnili rôzne prúdy na Koncile. 

VV3 Doktorand má preukázať schopnosť argumentovať, prečo znalosť dokumentov Koncilu 

dáva nevyhnutnú orientáciu dnešnej systematickej teológii. 

VV4 Vie rozoznať ducha Koncilu od „koncilu médií“ (Benedikt XVI.). 

VV5 Po ukončení predmetu doktorand má zhrnúť závery pre myslenie, ktoré napomáha 

jednotu Cirkvi naproti tendenciám, ktoré popierajú Druhý vatikánsky koncil. 

VV6  Má vedieť zhodnotiť a argumentovať, prečo je dôležité budovať teológiu a Cirkev vo 

svete pomocou poznania vývinu systematickej teológie od pripravujúcej generácie Koncilu. 

Stručná osnova predmetu: 

- Úvodná prednáška 

- Črty novoscholastickej teológie 

- Teologické prúdy v 20. storočí, ktoré predchádzali Druhý vatikánsky koncil 

- Sebachápanie Cirkvi v prvej polovici 20. storočia  

- Analýza textu H. de Lubaca a diskusia 

- Pokračovanie v interpretácii textu 

- Y. Congar a jeho prínos k priebehu Koncilu 

- Analýza textu Congara a diskusia 

- Pokračovanie a interpretácia textu 

- Prínos J. Ratzingera k príprave a priebehu Koncilu  

- Analýza textu a diskusia 

- Prezentácia vyhotovených prác a diskusia o obnove teologického myslenia, ako aj 

o sebareflexii Cirkvi 

Odporúčaná literatúra: 

Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu. Trnava: SSV 2008. 

LUBAC, H. de: The Drama of Atheist Humanism. San Francisco: Ignatius Press 1995. 



 

 

LUBAC, H. de: Zápas s Bohom. Trnava: SSV, 1947. 

CONGAR, Y.: Lay People in the Church. London: Westminster 1985. 

BEAL, Rose M.: Mystery of the Church, People of God. Y. Congar´s Ecclesiology as a Path 

to Vatican II. Washington: The Catholic University of America Press 2014. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický 

Poznámky: Celková časová záťaž študenta: 175 hod., 24 hod prezenčná výučba, 80 hod 

samoštúdium textov, 71 hod príprava na záverečnú skúšku 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: prof. Dr. theol. Gloria Braunsteiner, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 1.12.2021 

Schválil:  prof. Dr. theol. Miloš Lichner, PhD 

 



 

 

Súčasná dogmatická teológia (PV) 

 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZSTA032 Názov predmetu: Súčasná dogmatická teológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:0/1/0/týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 12 hodín 

Počet kreditov: 7 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester  

Stupeň štúdia: 3. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Záverečné hodnotenie: Študent získa kredity za seminárnu prácu (40 bodov) a za skúšku (60 

bodov). Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 95 bodov, na získanie 

hodnotenia B najmenej 85 bodov, na získanie hodnotenia C najmenej 75 bodov, na získanie 

hodnotenia D najmenej 70 bodov, na získanie hodnotenia E najmenej 65 bodov. Kredity 

nebudú udelené študentovi, ktorý za časť hodnotenia skúšky získa 0 bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Študent bude schopný: 

VV1Definovať pojmy a témy pokoncilovej dogmatickej teológie 

VV2 Vysvetliť proces od novoscholastickej k súčasnej dogmatickej teológii 

VV3 Demonštrovať schopnosť reflexie viery kladením otázok spôsobom systematického 

myslenia 

VV4 Analyzovať texty vzhľadom na otázky dnešného človeka vo vzťahu k Bohu a svetu v 

premene  

VV5 Zhrnúť ponuky dnešnej dogmatickej teológie pre skeptikov, agnostikov a hľadajúcich 

Boha 

VV6 Zhodnotiť prínos a prístup modernej reflektujúcej dogmatickej teológie v kontakte 

s dnešným svetom veriacich aj neveriacich 

Stručná osnova predmetu: 

