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OPIS  ŠTUDIJNÉHO  PROGRAMU 
 

Názov vysokej školy: Trnavská univerzita v Trnave 

Sídlo vysokej školy: Hornopotočná 23, 918 43 Trnava 

Identifikačné číslo vysokej školy: 318 25 249 

Názov fakulty: Teologická fakulta 

Sídlo fakulty: Kostolná 1, 814 99 Bratislava 

Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu: Rada pre vnútorné hodnotenie kvality VŠ vzdelávania 

Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy 
študijného program: 

 

Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu: 
 

Odkaz na výsledky ostatného periodického hodnotenia 
študijného programu vysokou školou: 

 

Odkaz na hodnotiacu správu k žiadosti o akreditáciu 
študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z.: 

 

 

1. Základné údaje o študijnom programe 

Názov študijného programu a číslo podľa registra 
študijných programov: 

Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie 
Kód programu: 103250 

Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa 
vzdelávania: 

I., 
ISCED-F kód stupňa vzdelávania: 665 

Miesto/-a uskutočňovania študijného programu: Kostolná 1, 814 99  Bratislava 

Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa 
absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské 
vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, 
v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa 
vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov: 

37. Teológia, 
ISCED FoET 2013: 0221 

Typ študijného programu: akademicky orientovaný 

Udeľovaný akademický titul: Bc. 

Forma štúdia: denná 

Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce 
vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní 
študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých 
školách): 

nejde o spoločný program 

Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program 
uskutočňuje: 

slovenský 

Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických 
rokoch: 

3 roky 

Kapacita študijného programu (plánovaný počet 
študentov), skutočný počet uchádzačov a počet 
študentov: 

Plánovaný počet: 20 
Počet uchádzačov: 10 
Počet študentov: 25 

 

2. Profil absolventa a ciele vzdelávania 

Ciele vzdelávania študijného programu - schopnosti 
študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné 
výstupy vzdelávania: 

 

Absolvent je schopný: 

1. Metodologicky správne pracovať s filozofickými  

a teologickými prameňmi. 

2. Analyzovať a interpretovať odborné filozofické  

a teologické texty. 



2 

 

3. Posúdiť filozofické koncepcie a argumenty,  

systematické a historické filozofické problémy a navrhnúť 

ich riešenie na interdisciplinárnej úrovni spoločenských  

vied. 

4. Použiť intelektuálne zručnosti a inovatívne myslenie  

pre kritickú reflexiu aktuálnych problémov spoločnosti. 

5. Navrhovať a formulovať postupy pre riešenie  

odborných problémov v rámci pastoračných projektov  

a profesionálne ich prezentovať. 

6. Efektívne pracovať ako jednotlivec, aj ako člen tímu. 
 

Povolanie, na výkon ktorých je absolvent v čase 
absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného 
programu z pohľadu uplatnenia absolventov: 

Absolvent je schopný pokračovať v magisterskom štúdiu 

v oblasti teológie a príbuzných spoločenskovedných a 

humanitných oblastí. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/studijny-

program/katolicka-teologia0 

Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli 
vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej 
kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na 
výkon povolania: 

viď príloha, stanovisko zainteresovanej strany 1 a 2 

 
 

3. Uplatniteľnosť 

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného 
programu: 

https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=713000000
&faculty=713040000&field=6107R05&year=2021 

Úspešní absolventi študijného programu: viď príloha, stanovisko absolventa 1 a 2.  

Hodnotenie kvality študijného programu 
zamestnávateľmi (spätná väzba): 

viď príloha, stanovisko zainteresovanej strany 1 a 2 

 
 

4. Štruktúra a obsah študijného programu1 

Pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom 
programe: 

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 
vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave 
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/vnutorny-
system-kvality-tu_schvaleny-vr-tu_november-2021_0.pdf 
Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality 
študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave 
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijne-
programy_pravidla-tu.pdf 

Odporúčaný študijný plan: OŠP Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie, viď 
príloha 

Počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou 
riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré 
musí študent splniť v priebehu štúdia študijného 
programu a na jeho riadne skončenie, vrátane: 

180 

Podmienky pripustenia na štátne skúšky: Úspešne absolvované všetky povinné predmety, splnenie 
minimálnej požiadavky získania kreditov za PV predmety 
a získanie celkového počtu 154 kreditov pred obhajobou 
diplomovej práce. 

