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I. Základné informácie o fakulte 
 

Teologická fakulta je súčasťou Trnavskej univerzity. Trnavská univerzita je verejnou vysokou 

školou.  

Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelanie členom inštitútov zasväteného života a tiež laikom 

vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania v akreditovaných bakalárskych, 

magisterských a doktorandských programoch dennej a externej formy.  

Bakalársky stupeň trvá 3 roky vo všetkých študijných programoch v dennej forme a 4 roky v  

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

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

trvá 3 roky a v externej forme 4 roky.  

Študijné programy základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie, kresťanská filozofia, 

náuka o rodine, katolícka teológia, sociálna práca so zameraním na rodinu sú zamerané na 

kresťanskú filozofiu, katolícku teológiu, otázky manželstva a rodiny.  
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Organizačná štruktúra TF TU v roku 2016 
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Orgány TF TU a poradné grémiá  

 

Akademický senát TF TU k 31. 12. 2016: 

 

Predseda AS:  Mgr. Lukáš Jeník, PhD. 

Podpredseda AS:  prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský, PhD. 

 

Členovia za pedagogickú časť:  Mgr. Vlastimil Dufka, SLD 

  ThDr. Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD. 

  PhDr. Renáta Jamborová, PhD. 

  doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. 

  doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD. 

   

  

Členovia za študentskú časť:  Simona Bagalová 

  Bc. Matej Hakáč  

         Mgr. Magdaléna Miklušičáková 

         Bc. Mgr. Petronela Molnárová 

 

Vedecká rada Teologickej fakulty Trnavskej univerzity: 

 

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

 

Členovia:    prof. ThDr. Anton Adam, PhD.    

doc. Dr. theol. Gloria Braunsteiner, PhD.   

 prof. ThDr. Ladislav Csontos, SJ, PhD. 

doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD.   

prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský, PhD.  

 doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.   

 prof. Dr. hab. Józef Kulisz     

 doc. ThDr. Jozef Kyselica, PhD.   

 doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD.   

doc. PaedDr. Šimon Marinčák, PhD. 

doc. PhDr. Rastislav Nemec, PhD.   

 prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.  

 doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD.    

prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.  

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

 

Vedenie TF TU: 

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

Prodekan pre sociálnu starostlivosť a študentov,  

vnútorný systém kvality a vzdelávanie:  .............. Mgr. Martin Šarkan, PhD. 

Prodekan pre vedu a výskum, edičnú, vydavateľskú,  

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

Prodekan pre zahraničné a vonkajšie vzťahy, 

stratégiu a rozvoj fakulty a styk s verejnosťou:  . Miroslava Jusková OSF, Th.D. 

Tajomníčka fakulty: ............................................... Ing. Ľubica Kollárová 

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

 

 

Kolégium dekana TF TU: 

 

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

Prodekan pre sociálnu starostlivosť a študentov,  

vnútorný systém kvality a vzdelávanie:   Mgr. Martin Šarkan, PhD. 

Prodekan pre vedu a výskum, edičnú, vydavateľskú,  

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

Prodekan pre zahraničné a vonkajšie vzťahy, 

stratégiu a rozvoj fakulty a styk s verejnosťou:   Miroslava Jusková OSF, Th.D. 

Tajomníčka fakulty:     Ing. Ľubica Kollárová 

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

Vedúci katedry filozofie:     doc. PhDr. Rastislav Nemec, PhD. 

Vedúca katedry biblických a historických vied:   ThDr. Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD. 

Vedúci katedry systematickej teológie:   doc. ThDr. Andrej Filipek, PhD. 

Vedúci katedry pastorálnej teológie, liturgiky 

a kánonického práva:     Mgr. Jozef Žuffa, PhD. 

Vedúca katedry náuky o rodine:    doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD. 

Riaditeľ centra spirituality Východ – Západ 

Michala Lacka v Košiciach:    doc. PaedDr. Šimon Marinčák, PhD. 

Vedúca študijného oddelenia:    Ing. Mária Demková 
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II. Prehľad najdôležitejších udalostí fakulty za uplynulý rok 

 

Počas uplynulého roka sa na pôde Teologickej fakulty TU zorganizovalo množstvo 

význačných konferencií a prednášok.  

Ako príklad môžeme uviesť konferenciu „Sprevádzanie v sociálnej práci“ – skúsenosti 

s impelentáciou counselingu v USA, Taliansku a Maďarsku, ktorá sa uskutočnila 19. mája 

2016. Organizovala ju Katedra náuky o rodine v spolupráci so Scranton University (USA), 

Trnava University (Slovakia), Camillianum (Italy), Mental Health Institute (Hungary). 

Konferencia v dňoch 13. – 14. októbra 2016 v priestoroch Primaciálneho paláca 

v Bratislave s medzinárodnou účasťou pod názvom „Pohostinnosť ako staronový jazyk 

postkresťanskej Európy?“. Podporu konferencii poskytla nadácia Konrad Adenauer Stiftung 

a zúčastnili sa na nej viacerí zahraniční profesori a docenti. 

 

 

 

III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 

 

Teologická fakulta pravidelne informuje o možnostiach štúdia prostredníctvom zoznamu 

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

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

 

Mediálna prezentácia fakulty a odborné výstupy do praxe 

 

Mediálnou stratégiou TF je postupná, cielená prezentácia jednotlivých pedagogických 

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

pribúda a ktorými sa najlepšie upriamuje pozornosť potenciálnych študentov na odbory, ktoré 

ponúkame. 

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

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

v praktických súvislostiach a o ich ponúknutie širokému spektru obyvateľstva. 

 

Účasť v televíznom vysielaní: 

3. 3. 2016 TV LUX – téma Slovensko a Blízky východ – hosť doc. Šimon Marinčák, riaditeľ 

Centra spirituality Michala Lacka Východ – Západ. 

14. 5. 2016 TV LUX – doc. ThDr. Andrej Filipek, PhD. Téma: Liturgia sv. omše pred 

liturgickou reformou a po Druhom vatikánskom koncile. 

17. 5. 2016 v relácii TV LUX Doma je doma: O štúdiu teológie v ďalekom tajomnom 

Káthmandú v Nepále so vzácnymi jezuitskými hosťami a moderátorom Pavlom Dankom. 

Účinkujúci: Miloš Lichner a Augustín Thomas. 

11. 6. 2016 TV LUX – doc. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. Téma: Cirkevní otcovia na Druhom 

vatikánskom koncile. 
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25. 6. 2016 TV LUX – ThDr. Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD. Téma: Židia a judaizmus vo 

svetle Druhého vatikánskeho koncilu. 

8. 11. 2016 téma: Ako uchovávať urny? Hosť doc. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. Relácia 

vKontexte. 

20. 12. 2016  v relácii vKontexte. Téma: Odpustky. Áno alebo nie? Prednáša: doc. M. Lichner. 

Rozhovor v médiách: 

– Rozhovor v Televízii TA3:  relácia Rozhovory cez polnoc – každý má svoj kríž. Moderátor 

Igor Haraj, pozvaní: prof. Ján Šafín, dekan Pravoslávnej teol. fakulty v Prešove a doc. Miloš 

Lichner, dekan TF TU. 18. marca 2016 od 23.15 do 0.15 h. 

– Rozhovor s redaktorom Matúšom Demkom na portáli Za stolom LADISLAV CSONTOS: 

Rozvedení nie sú vylúčení z Božej lásky  zastolom.sk 26. apríla 2016. 

– Rozhovor na tému: „Vráťme učiteľom dôstojnosť“ – Hostia: prof. Ladislav Csontos SJ, 

šéfredaktor časopisu Viera a život, Ján Horecký, riaditeľ Spojenej skoly sv. Františka v 

Bratislave a prezident ZKŠS, Vladimír Crmoman, Iniciatíva slovenských učiteľov. Máj 2016. 

– Rozhovor na tému: „Nevyšlo nám to“ – relácia V Samárii pri studni s moderátorom Pavlom 

Prikrylom. Jeho hosťami boli profesor Ladislav Csontos SJ, cirkevný právnik Mons. JCDr. 

Tibor Hajdu a Magdaléna Kopkášová-Froncová, Rodinkovo, n.o. 6. 6. 2016. 

– Relácia V Samárii pri studni. Téma: Ako pozerá Katolícka cirkev na tému rodových 

koreňov? Hostia: Miloš Lichner SJ, dekan TF TU. 

– ReláciiaV Samárii pri studni: Téma: Sú za naše viny zodpovední iní? Ako pozerá Katolícka 

cirkev na tému rodových koreňov? Hostia: Miloš Lichner SJ, dekan TFTU,  Jozef Jančovič, 

prodekan RKCMBF UK.  24. 10. 2016. 

– Relácia Doma je doma. Téma:  SME PROFAMILY? Prof. L. Csontos v TV LUX. 29. 11. 

2016. 

– Relácia Kresťan v spoločnosti: Milosrdenstvo a spoločnosť. Moderátor Pavol Prikryl a jeho 

hostia jezuita Ladislav Csontos, kresťanský demokrat Ivan Šimko a historik František 

Neupauer. 14. 12. 2016. 

– Rozhovor s redaktorom Postoja Pavlom Rábarom o rozvedených katolíkoch – prof. L. 

Csontos: Rozvedení by mohli pomáhať pri predmanželskej príprave: 21. 12. 2016.  Denník 

Postoj. 

– Rozhovor so Samuelom Jackaničom SJ „Významné jubileum TFTU“ – skrátené v bulletine 

Jezuiti dnes (bulletin o živote a práci jezuitov a ich spolupracovníkov). 

 

Rozhlasové vysielanie 

10. apríla – prof. Ladislav Csontos, hosť nedeľného dobrého rána  Rádio Slovensko.  
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7. novembra – relácia Zaostrené. M. Heczei, PhD. účastný v diskusii v rádiu Lumen – Luther 

po 500 rokoch. 

 

a) Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1. 9. 2016 

 

1. stupeň 

 

Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 
Skratka 

titulu 

Filozofia Kresťanská filozofia D S Bc. 

Katolícka teológia Náuka o rodine D, E S Bc. 

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

Katolícka teológia 

Základy kresťanskej filozofie a 

katolíckej teológie D S Bc. 

 

2. stupeň 

 

Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 
Skratka 

titulu 

Katolícka teológia Katolícka teológia D S Mgr. 

Filozofia Kresťanská filozofia D S Mgr. 

Katolícka teológia Náuka o rodine D, E S Mgr. 

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

 

3. stupeň 

 

Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 
Skratka 

titulu 

Katolícka teológia Katolícka teológia D, E S PhD. 

Systematická 

filozofia Systematická filozofia D, E S PhD. 

 

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

vzdelávania, formy štúdia 

V roku 2016 študovalo na Teologickej fakulte TU 88 študentov v dennom štúdiu a 43 

študentov v externej forme (stav k 31. 10. 2016). V porovnaní s rokom 2015 fakulta 

zaznamenala mierny nárast v dennom štúdiu o 4,8  % a v externom o 3,2 %  (pozri nasledujúca 

tabuľka). 

 

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

Denná forma 

Stupeň 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

1 37 47 59 67 62 77 



Výročná správa o činnosti TF TU za rok 2016 

 

 8 

2 44 30 48 49 44 50 

3 7 7 4 8 9 13 

Spolu 88 84 111 124 115 140 

 

 

Externá forma 

Stupeň 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

1 24 20 15 29 42 69 

2 15 13 36 22 12 29 

3 4 5 4 3 2 6 

Spolu 43 38 55 54 56 104 

 

 

 

 

V dennej aj v externej forme spolu 

Stupeň 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

1 61 67 74 96 104 146 

2 59 43 84 71 56 79 

3 11 12 8 11 11 19 

Spolu 131 122 166 178 171 244 

 

 

 

Stupeň                        

štúdia 

Denná forma Externá forma Spolu 

občania 

SR 

z 

toho 

ženy 

cudzinci 

z 

toho 

ženy 

občania 

SR 

z toho 

ženy 
cudzinci 

z 

toho 

ženy 

spolu 

z 

toho 

ženy 

1 32 13 5  22 18 2 2 61 33 

 

2 41 17 3  14 11 1 1 59 29 

 

3 6 6 1  4 1   11 7 

 79 36 9 0 40 30 3 3 131 69 

 

 

 

stav k 31. 12. 2016    počet študentov 

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

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

b) 

  

vylúčenie zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek (§ 66 ods. 1 písm. c) 4  

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

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

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

koľko študentov sa nezapísalo do vyššieho roč.  1  

žiadosti o prerušenie štúdia   7  
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c) Záujem o štúdium a výsledky prijímacieho konania   

Podľa priloženej tabuľky môžeme skonštatovať, že výrazne stúpli počty na magisterskom 

štúdiu, vďaka novému študijnému programu sociálna práca so zameraním na rodinu. 

 

BAKALÁRSKE ŠP – denná forma 
prihlásení 

2016/2015 

prijatí 

2016/2015 

zapísaní 

2016/2015 

základy kresťanskej  filozofie 

a katolíckej teológie 
15/20 14/20 12/16 

kresťanská filozofia 3/1 3/1 2/1 

náuka o rodine 1/5 0/4 0/3 

sociálna práca so zameraním na 

rodinu 
9/7 9/7 4/2 

spolu 28/33 26/32 18/22 

BAKALÁRSKE ŠP – externá forma  
prihlásení 

2016/2015 

prijatí 

2016/2015 

zapísaní 

2016/2015 

náuka o rodine 8/6 8/6 6/6 

sociálna práca so zameraním na 

rodinu 
2/5 2/5 2/4 

spolu 10/11 10/11 8/10 

 

 

MAGISTERSKÉ ŠP – denná forma 
prihlásení 

2016/2015 

prijatí 

2016/2015 

zapísaní 

2016/2015 

katolícka teológia 12/6 9/6 9/5 

kresťanská filozofia 1/3 1/3 1/3 

náuka o rodine 6/3 5/2 4/2 

sociálna práca so zameraním na 

rodinu 
11/x 11/x 11/x 

spolu 30/12 26/11 25/10 

MAGISTERSKÉ ŠP – externá 

forma  
   

náuka o rodine 1/6 1/4 1/4 

sociálna práca so zameraním na 

rodinu 
6/x 6/x 6/x 

spolu 7/6 7/4 7/4 

 

 

DOKTORANDSKÉ ŠP – denná 

forma 

prihlásení 

2016/2015 

prijatí 

2016/2015 

zapísaní 

2016/2015 

katolícka teológia 4/6 2/3 2/3 

systematická filozofia 0/2 0/1 0/1 

spolu    

DOKTORANDSKÉ ŠP – externá 

forma  
4/8 2/4 2/4 
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katolícka teológia 1/4 0/3 0/3 

spolu 1/4 0/3 0/3 

  

 

d) Mobility študentov TF TU 

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

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

 

Prehľad akademických mobilít – študenti v akademickom roku 2015/2016  

V roku 2015/2016      

Fakulta 

Fyzický 

počet 

vyslaných 

študentov 

Počet osobomesiacov vyslaných študentov Fyzický 

počet 

prijatých 

študentov 
programy ES NŠP 

iné 

(CEEPUS, 

NIL...) 

Teologická fakulta 3 8  Stáž 1 – 12 0 

       

Spolu 3 8  12 0 

      

 

 

 

 

 

 

 

e) Absolventi vysokoškolského štúdia    

V roku 2016 skončilo vysokoškolské štúdium 35 absolventov. Členenie podľa stupňov 

a podľa foriem – pozri tabuľka. 

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

magisterského štúdia 3 študenti. 