- Úvodná prednáška 

- Novoscholastická dogmatika a spásnodejinná dogmatika 

- Kasper, Küng, Kehl. Balthasar, Rahner, Ratzinger, Chenu, Danielou, Congar, Lubac, 

súčasné významné osobnosti v dogmatickej teológii 

- Analýza textu J. Ratzingera a diskusia 

- Pokračovanie v interpretácii textu 

- Analýza textu H.U. von Balthasara a diskusia 

- Pokračovanie v interpretácii textu 

- Analýza textu W. Kaspera a diskusia 

- Pokračovanie v interpretácii textu 

- Analýza dokumentu MTK „Teológia dnes“ a diskusia 

- Zhrnutie prístupov a spôsobu myslenia súčasnej dogmatiky 

- Prezentácia vyhotovených prác a diskusia o obnove teologického myslenia, ako aj 

o sebareflexii Cirkvi vo svete 

Odporúčaná literatúra: 

GIBELLINI, R.: Teológia XX. storočia. Prešov 1999. 

Dokumenty druhého vatikánskeho koncilu. Trnava : SSV, 1996. 



 

 

Mezinárodní teologická komise: Teologie dnes. Perspektivy, principy a kritéria. Olomouc 

2012. 

RATZINGER, J.: Dogma and Preaching. San Francisco 2011. 

BALTHASAR, H.U. von: Teológia troch dní. Trnava 2009. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický jazyk  

Poznámky: Celková časová záťaž študenta: 175 hod., 24 hod prezenčná výučba, 80 hod 

samoštúdium textov, 71 hod príprava na záverečnú skúšku 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: Prof. Dr. theol. Gloria Braunsteiner, PhD 

Dátum poslednej zmeny: 1.12.2021 

Schválil:  prof. Dr. theol. Miloš Lichner, PhD 

 



 

 

Prvý a Druhý vatikánsky koncil: analýza vybraných pojmov (PV) 

 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZSTA037 Názov predmetu: Prvý a Druhý vatikánsky koncil: 

analýza vybraných pojmov 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:1/2/0/týždeň  

Metóda: prezenčná spolu  13 hodín 

Počet kreditov: 7 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester  

Stupeň štúdia: 3. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Záverečné hodnotenie: Predmet pozostáva z prednáškovej časti, ktorá sa týka analýzy textov 

dvoch ostatných ekumenických koncilov a zo seminárnej časti, ktorá je zameraná na vedecké 

uchopenie problematiky. V priebehu semestra študent vypracuje jednu písomnú tému. Cieľ 

seminára nespočíva iba v prezentovaní danej témy, ale aj vo formulovaní otázok a moderovaní 

krátkej diskusie a reflexie so študentmi. Seminár bude hodnotení  na základe spracovania 

danej témy a jej prezentácie (25 bodov/ a schopnosti viesť diskusiu na danú tému /10 bodov/ a 

schopnosti viesť diskusiu na danú tému (10 bodov. Hodnotená bude aj aktívna účasť 

študentov na seminári (15 bodov).  

Kurz bude ukončený ústnou skúškou s maximálnym hodnotením 50 bodov. 

Spôsob ukončenia 

- Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B 

najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 bodov, 

na hodnotenie E najmenej 51 bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Študent bude schopný: získať teoretické a praktické návody v teológii. 

VV1 Kriticky definovať základné pojmy týkajúce sa 1. a 2. vatikánskeho koncilu. 

VV2 Identifikovať problematiku vývoja dogiem v kontexte ekumenických koncilov. 

VV3 Zhodnotiť a rozoznať pravé a nesprávne interpretačné kontinuity a diskontinuity. 

VV4 Vedieť racionálne argumentovať o základných teologických témach koncilov. 

VV5 Demonštrovať pochopenie postupu pri vedeckej teologickej rozprave na túto tému.  