                                                           
1 Vybrané charakteristiky obsahu študijného programu môžu byť uvedené priamo v Informačných listoch predmetov alebo doplnené informáciami Informačných 
listov predmetov. 

https://www.portalvs.sk/sk/studijny-program/katolicka-teologia0
https://www.portalvs.sk/sk/studijny-program/katolicka-teologia0
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/vnutorny-system-kvality-tu_schvaleny-vr-tu_november-2021_0.pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/vnutorny-system-kvality-tu_schvaleny-vr-tu_november-2021_0.pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijne-programy_pravidla-tu.pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijne-programy_pravidla-tu.pdf
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Pravidlá na opakovanie štúdia: Študent po inom spôsobe ukončenia ako je absolvovanie 
štúdia, môže opätovne podať prihlášku na štúdium. 

Pravidlá na predĺženie a prerušenie štúdia: https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijny_p
oriadok_tu_final_web_1.pdf 
 
https://www.tftu.sk/sites/default/files/downloads/%C5%A
0tudijny%20poriadok%20TFTU%20(%C3%BA%C4%8Dinn%
C3%BD%20od%201.9.2019).pdf 

Podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného 
programu a postup študenta v študijnom programe 
v štruktúre: 

 

- počet kreditov za povinné predmety potrebných na 
riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti: 

124 

- počet kreditov za povinne voliteľné predmety 
potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti 
štúdia: 

30 

- počet kreditov za výberové predmety potrebných na 
riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 

0 

- počet kreditov potrebných na skončenie 
štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za 
príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný 
študijný program, alebo prekladateľský kombinačný 
študijný program: 

180 

- počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu 
záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 

10 

- počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne 
skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 

0 

- počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ 
ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením 
príslušných predmetov v inžinierskych študijných 
programoch: 

Nejde o inžiniersky program 

- počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ 
ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem 
záverečnej práce v umeleckých študijných programoch: 

Nejde o umelecky orientovaný program  

Pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania 
a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov 
voči tomuto hodnoteniu: 

Podmienky a pravidlá pre úspešný priebeh štúdia a jeho 
absolvovanie, podmienky pre absolvovanie štátnych skúšok, 
ako aj ďalšie podmienky a pravidlá pre riešenie situácií 
súvisiacich so štúdiom sú zadefinované v študijných 
poriadkoch univerzity a fakúlt: 
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijny_p
oriadok_tu_final_web_1.pdf 
 
https://www.tftu.sk/sites/default/files/downloads/%C5%A
0tudijny%20poriadok%20TFTU%20(%C3%BA%C4%8Dinn%
C3%BD%20od%201.9.2019).pdf 

Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia: Podmienky a pravidlá pre na uznávanie výsledkov 
predchádzajúceho štúdia sú zadefinované v študijných 
poriadkoch univerzity a fakúlt: 
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijny_p
oriadok_tu_final_web_1.pdf 
 

https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijny_poriadok_tu_final_web_1.pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijny_poriadok_tu_final_web_1.pdf
https://www.tftu.sk/sites/default/files/downloads/%C5%A0tudijny%20poriadok%20TFTU%20(%C3%BA%C4%8Dinn%C3%BD%20od%201.9.2019).pdf
https://www.tftu.sk/sites/default/files/downloads/%C5%A0tudijny%20poriadok%20TFTU%20(%C3%BA%C4%8Dinn%C3%BD%20od%201.9.2019).pdf
https://www.tftu.sk/sites/default/files/downloads/%C5%A0tudijny%20poriadok%20TFTU%20(%C3%BA%C4%8Dinn%C3%BD%20od%201.9.2019).pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijny_poriadok_tu_final_web_1.pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijny_poriadok_tu_final_web_1.pdf
https://www.tftu.sk/sites/default/files/downloads/%C5%A0tudijny%20poriadok%20TFTU%20(%C3%BA%C4%8Dinn%C3%BD%20od%201.9.2019).pdf
https://www.tftu.sk/sites/default/files/downloads/%C5%A0tudijny%20poriadok%20TFTU%20(%C3%BA%C4%8Dinn%C3%BD%20od%201.9.2019).pdf
https://www.tftu.sk/sites/default/files/downloads/%C5%A0tudijny%20poriadok%20TFTU%20(%C3%BA%C4%8Dinn%C3%BD%20od%201.9.2019).pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijny_poriadok_tu_final_web_1.pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijny_poriadok_tu_final_web_1.pdf
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https://www.tftu.sk/sites/default/files/downloads/%C5%A
0tudijny%20poriadok%20TFTU%20(%C3%BA%C4%8Dinn%
C3%BD%20od%201.9.2019).pdf 

Zoznam tém záverečných prác študijného programu: Na vedení prác sa budú podieľať všetci pracovníci katedier: 
Katedra biblických a historických vied, Katedra 
systematickej teológie, Katedra pastorálnej teológie, 
liturgiky a kánonického práva. 

Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe 
a hodnotení záverečných prác v študijnom programe: 

Pravidlá pre zadávanie, oponovanie, obhajobu a 
hodnotenie záverečných prác sú zadefinované v študijných 
poriadkoch univerzity a fakúlt: 
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijny_p
oriadok_tu_final_web_1.pdf 
 
https://www.tftu.sk/sites/default/files/downloads/%C5%A
0tudijny%20poriadok%20TFTU%20(%C3%BA%C4%8Dinn%
C3%BD%20od%201.9.2019).pdf 
 
Pravidlá pre spracovanie záverečnej práce sú súčasťou 
smernice rektora Trnavskej univerzity v Trnave 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/ez
p/ezp_smernica_o_bibliografii.pdf 

Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov: Možnosti a podmienky účasti na mobilitách sú definované v 
Smernici rektora TU č.2/2020 o realizácii programu 
ERASMUS+ na TU. 
https://www.truni.sk/sites/default/files/zo/smernica_c.2_
2020_o_realizacii_programu_erasmus.pdf 
Univerzita sa v roku 2016 stala držiteľom ECTS a DS Label, aj 
z toho dôvodu sú študentom po návrate z mobilít uznávané 
všetky prinesené kredity, či už ako náhrada za predmety 
študijného programu, pokiaľ k nim existuje ekvivalent alebo 
ako kredity za výberové predmety, čo stanovuje študijný 
poriadok univerzity, aj fakulty: 
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijny_p
oriadok_tu_final_web_1.pdf 
 
https://www.tftu.sk/sites/default/files/downloads/%C5%A
0tudijny%20poriadok%20TFTU%20(%C3%BA%C4%8Dinn%
C3%BD%20od%201.9.2019).pdf 

Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania 
dôsledkov: 

Na TU je ustanovená Etická komisia, ktorá rieši otázky a 
problémy týkajúce sa dodržiavania akademickej etiky zo 
strany zamestnancov aj študentov. Relevantné informácie 
súvisiace s Etickou komisiou a jej pôsobnosťou sú 
zverejnené na webovom sídle univerzity: 
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/3_2015_eti
cky-kodex-tu-final-1.pdf 
 
Fakulta poskytuje informácie o akademickej etike v rámci 
predmetu Bakalársky seminár 1. 

https://www.tftu.sk/sites/default/files/downloads/%C5%A0tudijny%20poriadok%20TFTU%20(%C3%BA%C4%8Dinn%C3%BD%20od%201.9.2019).pdf
https://www.tftu.sk/sites/default/files/downloads/%C5%A0tudijny%20poriadok%20TFTU%20(%C3%BA%C4%8Dinn%C3%BD%20od%201.9.2019).pdf
https://www.tftu.sk/sites/default/files/downloads/%C5%A0tudijny%20poriadok%20TFTU%20(%C3%BA%C4%8Dinn%C3%BD%20od%201.9.2019).pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijny_poriadok_tu_final_web_1.pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijny_poriadok_tu_final_web_1.pdf
https://www.tftu.sk/sites/default/files/downloads/%C5%A0tudijny%20poriadok%20TFTU%20(%C3%BA%C4%8Dinn%C3%BD%20od%201.9.2019).pdf
https://www.tftu.sk/sites/default/files/downloads/%C5%A0tudijny%20poriadok%20TFTU%20(%C3%BA%C4%8Dinn%C3%BD%20od%201.9.2019).pdf
https://www.tftu.sk/sites/default/files/downloads/%C5%A0tudijny%20poriadok%20TFTU%20(%C3%BA%C4%8Dinn%C3%BD%20od%201.9.2019).pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/cis/uni_system/ezp/ezp_smernica_o_bibliografii.pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/cis/uni_system/ezp/ezp_smernica_o_bibliografii.pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/zo/smernica_c.2_2020_o_realizacii_programu_erasmus.pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/zo/smernica_c.2_2020_o_realizacii_programu_erasmus.pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijny_poriadok_tu_final_web_1.pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijny_poriadok_tu_final_web_1.pdf
https://www.tftu.sk/sites/default/files/downloads/%C5%A0tudijny%20poriadok%20TFTU%20(%C3%BA%C4%8Dinn%C3%BD%20od%201.9.2019).pdf
https://www.tftu.sk/sites/default/files/downloads/%C5%A0tudijny%20poriadok%20TFTU%20(%C3%BA%C4%8Dinn%C3%BD%20od%201.9.2019).pdf
https://www.tftu.sk/sites/default/files/downloads/%C5%A0tudijny%20poriadok%20TFTU%20(%C3%BA%C4%8Dinn%C3%BD%20od%201.9.2019).pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/3_2015_eticky-kodex-tu-final-1.pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/3_2015_eticky-kodex-tu-final-1.pdf