 

 

 

Stupeň 

štúdia 

Denná forma  Externá forma Spolu 

 občania 

SR 

z toho 

ženy 

cudzinci z toho 

ženy 

občania 

SR 

z toho 

ženy 

cudzinci z toho 

ženy 

spolu z toho 

ženy 

1 13 7 1  3 3   17 10 

2 12 5   5 3   17 8 

3 1        1 0 

Spolu 26 12 1 0 8 6 0 0 35 18 
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f) Ocenenia študentov v rámci vysokej školy 

Bc. Peter Vnučák, študent študijného odboru katolícka teológia a študijného programu základy 

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

umiestnil na 1. mieste v rámci ŠVOČ na fakultnom kole v programe základy kresťanskej 

filozofie a katolíckej teológie na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave so sídlom 

v Bratislave. 

 

Bc. Matej Hákač, študent študijného odboru filozofia a študijného programu kresťanská 

filozofia, 1. ročník, magisterský stupeň, denná forma štúdia, sa umiestnil na 2. mieste v rámci 

ŠVOČ na fakultnom kole v programe kresťanská filozofia na Teologickej fakulte Trnavskej 

univerzity v Trnave so sídlom v Bratislave. 

 

Bc. Róbert Tóth, študent študijného odboru filozofia a študijného programu kresťanská 

filozofia, 2. ročník, bakalársky stupeň, denná forma štúdia, sa umiestnil na 3. mieste v rámci 

ŠVOČ na fakultnom kole v programe kresťanská filozofia na Teologickej fakulte Trnavskej 

univerzity v Trnave so sídlom v Bratislave.  

 

Mgr. Katarína Marinová a Mgr. Magdaléna Miklušičáková, študentky študijného odboru 

systematická filozofia a študijného programu systematická filozofia, 3. ročník, doktorandský 

stupeň, denná forma štúdia, úspešne reprezentovali našu fakultu v grante KEGA „Jezuitské 

divadlo – integrálna vzdelávacia a výchovná metóda“. V rámci grantu publikovali monografiu, 

kapitolu v monografii, vedecké štúdie a participovali na realizácii divadelného predstavenia 

„Odpoveď Wernerovi H“. 

 

 

 

IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania (UTV) 

 

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

 

Univerzita tretieho veku pri TF TU začala svoju činnosť v akademickom roku 

1999/2000 a poskytuje možnosť študovať starším, prevažne dôchodcom. Okrem troch ročníkov 

základného štúdia Božie slovo a vierouka; liturgia a sviatosti, aktuálne problémy teológie; 

morálna teológia a cirkevné dejiny sme od akademického roka 2014/2015 otvorili aj šesť 

špecializácií, v ktorých pokračujeme aj v roku 2015/2016. 

Východná kresťanská spiritualita, cieľom tejto špecializácie UTV je poukázať na 

myšlienkové bohatstvo východných cirkví.  

Kresťanstvo a umenie, cieľom tejto špecializácie je poukázať na historické východiská 

vzťahu kresťanstva a západoeurópskej kultúry a umenia.  

Duchovné cvičenia v každodennom živote. Cieľom stretnutí je sprístupniť návod, ako 

možno duchovné cvičenia sv. Ignáca prežívať formou denného programu, ktorý obsahuje 

čítanie Svätého písma, rozjímanie a podľa možnosti živú účasť na svätej omši. Je to cesta 

hlbokého a osobného stretnutia s Bohom ako milujúcim Otcom v rodine Najsvätejšej Trojice. 

Exegéza žalmov. Kniha Žalmov patrí medzi najobľúbenejšie kresťanské a židovské 

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

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

lyrickému a intímnemu charakteru, ktorým žalmy pozitívne formujú čitateľovo estetické 

vnímanie. Kurz ponúka analýzu vybraných žalmov. 
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Islam. Čo znamená byť moslimom? Aké sú pramene náboženského života moslima? 

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

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

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

reflektujú Druhý vatikánsky koncil a jeho uvedenie na Slovensko. Prostredníctvom rôznych 

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

záujmu KSČ o tento koncil a ďalších lepšie uchopíte problematiku Druhého vatikánskeho 

koncilu. 

Pre poslucháčov, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu nemôžu zúčastniť osobne na 

prednáškach základného kurzu, pokračujeme s televíziou LUX vo vysielaní prednášok pre tretí 

ročník UTV. Títo študenti si môžu pozrieť prednášky aj online na našej internetovej stránke. 

 

Okrem základného kurzu si môžu študenti pozrieť aj online prednášky špecializácií: 

 

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

aké má podoby, nájdete práve prostredníctvom kurzu religionistiky. V rámci kurzu sa 

pozornosť obracia k hlavným svetovým náboženstvám – hinduizmus, budhizmus, judaizmus, 

kresťanstvo, islam, medzináboženskému dialógu a osobnej spiritualite. Kurz religionistiky 

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

fakulty TU. 

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

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

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

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

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

 

Na záver štúdia absolventi základného kurzu a externej formy štúdia získajú certifikát, 

poslucháči špecializácií získajú potvrdenie o ukončení jedného ročníka špecializácie.  

So seniormi sa na UTV pri TF TU pracuje veľmi dobre, dychtia po vedomostiach 

a majú radosť z nových poznatkov. Štúdium im dodáva silu ďalej evanjelizovať tam, kde žijú, 

zároveň nadväzujú medzi sebou priateľstvá, majú spoločenský kontakt, ktorý neraz pokračuje 

v ďalších stretnutiach. Niektorí z nich pritom cestujú na prednášky zo vzdialených miest. 

Štúdium na UTV skvalitňuje ich duchovný i spoločenský život. Stretávajú sa nielen na 

prednáškach, ale aj mimo nich, organizujú si rôzne posedenia a spoločné výlety. Znova sa 

potvrdzuje, že aktívne prežívanie staroby je dobrá voľba a univerzita tretieho veku je jeden 

z výborných prostriedkov na spestrenie a obohatenie života. 

 

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

spustenie nových online kurzov od septembra 2016 s postupným rozširovaním ponuky online 

kurzov. 

V novom akademickom roku 2015/2016 v spolupráci s Vysokou školou Sapientia 

v Budapešti začala Teologická fakulta Trnavskej univerzity jedinečný projekt základného kurzu 

UTV pre seniorov maďarskej národnosti, ktorí žijú na Slovensku. Prednášajú profesori teológie 

z Vysokej školy Sapientia z Budapešti. Pre veľký záujem pokračujeme  aj v akademickom roku 

2016/2017 ďalším ročníkom.  
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Akademický rok Počet študentov Z toho ženy 

2009/2010 194 151 

2010/2011 150 119 

2011/2012 125 100 

2012/2013 459 347 

2013/2014 357 274 

2014/2015 336 261 

2015/2016 354 294 

 

 

 

 

Akademický rok Absolventi Z toho ženy 

2010 67 55 

2011 35 28 

2012 42 33 

2013 35 30 

2014 35 30 

2015 111 83 

2016 20 16 

 

 

 

 

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

 

 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách  4  

  

LAPKO, R.: (ed.) Kol. autorov,  HROBOŇ, B.: K metodike nového prekladu Svätého písma do 

slovenčiny. Vision Slovakia, Mahtomedi, MN, USA, 2016. 298 s. AH: 1.  ISBN 978-0-

9913405-4-5 

KULISZ, J.: Wiara i kultura miejscem nadziei zbawienia. Warszawa : RHETOS, 2016. 202 s. 

AH: 9.7. ISBN 978-83-946418-1-8 

CSONTOS, L.: Marian Congregations and their Contribution to the Life of the Catholic 

Church in Slovakia in the 20th Century. Warszawa : RHETOS, 2016. 120 s. AH: 6,71.  

ISBN 978-83-946418-2-5 

JENÍK, L.: The Body as a Stage. An Introduction to the Role of Corporeality in Ignatius of 

Loyola and Jerzy Grotowski. Warszawa : Rhetos, 2016. 94 s. AH: 5,72.  

ISBN 978-83-89781-96-3 

 

 

 

 

 



Výročná správa o činnosti TF TU za rok 2016 

 

 14 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 7  

 

CSONTOS, L.: Posväcovať seba a iných. Laický apoštolát mariánskych kongregácií na 

Slovensku v prvej polovici 20. storočia. Trnava : Dobrá kniha, 2016, 134 s. AH: 8,92.  

ISBN 978-80-8191-020-3 

KÚTNY, I.: Súčinnosť svedomia, základnej voľby a náboženskej slobody. Trnava : Dobrá 

kniha, 2015. AH 6,91. ISBN 978-80-7141-974-4 

ŠMIDOVÁ, M.; JAMBOROVÁ, R.; ŽUFFA, J.: Counseling – umenie počúvať. Trnava : Dobrá 

kniha, 2016. 77 s. AH: 3,4. ISBN 978-80-8191-043-2, 34 %, 33 %, 33 % 

KÚTNY, I.: Svedomie v Dominum et Vivificantem. Tridsať rokov encykliky. Trnava : Dobrá 

knih,a 2016. 79 s. AH: 4,37. ISBN 978-80-8191-048-7 

GÁBOR, M.: Ikony a ikonostasy gréckokatolíckych chrámov protopresbyterátu Spišská Nová 

Ves, Košická eparchia. Trnava : Dobrá kniha, 2016. 234 s. AH: 11,7  

ISBN 978-80-8191-045-6 

MIKLUŠIČÁKOVÁ, M.; FEKETE, J.; MARINOVÁ, K.: Ed. L. Jeník.  Absurdita, nihilizmus, 

tolerancia. Staronové témy a perspektívy drámy. Trnava : Dobrá kniha, 2016. 80 s. AH: 5,55. 

ISBN 978-80-7141-990-7 

TRĘBSKI, K.: Counselling ako pomáhajúci vzťah a pastoračné sprevádzanie. Trnava : Dobrá 

kniha, 2016. 76 s. AH: 5,05 ISBN 978-80-8191-014-2 

 

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

 1 

LICHNER, M.: Monografická štúdia.  In: Sv. Augustín, ENCHIRIDION. Príručka o viere, 

nádeji a láske. Trnava : Dobrá kniha, 2016. S. 7–190. AH: 10,87. ISBN 978-80-8191-006-7 

 

 

 

 

 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 4 

 

LICHNER, M.: Chápanie pojmu „misericordia“ v Enarrationes in psalmos podľa svätého 

Augustína. In: Miloš Lichner SJ, Ján Benkovský SJ, Vladimír Juhás: Božie milosrdenstvo 

v konfrontácii spiritualít. Trnava : Dobrá kniha, 2016. s. 9–41. AH: 2,02.  

ISBN 978-80-8191-041-8 

CSONTOS, L.: Divadlo mariánskych kongregácií na Slovensku. In: CSONTOS, L. (ed.): 

Zbierka divadelných hier mariánskych kongregácií I. Obdobie prvých otcov Česko-slovenskej 

viceprovincie Spoločnosti Ježišovej. Trnava : Dobrá kniha, 2016. S. 7–31. AH: 1,07. ISBN 978-

80-7141-995-2 

CSONTOS, L.: K výskumu divadelných hier mariánskych kongregácií. In: CSONTOS, L., 

Kyselica, J. ed.): Zbierka divadelných hier mariánskych kongregácií III. Z Divadelnej knižnice 

mariánskej kongregácie. Trnava : Dobrá kniha, 2016. S. 7–32. AH: 1,48. ISBN 978-80-7141-

997-6 

ĎURICA, J.: Jeruzalemská Biblia. S. 2553–2580. AH: 2,05. In: ĎURICA, J. (ed.): Sväté 

písmo. Jeruzalemská Biblia.  AH:  186,2.  ISBN 978-80-81-91-012-8 

 

ACA  Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 1 

ĎAČOK, J.: La coscienza e la sua formazione. Warszawa : RHETOS, 2015. 82 s. AH: 4,41. 

ISBN 978-83-89781-92-5 
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ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách  8 

MARINČÁK, M.: Úvod do štúdia byzantskej hudby na Slovensku. Trnava : Dobrá kniha, 2016. 

92 s. AH: 7,55.  ISBN 978-80-8191-037-1 

CSONTOS, L.: Základy filozofie kultúry. Trnava : Dobrá kniha, 2016. S. 268, AH: 14,47. ISBN 

978-80-8191-008-1 

KARABA, M.: Vybrané kapitoly z dejín filozofie prírody. Trnava : Dobrá kniha, 2016. 96 s. 

AH: 7,2. ISBN 978-80-8191-009-8 

NEMEC, R.: Úvodné state z filozofickej hermeneutiky II. Trnava : Dobrá kniha, 2016. 74 s. 

AH: 3,30. ISBN 978-80-8191-022-7 

ŠMIDOVÁ, M., Slezáková, K.: Counseling v pomoci rodinám. Trnava : Dobrá kniha, 2016. 

1269 s. AH: 4,6. Šmidová – 75 %, Slezáková – 25 % ISBN 978-80-8191-021-0 

ĎURICA, J.: Manželstvo vo Svätom písme. Trnava : Dobrá kniha, 2016. 240 s. AH: 12.  

ISBN  978-80-8191-051-7 

KULISZ, J.; FILIPEK, A.: Ježiš Kristus. Jeho existencia a zmysel. Trnava : Dobrá kniha, 2016. 

310 s. AH: 18,22. ISBN 978-80-8191-003-6 

BRAUNSTEINER, G.: Tradícia Cirkvi v trinitárnom kontexte daru. „Fenomenológia“ podľa 

Hans Urs von Balthasara. Trnava : Dobrá kniha, 2016. 70 s. AH: 3,52.  

ISBN 978-80-8191-017-3 

 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisech 6 

MARINČÁK, Š.: Eastern Catholic Reflections on Liturgy and Ecclesiology from East-Central 

Europe. In: The Downside Rewiew, roč. 134, 2016, č. 3. S. 53–69.  AH:  1.  ISSN 0012 5806 

ŠMIDOVÁ, M.: La preparazione dei volontari per la relazione di aiuto (counseling) in hospice 

in Slovacchia. In: Camillianum, roč. XVI, 2016, č. 46–47. S. 153–160. AH: 0,45.  

ISSN 1121-2985 

KULISZ, J.: Teilhardowskie kryterium wyboru religii. In: Warszawskie Studia Teologiczne, 

roč. XXIX, 2016, č. 1. S. 149–161. AH: 0,6. ISSN 0209-3782 

KULISZ, J.: Z historii zagubionej nadziei zbawienia. In: Studia Bobolanum, roč. 27, 2016, č. 2, 

s. 229–262. AH: 2,25. ISSN 1642-5650 

ŽUFFA, J.: Funktionen der kirchlichen Caritas. In: Studia Bobolanun, roč. 27, 2016, č. 4. S. 

111–121. AH: 0,73. ISSN 1642-5650 

LICHNER, M.: Tolerantia pour les nouveaus baptisés. In: Studia Bobolanum, roč. 27, 2016, č. 

4. S. 139–155. AH: 1,32. ISSN 1642-5650 

 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisech 24  

MARINČÁK, Š.:  Niekoľko poznámok k typológii hudobných nástrojov v Starom zákone.  In: 

Teologický časopis, roč. XIV, 2016, č. 1. S. 59–81. AH: 1,54. ISSN 1336-3395 

CSONTOS, L.: Mariánske kongregácie prenikali tam, kde kňazi nemohli. In: Viera a život, roč. 

XXVI, 2016, č. 1. S. 64–73. AH 0,6. ISSN 1335-6771.  

CSONTOS, L.: Veda a viera sa môžu vzájomne obohacovať. In: Studia Aloisiana, roč. 7, 2016, 

č. 2. S. 5–19. AH: 1,15. ISSN 1338-0508  

CSONTOS, L.: Ochotnícke divadlo mariánskych kongregácií na Slovensku. In: Viera a život, 

roč. XXVI, 2016, č. 3. S. 69–79. AH: 0,65. ISSN 1335-6771.  