VV6 Identifikovať a kriticky zhodnotiť základné spoločenské a rozdielne pohľady na danú 

tému. 

Stručná osnova predmetu: 

- Postava Ježiša Krista v kontexte iných náboženských systémov 

- Teológia spásy v iných náboženstvách 

- Základné princípy funjcamentalizmuj 

- Základné princípy dialógu zo židmi 

- Abrahámovské náboženstvá v kontexte kresťanského unierzalizmu 

Odporúčaná literatúra: 

LICHNER, M.: Prítomnosť myslenia cirkevných otcov na Druhom  vtikánskom koncile. In: 

Teologický časopis roč. 14, č. 1 (2016), s 35 . 57 

LICHNER, M.: Inšpirácie druhého vatikánskeho koncilu pre súčasnosť I. ed. Miloš Lichner. 

Trnava: Dobrá kniha 2016. 

LICHNER, M.: Inšpirácie druhého vatikánskeho koncilu pre súčasnosť II. ed. Miloš Lichner. 



 

 

Trnava: Dobrá kniha 2016 

LICHNER, M.: Povaha a riziká fundamentalizmu. In: Studia Theologica. r. 15, č. 1, 2013, s. 

135 . 156 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický jazyk  

Poznámky: Celková časová záťaž študenta: 175 hod., 24 hod prezenčná výučba, 80 hod  

samoštúdium textov, 71 hod príprava na záverečnú skúšku 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: prof. Dr. theol. Miloš Lichner, PhD 

Dátum poslednej zmeny: 1.12.2021 

Schválil:  prof. ThLic. PhDr. Juraj Dolinský, PhD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Výberové predmety 

Aktívna účasť na domácich vedeckých podujatiach 1 (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA052 Názov predmetu: Aktívna účasť na domácich 

vedeckých podujatiach 1 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:  

Metóda:  

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 6. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity z aktívnej účasti  

Výsledky vzdelávania (VV):  

Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky: hodinová záťaž študenta – koľko hodín sa má pripravovať -  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Aktívna účasť na domácich vedeckých podujatiach 2 (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA067 Názov predmetu: Aktívna účasť na domácich 

vedeckých podujatiach 2 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:  

Metóda:  

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 6. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity z aktívnej účasti  

Výsledky vzdelávania (VV):  

Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky: hodinová záťaž študenta – koľko hodín sa má pripravovať -  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 



 

 

Aktívna účasť na domácich vedeckých podujatiach 3 (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA068 Názov predmetu: Aktívna účasť na domácich 

vedeckých podujatiach 3 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:  

Metóda:  

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 6. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity z aktívnej účasti  

Záverečné hodnotenie: Spôsob ukončenia:  

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia 

B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 

bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov. 

Výsledky vzdelávania (VV):  VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI 

Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky: hodinová záťaž študenta – koľko hodín sa má pripravovať -  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Aktívna účasť na domácich vedeckých podujatiach 4 (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA053 Názov predmetu: Aktívna účasť na zahraničných 

vedeckých podujatiach 4 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:  

Metóda:  

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 6. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity z aktívnej účasti  

Výsledky vzdelávania (VV):  

Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: jazyk danej krajiny  

Poznámky: hodinová záťaž študenta – koľko hodín sa má pripravovať -  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Člen organizačného výboru konferencie (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA055 Názov predmetu: Člen organizačného výboru 

konferencie 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:  

Metóda:  

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 6. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity členstvom organizačného výboru konferencie. 

Výsledky vzdelávania (VV):  

Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky: hodinová záťaž študenta – koľko hodín sa má pripravovať -  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Člen v odborných komisiách (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA056 Názov predmetu: Člen v odborných komisiách 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:  

Metóda:  

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 6. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity členstvom v odborných komisiách. 