5 

 

Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi 
potrebami: 

Univerzita zabezpečuje plnohodnotné štúdium pre 
študentov so špecifickými potrebami vytváraním 
primeraných úprav a podporných služieb. Univerzitný 
koordinátor spolu s fakultnými koordinátormi iniciujú 
nasledujúce aktivity: 
• identifikácia študentov so špecifickými potrebami, 
• zabezpečenie informovanosti a poradenstva pre 
študentov so špecifickými potrebami, 
• vytváranie vhodných podmienok pre využívanie služieb 
všetkých súčastí Centra podpory študentov (psychologické a 
právne poradenstvo, športové aktivity),  
• vzdelávanie učiteľov, zamestnancov a študentov Trnavskej 
univerzity s cieľom získania správneho prístupu k študentov 
so špecifickými potrebami, 
• spolupráca so študijnými oddeleniami fakúlt v súvislosti s 
prijímacím konaním pre študentov so špecifickými 
potrebami, 
• zabezpečenie prednostného ubytovania pre študentov so 
špecifickými potrebami v bezbariérových priestoroch, 
• nadväzovanie kontaktov s inými organizáciami, ktoré sú 
pre študentov nápomocné, 
• zabezpečenie kompenzačných pomôcok (čítacie lupy, 
polohovacie lehátko, načúvacie prístroje, atď.). 
Fakultným koordinátorom pre študentov so špecifickými 
potrebami je: ThDr. Ing. Milan Urbančok, PhD. 
milan.urbancok@truni.sk. 
Všetky procesy získania a využívania statusu sa riadia 
smernicou rektora: 
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/smernica_r
ektora_c._17_2013_o_podpore_studentov_a_uchadzacov
_o_studium_so_specifickymi_potrebami.pdf 

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany 
študenta: 

V prípade podnetov a odvolaní súvisiacich so štúdiom, 
hodnotením svojich výsledkov má študent možnosť podať 
písomný podnet. V prípade záujmu o absolvovanie 
komisionálnej skúšky sa postupuje v súlade so študijným 
poriadkom. 
https://www.tftu.sk/sites/default/files/downloads/%C5%A
0tudijny%20poriadok%20TFTU%20(%C3%BA%C4%8Dinn%
C3%BD%20od%201.9.2019).pdf 

 

5. Informačné listy predmetov študijného programu 

Link na ILP ILP (v prílohe)  

 

6.  Aktuálny harmonogram akademického roka 

Link na aktuálny harmonogram: https://www.tftu.sk/sites/default/files/downloads/Harmo
nogram%20studia%20TF%20TU%20(2021-2022).pdf 

Link na aktuálny rozvrh: https://www.tftu.sk/rozvrh-hodin 

 

7.   Personálne zabezpečenie študijného programu 

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu 
študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu): 

prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. Funkčné miesto profesor. 
milos.lichner@truni.sk 

mailto:milan.urbancok@truni.sk
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/smernica_rektora_c._17_2013_o_podpore_studentov_a_uchadzacov_o_studium_so_specifickymi_potrebami.pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/smernica_rektora_c._17_2013_o_podpore_studentov_a_uchadzacov_o_studium_so_specifickymi_potrebami.pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/smernica_rektora_c._17_2013_o_podpore_studentov_a_uchadzacov_o_studium_so_specifickymi_potrebami.pdf
https://www.tftu.sk/sites/default/files/downloads/%C5%A0tudijny%20poriadok%20TFTU%20(%C3%BA%C4%8Dinn%C3%BD%20od%201.9.2019).pdf
https://www.tftu.sk/sites/default/files/downloads/%C5%A0tudijny%20poriadok%20TFTU%20(%C3%BA%C4%8Dinn%C3%BD%20od%201.9.2019).pdf
https://www.tftu.sk/sites/default/files/downloads/%C5%A0tudijny%20poriadok%20TFTU%20(%C3%BA%C4%8Dinn%C3%BD%20od%201.9.2019).pdf
https://www.tftu.sk/sites/default/files/downloads/Harmonogram%20studia%20TF%20TU%20(2021-2022).pdf
https://www.tftu.sk/sites/default/files/downloads/Harmonogram%20studia%20TF%20TU%20(2021-2022).pdf
https://www.tftu.sk/rozvrh-hodin
mailto:milos.lichner@truni.sk
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Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb 
zabezpečujúcich profilové predmety študijného 
programu: 