CSONTOS, L.: Tradícia otvorená premýšľaniu. In: Viera a život, roč. XXVI, 2016, č. 5. S. 36–

46. AH: 0,5. ISSN 1335-6771.  

CSONTOS, L.: Časopisy mariánskych kongregácií na Slovensku. In: Viera a život, roč.  XXVI, 

2016, č. 6. S. 57–66. AH: 0,6. ISSN 1335-6771.  

KARABA, M.: Východiská a trendy súčasného stavu dialógu medzi prírodnými vedami 

a kresťanstvom. In: Viera a život, roč. XXVI, 2016, č. 1. S. 74–83. AH 0,6. ISSN 1335-6771.  

KARABA, M.: Evolúcia a „creatio continua“ – od konfliktu k integrácii. In: Studia Aloisiana, 

roč. 7, 2016, č. 2. S. 21–31. AH: 0,85. ISSN 1338-0508  
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ŠMIDOVÁ, M.:  Príprava dobrovoľníkov pôsobiacich v oblasti pomáhajúcich profesií pre 

prácu s rodinami v záťažových situáciách. In: Acta Missiologica, roč. 10, 2016, č. 2, s. 84–91. 

AH: 0,72. ISSN 1337-7515 

ŠARKAN, M.: Ku problematike pojmu katharsis v aristotelovských teóriách tragédie a drámy.  

In: Studia Aloisiana, roč. 7, 2016, č. 4. S. 63–77.  AH: 1,24 ISSN 1338-0508 

KYSELICA, J.: Milostivý a milosrdný je Pán. In: Viera a život, roč. XXVI, 2016, č. 2, s. 3–16. 

AH: 0,8     ISSN 1335-6771 

KULISZ, J.: Teilhardovské kritérium voľby náboženstva. In: Studia Aloisiana, 2016, roč. 7, č. 

2. S. 45–55. AH: 0,90. ISSN 1338-0508  

KÚTNY, I.: Svedomie v Amoris laetitia. Špecifickosť postavenia svedomia v posynodálnej 

apoštolskej exhortácii so zreteľom na Gaudium et spes, päťdesiat rokov od ukončenia Koncilu. 

In: Teologický časopis, roč. XIV, 2016, č. 1. S. 7–34. AH: 2,35. ISSN 1336-3395 

KÚTNY, I.: Nescudziteľnosť svedomia v kontexte Amoris laetitia. In: Viera a život, roč. 

XXVI, 2016, č. 4, s. 59–67. AH: 0,5. ISSN 1335-6771 

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

Teologický časopis, roč. XIV, 2016, č. 1. S. 35–57. AH: 1,63. ISSN 1336-3395 

ŽUFFA, J.: Reflexion of religiosity in Slovakia and some neighbouring countries. In: Sociálno-

zdravotnícke spektrum. ISSN 1339-2379. - online (2016), s. 1–11. 

ŽUFFA, J.: Pastorálna teológia a modernita. In: Studia Aloisiana, roč. 7, 2016, č. 1, s. 37–44.  

AH: 0,5 ISSN 1338-0508 

ŽUFFA, J.: Špecifiká a výzvy pre pastorálnu teológiu v postkomunistických krajinách. In: 

Viera a život,  roč. XXVI, 2016, č. 4, s. 45–58. AH: 0,6. ISSN 1335-6771 

ŽUFFA, J.: Pastoračný charakter Druhého vatikánskeho koncilu. Realizácia v pastoračných 

plánoch. In: Studia Aloisiana, roč. 7, 2016, č. 4, S. 5–16.  AH: 0,85 ISSN 1338-0508 

LESANSKÁ, P.: Príklad aplikácie fokusovej skupiny pri tvorbe pastoračného postoja. In: 

Studia Aloisiana, roč. 7, 2016, č. 1. 47–56 s.  AH: 0,5. ISSN 1338-0508 

TRĘBSKI, K.: Nemocničná pastorácia v kontexte novej Európy. In: Teologický časopis, roč. 

XIV, 2016, č. 2. S. 21–43. AH: 1,50  ISSN 1336-3395 

MIKLUŠIČÁKOVÁ, M.: Odpoveď Ivanovi Karamazovovi. Sloboda vo filozofických 

koncepciách Jean-Paul Sartra a Alberta Camusa.  In: Studia Aloisiana, roč. 7, 2016, č. 4.  

S. 33–45.  AH: 1,02 ISSN 1338-0508 

GROFÍKOVÁ, M.: Mozaika ako obraz lepšieho sveta – fragmenty sociálnej filozofie Karla R 

Poppera. In: Viera a život, roč. XXVI, 2016, č. 2, s. 70–79. AH 0,55.    ISSN 1335-6771 

ŠULKOVÁ, V.: Život a tvorba Antona Bagina. In: Via socialis,  roč. II, 2016, č. 2. S. 130–144. 

AH:   ISSN 1339-892X 

 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 

Science alebo SCOPUS 3 

MARINČÁK, Š.: Niekoľko postrehov k liturgickej „reforme“ Jozafáta Kunceviča. In: Studia 

Theologica, roč. 18, 2016, č.1, s. 33–41. AH: 0,4. ISSN 1212-8570 

BRAUNSTEINER, G.: Anregung aus der jűdischen Schabbattheologie fűr die christliche 

Sonntagsheilung. In: Communio Viatorum, roč. LVII, 2015, č. 3, s. 252–271, AH: 1,22 

ISSN 0010-3713 

BRAUNSTEINER, G.: Henri de Lubac a Joseph Ratzinger v dialógu komentárov k prvej 

kapitole konštitúcie Dei Verbum. In: Studia Theologica, roč. 18,  2016, č. 3. S. 37–57. AH: 

1,28, ISSN 1212-8570 

 

 

 

 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=152109&fs=8D8EEFEB4F8748DDA85DE00658724684
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=152109&fs=8D8EEFEB4F8748DDA85DE00658724684
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AEC Vedecké práce v zahraničných vedeckých monografiách 3 

 

CSONTOS, L.: Filozofické základy pro-family stratégie. In: Wybrane institucjonalne 

i pozainstytucjonalne formy wsparcia rodziny. Kraków : Wydawnictwo Ojców 

Redmptorystów, 2016. S. 25–44. AH:  0,7.  ISBN 978-83-7631-665-9 

ŠMIDOVÁ, M.: Formy sociálnej pomoci ľuďom na Slovensku. In: Wybrane institucjonalne 

i pozainstytucjonalne formy wsparcia rodziny. Kraków : Wydawnictwo Ojców 

Redmptorystów, 2016. S. 45–56. AH: 1,0   ISBN 978-83-7631-665-9 

BRAUNSTEINER, G.: Gregorianischer Choral – Gesang zwischen Himmel und Erde. In: Die 

Lorcher Chorbűcher. Heidelberg; Ubstadt; Weiher; Basel : Verlag Regionalkultur, 2016. S. 

125–146. AH: 0,8. ISBN 978-3-89735-971-0 

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch 4 

 

ŠMIDOVÁ, M.: Sociálna práca s telesne a zmyslovo postihnutými osobami. In: Sociálna práca 

v praxi. Bratislava : Vysoká škola sv. Alžbety, 2016. 109–138, AH: 1,64.  

ISBN 978-80-8132-039-2 

HECZEI, M.:  Úloha politiky a hospodárstva v Gaudium et spes. In: BRAUNSTEINER, G. 

(ed.): Gaudium et spes pre budúcnosť Cirkvi a spoločnosti. Trnava : Dobrá kniha, 2016. S. 63–

74 AH: 0,82. ISBN 978-80-8191-016-6 

BRAUNSTEINER, G.: Rozmanitosť pri interpretácii Gaudium et spes. In: BRAUNSTEINER, 

G. (ed.): Gaudium et spes pre budúcnosť Cirkvi a spoločnosti. Trnava : Dobrá kniha, 2016. S. 

83–95 AH: 1,06. ISBN 978-80-8191-016-6 

KÚTNY, I.:  Špecifický prínos Gaudium et spes pre teológiu svedomia. In: BRAUNSTEINER, 

G. (ed.): Gaudium et spes pre budúcnosť Cirkvi a spoločnosti. Trnava : Dobrá kniha, 2016. S. 

21–31 AH: 0,99. ISBN 978-80-8191-016-6 

 

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 5 

 

JAMBOROVÁ, R.: Pastorálne poradenstvo – praktické a legislatívne možnosti. In:  

Sprevádzanie v sociálnej práci. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava : Dobrá 

kniha, 2016, s. 70-81. AH: 0,58.  ISBN 978-80-8191-033-3 

ŠMIDOVÁ, M.; Nemčíková, M.: Nový model efektívnych študentských praxí a counseling 

v rodinách so špecifickými sociálnymi problémami. In:  Sprevádzanie v sociálnej práci. 

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava : Dobrá kniha, 2016, s. 48-69. AH:  

0,99. ISBN 978-80-8191-033-3 

LICHNER, M.: Pojem „misericordia“ v Enarrationes in psalmos svätého Augustína. In: Aký je 

Boh Starého a Nového zákona? Ed. V. Juhás. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2016.  S. 

284-298. AH: 0,84. ISBN 978-80-7165-994-5 

ŽUFFA, J.: Reflexia procesu výučby counselingu na fakulte. In:  Sprevádzanie v sociálnej 

práci. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava : Dobrá kniha, 2016, s. 82-90. 

AH: 0,40.  ISBN 978-80-8191-033-3 

TRĘBSKI, K.: Gli ambiti di applicazione del counseling. In:  Sprevádzanie v sociálnej práci. 

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava : Dobrá kniha, 2016, s. 118-142. AH:  

ISBN 978-80-8191-033-3 

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 4 

 

ĎAČOK, J.: Gender – oružje XXI. stoljeća? Antropološkoteološka analiza. In: Aktualne 

moralne teme. Medzinárodná konferencia. Zagreb : Filozofsko-Teološki Institut Družbe 

Isusove, 2016. S. 269-280. AH: 0,6. ISBN 978-953-231-149-5 
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VOJTKO, S.: Formácia mladého človeka prostredníctvom starozákonných postáv. In: 

Příspěvek center života mládeže k rozvoji identity mladých lidí.  Zborník z medzinárodnej 

vedeckej konferencie. Ed. Jan Balík. Sekretariát Sekce pro mládež ČBK a AKSM, 2015. S. 59-

83. AH:  1,0. ISBN 978-80-906142-0-8 

JAMBOROVÁ, R.: Komunitné centrum a služby pre rodinu a jednotlivca. In: Sociální práce 

v nejisté době. Sborník odborných textů z konference Hradecké dny sociální práce. Hradec 

Králové : Gaudeamus, 2016. S. 79-85. AH: 0,6. ISBN 978-80-7435-647-6 

JAMBOROVÁ, R., Stopková, A., Urbanova, L.: Prevencia pred nepriaznivými vplyvmi 

spoločenského vývoja na rodiny. In: Sociální práce v nejisté době. Sborník odborných textů z 

konference Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2016. S. 86-93. AH: 

0,8. ISBN 978-80-7435-647-6 

 

 

AFD   Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 16 

 

CSONTOS, L.: Nie je dobre byť rodine samotnej.  S. 25-28. AH: 0,28. In: CSONTOS, L. (ed.): 

Zborník z pracovného seminára PROFAMILY 2016. Hlavné línie riešenia projektu APVV 15-

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

prostredí“ v roku 2016. Trnava : Dobrá kniha, 2016. 69 s. AH: 3,11.  ISBN 978-80-8191-046-3 

JENÍK, L.: Ideológia prirodzeného zákona a ideológia rodu. Dialóg, konfrontácia, konflikt? S. 

35-39. AH: 0,37. In: CSONTOS, L. (ed.): Zborník z pracovného seminára PROFAMILY 2016. 

Hlavné línie riešenia projektu APVV 15-0189 „Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie 

a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí“ v roku 2016. Trnava : Dobrá kniha, 

2016. 69 s. AH: 3,11.  ISBN 978-80-8191-046-3 

KARABA, M.: Zmeny koncepcie ľudskej osoby v novovekej filozofii. S. 40-47. AH: 0,56. In: 

CSONTOS, L. (ed.): Zborník z pracovného seminára PROFAMILY 2016. Hlavné línie riešenia 

projektu APVV 15-0189 „Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny 

v multikulturálnom prostredí“ v roku 2016. Trnava : Dobrá kniha, 2016. 69 s. AH: 3,11.  ISBN 

978-80-8191-046-3 

NEMEC, R.: Porovnanie kultúry Východu a kultúry Západu v pohľade na rodinu. S. 48-51. 

AH: 0,25. In: CSONTOS, L. (ed.): Zborník z pracovného seminára PROFAMILY 2016. 

Hlavné línie riešenia projektu APVV 15-0189 „Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie 

a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí“ v roku 2016. Trnava : Dobrá kniha, 

2016. 69 s. AH: 3,11.  ISBN 978-80-8191-046-3 

ŠMIDOVÁ, M.: Včasná podpora rodín s dieťaťom s postihnutím formou sprevádzania – 

counseling. S. 58-66. AH: 0,52. In: CSONTOS, L. (ed.): Zborník z pracovného seminára 

PROFAMILY 2016. Hlavné línie riešenia projektu APVV 15-0189 „Vybrané faktory pro-

rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí“ v roku 2016. Trnava 

: Dobrá kniha, 2016. 69 s. AH: 3,11.  ISBN 978-80-8191-046-3 

ŠARKAN, M.: Personálna integrita ako prorodinný faktor. S. 52-57. AH: 0,30. In: CSONTOS, 

L. (ed.): Zborník z pracovného seminára PROFAMILY 2016. Hlavné línie riešenia projektu 

APVV 15-0189 „Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny 

v multikulturálnom prostredí“ v roku 2016. Trnava : Dobrá kniha, 2016. 69 s. AH: 3,11.  ISBN 

978-80-8191-046-3 

ĎURICA, J.: Spôsoby pomoci spoločenstva stabilite manželstva a rodiny.  S. 29-34. AH: 0,37. 

In: CSONTOS, L. (ed.): Zborník z pracovného seminára PROFAMILY 2016. Hlavné línie 

riešenia projektu APVV 15-0189 „Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej 

rodiny v multikulturálnom prostredí“ v roku 2016. Trnava : Dobrá kniha, 2016. 69 s. AH: 3,11.  

ISBN 978-80-8191-046-3 
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BRAUNSTEINER, G.: Systematický pohľad na dnešné manželstvo.  S. 21-24. AH: 0,21. In: 

CSONTOS, L. (ed.): Zborník z pracovného seminára PROFAMILY 2016. Hlavné línie riešenia 

projektu APVV 15-0189 „Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny 

v multikulturálnom prostredí“ v roku 2016. Trnava : Dobrá kniha, 2016. 69 s. AH: 3,11.  ISBN 

978-80-8191-046-3 

BRAUNSTEINER, G.: Zo smrti do života. In: Povedať životu áno... Ed. E. Naništová. 