Výsledky vzdelávania (VV):  

Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky: hodinová záťaž študenta – koľko hodín sa má pripravovať -  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Prednáška na odbornom seminári v rámci práce 1 (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA051 Názov predmetu: Prednáška na odbornom 

seminári v rámci práce 1 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax: prednáška 

Rozsah:  

Metóda:  

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 6. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity za prednášku.  

Výsledky vzdelávania (VV):  

Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky: hodinová záťaž študenta – koľko hodín sa má pripravovať -  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a B c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Prednáška na odbornom seminári v rámci práce 2 (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA074 Názov predmetu: Prednáška na odbornom 

seminári v rámci práce 2 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax : prednáška 

Rozsah:  

Metóda:  

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 6. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity za prednášku.  

Výsledky vzdelávania (VV):  

Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky: hodinová záťaž študenta – koľko hodín sa má pripravovať -  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a B c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Prednáška na odbornom seminári v rámci práce 3 (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA075 Názov predmetu: Prednáška na odbornom 

seminári v rámci práce 3 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax: prednáška 

Rozsah:  

Metóda:  

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 6. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity za prednášku.  

Výsledky vzdelávania (VV):  

Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky: hodinová záťaž študenta – koľko hodín sa má pripravovať -  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Prednáška na odbornom seminári v rámci práce 4 (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA076 Názov predmetu: Prednáška na odbornom 

seminári v rámci práce 4 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax: prednáška 

Rozsah:  

Metóda:  

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 6. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity za prednášku.  

Výsledky vzdelávania (VV):  

Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky: hodinová záťaž študenta – koľko hodín sa má pripravovať -  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Publikovanie v domácom recenzovanom časopise 1 (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA057 Názov predmetu: Publikovanie v domácom 

recenzovanom časopise 1 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax: 

Rozsah:  

Metóda:  

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 6. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity po preukázaní publikácie. 

Výsledky vzdelávania (VV):  

Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: hodinová záťaž študenta – koľko hodín sa má pripravovať -  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Publikovanie v domácom recenzovanom časopise 2 (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA077 Názov predmetu: Publikovanie v domácom 

recenzovanom časopise 2 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:  

Metóda:  

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 6. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity po preukázaní publikácie 

Výsledky vzdelávania (VV):  

Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: hodinová záťaž študenta – koľko hodín sa má pripravovať -  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Publikovanie v domácom recenzovanom časopise 3 (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA078 Názov predmetu: Publikovanie v domácom 

recenzovanom časopise 3 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:  

Metóda:  

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 6. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity po preukázaní publikácie 

Výsledky vzdelávania (VV):  

Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: hodinová záťaž študenta – koľko hodín sa má pripravovať -  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Publikovanie v domácom recenzovanom časopise 4 (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA079 Názov predmetu: Publikovanie v domácom 

recenzovanom časopise 4 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:  

Metóda:  

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 6. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity po preukázaní publikácie 

Výsledky vzdelávania (VV):  

Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: hodinová záťaž študenta – koľko hodín sa má pripravovať -  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Publikovanie v domácom recenzovanom časopise 5 (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA080 Názov predmetu: Publikovanie v domácom 

recenzovanom časopise 5 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:  

Metóda:  

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 6. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity po preukázaní publikácie 

Výsledky vzdelávania (VV):  

Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: hodinová záťaž študenta – koľko hodín sa má pripravovať -  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Publikovanie v domácom recenzovanom časopise 6 (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA081 Názov predmetu: Publikovanie v domácom 

recenzovanom časopise 6 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:  

Metóda:  

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 6. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity po preukázaní publikácie 

Výsledky vzdelávania (VV):  

Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: hodinová záťaž študenta – koľko hodín sa má pripravovať -  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Publikovanie v zahraničnom recenzovanom časopise (článok) 1 (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA058 Názov predmetu: Publikovanie v zahraničnom 

recenzovanom časopise (článok) 1  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:  

Metóda:  

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 6. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity po preukázaní publikovanej článku 

Výsledky vzdelávania (VV):  

Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: konferenčné jazyky  

Poznámky: hodinová záťaž študenta – koľko hodín sa má pripravovať -  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a B c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Publikovanie v zahraničnom recenzovanom časopise (článok) 2 (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA082 Názov predmetu: Publikovanie v zahraničnom 

recenzovanom časopise (článok) 2 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:  

Metóda:  

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 6. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity po preukázaní publikovanej článku 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia 

B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 

bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov. 