prof. ThDr. RNDr. Ladislav Csontos, PhD. 
https://www.tftu.sk/node/322  
doc. Jozef Žuffa, PhD. https://tftu.sk/node/311 
doc. Jozef Tiňo, PhD. https://tftu.sk/node/328 
doc. PaedDr. ThDr. Šimon Marinčák, PhD., viď príloha.  

Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením 
k témam (s uvedením kontaktov): 

Témy, viď príloha. 
Školitelia: ThDr. Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD. 
(lucia.hidveghyova@truni.sk) 
ThDr. Cyril Šesták, PhD. (cyril.sestak@truni.sk) 
ThDr. Marek Vaňuš, PhD. (marek.vanus@truni.sk) 
ThDr. Ing. Milan Urbančok, PhD. (milan.urbancok@truni.sk) 
prof. Dr.theol. Gloria Braunsteiner, PhD. 
(gloria.braunsteiner@truni.sk) 
prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. (milos.lichner@truni.sk) 
prof. ThDr. RNDr. Ladislav Csontos, PhD. 
(ladislav.csontos@truni.sk) 
doc. ThDr. Andrej Filipek, PhD. (andrej.filipek@truni.sk) 
Mgr. Vlastimil Dufka, SL.D. (vlastimil.dufka@truni.sk) 
doc. Jozef Žuffa, PhD. (jozef.zuffa@truni.sk) 
ThDr. ICDr. Remigiusz Piotr Górski 
(RemigiuszPiotr.Gorski@truni.sk) 
doc. Jozef Tiňo, PhD. (jozef.tino@truni.sk) 
ThLic. Mgr. Igor Kráľ, PhD. (igor.kral@truni.sk) 
doc. Mgr. Lukáš Jeník, PhD (lukas.jenik@truni.sk) 

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky 
školiteľov záverečných prác: 

VUPCH sú zverejnené na stránkach: 
https://www.tftu.sk/katedra-krestanskej-filozofie 
https://www.tftu.sk/katedra-biblickych-historickych-vied 
https://www.tftu.sk/katedra-systematickej-teologie 
https://www.tftu.sk/katedra-pastoralnej-teologie-liturgiky-
kanonickeho-prava 
 

Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov 
študijného programu (meno a kontakt): 

Bc. Ján Štofka (jan.stofka@tvu.sk), 
Bc. Ing. Lukáš Hanúsek (lukas.hanusek@tvu.sk) 

Študijný poradca študijného programu (s uvedením 
kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o 
rozvrhu konzultácií): 

ThDr. Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD. 
(lucia.hidveghyova@truni.sk) 
https://www.tftu.sk/content/poradcovia  

Iný podporný personál študijného programu – priradený 
študijný referent, kariérny poradca, administratíva, 
ubytovací referát a podobne (s kontaktami): 

Fakultný kariérový poradca: Ing. Mária Spišiaková, PhD. 
(maria.spisiakova@truni.sk) 
Fakultný poradca pre mobilitu: Mgr. Martin Šarkan, PhD. 
(martin.sarkan@truni.sk) 
Študijný referent: Martina Hodásová 
(martina.hodasova@truni.sk) 

 

8.   Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora 

Zoznam a charakteristika učební študijného programu a 
ich technického vybavenia s priradením k výstupom 
vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a 
umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, 
kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické 
parky, technologické inkubátory, školské podniky, 
strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové 