Bratislava : SILOE, 2015. s. 75-82, 0,5 AH. ISBN 978-80-970992-3-7 

ŽUFFA, J.: Znamenia čias – úloha pre pastorálnu teológiu.  S. 67-69. AH: 0,17. In: CSONTOS, 

L. (ed.): Zborník z pracovného seminára PROFAMILY 2016. Hlavné línie riešenia projektu 

APVV 15-0189 „Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny 

v multikulturálnom prostredí“ v roku 2016. Trnava : Dobrá kniha, 2016. 69 s. AH: 3,11.  ISBN 

978-80-8191-046-3 

ŠMIDOVÁ, M.: Sociálna náuka Cirkvi v službe človeku. In: Sociálna náuka Cirkvi a jej vplyv 

na pracovné právo. Praha : Nakladatelství Leges, s.r.o. 2015. S.11-21 AH: 0,32 ISBN 978-80-

7502-136-6 

MIKLUŠIČÁKOVÁ, M.: Človek v tvorbe Alberta Camusa. In: Duchovná cesta a jej podoby 

v literatúre. Ed. M.  Kučerová. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2015. 167-172. AH: 

0,53. ISBN 978-80-558-0926-7 

KÚTNY, I.: Rezonancia učenia Druhého vatikánskeho koncilu o svedomí v Encyklike Jána 

Pavla II. Dominu met Vivificantem. In:  Sv. Ján Pavol II. a jeho posolstvo pre strednú Európu. 

Zborník z vedeckej konferencie, Nitra 18. – 19. máj 2015. Nitra : Dielo sv. Maximiliána M. 

Kolbeho, 2016. S. 76-90. AH 0,92. ISBN 978-80-971822-1-2 

DOLINSKÝ, J.: Dejiny jezuitskej Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v rokoch 1635–

1777. In: Duchovný pastier, 2016, č. 2-3, 115-121 s. AH: 0,6. ISSN 0139-861X 

JAMBOROVÁ, R.: Komunitné centrum a pastoračné aktivity zamerané na prácu s rodinou. In: 

Inovačné metódy a pastoračné výzvy pre prácu s rodinou a odkaz bl. Sáry Salkaházi. Zborník 

z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice : Verbum, 2016. S. 98-109. AH: 0,67, ISBN 

978-80-561-0408-8 

JAMBOROVÁ, R.: Komunitné centrum a poradenské služby pre sociálne odkázaných 

občanov. In: Človek na periférii spoločnosti. Milosrdenstvo v praxi. Zborník z II. ročníka 

medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 19.–20. októbra 2016. Košice : VEBRUM, 2016. 

S. 146-160. AH: 0,7. ISBN 978-80-561-0394-4 

  

 

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách 1 

VOJTKO, S.: Biblické katechézy pre deti predškolského veku. Bratislava : LÚČ, 2016. 221 s. 

AH: 3,41  ISBN 978-80-8179-040-9 

BCI  Skriptá a učebné texty 9   

CSONTOS, L.:  Spirituality kresťanských spoločenstiev, konkrétne príklady. Trnava : Dobrá 

kniha, 2016. AH:  5,05    ISBN 978-80-7141-984-6 

HECZEI, M.: Eschatológia – historický vývoj traktátu. Trnava : Dobrá kniha, 2016. 84 s. AH:  

5,37. ISBN 978-80-8191-035-7 

BRAUNSTEINER, G.: Úvod do kristológie. Pre študentov kresťanskej filozofie TF TU. Trnava 

: Dobrá kniha, 2016. CD-nosič. S. 54, AH: 3,33. ISBN 978-80-8191-028-9 

BRAUNSTEINER, G.: Úvod do soteriológie. Pre študentov kresťanskej filozofie TF TU. 

Trnava : Dobrá kniha, 2016. 49 s. AH: 3,21. ISBN 978-80-8191-027-2. CD nosič 

LICHNER, M.; KARABOVÁ, K.: Vybrané pohľady na latinských autorov kresťanského 

staroveku III. Trnava : Dobrá kniha, 2016, 194 s. AH: 8,89. Lichner: 5, 56 % Karabová: 3,89, 

44 %  ISBN 978-80-8191-024-1 
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JUSKOVÁ, M.: Spiritualita a umenie. Trnava : Dobrá kniha, 2016. 92 s. AH: 3,48 

ISBN 978-80-8191-042-5 

DOLINSKÝ, J.: Vybrané kapitoly z dejín Cirkvi. Trnava : Dobrá kniha, 2016. AH: 4,0.  

ISBN 978-80-8191-036-4 

DOLINSKÝ, J.: Cirkevné dejiny Slovenska I.  Trnava : Dobrá kniha, 2016. AH: 4,1.  

ISBN 978-80-8191-053-1 

DOLINSKÝ, J.: Cirkevné dejiny Slovenska II.  Trnava : Dobrá kniha, 2016. AH: 4,2.  

ISBN 978-80-8191-054-8 

 

 

 

BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch vydaných v zahraničných 

vydavateľstvách 2 

 

ĎAČOK, J.:  Esame di coscienza. In: Peccato Misericordia Riconciliazione. Dizionario 

teologico-Pastorale. Roma : Libreria Entrice Vaticana, 2016. S. 166-173. NS: 8,35, AH:  0,42. 

ISBN 978-88-209-9857-8 

ĎAČOK, J.:  Soddisfazione. In: Peccato Misericordia Riconciliazione. Dizionario teologico-

Pastorale. Roma : Libreria Entrice Vaticana, 2016. S. 395-399. NS: 5,49, AH:  0,27. ISBN 978-

88-209-9857-8 

 

CAB Umelecké monografie, dramatické diela vydané v domácich vydavateľstvách

 1 

 

JENÍK, L.: A replay to Werner H. A Theatrical Play with One Act and a „Strange 

Monodramatic Dialogue“. Trnava : Dobrá kniha, 2016. 76 s. AH: 3,55. (1,5AH je slov. + 1,34 

je angl.).  ISBN 978-80-8191-032-6, 

  

CED Umelecké práce, dramatické diela v knižných publikáciách vydaných v domácich 

vydavateľstvách 1 

 

MIKLUŠIČÁKOVÁ, M.: Veľký imitátor a násobenie života – divadlo podľa Alberta Camusa. 

In: JENÍK, L.: Odpoveď Wernerovi H. Trnava : Dobrá kniha, 2016. S. 11-19. AH: 0,51. ISBN 

978-80-8191-018-0,   

 

EAJ Odborné preklady publikácií knižné  2 

KULISZ, J.; FILIPEK, A.; preklad FILIPEK, A.: Ježiš Kristus. Jeho existencia a zmysel. 

Trnava : Dobrá kniha, 2016. 310 s. AH: 18,22. ISBN 978-80-8191-003-6 

DOLINSKÝ, J.: Ruská Odysea Vendelína Javorku SJ. Trnava : Dobrá kniha, 2016. AH: 4,3. 

ISBN 978-80-8191-044-9 

 

EDJ Odborné preklady v zborníkoch 2 

 

NEMEC, R.: Viliam Ockham. Princíp Biblie alebo o tom, či sú čnosti poprepájané? Preklad. In: 

Studia Capuccinorum Boziniensia II. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2016. S. 

103-172. AH: 3,76. ISBN 978-83-7490-860-3 

FILIPEK, A.: preklad:  KULISZ, J.: Teilhardovské kritérium voľby náboženstva. In: Studia 

Aloisiana, roč. 7, 2016, č. 2. S. 45-55. AH: 0,90. ISSN 1338-0508  
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FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru 18  

 

CSONTOS, L. (ed.): Zbierka divadelných hier mariánskych kongregácií I. Hry uverejnené 

v časopisoch mariánska kongregácia a Prézes. Trnava : Dobrá kniha, 2016. 240 s. AH: 8,67. 

ISBN 978-80-7141-995-2 

CSONTOS, L. (ed.): Zbierka divadelných hier mariánskych kongregácií II. Obdobie prvých 

otcov Česko-slovenskej viceprovincie Spoločnosti Ježišovej. Trnava : Dobrá kniha, 2016. 305 s. 

AH: 8,33. ISBN 978-80-7141-996-9 

CSONTOS, L., KYSELICA, J. (ed.): Zbierka divadelných hier mariánskych kongregácií III. 

Z Divadelnej knižnice mariánskej kongregácie. Trnava : Dobrá kniha, 2016. 317 s. AH: 11,33. 

ISBN 978-80-7141-997-6 

CSONTOS, L. (ed.): Zborník z pracovného seminára PROFAMILY 2016. Hlavné línie riešenia 

projektu APVV 15-0189 „Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny 

v multikulturálnom prostredí“ v roku 2016. Trnava : Dobrá kniha, 2016. 69 s. AH: 3,11.  ISBN 

978-80-8191-046-3 

JENÍK, L. (ed.): MIKLUŠIČÁKOVÁ, M.; FEKETE, J.; MARINOVÁ, K.: Absurdita, 

nihilizmus, tolerancia. Staronové témy a perspektívy drámy. Trnava : Dobrá kniha, 2016. 80 s. 

AH: 5,55. ISBN 978-80-7141-990-7 

JAMBOROVÁ, R. (ed.): Apoštolka sociálnej spravodlivosti Sára Salkaháziová. Trnava : Dobrá 

kniha, 2016 106 s. AH: 3,01. ISBN 978-80-8191-000-5 

ŠMIDOVÁ, M.:  Sprevádzanie v sociálnej práci. Zborník z medzinárodnej vedeckej 
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I. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti Teologickej 

fakulty 

Vedeckovýskumná činnosť na TF TU kopíruje oblasti troch študijných programov: 

filozofický, sociálny a teologický. Výsledky vedeckovýskumnej činnosti charakterizujú kvalitu 

Teologickej fakulty ako pedagogického i vedeckovýskumného pracoviska a v podstatnej miere 

ovplyvnili aj akreditáciu fakulty v ukazovateľoch A1 a A2, v rámci ktorých sme mali schválené 

všetky programy v plnom rozsahu štúdia. Z tohto dôvodu TF TU venuje vedeckovýskumnej 

činnosti zvýšenú pozornosť a držala sa Koncepcie rozvoja Trnavskej univerzity pre roky 2016 

– 2019. Kľúčové opatrenia týchto materiálov smerujú ku skvalitneniu vedeckovýskumnej 

činnosti, k väčšej angažovanosti pedagogických zamestnancov vo vysoko vážených 

scientometrických parametroch – napríklad v oblasti vypisovania žiadostí do rôznych 

grantových schém Ministerstva školstva SR alebo aj do Agentúry na podporu výskumu a 

vývoja i vypisovania úzko profilovaných zahraničných projektov. 

Z domácich grantových schém v roku 2016 vypísali naši profesori, docenti, PhD. 

pracovníci a doktorandi celkovo 5 nových grantových projektov, čo z hľadiska posledných 

rokov neznamená nárast v množstve vypísaných projektov (v roku 2015 ich bolo takisto 5, 

v roku 2014 vypísaných 7), čiže fakulta si drží stabilný počet vypísaných žiadostí. A zostali 

sme v oblasti úspešnosti na predpokladanom dlhoročnom štandarde.  V roku 2016 bolo 

vypísaných  5 projektov (3x Kega, 1x Vega a 1x APVV), o ich financovaní – na rozdiel od 

minulého roku v tomto období – ešte nemáme informácie. Fakulte sa posledné dva roky (2015 

a 2016) darí získavať finančné prostriedky z APVV, čo je historický precedens. V tomto duchu 

vypísala fakulta aj tento rok nový projekt APVV, o ktorého prijatí či financovaní ešte nevieme. 

Spomedzi zahraničných projektov v roku 2016 boli vypísané 3 zahraničné granty, ale 

fakulta má ešte 1 pokračujúci zahraničný grant. Celkovo môžeme skonštatovať, že fakulta si 

zachovala štandard a nasledujúci rok vypíše ďalšie žiadosti aj do zahraničných agentúr.  

Okrem novovypísaných grantov si fakulta zachovala pokračujúcich šesť domácich 

grantov, čiže spolu sa na fakulte riešilo v roku 2016 7 domácich výskumných grantov. 

V minulých rokoch 2014 a 2015 sa spolu s pokračujúcimi grantmi riešilo na našej fakulte aj 

rovnako 7 projektov. 

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

vidieť v objeme finančných prostriedkov získaných pre fakultu. Kým roku 2015, kedy sme 

získali z domácich grantových schém 45.036,- eur, v roku 2016 táto suma narástla až na 

52.018,- eur. Treba podotknúť, že ide o grantové schémy, ktoré sú vážené aj z hľadiska 

akreditácie. Kým v roku 2015 prišla na účet fakulty za domáce i zahraničné projekty celkovo 

suma 63.036,- eur, v roku  2016 to bolo 65.318,- eur. 

Rovnaký štandard môžeme pozorovať aj v oblasti financií zo zahraničných grantových 

schém. Za rok 2015 sa podarilo fakulte získať objem 18 000,- eur, v roku 2016 to bolo len 

o niečo menej, 13 300,- eur. V rámci objemu finančných prostriedkov síce ide o pokles, ale 

v rámci počtu riešených projektov zo zahraničia je rok 2015 prelomový – riešilo sa celkovo, 

spolu s pokračujúcimi, až 7 zahraničných projektov, čo spolu s domácimi novými a 

pokračujúcimi grantmi (5) dosiahlo v počte grantov historické maximum. Ani rok 2016 však 

bol grantovo veľmi úspešný, riešili sme len o jeden grant menej – čiže 11 grantov z rôznych 

domácich i zahraničných grantových schém. 

Z hľadiska dlhodobej perspektívy môžeme konštatovať, že počet prijatých 

a financovaných grantov VEGA a KEGA sa v roku 2016 v porovnaní s predošlými rokmi síce 

nezvýšil a rovnako to platí aj o zahraničných grantoch, objem financií sa však vďaka prijatému 
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APVV zvýšil. V roku 2015 sa fakulte podarilo získať APVV projekt po spolupráci a príprave 

grantovej žiadosti spolu so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV, čím sa spektrum 

grantovej úspešnosti obohatilo aj o túto agentúru. Aj v roku 2016 sa podarilo získať jeden 

päťročný projekt TF TU z dvoch vypísaných a podaných grantov v tejto grantovej schéme. 

Zadosťučinilo sa tak však požiadavke, ktorú na seba zobrala fakulta predminulý rok v oblasti 

VVUČ a vypisovania grantov a Dlhodobého zámeru TFTU na roky 2015 – 2020 – že vypíše a 

získa prostriedky postupne na viac projektov z tejto agentúry. 

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

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

na 29 pracovníkov. V priemere na jeden grant to vychádza 2,06 zamestnanca.  Nárast sme 

zaznamenali aj čo sa týka študentov doktorandského štúdia, ktorí boli zastúpení v domácich 

i zahraničných grantoch zatiaľ v počte 4, oproti roku 2015 je to nárast o jedného doktoranda. 

Fakulta tak v ďalšom bode zadosťučinila Dlhodobému zámeru TF TU na aktuálne roky. 

Nevýskumný grant tento rok fakulta nezískala. 

 

A. NOVOFINANCOVANÉ DOMÁCE GRANTY V ROKU 2016: 

 

1. Projekt z grantovej schémy Agentúry na podporu výskumu a vývoja: 

 

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

multikulturálnom prostredí 

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

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

Problémy tradičného katolíckeho manželstva a rodiny sú spravidla reflektované z úzkeho 

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

transformáciu interdisciplinárneho prístupu na vytvorenie komplexného prístupu, ktorý 

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

filozofická reflexia. Na pozadí filozofickej a teologickej reflexie sa spájajú psychologické, 

sociologické, sociálne a pastoračné aspekty prorodinnej stratégie pomoci na stabilitu 

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

a rodiny, bude zamerané na analýzu a reflexiu rýchlych spoločenských systémových zmien a 

ich význam pre psychosociálnu dynamiku života rodiny. Pozornosť bude venovaná tiež 

morálke vzťahov v rodine, s prehĺbením kristologického a ekleziologického pohľadu na 

manželstvo, ako aj problematike rodín s nízkymi príjmami, ktoré majú v slovenskej realite 

osobitné postavenie. Projekt zohľadní tiež problematiku rodín s postihnutým dieťaťom. 