Výsledky vzdelávania (VV):  

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI 

Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: konferenčné jazyky  

Poznámky: hodinová záťaž študenta – koľko hodín sa má pripravovať -  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a B c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Publikovanie v zahraničnom recenzovanom časopise (článok) 3 (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA068 Názov predmetu: Publikovanie v zahraničnom 

recenzovanom časopise (článok) 3 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:  

Metóda:  

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 6. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity po preukázaní publikovanej článku 

Výsledky vzdelávania (VV):  

Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: konferenčné jazyky  

Poznámky: hodinová záťaž študenta – koľko hodín sa má pripravovať -  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Publikovanie v zahraničnom recenzovanom časopise (článok) 4 (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA084 Názov predmetu: Publikovanie v zahraničnom 

recenzovanom časopise (článok) 4 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:  

Metóda:  

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 6. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity po preukázaní publikovanej článku 

Výsledky vzdelávania (VV):  

Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: konferenčné jazyky  

Poznámky: hodinová záťaž študenta – koľko hodín sa má pripravovať -  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Publikovanie v zahraničnom recenzovanom časopise (štúdia) (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA059 Názov predmetu: Publikovanie v zahraničnom 

recenzovanom časopise (štúdia) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:  

Metóda:  

Počet kreditov: 10 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 6. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity po preukázaní publikovanej štúdie. 

Záverečné hodnotenie: Spôsob ukončenia:  

Výsledky vzdelávania (VV):  

Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: konferenčné jazyky  

Poznámky: hodinová záťaž študenta – koľko hodín sa má pripravovať -  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a B c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Spoluautorstvo učebných pomôcok a textov 1 (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA060 Názov predmetu: Spoluautorstvo učebných 

pomôcok a textov 1 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:  

Metóda:  

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 6. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity za spoluautorstvo 

Záverečné hodnotenie: Spôsob ukončenia:  

Výsledky vzdelávania (VV):  

Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky: hodinová záťaž študenta – koľko hodín sa má pripravovať -  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Spoluautorstvo učebných pomôcok a textov 2 (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA085 Názov predmetu: Spoluautorstvo učebných 

pomôcok a textov 2 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:  

Metóda:  

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 6. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity za spoluautorstvo 

Záverečné hodnotenie: Spôsob ukončenia:  

Výsledky vzdelávania (VV):  

Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky: hodinová záťaž študenta – koľko hodín sa má pripravovať -  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Spoluautorstvo učebných pomôcok a textov 3 (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA086 Názov predmetu: Spoluautorstvo učebných 

pomôcok a textov 3 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:  

Metóda:  

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 6. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity za spoluautorstvo 

Záverečné hodnotenie: Spôsob ukončenia:  

Výsledky vzdelávania (VV):  

Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky: hodinová záťaž študenta – koľko hodín sa má pripravovať -  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Spolupráca pri tvorbe učebných pomôcok (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA061 Názov predmetu: Spolupráca pri tvorbe učebných 

pomôcok  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:  

Metóda:  

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 6. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity za spoluprácu. 