Študijný program je po priestorovej stránke plne pokrytý 
miestnosťami na výučbu v budove fakultu, pričom 2 
miestnosti sú kompletne vybavené audiovizuálnou 
technikou umožňujúcou výrobu dištančného vzdelávania 
formou TV prenosu. Realizácie študijného programu je po 
materiálnej stránke zabezpečená osobnými počítačmi typu 
desktop v počte 50ks: každá katedra obsahuje minimálne 2 

https://www.tftu.sk/node/322
https://tftu.sk/node/311
https://tftu.sk/node/328
mailto:lucia.hidveghyova@truni.sk
mailto:cyril.sestak@truni.sk
mailto:marek.vanus@truni.sk
mailto:milan.urbancok@truni.sk
mailto:gloria.braunsteiner@truni.sk
mailto:milos.lichner@truni.sk
mailto:ladislav.csontos@truni.sk
mailto:andrej.filipek@truni.sk
mailto:vlastimil.dufka@truni.sk
mailto:jozef.zuffa@truni.sk
mailto:RemigiuszPiotr.Gorski@truni.sk
mailto:jozef.tino@truni.sk
mailto:igor.kral@truni.sk
mailto:lukas.jenik@truni.sk
https://www.tftu.sk/katedra-krestanskej-filozofie
https://www.tftu.sk/katedra-biblickych-historickych-vied
https://www.tftu.sk/katedra-systematickej-teologie
https://www.tftu.sk/katedra-pastoralnej-teologie-liturgiky-kanonickeho-prava
https://www.tftu.sk/katedra-pastoralnej-teologie-liturgiky-kanonickeho-prava
mailto:jan.stofka@tvu.sk
mailto:lukas.hanusek@tvu.sk
mailto:lucia.hidveghyova@truni.sk
https://www.tftu.sk/content/poradcovia
mailto:maria.spisiakova@truni.sk
mailto:martin.sarkan@truni.sk
mailto:martina.hodasova@truni.sk
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zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská): osobné počítače typu desktop, osobné počítače typu 
notebook - 15ks. K dispozícii sú Multifunkčné sieťové 
zariadenia - 10ks. Pedagogická činnosť je umožnená aj 
vďaka vybavenosti dataprojektormi v počte 10ks. 

Charakteristika informačného zabezpečenia študijného 
programu (prístup k študijnej literatúre podľa 
informačných listov predmetov), prístup k informačným 
databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným 
technológiám a podobne): 

Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity je ústrednou 
knižnicou Trnavskej univerzity (ďalej aj „TU“). Zabezpečuje 
odborné knižnično-informačné činnosti, uchováva a 
bibliograficky registruje kvalifikačné práce, bibliograficky 
registruje publikačnú činnosť učiteľov, vedeckých 
pracovníkov a doktorandov TU, poskytuje knižnično-
informačné služby študentom, učiteľom a zamestnancom 
TU ako aj odbornej verejnosti. Organizuje odborné 
podujatia a poskytuje informačné vzdelávanie. Rozvíja 
vzťahy s domácimi i zahraničnými partnermi najmä 
prostredníctvom výmeny dokumentov. Vzájomné vzťahy 
knižnice a jej používateľov upravuje Knižničný a výpožičný 
poriadok Univerzitnej knižnice TU. Poslanie, základné úlohy 
a organizačnú štruktúru definuje Organizačný poriadok 
Univerzitnej knižnice TU. 
Profil knižnice korešponduje so zameraním študijných 
odborov Trnavskej univerzity. Ťažiskom sú hlavne knižničné 
jednotky z oblasti humanitných a prírodných vied. Printové 
knižničné jednotky dopĺňajú elektronické informačné 
zdroje, prístupné na základe IP adries TU. 
Na Teologickej fakulte TU bolo elektronicky spracovaných 2 
750 knižničných jednotiek. Okrem kníh boli elektronicky 
spracované periodiká, diplomové práce, bakalárske práce, 
licenciátne práce, habilitačné práce, dizertačné práce 
a separáty. Elektronicky evidujeme denne seriály, 
odoberáme 87 titulov, z toho je 64 zahraničných a 23 z 
domácej produkcie. Od roku 2003 pracujeme v knižnično-
informačnom systéme DAWINCI od firmy SVOP, s.r.o, so 
sídlom v Bratislave (obsahuje všetky základné moduly a 
spĺňa všetky atribúty). Denne poskytujeme výpožičky 
knižných dokumentov z nášho fondu, vykonávame 
prolongácie vypožičaných dokumentov, konzultačné a 
poradenské služby priamym kontaktom, telefonicky, či 
emailom. Na požiadanie čitateľov poskytujeme špeciálne 
služby, t. j. vyhotovujeme rešerše podľa zadania čitateľa, 
podľa vecného alebo formálneho hľadiska. Externým 
čitateľom za úhradu vyhotovujeme kópie. Nášho fond bol 
uvedený do elektronického výpočtového systému. 1. 
decembra 2001 bola zriadená súčasne s Centrom Spirituality 
Východ Západ Michala Lacka Knižnica Centra Spirituality 
Východ Západ Michala Lacka ako pobočná knižnica fakultnej 
knižnice. Knižnica je unikátom Strednej Európy, pretože 
knižničný fond obsahuje okrem iných kníh aj 12 000 kníh 
zameraných na ekumenickú teológiu a pramene 
východného kresťanstva. 

Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania 
uplatňovaná v študijnom programe s priradením 

Na realizáciu moderných foriem vyučovacieho procesu a 
manažérskych činností súvisiacich s riadiacimi a hlavnými 
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k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových 
portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na 
dištančné vzdelávanie: 

procesmi využíva univerzita centrálne informačné systémy: 
1. Modulárny akademický informačný systém MAIS 
2. Systémy elektronického vzdelávania – EKP a Moodle, MS 
TEAMS 
3. Knižničný informačný systém DAWINCI 
4. Virtuálna univerzita 
5. Finančný informačný systém SOFIA 
6. Systém pre správu identít (Novell IDM) 
7. Systém automatizovanej identifikácie osôb (SAIO) 
8. Informačný systém pre správu a manažment (ISSM) 
9. Systémy a služby univerzitnej siete 
 
V rámci univerzitnej dátovej siete sú pre používateľov 
dostupné viaceré systémy a služby, ktoré sú centrálne 
spravované na univerzitných serveroch: 
a) Služby bezdrôtovej dátovej siete (wifi) 
b) Služby webhostig pre webové stránky súčastí TU 
c) Systém archivácie univerzitných dát 
d) Videokonferenčné systémy MeetVideo a EVO 
V čase pandémie univerzita zabezpečila plynulý prechod na 
online vzdelávanie prostredníctvom Moodle a MS Teams, 
predmety, ktorých povaha nedovoľovala tento prechod boli 
zabezpečované v blokoch, resp. ich realizácia bola 
presunutá do ďalšieho výučbového obdobia. 

Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích 
činností študijného programu a charakteristika ich 
participácie: 

Na realizácii študijného programu sa podieľajú rehoľné 
a cirkevné inštitúcie, Ministerstvo práce a sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky. 

Charakteristika na možností sociálneho, športového, 
kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia: 

Univerzita vytvára pre svojich študentov i podmienky pre 
pravidelné športové aktivity. Športovci si môžu vybrať: 
futbal, volejbal, basketbal, futsal, florbal alebo plávanie. Od 
roku 2004 organizuje Športové dni, ktorých cieľom je 
súťaženie študentov a zamestnancov jednotlivých súčastí 
univerzity. Tradične sa konajú súťaže v basketbale, volejbale 
a futsale o putovné poháre rektora TU a turnaje v stolnom 
tenise o majstra/majsterku univerzity. Najlepší športovci 
z týchto súťaží reprezentujú univerzitu na univerziádach SR 
alebo príležitostných súťažiach slovenských univerzít. 
Okrem toho majú študenti možnosť prihlásiť sa na rôzne 
tanečné a aerobné krúžky.  
Prehľad ponúkaných aktivít je zverejnený na: 
https://www.truni.sk/sportove-aktivity. 
Na univerzite pracuje aj študentská rada, ktorá organizuje 
rôzne spoločenské, kultúrne a športové aktivity pre 
študentov 
(https://www.facebook.com/studentska.rada.truni/), 
o duchovné aktivity sa stará univerzitné pastoračné 
centrum (https://upece.sk) 
Na Teologickej fakulte je k dispozícii pre študentov, 
pedagógov aj zamestnancov duchovný správca. 

Možnosti a podmienky účasti študentov študijného 
programu na mobilitách a stážach (s uvedením 

Možnosti a podmienky účasti na mobilitách sú definované v 
Smernici rektora TU č. 2/2020 o realizácii programu 

https://www.truni.sk/sportove-aktivity
https://www.facebook.com/studentska.rada.truni/
https://upece.sk/
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kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania 
tohto vzdelávania: 

ERASMUS+ na TU. 
https://www.truni.sk/sites/default/files/zo/smernica_c.2_
2020_o_realizacii_programu_erasmus.pdf 

 

9.   Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu  

Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na 
prijatie na štúdium: 