Zvolená metóda bude primárne analyticko-syntetická, ktorá sa obohatí kvalitatívnymi a 

kvantitatívnymi výskumami. Projekt potrvá do roku 2020. 

2. Novozískané zahraničné projekty: 

Z-16-104/0015-00 

Zbierka divadelných hier mariánskych kongregácií 

Hlavný riešiteľ: prof. L. Csontos, PhD. 

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

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

pastorálnym teológom inšpiráciu pre nové formy evanjelizácie za pomoci dramatického a 

hudobného umenia. Projekt skončil v roku 2016. 
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Z-16-104/0017-00 Milosrdenstvo v konfrontácii spiritualít 

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

Odkrývanie konkrétnych brán milosrdenstva má veľký význam nielen pre subjektívne 

poznávanie diela milosrdenstva v živote jednotlivca, ale aj pre lepšie pochopenie spiritualít, 

ktoré inšpirovali. Augustiniánska, ignaciánska a Caravaggiova spiritualita a spiritualita  patrili a 

môžeme povedať, že aj patria medzi najsilnejšie na Slovensku. Tento projekt sa chce v rámci 

Roku milosrdenstva zamýšľať nad rôznymi koncepciami v rámci týchto spiritualít. Projekt 

skončil v roku 2016. 

 

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

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

Z historického hľadiska je možné vo vývoji ošetrovateľstva evidovať tri kvalitatívne 

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

zakladaním mníšskych rádov, reholí, kongregácií a ich činnosťou v klšátoroch, špitáloch a 

nemocniciach. Projekt si kladie za cieľ poskytnúť analýzy a princípy vzdelávania na 

ošetrovateľskej škole, systém  teoretického a praktického vzdelávania a možnú komparáciu so 

súčasnosťou. Projekt končí v roku 2019. 

 

B. POKRAČUJÚCE GRANTY V ROKU 2016 

 

1. GRANTOVÁ SCHÉMA VEGA 

 

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

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

Výkladový slovník ranokresťanskej a patristickej terminológie je potrebným slovníkovým 

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

Doposiaľ na Slovensku absentujú vedecké práce monografického charakteru i vedecké štúdie 

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

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

súčasným lingvistom, ale aj teológom, historikom a kulturológom.  

 

VEGA č. 1/0306/14 Zlom alebo kontinuita? Druhý vatikánsky koncil pre budúcnosť 

spoločnosti 

Hlavný riešiteľ: doc. Dr. hab. G. Braunsteiner, PhD. 

Charakteristika projektu: 

Hlavným cieľom projektu je komplexne spracovať problematiku Druhého vatikánskeho 

koncilu v kontexte teologických, cirkevných, spoločenských a dejinných vplyvov 

a konzekvencií s ohľadom na slovenské teologické prostredie a s dôrazom na perspektívy 

ďalšieho rozvoja koncilovej teológie a ponúknuť koncilovú náuku ako inšpiráciu pre 

budúcnosť spoločnosti. Projekt skončil v roku 2016. 
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VEGA č. 2/0013/13 Slovensko-slovanské kontexty písomníctva pod Karpatmi, doba 

riešenia: od 1. januára 2013 do 31. decembra 2016; organizátor: Slavistický ústav Jána 

Stanislava SAV.  

Hlavný riešiteľ: doc. PaedDr. Š. Marinčák, PhD. 

Byzantsko-slovanská kultúrna identita sa od najstarších čias kontinuitne formovala v kontexte 

slovanských i neslovanských jazykových i kultúrnych vzťahov. Tieto vzťahy sú prítomné v 

celom spektre duchovnej písomnej kultúry, tvoria neoddeliteľnú zložku kultúrneho dedičstva, 

sú kultúrnou pamäťou etnických spoločenstiev v celom karpatskom regióne i na Slovensku. 

Kultúrne diskurzy cirkevnoslovanského písomníctva pod Karpatmi utvárajú obraz 

mnohostranných vzťahov jazyka a písomníctva. Rozhodujúcu úlohu pritom zohrávajú 

slovanské duchovné a kultúrne zdroje. Viacrozmerný interdisciplinárny pohľad na vývin 

písomníctva z okruhu byzantsko-slovanského obradu v jazykových, kultúrnych, historických a 

religióznych súvislostiach umožňuje novým spôsobom identifikovať a interpretovať dimenzie 

ich uplatnenia v kultúrnom kontexte vplyvov Slavia latina a Slavia byzantina, ktoré sa osobitne 

zračia práve na Slovensku. 

 

2. GRANTOVÁ SCHÉMA KEGA 

Projekt č. 021TTU-4/2015 Jezuitské divadlo – integrálna vzdelávacia a výchovná metóda 

Hlavný riešiteľ: Mgr. et Mgr. Lukáš Jeník, PhD. 

Projekt Jezuitského divadla sa snaží o integráciu, rozvoj kultúrneho dedičstva a znovuobjavenie 

tradície jezuitského divadla v kontexte jezuitskej pedagogiky, ktorej je Teologická fakulta 

Trnavskej univerzity formálnou súčasťou. Integrácia umenia, ako aj alternatívnych 

vzdelávacích metód do vzdelávacieho procesu a zároveň inovácia (technická i ideová) 

praktických zručností študentov TF napomôže ich lepšiu pripravenosť do budúcich zamestnaní.  

Projekt skončil v roku 2016. 

 

Projekt č. 010TTU-4/2014 Nový model efektívnych študentských praxí s využitím 

sprevádzania (counseling) v rodinách so špecifickými sociálnymi problémami  

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

Charakteristika projektu: 

Projekt reflektuje aktuálnu potrebu zamerať sa na špecifickú praktickú prípravu študentov 

v študijnom odbore sociálna práca, ktorá podstatne posilní ich odborné zručnosti, profesné 

kompetencie a uplatniteľnosť v praxi po absolvovaní štúdia. Na základe skúsenosti z dlhodobej 

pedagogickej praxe možno konštatovať, že bez vysoko odborne pripraveného spôsobu spojenia 

získaných teoretických poznatkov s konzistentne vedenou praxou študentov nie je možné 

dostatočne kvalitne pripraviť budúcich absolventov na ich povolanie. Z týchto dôvodov cieľom 

projektu ako aplikovaného výskumu je vytvorenie nového, konkrétneho modelu kvalitne 

pripravených a efektívnych skúsenostne-formačných sústredení pre študentov, ktoré sa opierajú 

o prenos získaných poznatkov do praxe v autentickom (nie simulovanom) životnom 

a pracovnom prostredí, nácvikom špecifických, sociálnych a komunikačných zručností 

a rozvíjaním profesných kompetencií študentov s využitím najnovších vedeckých poznatkov. 

Projekt bol úspešne zavŕšený v roku 2016. 
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3. GRANTOVÁ SCHÉMA AGENTÚRY PRE PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJA 

 

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

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

Projekt predstavuje cyrilské písomníctvo byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku, 

ktoré sa utváralo v súvislosti s kultúrno-historickými procesmi v Mukačevskej eparchii do 

konca 18. storočia. Počas riešenia projektu sa uskutoční komplexný výskum a prvýkrát v 

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

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

aj edícia cyrilského rukopisného prameňa pravidiel svetského a cirkevného života zo začiatku 

17. storočia. Ide o ojedinelý a unikátny rukopisný prameň, zachytávajúci partikulárnu 

byzantsko-slovanskú tradíciu s presahmi do profánneho prostredia v karpatskom regióne. 

Prostredníctvom interdisciplinárneho pohľadu na vývin byzantsko-slovanskej tradície sa 

identifikujú zdroje podmieňujúce národné a kultúrno-konfesionálne procesy súvisiace s 

kultúrnym horizontom gréckej cirkvi slovanskej tradície v Karpatoch. 

 

C. POKRAČUJÚCE ZAHRANIČNÉ GRANTY 

 

2-15-104/0014-00  Sloboda v súčasnej slovenskej kultúrnej pluralite 

Hlavný riešiteľ: Dr. J. Žuffa. 

Cieľom tohto fenoménu je sebaidentifikácia a realizácia človeka sprevádzaného 

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

v slovenskom kontexte stáva dôležitou výzvou pre interdisciplinárny výskum vzájomných 

vzťahov individuálnych, kultúrnych, politických a náboženských postojov a jednak koexistuje 

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

stanoviť osobný rozmer a transcendentálny aspekt identity každého jednotlivca 

transformovaného do sociálnych entít. Roky riešenia 2015 – 2017.  

 

 

Význačné konferencie a prednášky za rok 2016 na TF TU 

 

-  Sympózium: Kresťanskí migranti na Slovensku. Centrum spirituality Východ – Západ 

Košice, príspevok doc. Š. Marinčák na tému: „Sýrska liturgia včera a dnes“, 11. 2. 

2016. 

- Konferencia v spolupráci s TF KU, RK CMBF UK a GKF PU: Aký je Boh Starého a 

Nového zákona? 7. apríl 2016. 

- Vedecká akadémia pri príležitosti 50. výročia úmrtia P. Vendelína Javorku SJ. 

Vendelín Javorka. Jezuita a misionár. 16. 4. 2016. 

- Konferencia Sprevádzanie v sociálnej práci – skúsenosti s implementáciou 

counsellingu v USA, Taliansku a Maďarsku. 19. mája 2016. Organizovala Katedra 

náuky o rodine. 

- Prednáška rabína dr. Andrewa Goldsteina pod názvom Žalmy v židovskej liturgii. 23. 

júna 2016. 
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- Prednáška Rok Milosrdenstva – Milosrdenstvo a spravodlivosť v Biblii – prednáška 

Michaela Kolarcika SJ, rektora Pápežského biblického inštitútu v Ríme. 19. septembra 

2016. 

- Prednáška Rabbiho Josh Ahrensa pod názvom The rabbinical interpretations of Shir 

HaShirim and the Church Fathers. V spolupráci so Židovským kultúrnym inšitútom. 

22. septembra 2016. 

- Konferencia na TF TU s medzinárodnou účasťou: Patristická a stredoveká recepcia 

Šalamúna. Kazateľ, Príslovia, Pieseň piesní. 22. – 23. septembra 2016. 

- Konferencia „Interpretácia hlavných pilierov konštitúcie Gaudium et spes“. 7. októbra 

2016. Organizovala Katedra systematickej teológie. 

- Konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom „Pohostinnosť ako staronový jazyk 

postkresťanskej Európy?“ podporil Konrad Adenauer Stiftung, s účasťou viacerých 

zahraničných profesorov a docentov. 13. – 14. október 2016 Primaciálny palác 

Bratislava. 

- Prednáška „Aktívne starnutie – pomáhajúci vztah k seniorom . Prednáška ThLic. 

Krzysztofa Trębského 10. 11. 2016 od 10.00 do 12.00 v aule TFTU. Organizovala 

Katedra náuky o rodine. 

- Prednáška „Pomáhajúci vzťah k seniorom“ – Prednáška Krysztofa Trębského, ktorá sa 

konala 12. 11. 2016 od 14.00 – 16.00 v aule TF TU. Organizovala Katedra náuky 

o rodine. 

 

Semináre, vystúpenia pedagógov a sympóziá mimo pôdy fakulty 

14. 6. 2016 sa na pôde Univerzitnej knižnice v Bratislave konala prezentácia nového 

encyklopedického diela Stručný katolícky teologický slovník (SKTS). 

27. 6. – 30. 6. 2016 Vedecké sympózium: Semaine liturgique, Traditions recomposées : liturgie 

et doctrine en harmonie ou en tension (príspevok „Liturgical Directives in the 18th Century 

Official Ecclesiastical Documents within the Hungarian Kingdom”), Paríž. Aktívna účasť: doc. 

Šimon Marinčák, PhD. 

6. 7. –  9. 7. 2016 Vedecké sympózium: SCRIBANI Network: International Migration, 

Integration and Social Justice in Europe. Sharing Perspectives between Academia and Civil 

Society, spoločná konferencia s INTEGRIM konferenciou, Bilbao. Aktívna účasť: doc. Šimon 

Marinčák, PhD. 

11.9. – 15. 9.2016 Sympózium: Societas Orientalium Liturgiarum 6 (príspevok „The Union of 

Užhorod Original Document Rediscovered. It’s Place in the Liturgical Status Quo of Time“), 

Holy See of Etchmiadzin, Arménsko. doc. Šimon Marinčák, PhD. 

5.10. – 7. 10. 2016 Vedecké sympózium: Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Kliment 

Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru (k 1100. výročiu jeho smrti) 

(príspevok „Niekoľko poznámok k problematike liturgie na Veľkej Morave“), Bratislava. 

Účasť: doc. Šimon Marinčák, PhD. 

20. – 23. 10. 2016 – M. Heczei, PhD., sa zúčastnil na konferencii v Prahe pod názvom In 

pluribus unitas. Medzinárodná vedecká konferencia na Husitskej teologickej fakulte Univerzity 

Karlovej v Prahe – aktívny príspevok, tlmočenie z a do poľského jazyka, nemeckého. 

19. 11. 2016 až 6. 2017  Kantorský kurz v spolupráci s Gréckokatolíckou cirkvou, Eparchiou v 

Košiciach, Košice – organizovanie 
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Zaujímavé workshopy a semináre na pôde fakulty: 

 

Seminár na tému: Biblia a hudba (príspevok „Hudobné nástroje v Biblii“), Centrum Východ–

Západ  6. 5. 2016. 

Sympózium: Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do 18. storočia 

(príspevok „Katechizmus Jozefa De Kamelisa z roku 1698 v kontexte byzantsko-slovanskej 

a latinskej konfesionálnej komunikácie“), Centrum Východ–Západ 9.6.–10.6.2016. 

Letná škola biblických jazykov: Biblická gréčtina pre pokročilých. Organizuje Centrum 

Východ–Západ v dňoch 20. 6.–1.7.2016. 

Letná škola biblických jazykov: Úvod do akadčiny a mezopotámskej kultúry. Organizuje 

Centrum Východ–Západ v dňoch 11. 7.–27. 7 .2016. 

Letná škola biblických jazykov: Sýrčina pre začiatočníkov. Organizuje Centrum Východ – 

Západ v dňoch 11. 7.–29. 7. 2016. 

Letná škola biblických jazykov: Latinčina pre začiatočníkov. Organizuje Centrum Východ – 

Západ v dňoch 11. 7. – 29. 7. 2016. 

Letná škola biblických jazykov: Porovnanie staroslovienčiny a cirkevnej slovančiny. 

Organizuje Centrum Východ – Západ v dňoch 18.7.–23.7.2016 

Letná škola biblických jazykov: Biblická hebrejčina pre začiatočníkov. Organizuje Centrum 

Východ – Západ v dňoch 8.8.–26.8.2016. 

Workshop Profamily – 14. –16. november v Trenčianskych Tepliciach. Vedecký garant 

seminára prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD. 

Seminár Dejiny starovekého Izraela. 10. a 16. novembra 2016. Košice, Centrum Východ – 

Západ. Organizoval: doc. Šimon Marinčák. 

 

ODBORNÉ VÝSTUPY DO PRAXE 

 

Mediálnou stratégiou TF je postupná, cielená prezentácia jednotlivých pedagogických 

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

pribúda a ktorými sa najlepšie upriamuje pozornosť potenciálnych študentov na odbory, ktoré 

ponúkame. 

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

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

v praktických súvislostiach a o ich ponúknutie širokému spektru obyvateľstva. 

 

Účasť v televíznom vysielaní: 

3. 3. 2016 TV LUX – téma Slovensko a Blízky Východ – hosť doc. Šimon Marinčák, riaditeľ 

Centra spirituality Michala Lacka Východ – Západ. 