Výsledky vzdelávania (VV): VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI 

Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky: hodinová záťaž študenta – koľko hodín sa má pripravovať -  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Účasť na riešení domáceho vedeckého projektu (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA062 Názov predmetu: Účasť na riešení domáceho 

vedeckého projektu 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:  

Metóda:  

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 6. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity účasťou na riešení domáceho vedeckého 

projektu  

Záverečné hodnotenie: Spôsob ukončenia:  

Výsledky vzdelávania (VV):  

Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky: hodinová záťaž študenta – koľko hodín sa má pripravovať -  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Účasť na riešení zahraničného vedeckého projektu (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA063 Názov predmetu: Účasť na riešení zahraničného 

vedeckého projektu 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:  

Metóda:  

Počet kreditov: 10 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 6. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity účasťou na riešení zahraničného vedeckého 

projektu  

Výsledky vzdelávania (VV):  

Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  

Poznámky: hodinová záťaž študenta – koľko hodín sa má pripravovať -  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Zahraničný študijný pobyt 1 (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA064 Názov predmetu: Zahraničný študijný pobyt 1 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:  

Metóda:  

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 6. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity za študijný pobyt v zahraničí. 

Výsledky vzdelávania (VV):  

Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: jazyk danej krajiny  

Poznámky: hodinová záťaž študenta – koľko hodín sa má pripravovať -  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Získanie zahraničného grantu (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA066 Názov predmetu: Získanie zahraničného grantu 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:  

Metóda:  

Počet kreditov: 10 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 6. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity za získanie zahraničného grantu. 

Výsledky vzdelávania (VV):  

Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  

Poznámky: hodinová záťaž študenta – koľko hodín sa má pripravovať -  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Autorstvo učebných pomôcok (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA050 Názov predmetu: Autorstvo učebných pomôcok 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:  

Metóda:  

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 6. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity za autorstvo učebných pomôcok. 

Výsledky vzdelávania (VV):  

Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky: hodinová záťaž študenta – koľko hodín sa má pripravovať -  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Citácia domáca 1 (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA054 Názov predmetu: Citácia domáca 1 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:  

Metóda:  

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 6. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity po preukázaní citácie 

Výsledky vzdelávania (VV):  

Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky: hodinová záťaž študenta – koľko hodín sa má pripravovať -  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Citácia domáca 2 (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA069 Názov predmetu: Citácia domáca 2 

 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:  

Metóda:  

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 6. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity po preukázaní citácie 

Výsledky vzdelávania (VV):  

Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky: hodinová záťaž študenta – koľko hodín sa má pripravovať -  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Citácia domáca 3 (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA070 Názov predmetu: Citácia domáca 3 

 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:  

Metóda:  

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 6. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity po preukázaní citácie 

Výsledky vzdelávania (VV):  

Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky: hodinová záťaž študenta – koľko hodín sa má pripravovať -  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Citácia domáca 4 (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA071 Názov predmetu: Citácia domáca 4 

 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:  

Metóda:  

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 6. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity po preukázaní citácie 

Výsledky vzdelávania (VV):  

Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky: hodinová záťaž študenta – koľko hodín sa má pripravovať -  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Citácia domáca 5 (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA072 Názov predmetu: Citácia domáca 5 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:  

Metóda:  

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 6. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity po preukázaní citácie 

Výsledky vzdelávania (VV):  

Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky: hodinová záťaž študenta – koľko hodín sa má pripravovať -  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Citácia domáca 6 (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA073 Názov predmetu: Citácia domáca 6 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:  

Metóda:  

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 6. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity po preukázaní citácie 

Výsledky vzdelávania (VV):  

Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky: hodinová záťaž študenta – koľko hodín sa má pripravovať -  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a B c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 



 

 

Získanie domáceho grantu (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: ZVSA065 Názov predmetu: Získanie domáceho grantu 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:  

Metóda:  

Počet kreditov: 10 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 6. semester 

Stupeň štúdia: 3. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity za získanie domáceho grantu. 

Výsledky vzdelávania (VV):  

Stručná osnova predmetu:  

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  

Poznámky: hodinová záťaž študenta – koľko hodín sa má pripravovať -  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a B c d e f 
 

Vyučujúci:  školiteľ 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 
 