Možnosti a podmienky prijatia na štúdium pre jednotlivé 
študijné programy na nasledujúci akademický rok sú 
súčasťou každoročne schvaľovaného dokumentu 
Podmienky prijatia na štúdium. Aktuálne podmienky 
prijímacieho konania, sú zverejnené na webovom sídle 
fakulty:  
https://www.tftu.sk/sites/default/files/downloads/%C5%A
0tudijny%20poriadok%20TFTU%20(%C3%BA%C4%8Dinn%
C3%BD%20od%201.9.2019).pdf 

Postupy prijímania na štúdium: Postupy a požiadavky prijímania na štúdium sú 
zadefinované v študijných poriadkoch univerzity a fakúlt: 
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijny_p
oriadok_tu_final_web_1.pdf 
 
https://www.tftu.sk/sites/default/files/downloads/%C5%A
0tudijny%20poriadok%20TFTU%20(%C3%BA%C4%8Dinn%
C3%BD%20od%201.9.2019).pdf 

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie: Uchádzačom, ktorí splnili stanovené podmienky na prijatie 
na štúdium, je zaslané rozhodnutie o prijatí na štúdium s 
ďalšími relevantnými dokumentami. Výsledky prijímacieho 
konania sú súčasťou akademického informačného systému. 

 

10.  Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania 

Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov 
na kvalitu študijného program: 

Trnavská univerzita v Trnave má vytvorený vnútorný systém 
kvality na základe národných a medzinárodných rámcov 
hodnotenia kvality vysokých škôl. Procesy monitorovania 
kvality študijného programu a monitorovania názorov 
študentov sa realizujú podľa Smernice rektora. 
Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 
vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave: 
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/vnutorny-
system-kvality-tu_schvaleny-vr-tu_november-2021_0.pdf 
 
Postupy týkajúce sa poskytovania študijných programov sú 
uvedené v dokumente Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania 
a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej 
univerzity v Trnave 
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijne-
programy_pravidla-tu.pdf 

Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na 
zvyšovania kvality študijného programu: 

Výsledky využívaných spätno-väzbových aparátov, spolu so 
stanoviskom a prípadným riešením zistených problémov sa 
zverejňujú na intranete univerzity a zostávajú zachované aj 
v akademickom informačnom systéme MAIS. 

Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia 
na zvyšovania kvality študijného programu: 

Výsledky skúmania spätnej väzby absolventov, spolu so 
stanoviskom vedenia univerzity, resp. fakulty sa zverejňujú 
na internete univerzity alebo príslušnej fakulty. 

https://www.truni.sk/sites/default/files/zo/smernica_c.2_2020_o_realizacii_programu_erasmus.pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/zo/smernica_c.2_2020_o_realizacii_programu_erasmus.pdf
https://www.tftu.sk/sites/default/files/downloads/%C5%A0tudijny%20poriadok%20TFTU%20(%C3%BA%C4%8Dinn%C3%BD%20od%201.9.2019).pdf
https://www.tftu.sk/sites/default/files/downloads/%C5%A0tudijny%20poriadok%20TFTU%20(%C3%BA%C4%8Dinn%C3%BD%20od%201.9.2019).pdf
https://www.tftu.sk/sites/default/files/downloads/%C5%A0tudijny%20poriadok%20TFTU%20(%C3%BA%C4%8Dinn%C3%BD%20od%201.9.2019).pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijny_poriadok_tu_final_web_1.pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijny_poriadok_tu_final_web_1.pdf
https://www.tftu.sk/sites/default/files/downloads/%C5%A0tudijny%20poriadok%20TFTU%20(%C3%BA%C4%8Dinn%C3%BD%20od%201.9.2019).pdf
https://www.tftu.sk/sites/default/files/downloads/%C5%A0tudijny%20poriadok%20TFTU%20(%C3%BA%C4%8Dinn%C3%BD%20od%201.9.2019).pdf
https://www.tftu.sk/sites/default/files/downloads/%C5%A0tudijny%20poriadok%20TFTU%20(%C3%BA%C4%8Dinn%C3%BD%20od%201.9.2019).pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/vnutorny-system-kvality-tu_schvaleny-vr-tu_november-2021_0.pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/vnutorny-system-kvality-tu_schvaleny-vr-tu_november-2021_0.pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijne-programy_pravidla-tu.pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijne-programy_pravidla-tu.pdf
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11.  Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného 
programu (napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a 
podobne). 

Ďalšie relevantné vnútorné predpisy sú zverejnené na webovom sídle univerzity a fakulty. 

 