14. 5. 2016 TV LUX – doc. ThDr. Andrej Filipek, PhD. Téma: Liturgia sv. omše pred 

liturgickou reformou a po Druhom vatikánskom koncile. 

17. 5. 2016 V relácii TV LUX Doma je doma: O štúdiu teológie v ďalekom tajomnom 

Káthmandú v Nepále so vzácnymi jezuitskými hosťami a moderátorom Pavlom Dankom. 

Účinkujúci: Lichner Miloš a Augustín Thomas. 

11. 6. 2016 TV LUX – doc. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. Téma: Cirkevní otcovia na Druhom 

vatikánskom koncile. 
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25. 6. 2016 TV LUX – ThDr. Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD. Téma: Židia a judaizmus vo 

svetle Druhého vatikánskeho koncilu. 

8. 11. 2016 téma: Ako uchovávať urny? Hosť doc. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. Relácia 

vKontexte. 

20. 12. 2016 relácia vKontexte. Téma: Odpustky. Áno alebo nie? Prednáša: doc. M. Lichner. 

Rozhovor v médiách: 

– Rozhovor v Televízii TA3:  relácia Rozhovory cez polnoc – každý má svoj kríž. Moderátor 

Igor Haraj, pozvaní: prof. Ján Šafín, dekan Pravoslávnej teol. fakulty v Prešove, a doc. Miloš 

Lichner, dekan TF TU. 18. marca 2016 o 23.15 do 0.15 h 

– Rozhovor s redaktorom Matúšom Demkom na portáli Za stolom LADISLAV CSONTOS: 

Rozvedení nie sú vylúčení z Božej lásky.  zastolom.sk 26. apríla 2016 

– Rozhovor na tému: „Vráťme učiteľom dôstojnosť“ – Hostia: prof. Ladislav Csontos SJ, 

šéfredaktor časopisu Viera a život, Ján Horecký, riaditeľ Spojenej skoly sv. Františka 

v Bratislave, a prezident ZKŠS, Vladimír Crmoman, Iniciatíva slovenských učiteľov. Máj 2016 

– Rozhovor na tému: „Nevyšlo nám to“ – relácia V Samárii pri studni s moderátorom Pavlom 

Prikrylom. Jeho hosťami boli profesor Ladislav Csontos SJ, cirkevný právnik Mons. JCDr. 

Tibor Hajdu a Magdaléna Kopkášová-Froncová, Rodinkovo, n.o. 6. 6. 2016 

– Relácia V Samárii pri studni. Téma: Ako pozerá Katolícka cirkev na tému rodových 

koreňov? Hostia: Miloš Lichner SJ, dekan TF TU. 

– Reláciia V Samárii pri studni: Téma: Sú za naše viny zodpovední iní? Ako pozerá Katolícka 

cirkev na tému rodových koreňov? Hostia: Miloš Lichner SJ, dekan TFTU,  Jozef Jančovič, 

prodekan RKCMBF UK.  24. 10. 2016. 

– Relácia Doma je doma. Téma:  SME PROFAMILY? Prof. L. Csontos v TV LUX. 29. 11. 

2016 

– Relácia Kresťan v spoločnosti: Milosrdenstvo a spoločnosť. Moderátor Pavol Prikryl a jeho 

hostia jezuita Ladislav Csontos, kresťanský demokrat Ivan Šimko a historik František 

Neupauer. 14. 12. 2016. 

– Rozhovor s redaktorom Postoja Pavlom Rábarom o rozvedených katolíkoch – prof. L. 

Csontos: Rozvedení by mohli pomáhať pri predmanželskej príprave: 21. 12. 2016.  Denník 

Postoj 

– Rozhovor so Samuelom Jackaničom SJ „Významné jubileum TFTU“  – skrátené v bulletine 

Jezuiti dnes (bulletin o živote a práci jezuitov a ich spolupracovníkov) 

Rozhlasové vysielanie: 

10. apríla – prof. Ladislav Csontos – hosť nedeľného dobrého rána,  Rádio Slovensko  
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7. novembra – relácia Zaostrené. M. Heczei, PhD., účastný v diskusii v rádiu Lumen – Luther 

po 500 rokoch. 

 

 

VI. Habilitačné konania a konanie na vymenúvanie profesorov 

 

Na Teologickej fakulte sa v roku 2016 uskutočnilo jedno habilitačné konanie. 

Zoznam vymenovaných docentov za rok 2016 

P. č. 

Meno 

a priezvisko 
Študijný odbor 

Dátum 

začiatku 

konania 

Dátum 

udelenia 

titulu 

Zamestnanec 

vysokej školy 

(áno/nie) 

1 Adrian Kacian Katolícka teológia 24.3.2016 1.12.2016 nie 

2      

3      

 

 

Habilitačné konanie 

  

V tom počet 

žiadostí mimo 

vysokej školy 

Počet neskončených konaní: stav k 1. 1. 2016 0  

Počet neskončených konaní: stav k 31. 12. 2016 0  

Počet riadne skončených konaní k 31. 12. 2016 1  

Počet inak skončených konaní 0  

 – zamietnutie 0   

 – stiahnutie 0   

 – iné (smrť, odňatie práva a pod.) 0   

   

Celkový počet vymenovaných docentov Priemerný vek  

 

1 46  

 

 

Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie  

na vymenúvanie profesorov k 31. 12. 2016 

Fakulta Odbor 

Teologická fakulta systematická filozofia 

  katolícka teológia 
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VII. Konferencie, ktoré usporiadala TF TU 

 

Význačné konferencie, prednášky za rok 2016 

- Sympózium: Kresťanskí migranti na Slovensku. Centrum Východ–Západ Košice. 

Príspevok doc. Š. Marinčák na tému: „Sýrska liturgia včera a dnes“, 11. 2. 2016. 

- Konferencia v spolupráci s TF KU, RK CMBF UK a GKF PU: Aký je Boh Starého a 

Nového zákona? 7. apríl 2016. 

- Vedecká akadémia pri príležitosti 50. výročia úmrtia p. Vendelína Javorku SJ. 

Vendelín Javorka. Jezuita a misionár. 16. 4. 2016. 

- Konferencia Sprevádzanie v sociálnej práci – skúsenosti s implementáciou 

counsellingu v USA, Taliansku a Maďarsku. 19. mája 2016. Organizovala Katedra 

náuky o rodine. 

- Prednáška rabína dr. Andrewa Goldsteina pod názvom Žalmy v židovskej liturgii. 23. 

júna 2016. 

- Prednáška Rok Milosrdenstva – Milosrdenstvo a spravodlivosť v Biblii – prednáška 

Michaela Kolarcika SJ, rektora Pápežského biblického inštitútu v Ríme. 19. septembra 

2016. 

- Prednáška Rabbiho Josh Ahrensa pod názvom The rabbinical interpretations of Shir 

HaShirim and the Church Fathers. V spolupráci so Židovským kultúrnym inšitútom. 

22. septembra 2016. 

- Konferencia na TF TU s medzinárodnou účasťou: Patristická a stredoveká recepcia 

Šalamúna. Kazateľ, Príslovia, Pieseň piesní. 22.–23. septembra 2016. 

- Konferencia „Interpretácia hlavných pilierov konštitúcie Gaudium et spes“. 7. októbra 

2016. Organizovala Katedra systematickej teológie. 

- Konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom „Pohostinnosť ako staronový jazyk 

postkresťanskej Európy?“, podporil Konrad Adenauer Stiftung, s účasťou viacerých 

zahraničných profesorov a docentov. 13. – 14. október 2016 Primaciálny palác 

Bratislava 

- Prednáška „Aktívne starnutie – pomáhajúci vzťah k seniorom. Prednáška ThLic. 

Krzysztofa Trębského. 10. 11. 2016 od 10.00 do 12.00 v aule TF TU. Organizovala 

Katedra náuky o rodine. 

- Prednáška „Pomáhajúci vzťah k seniorom“ – Prednáška Krysztofa Trębského, ktorá sa 

konala 12. 11. 2016 od 14.00 – 16.00 v aule TF TU. Organizovala Katedra náuky 

o rodine. 

 

Semináre, vystúpenia pedagógov a sympóziá mimo pôdy fakulty 

14. 6. 2016 sa na pôde Univerzitnej knižnice v Bratislave konala prezentácia nového 

encyklopedického diela Stručný katolícky teologický slovník (SKTS). 

27. 6. – 30. 6. 2016 Vedecké sympózium: Semaine liturgique, Traditions recomposées : liturgie 

et doctrine en harmonie ou en tension (príspevok „Liturgical Directives in the 18th Century 
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Official Ecclesiastical Documents within the Hungarian Kingdom”), Paríž. Aktívna účasť: doc. 

Šimon Marinčák, PhD. 

6. 7. –  9. 7. 2016 Vedecké sympózium: SCRIBANI Network: International Migration, 

Integration and Social Justice in Europe. Sharing Perspectives between Academia and Civil 

Society, spoločná konferencia s INTEGRIM konferenciou, Bilbao. Aktívna účasť: doc. Šimon 

Marinčák, PhD. 

11.9. – 15. 9.2016 Sympózium: Societas Orientalium Liturgiarum 6 (príspevok „The Union of 

Užhorod Original Document Rediscovered. It’s Place in the Liturgical Status Quo of Time“), 

Holy See of Etchmiadzin, Arménsko. Doc. Šimon Marinčák, PhD. 

5.10. – 7. 10. 2016 Vedecké sympózium: Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Kliment 

Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru – k 1100. výročiu jeho smrti 

(príspevok „Niekoľko poznámok k problematike liturgie na Veľkej Morave“), Bratislava. 

Účasť: doc. Šimon Marinčák, PhD. 

20. – 23. 10. 2016 – M. Heczei, PhD., sa zúčastnil na konferencii v Prahe pod názvom In 

pluribus unitas. Medzinárodná vedecká konferencia na Husitskej teologickej fakulte Univerzity 

Karlovej v Prahe – aktívny príspevok, tlmočenie z a do poľského jazyka, nemeckého. 

19. 11. 2016 až 6. 2017  Kantorský kurz v spolupráci s Gréckokatolíckou cirkvou, Eparchiou v 

Košiciach, Košice – organizovanie 

 

Zaujímavé workshopy a semináre na pôde fakulty: 

 

Seminár na tému: Biblia a hudba (príspevok „Hudobné nástroje v Biblii“), Centrum Východ–

Západ  6. 5. 2016. 

Sympózium: Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do 18. storočia 

(príspevok „Katechizmus Jozefa De Kamelisa z roku 1698 v kontexte byzantsko-slovanskej 

a latinskej konfesionálnej komunikácie“), Centrum Východ–Západ 9.6. – 10.6.2016. 

Letná škola biblických jazykov: Biblická gréčtina pre pokročilých. Organizuje Centrum 

Východ–Západ v dňoch 20.6.–1.7.2016. 

Letná škola biblických jazykov: Úvod do akadčiny a mezopotámskej kultúry. Organizuje 

Centrum Východ–Západ v dňoch 11.7.–27. 7. 2016. 

Letná škola biblických jazykov: Sýrčina pre začiatočníkov. Organizuje Centrum Východ – 

Západ v dňoch 11.7.–29.7.2016. 

Letná škola biblických jazykov: Latinčina pre začiatočníkov. Organizuje Centrum Východ – 

Západ v dňoch 11.7.–29.7.2016. 

Letná škola biblických jazykov: Porovnanie staroslovienčiny a cirkevnej slovančiny. 

Organizuje Centrum Východ – Západ v dňoch 18.7.–23.7.2016 

Letná škola biblických jazykov: Biblická hebrejčina pre začiatočníkov. Organizuje Centrum 

Východ – Západ v dňoch 8.8.–26.8.2016. 

Workshop Profamily – 14. –16. november v Trenčianskych Tepliciach. Vedecký garant 

seminára prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD. 

Seminár Dejiny starovekého Izraela. 10. a 16. novembra 2016. Košice, Centrum Východ – 

Západ. Organizoval: doc. Šimon Marinčák. 

 

 

Mobility učiteľov TF TU 

V rámci programu Erazmus – učiteľské mobility: 

 

Vyslaní učitelia: 

Vlastimil Dufka SJ, Palackého univerzita v Olomouci       
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Prijatí učitelia: 

Péter Ágoston Bagyinszki – Sapientia College of Theology of Religious Orders  

Dr. Varga Impre Kapisztrán – Sapientia College of Theology of Religious Orders  

Tömördi Sándor Viktor – Sapientia College of Theology of Religious Orders  

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

Mateusz Potoczny – Opole University 

Dariusz Krok – Opole University 

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

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

Dr. Pákozdi István – Sapientia College of Theology of Religious Orders, Budapešť  

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

 

 

 

 

VIII. Zamestnanci vysokej školy 

 

V roku 2016  mala Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v prepočítanom 

počte 44,59 zamestnancov, z toho 6,0 zamestnancov s vedecko-pedagogickým titulom profesor, 

9,09 s vedecko-pedagogickým titulom docent, 12,38 odborných asistentov s vedecko-

akademickou hodnosťou CSc. (alebo akademickým titulom PhD.) a 0,677 odborných asistentov 

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

V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k miernemu zníženiu celkového počtu 

zamestnancov fakulty o 0,9 zamestnancov v prepočítanom počte. 

Počet vysokoškolských učiteľov sa nepatrne zvýšil o 0,07. Zvýšenie počtu zamestnancov 

s titulom doc. sa zvýšil o 1,923 a počet zamestnancov s titulom PhD. sa znížil o 0,902. Uvedené 

zmeny nastali úspešnou habilitáciou  dvoch  učiteľov v priebehu roku 2015. 1 učiteľ s titulom 

PhD. v priebehu celého roku 2016 bol na neplatenom voľne. Počet výskumných pracovníkov sa  

za rok 2016  nezmenil.  

Počet odborných zamestnancov sa za rok 2016 znížil o 0,917 prepustením 1 

zamestnankyne z knižnice. Počet administratívnych zamestnancov sa v roku 2016 nezmenil.  

Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad o zamestnancoch vysokej školy v roku 2015 

v porovnaní s rokom 2016. 

 

 2015 2016 

Vysokoškolskí učitelia spolu 28,077 28,147 

z toho: profesori 6 6 

            docenti 7,167 9,09 

            učitelia s titulom CSc. PhD. 13,678 12,38 

            ostatní učitelia  1,232 0,677 

Odborní pracovníci 5 4,083 

Administratívni pracovníci  8 8 

Výskumní pracovníci             1 1 

Prevádzkoví zamestnanci 3,414 3,365 

 

SPOLU   
45,49 44,59 
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V roku 2016 bolo na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave vyhlásených 7 

výberových konaní na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov a jedného 

vedúceho zamestnanca: tri na obsadenie funkcie profesora, tri na obsadenie funkcie docenta 

a jedno na obsadenie miesta vedúceho katedry. Na obsadenie pracovného miesta sa prihlásil 

v priemere 1 uchádzač. Priemerná dĺžka uzatvorenia pracovnej zmluvy s vysokoškolskými 

učiteľmi na základe výberového konania bola v roku 2016 tri a deväť desatín roka. Opätovne 

obsadili vysokoškolskí učitelia to isté pracovné miesto na základe 5 výberových konaní.  

Okrem obsadzovania pracovných miest vysokoškolských učiteľov na základe vyššie 

uvedených uskutočnených výberových konaní, bolo v roku 2016 zamestnaných 22 učiteľov bez 

výberového konania, pričom prepočítaný počet týchto zamestnancov je 4,38 zamestnanca. 

(Text sa odvoláva na tabuľku č. 10 prílohy č. 2 smernice)  

 

 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v roku 2016. 

 

Tabuľka č. 16 

 

 
Platení z dotácie Platení z iných 

zdrojov 
SPOLU 

2016 2016 2016 

Vysokoškolskí učitelia 

spolu 
27,98 0,167 28,147 

z toho:   profesori 6 0 6 
             docenti 9,09 0 9,09 
             odborní asistenti 12,213 0,167 12,38 
             asistenti  0,677 0 0,677 

Odborní  zamestnanci  4,083 0 4,083 
Administratívni 

pracovníci  
7,383 0,617 8 

Výskumní a umeleckí 

pracovníci             
1 0 1 

Prevádzkoví zamestnanci 3,365 0 3,365 
Študentská jedáleň    
Študentský domov    
 

SPOLU: 
43,806 0,784 44,59 

 

 

Pomer vysokoškolských učiteľov bez kategórie výskumných pracovníkov k počtu zamestnancov 

v kategórii nepedagogických zamestnancov a študentov:  

 

 

 2016 

Počet študentov  131 

Vysokoškolskí učitelia spolu 28,147 

Pomer: študenti / vysokoškolskí učitelia 4,654 

Zamestnanci spolu   44,59 

Pomer: študenti / zamestnanci 2,937 

 

Pozn.: počet študentov = prepočítaný počet študentov k 31. 10. 2016 
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IX. Sociálna problematika 

 

Sociálne štipendium z dotácie Ministerstva školstva SR  v roku 2016 poberalo 7 

študentov v celkovom objeme 5 530 €, čo predstavuje pokles o 5 360 € oproti roku 2015 (v 

roku 2015 poberalo sociálne štipendium 7 študentov v celkovom objeme 10 890 €). 

 

Doktorandské štipendium v roku 2016 poberali 8 doktorandi v celkovej výške 40 993 € 

v takomto členení: 

– 5 doktorandi z neúčelovej dotácie Ministerstva školstva SR na miestach nepridelených po 1. 

9. 2012 v celkovej výške 25 357 €, 

– 3 doktorandi z bežného účtu Teologickej fakulty v celkovej výške 15 636 €. 

 

V roku 2016 motivačné štipendium z dotácie Ministerstva školstva SR bolo priznané 21 

študentom dennej formy štúdia vo výške 5 145 €. Toto motivačné štipendium bolo priznané za 

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

výskumu, vývoja.  

 

V roku 2016 bolo priznané štipendium z vlastných zdrojov (prospechové) 5 študentom 

vo výške 900 € a štipendium z vlastných zdrojov za dosiahnutie vynikajúceho výsledku 

v oblasti štúdia 10 študentom vo výške 1 250 €. 

 

Ubytovanie 

 

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

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

Bratislava. 

 

Podmienky zabezpečenia praxe pre študentov 

 

Študenti študijného programu NoR sa zúčastňujú po ukončenom l. ročníku na praxi na 

miestnych úradoch v Bratislave na oddeleniach sociálnej starostlivosti. Po druhom ročníku si 

zabezpečujú sami prax, ktorá sa týka práce s deťmi a mládežou, po treťom ročníku si sami 

zabezpečujú prax týkajúcu sa práce so starými ľuďmi. Študenti externého programu tohto 

štúdia si túto prax zabezpečujú sami. 

 

Pre študentov je zabezpečená odborná prax v nasledujúcich zariadeniach: 

Občianske združenie – DOBROTA SV. ALŽBETY – „Zariadenie núdzového bývania pre 

ženy“ – JOZEFÍNUM: práca s deťmi; ÁNO PRE ŽIVOT – nezisková organizácia poskytujúca 

všeobecne prospešné služby – Zariadenie núdzového bývania pre týrané ženy: práca s deťmi 

a so ženami, asistencia sociálnym pracovníkom; HOSPIC – Dom Božieho milosrdenstva, n. o.: 

asistencia sociálnym pracovníčkam v hospici, ako aj v Domove sociálnych služieb – pre 

seniorov a nevyliečiteľne chorých ľudí; INŠTITÚT KRISTA VEĽKŇAZA – Zariadenie 

núdzového bývania – DOM MÁRIE MAGDALÉNY: asistencia sociálnym pracovníčkam pri 

práci s rôznymi cieľovými skupinami sociálnych klientov; ARCHA – Domov sociálnych 

služieb pre ľudí s telesným a/aj mentálnym postihnutím: asistencia sociálnym pracovníkom pri 

práci s klientmi; DEPAUL SLOVENSKO, n. o. – Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul – pre ľudí 

bez domova: práca s klientmi v útulku – rozhovor a voľnočasové aktivity a Útulok sv. Lujzy de 
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Marillac pre chorých ľudí bez domova: práca s klientmi v útulku – rozhovor a voľnočasové 

aktivity; SPOSA (Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, Bratislava) – AUTISTICKÉ 

CENTRUM: práca s deťmi; CENTRUM POMOCI PRE RODINU: práca s rodinami v kríze a 

po rozvode; Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy: práca 

s rodinami, s deťmi, administratívna pomoc. 

Študenti zo študijného programu náuka o rodine majú možnosť prehĺbiť a rozšíriť si svoje 

poznatky a zručnosti v praxi prostredníctvom ďalších mimoškolských sociálnych 

a vzdelávacích aktivít – dobrovoľníctvo, práca s ľuďmi. 

 
 

Iná činnosť 

 

 Zamestnanci a učitelia majú možnosť zúčastniť sa každý utorok na spoločnej svätej 

omši. Na konci januára sa konal výlet zamestnancov na chatu Spoločnosti Ježišovej v Modre. 

Tradičný mikulášsky večierok, ktorý organizujú študenti fakulty, je očakávanou udalosťou. Na 

záver občianskeho roka sa stretávajú zamestnanci s vedením fakulty na tradičnej vianočnej 

kapustnici.  

 

 

 

X.  Podporné činnosti vysokej školy 

Fakultná knižnica 

 

 Fakultnú knižnicu Teologickej fakulty TU v Trnave zriadil dekan TF TU 1. decembra 

2001. Je akademickou knižnicou, ktorá poskytuje svoje služby najmä vedecko-pedagogickým 

pracovníkom TF TU, študentom všetkých foriem štúdia na TF TU a odbornej verejnosti. 

Profilácia knižničného fondu súvisí s výučbovými predmetmi TF TU a jeho hlavnú časť tvorí 

literatúra z oblasti filozofie a teológie. Knižničný fond je majetkom Spoločnosti Ježišovej. 

 Knižnica spracováva dokumenty v automatizovanom knižnično-informačnom 

systéme Dawinci. V roku 2016 sme pokračovali v oprave bibliografických záznamov a celkovo 

sme opravili 650 bibliografických záznamov kníh. Zmenili sme signatúry na knihách v Ústave 

biblických štúdií podľa požiadaviek pracovníkov ústavu, v bibliografických záznamoch aj 

fyzicky na dokumentoch a nato sme knižničný fond uložili podľa klasifikačného systému 

fakultnej knižnice (1 615 knižničných jednotiek). 

 Stav knižničného fondu k 31. 12. 2016 bol 41 523 knižničných jednotiek, z toho 

ročný prírastok 1 166 dokumentov. Z dôvodu poškodenia alebo straty bolo vyradených 31 

knižničných jednotiek. Celkové finančné náklady na nákup knižničného fondu boli 9 196 €.  

 

 

  

Akvizícia 2016 

Prírastok knižničných jednotiek 1 166 

z toho kúpou 430 

z toho darom 478 

z toho výmenou 17 

z toho inak 241 

z toho prírastok kníh 987 

z toho prírastok iných dok. (kvalifikačné práce) 37 
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Úbytky knižničných jednotiek 31 

Celkový stav knižničného fondu 41 523 

 

 

Počet titulov dochádzajúcich periodík 33 

z toho zahraničných periodík 15 

 

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

semestra 40 hodín týždenne a počas skúškového obdobia 36 hodín. Počas semestra je otvorená 

trikrát do mesiaca aj v sobotu.  

 V študovni je k dispozícií 18 študijných miest s 11 počítačmi.  

 

  

Knižničné služby 2016 

Výpožičky spolu 3 840 

z toho absenčné výpožičky 2 640 

z toho prezenčné výpožičky 1 200 

z toho prezenčné periodiká 125 

Počet vypracovaných rešerší 27 

Registrovaní používatelia 240 

 

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

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

Essential Science Indicators, Conference Proceedings), Wiley InterScience. V rámci národnej 

licencie bol zabezpečený aj prístup na databázy Ebsco. Na základe predplatného UK TU 

v Trnave máme prístup aj ku kolekciám Ebrary Academic Complete a JSTOR (Art & Sciences 

Complement, Art & Sciences II), Central and Eastern European Online Library a Mediae 

Latinitatis Lexicon Minus Online. 

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

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

o latinskú ranokresťanskú literatúru. 

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

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

nastavení veľkosti písma, kontrastu a farebnosti pozadia. Veríme, že sa stane užitočným 

pomocníkom tým, ktorí to potrebujú.  

 

 

Vybavenie výpočtovou technikou 

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

zabezpečenie jej fungovania a bežného využívania je vyhradený fakultný server HP ProLiant 

DL160G6, ktorý je napojený na záložný zdroj APC-Smart UPS 7500. Celá sieť je pripojená na 

celosvetovú sieť Internet a Slovenskú akademickú dátovú sieť vedeckých inštitúcií a vysokých 

škôl na Slovensku, čo otvára neobmedzené možnosti pri získavaní najnovších, aj 

archivovaných informácií tak pracovníkom fakulty, ako i študentom. Študenti majú možnosť 

využívať 9 multimediálnych PC Lenovo ThinkCentre E50. Jednotlivé katedry, oddelenia 

a referáty fakulty sú vybavené osobnými počítačmi s príslušenstvom a laserovými tlačiarňami. 

Využívajú sa programové produkty knižničného systém DAWINCI, pre študijné oddelenie 
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program MAIS a pre ekonomickú a personálnu agendu programový produkt SAP projekt 

SOFIA. 

 

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

 
Rok Stav Prírastok 

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

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

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

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

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

zariadenia 

1 PC, 1 Ntb 

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

 

 

 

Stav PC na TF TU 

 
Rok Stav Prírastok 

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

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

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

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

DVD, 2 tablety 

2 PC, 4 Ntb, 1 projektor 

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

duplikátor DVD, 2 tablety 

14 PC, 3 Ntb, 1 tlačiareň 

2016 49 PC, 7 Ntb., 2 kopírky, 16 tlačiarní, 4 skenery, 

duplikátor DVD, 2 tablety 

1 fotoaparát, 1 PC 

 

 

 

XI. Rozvoj fakulty  

 

Naša fakulta nie je len akademickým programom, ktorý by sa vyčerpal v prednáškových 

miestnostiach. Jej úsilím je rozvoj takých vzájomných vzťahov poznania a priateľstva, ktoré by 

aj pri menšom počte študentov vytvorili živú komunitu, venujúcu sa intelektuálnemu úsiliu tak 

jednotlivca, ako i spoločenstva. V tomto duchu sa realizovali viaceré podujatia s úmyslom 

prispieť ku komplexnému rozvoju študentov, ako napr. organizovanie výstav výtvarného 

umenia v átriu budovy.  

Aj tento rok ostalo hlavným zámerom fakulty v oblasti rozvoja udržať stabilné 

podmienky a prinášať stimulujúce podnety pre jej dlhodobo kvalitatívny rast. Rozvojové 
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aktivity sa týkali všetkých základných oblastí života fakulty – vzdelávacej a vedeckovýskumnej 

činnosti, zlepšovania materiálneho vybavenia fakulty, rozširovania spolupráce v oblasti 

zahraničných a vonkajších vzťahov a skvalitňovania personálneho obsadenia. Vo vzdelávacej 

činnosti sa prehodnotili jej výsledky so zvláštnym zreteľom na kvalitu a odbornosť študentov. 

Podnikli sa konkrétne kroky pomoci študentom pri vytváraní odborných výstupov ich štúdia s 

cieľom výchovy konkurencieschopných absolventov. 

Od septembra 2012 pokračuje projekt spolupráce s TV Lux, ktorá raz do týždňa vysiela 

celoživotné vzdelávanie Univerzity tretieho veku. Jednotlivé záznamy si možno pozrieť 

súčasne aj cez internetovú stránku http://tftu.sk/utv/. V rámci vzdelávacej a podnikateľskej 

činnosti pokračoval dvojročný formačný program pre rehoľné sestry a rehoľných bratov v 

samostatných blokoch. Podľa google statistics tento program patrí k najsledovanejším 

vzdelávacím programom v TV Lux. Ako prvé na Slovensku sa otvorilo teologické vzdelávanie 

pre Univerzitu tretieho veku v maďarskom jazyku. Kvôli efektívnejšej a účinnejšej 

masmediálnej komunikácii bola vytvorená nová webstránka fakulty.  

 V oblasti vedeckovýskumnej činnosti sa potreby vedy a výskumu pokrývali z dotácie na 

vedu a výskum, z grantov VEGA, z medzinárodných grantov a interných zdrojov fakulty. 

Zatiaľ nie je dostatočné krytie potrieb vedy a výskumu. Chýbajú najmä prostriedky na 

výraznejšiu stimuláciu učiteľov v oblasti vedy.  

Fakulta venovala pozornosť rozvoju zahraničných vzťahov rôznymi formami a 

aktivitami. Jednou z foriem bolo hosťovanie zahraničných pedagógov na našej fakulte a 

prednášky našich pedagógov na zahraničných fakultách. Fakulta ponúkla vyučovanie 

vybraných predmetov v anglickom jazyku. V rámci spolupráce sa uskutočnili viaceré spoločné 

iniciatívy pri tvorbe vzdelávacích projektov, najmä s Teologickou fakultou Sapientia v 

Budapešti a pri organizovaní medzinárodných konferencií s pedagógmi z Univerzity kardinála 

Stefana Wyszyńského vo Varšave.  

Rovnako naši pedagógovia hosťovali na zahraničných univerzitách: 

15. 11. 2016 naši pedagógovia doc. Mária Šmidová,  Jozef Žuffa, PhD., a Renáta 

Jamborová, PhD., sa zúčastnili so svojimi príspevkami na konferencii v Budapešti, ktorú 

organizoval Inštitút Semmelweis Egyetem. 

5. – 6. 12. 2016 – doc. Miloš Lichner SJ sa zúčastnil so svojím príspevkom v Paríži na 

konferencii Mise(s) en oeuvre(s) des Écritures. 

10. 3. 2016 – doc. Gloria Braunsteiner sa zúčastnila 9. – 11. marca 2016 so svojím 

príspevkom  na konferencii Im Dunkel unsrer Nacht v Stuttgarte, Akademie der Diözese 

Rottenburg-Stuttgart 

1. 6. 2016 – doc. Mária Šmidová sa zúčastnila na medzinárodnej konferencii Razem 

wobec wyzwań opieki u kresu życia vo Varšave, Univerzita kardinála Stefana Wyszyńského 

15. 3. 2016 – doc. Mária Šmidová sa zúčastnila so svojím príspevkom na konferencii v 

Ríme, Camilianum in Roma 

 

Semináre, vystúpenia pedagógov a sympóziá mimo pôdy fakulty 

 

27. 6. – 30. 6. 2016 Vedecké sympózium: Semaine liturgique, Traditions recomposées : 

liturgie et doctrine en harmonie ou en tension (príspevok „Liturgical Directives in the 18th 

Century Official Ecclesiastical Documents within the Hungarian Kingdom”), Paríž. Aktívna 

účasť: doc. Šimon Marinčák, PhD. 

6. 7. –  9. 7. 2016 Vedecké sympózium: SCRIBANI Network: International Migration, 

Integration and Social Justice in Europe. Sharing Perspectives between Academia and Civil 

Society, spoločná konferencia s INTEGRIM konferenciou, Bilbao. Aktívna účasť: doc. Šimon 

Marinčák, PhD. 
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11. 9. – 15. 9. 2016 Sympózium: Societas Orientalium Liturgiarum 6 (príspevok „The 

Union of Užhorod Original Document Rediscovered. It’s Place in the Liturgical Status Quo of 

Time“), Holy See of Etchmiadzin, Arménsko, doc. Šimon Marinčák, PhD. 

5. 10. – 7. 10. 2016 Vedecké sympózium: Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. 

Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru – k 1100. výročiu jeho smrti 

(príspevok „Niekoľko poznámok k problematike liturgie na Veľkej Morave“), Bratislava. 

Účasť: doc. Šimon Marinčák, PhD. 

20. – 23. 10. 2016 – M. Heczei, PhD., sa zúčastnil na konferencii v Prahe pod názvom In 

pluribus unitas. Medzinárodná vedecká konferencia na Husitskej teologickej fakulte Univerzity 

Karlovej v Prahe – aktívny príspevok, tlmočenie z a do poľského jazyka, nemeckého. 

19. 11. 2016 až 6. 2017  Kantorský kurz v spolupráci s Gréckokatolíckou cirkvou, 

Eparchiou v Košiciach, Košice – organizovanie. 

Začali sa prípravy na vstup do stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné 

štúdiá CEEPUS, s úmyslom väčšej možnosti akademických mobilít a rozvoja 

vedeckovýskumnej spolupráce.  

V rozvoji medzinárodných vzťahov svojimi kultúrnymi aktivitami aj naďalej pokračovala 

Schola Gregoriana „Gloria Dei – homo vivens“ aktívnou účasťou na rôznych medzinárodných 

vystúpeniach.   

Iniciatívy o rozvoj spolupráce sa uskutočnili aj na úrovni domácich vzťahov. Fakulta 

dlhodobo zabezpečuje vedeckovýskumnú spoluprácu s ostatnými teologickými fakultami na 

Slovensku organizovaním spoločných vedeckých konferencií, komisií a iných odborných 

činností.     

 

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

multikulturálnom prostredí 

Hlavný riešiteľ: prof. L. Csontos, PhD. 

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

nové usporiadanie hierarchie hodnôt, pluralitu názorov a prístupov k inštitúcii manželstva a 

rodiny. Problémy tradičného katolíckeho manželstva a rodiny sú spravidla reflektované z 

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

zameraný na transformáciu interdisciplinárneho prístupu na vytvorenie komplexného prístupu, 

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

tradícia a filozofická reflexia. Na pozadí filozofickej a teologickej reflexie sa spájajú 

psychologické, sociologické, sociálne a pastoračné aspekty prorodinnej stratégie pomoci 

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

manželstva a rodiny, bude zamerané na analýzu a reflexiu rýchlych spoločenských 

systémových zmien a ich význam pre psychosociálnu dynamiku života rodiny. Pozornosť sa 

bude venovať tiež morálke vzťahov v rodine s prehĺbením kristologického a ekleziologického 

pohľadu na manželstvo, ako aj problematike rodín s nízkymi príjmami, ktoré majú v slovenskej 

realite osobitné postavenie. Projekt zohľadní tiež problematiku rodín s postihnutým dieťaťom. 

Zvolená metóda bude primárne analyticko-syntetická, ktorá sa obohatí kvalitatívnymi a 

kvantitatívnymi výskumami. Projekt potrvá do roku 2020. 

 

Novozískané zahraničné projekty: 

Z-16-104/0015-00 

Zbierka divadelných hier mariánskych kongregácií 

Hlavný riešiteľ: prof. L. Csontos, PhD. 

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

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

pastorálnym teológom inšpiráciu pre nové formy evanjelizácie za pomoci dramatického a 

hudobného umenia. Projekt končí v roku 2016. 
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Z-16-104/0017-00 Milosrdenstvo v konfrontácii spiritualít 

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

Odkrývanie konkrétnych brán milosrdenstva má veľký význam nielen pre subjektívne 

poznávanie diela milosrdenstva v živote jednotlivca, ale aj pre lepšie pochopenie spiritualít, 

ktoré inšpirovali. Augustiniánska, ignaciánska a Caravaggiova spiritualita patrili a môžeme 

povedať, že aj patria medzi najsilnejšie na Slovensku. Tento projekt sa chce v rámci Roku 

milosrdenstva zamýšľať nad rôznymi koncepciami v rámci týchto spiritualít. Projekt končí v 

roku 2016. 

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

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

Z historického hľadiska je možné vo vývoji ošetrovateľstva evidovať tri kvalitatívne 

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

zakladaním mníšskych rádov, reholí, kongregácií a ich činnosťou v kláštoroch, špitáloch a 

nemocniciach. Projekt si kladie za cieľ poskytnúť analýzy a princípy vzdelávania na 

ošetrovateľskej škole, systém  teoretického a praktického vzdelávania a možnú komparáciu so 

súčasnosťou. Projekt končí v roku 2019. 

Význačné konferencie a prednášky  

–  Sympózium: Kresťanskí migranti na Slovensku. Centrum spirituality Východ – Západ 

Košice. Príspevok doc. Š. Marinčák na tému: „Sýrska liturgia včera a dnes“,11. 2. 2016. 

– konferencia v spolupráci s TF KU, RK CMBF UK a GKF PU: Aký je Boh Starého a 

Nového zákona? 7. apríl 2016. 

– Vedecká akadémia pri príležitosti 50. výročia úmrtia p. Vendelína Javorku SJ. Vendelín 

Javorka. Jezuita a misionár. 16. 4. 2016. 

Konferencia Sprevádzanie v sociálnej práci – skúsenosti s implementáciou counsellingu v 

USA, Taliansku a Maďarsku. 19. mája 2016. Organizovala Katedra náuky o rodine v 

spolupráci so Scranton University (US), Trnava University (Slovakia), Camillianum (Italy), 

Mental Health Institute (Hungary) 

– Prednáška rabína dr. Andrewa Goldsteina pod názvom Žalmy v židovskej liturgii. 23. 

júna 2016. 

– Prednáška Rok milosrdenstva – Milosrdenstvo a spravodlivosť v Biblii – prednáška 

Michaela Kolarcika SJ, rektora Pápežského biblického inštitútu v Ríme. 19. septembra 2016. 

– Prednáška Rabbiho Josh Ahrensa pod názvom The rabbinical interpretations of Shir 

HaShirim and the Church Fathers. V spolupráci so Židovským kultúrnym inšitútom. 22. 

septembra 2016. 

– Konferencia na TF TU s medzinárodnou účasťou: Patristická a stredoveká recepcia 

Šalamúna. Kazateľ, Príslovia, Pieseň piesní. 22. – 23. septembra 2016. 

– Konferencia „Interpretácia hlavných pilierov konštitúcie Gaudium et spes“. 7. októbra 

2016. Organizovala Katedra systematickej teológie. 

– Konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom „Pohostinnosť ako staronový jazyk 

postkresťanskej Európy?“, podporil Konrad Adenauer Stiftung, s účasťou viacerých 

zahraničných profesorov a docentov. 13. – 14. október 2016 Primaciálny palác Bratislava 

– Prednáška „Aktívne starnutie – pomáhajúci vzťah k seniorom. Prednáška ThLic. 

Krzysztofa Trębského. 10. 11. 2016 od 10.00 do 12.00 v aule TF TU. Organizovala Katedra 

náuky o rodine. 

– Prednáška „Pomáhajúci vzťah k seniorom“ – Prednáška Krysztofa Trębského, ktorá sa 

konala 12. 11. 2016 od 14.00 – 16.00 v aule TF TU. Organizovala Katedra náuky o rodine. 

 

Rozvoj nastal aj v prehodnocovaní a optimalizácii vyučovacieho procesu a 

vedeckovýskumnej činnosti. Pozornosť sa ešte viac zamerala na kvalitu pedagogického procesu 

s dôrazom na inováciu obsahovej náplne predmetov vzhľadom na nové poznatky a požiadavky. 
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 Znovu sa overoval plán rozvoja ľudských zdrojov. Pravidelnými stretnutiami dekana 

fakulty s internými pedagógmi bolo podporené a plánované efektívne využitie ich 

zamestnanosti a dohodnutý plán etáp kariérneho rastu. 

 

 

XII. Medzinárodné aktivity fakulty 

  
Zoznam zahraničných univerzít, s ktorými máme podpísanú dohodu Erasmus + 

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

2. Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika 

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

4. Katholische Universität Eichstätt – Ingolstadt, Nemecko 

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

6. University of Ljubljana, Faculty of Theology, Slovinsko  

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

8. Katholieke Universiteit Leuven, Belgicko 

9. Heythrop College, University of London, Londýn 

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

11. Bobolanum, Papieski Wydział Teologiczny, Varšava, Poľsko 

12. Opole University, Teologická fakulta, Poľsko 

13. Pázmány Péter Catholic University, Teologická fakulta, Budapešť 

14. Západočeská univerzita v Plzni, Česká republika  

15. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole, Poľsko  

16. Akademia Ignatianum w Krakowie – Wydział Filozoficzny, Poľsko  

17. Sapientia School of Theology, Budapest, Maďarsko  

 

 

 

Teologická fakulta sa aktívne zapája do spolupráce v nasledujúcich medzinárodných 

organizáciách:  

 

1.  European Society for Catholic Theology (ESCT) 

2.  Academics at Jesuit Universities and Schools (ASJEL) 

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

4.  European Jesuit Network – Scribani 

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

6 University of Split (Chorvátsko)  

7 Aristotle university of Thesaloniki (Grécko) 

8 Tilburg University School of Catholic Theology (NL) 

 

XIII. Systém kvality  

 a) Manažment vysokej školy 

 

Vyhodnotenie Akčného plánu zlepšovania fakulty za rok 2016 je v súlade so štatútom Rady 

Trnavskej univerzity v Trnave pre zabezpečovanie kvality (ďalej „rada pre kvalitu“), ktorá je 

poradným orgánom rektora Trnavskej univerzity v Trnave v oblasti zabezpečovania kvality 

poskytovaného vysokoškolského vzdelávania (ďalej len „zabezpečovanie kvality“) v zmysle § 

87a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách (ďalej len „zákon“), v súlade s Dlhodobým 

zámerom TF TU pre roky 2015 až 2020 a so Smernicou dekana TF TU o zabezpečovaní kvality 
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vysokoškolského vzdelávania na TF TU, pokračovalo na našej fakulte v roku 2016 zavádzanie 

systému kvality do fakultného prostredia. Zabezpečovanie kvality vysokoškolského 

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

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

   

b) Vzdelávanie 

 

V roku 2016 fakulta pokračovala v integrácii systematických krokov smerujúcich 

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

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

a pravidelného hodnotenia študijných programov, oblasť zabezpečovania kvality 

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

vzdelávacieho procesu. 

Neustále monitorovanie a pravidelné hodnotenie študijných programov sa orientuje na aktuálnu 

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

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

a praxe, ako aj na dostupnosť najaktuálnejších učebných zdrojov.  

Pokračujúcim projektom činnosti klubu absolventov Alumni je utváranie a pravidelné 

obnovovanie databázy absolventov s uvedenými kontaktnými údajmi a ich aktuálnou 

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

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

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

absolventov prostredníctvom cielenej ankety, sprístupnenej na webovej stránke fakulty. 

Zámerom takto zozbieraných informácií je kontinuálne revidovanie informačných listov 

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

poznatkami.  

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

zabezpečovaná zapájaním študentov do aktivít zameraných na hodnotenie študijných 

programov. Popri zabezpečení numericky adekvátnej a aktívnej účasti zástupcov študentov 

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

zabezpečovanie kvality bol vytvorený postup dotazníkového zberu spätnej väzby priamo 

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

vyhodnocuje a jeho výsledky sú zverejňované na webovej stránke fakulty. 

 

Ďalšou kľúčovou oblasťou rozvoja je zabezpečovanie kvality vysokoškolských učiteľov. 

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

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

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

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

posudzovaní primeraného personálneho zabezpečenia sa na fakulte vychádza z princípu, že na 

zabezpečenie výučby v každom študijnom programe musí mať univerzita k dispozícii 

dostatočný počet vysokoškolských učiteľov v pracovnom pomere na ustanovený týždenný 

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

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

monitorovať štruktúru personálneho obsadenia fakulty z pohľadu kvalifikačného rastu v súlade 

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

na zabezpečovanie zvyšovania počtu profesorov a docentov z celkového počtu všetkých 

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

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

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

a ďalej stimulovať vedeckovýskumnú činnosť akademických zamestnancov fakulty, či 
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hodnotiť ich pedagogický výkon. Súčasťou tohto procesu bolo monitorovanie spätnej väzby 

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

monitorovanie sebahodnotenia akademických zamestnancov fakulty prostredníctvom 

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

komplexný obraz o aktuálnej situácii v oblasti kvality personálneho zabezpečenia 

vzdelávacieho procesu, ktorý umožňuje efektívnejšie orientovať rozvoj fakulty v dlhodobom 

horizonte. 

 

Uplatňovanie relevantných kritérií a pravidiel hodnotenia študentov je ďalšia prioritná 

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

cenné informácie o účinnosti a komplexnosti vzdelávacieho procesu. Cieľom je 

transparentnosť, objektívnosť a jednotnosť dodržiavania kritérií hodnotenia študentov, pravidiel 

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

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

súlad informácií týkajúcich sa podmienok a kritérií hodnotenia študentov so stanovenými 

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

a kontrolovať súlad fakultných pravidiel hodnotenia so zákonom a vnútornými predpismi 

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

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

vedúcimi jednotlivých katedier, zverejňovanie počtov študentov zapojených do výskumnej, 

vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti, zostavovanie personálneho obsadenia štátnicových komisií 

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

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

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

Čoraz dôležitejšou súčasťou zvyšovania kvality vzdelávania je podpora mobilít študentov 

poskytovaním čo najpodrobnejších informácií o možnostiach a podmienkach štúdia a stáží 

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

u nás (ERASMUS). 

 

c) Mimokurikulárna a voľnočasová činnosť 

 

Dôležitou súčasťou v oblasti starostlivosti o študentov je utváranie podmienok pre 

voľnočasové aktivity prostredníctvom občasnej ponuky návštev divadelných predstavení 

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

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

sa podieľajú na dotváraní atmosféry školy. Zaujímavým rozšírením týchto aktivít v roku 2016 

bola príprava a prezentácia už ďalšej divadelnej hry naštudovanej v spolupráci študentov 

a pedagógov v rámci riešenia projektu Kega pod vedením Mgr. et Mgr. Lukáša Jeníka, PhD. 

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

K najatraktívnejším už tradične patrí ponuka každoročnej reprezentácie fakulty na 

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

tímy TF TU. 

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

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

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

prejavilo zvýšeným záujmom. 
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XIV Kontaktné údaje  

 
Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 

Kostolná 1, P. O. Box 173 

814 99 Bratislava 

IČO: 318 252 49 

DIČ: SK 202 117 7202 

 

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

Mgr. Martin Šarkan, PhD.,prodekan pre sociálnu starostlivosť a študentov,  

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

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

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

Miroslava Jusková OSF, Th.D., prodekanka pre zahraničné a vonkajšie vzťahy, 

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

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

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

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

 
29. 4. 2017 v Bratislave 

 

doc. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. 

dekan TF TU 

 

 


