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Základné informácie o fakulte 
 

Teologická fakulta je súčasťou Trnavskej univerzity. Trnavská univerzita je verejnou 

vysokou školou. Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelanie členom inštitútov zasväteného 

života a tiež laikom vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania 

v akreditovaných bakalárskych, magisterských a doktorandských programoch dennej a externej 

formy.  

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

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

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

v dennej forme trvá 3 roky a v externej forme 4 roky.  

Študijné programy, ktoré sa vyučujú na našej fakulte sú: základy kresťanskej filozofie 

a katolíckej teológie, kresťanská filozofia, náuka o rodine, katolícka teológia, sociálna práca so 

zameraním na rodinu sú zamerané na kresťanskú filozofiu, katolícku teológiu, otázky 

manželstva a rodiny.  
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Organizačná štruktúra TFTU v roku 2020  
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Orgány TFTU a poradné grémiá  

 

Akademický senát TFTU k 31. 12. 2020: 

 

Predseda AS:  Mgr. Lukáš Jeník, PhD. 

Podpredseda AS:  ThLic. Marek Heczei, PhD. 

 

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

  ThDr. Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD. 

  Mgr. Martin Šarkan, PhD. 

  Doc. Dr. theol. Jozef Žuffa 

  Doc. Dr. Jozef Tiňo  

   

  

Členovia za študentskú časť:  Bc. Simona Bagalová 

  Dominika Mikulová 

   Terézia Vašková 

   Bc. Ján Štofka 

 

Vedecká rada Teologickej fakulty Trnavskej univerzity: 

 

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

 

Členovia:    prof. ThDr. Anton Adam, PhD.    

prof. Dr. theol. Gloria Braunsteiner, PhD.   

 prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD. 

doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD.   

prof.  ThLic. Miloš Lichner, SJ.    

doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.   

 doc. ThDr. Jozef Kyselica SJ, PhD.   

 prof. Róbert Lapko, Th.D., PhD.   

doc. PaedDr. Šimon Marinčák, PhD. 

prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD.   

 prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.  

 prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD.    

prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.  

prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. 

doc. Dr. Jozef Tiňo 

doc. Dr. Jozef Žuffa    
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Poradné grémiá dekana 

 

Vedenie TFTU 

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

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

Prodekan pre vedu a výskum, edičnú a vydavateľskú,  

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

Prodekanka pre zahraničné a vonkajšie vzťahy, 

stratégiu a rozvoj fakulty a styk s verejnosťou:  .  prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD. 

Tajomníčka fakulty, fakultný koordinátor  

pre vnútorný systém kvality a vzdelávanie: .........  Ing. Ľubica Kollárová 

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

 

 

Kolégium dekana TFTU 

 

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

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

Prodekan pre vedu a výskum, edičnú, vydavateľskú,  

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

Prodekanka pre zahraničné a vonkajšie vzťahy, 

stratégiu a rozvoj fakulty a styk s verejnosťou:   prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD. 

Tajomníčka fakulty, fakultný koordinátor  

pre vnútorný systém kvality a vzdelávanie : ........  Ing. Ľubica Kollárová 

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

Vedúci katedry kresťanskej filozofie:    Mgr. et Mgr. Lukáš Jeník, PhD. 

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

Vedúci katedry systematickej teológie:    ThDr. Ing. Milan Urbančok SDB, PhD. 

Vedúci katedry pastorálnej teológie, liturgiky 

a kánonického práva:      Mgr. Vlastimil Dufka SJ, SL.D 

Vedúca katedry náuky o rodine:     Mgr. Martin Šarkan, PhD. 

Riaditeľ centra spirituality Východ – Západ 

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

Vedúca študijného oddelenia:     Martina Hodásová 
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 Prehľad najdôležitejších udalostí fakulty za uplynulý rok 

 
Dňa 29. 5. 2020  online konferencia v rámci cyklu Otvárame dvere. Organizované 

s Židovským kultúrnym inštitútom v Bratislave. 

Dňa 24 septembra. 2020 sa na pôde Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 

uskutočnila medzinárodná konferencia pod názvom Pomoc stabilite rodiny – kde aktívne 

vystúpili viacerí pedagógovia TFTU. 

Dňa 26. októbra 2020 online konferencia Dedičstvo na Slovensku. Spolu s Historickým 

ústavom SAV a Židovským kultúrnym inštitútom v Bratislave. 

Dňa 23. 11. 2020 o 13.00 na facebookovej stránke TFTU sa konala online konferencia 

Ako prakticky pomôcť rodine. Organizované spolu s Inštitútom pre výskum práce a rodiny 

a Ústredným zväzom židovských náboženských obcí. 

. 

 

III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 
 

Teologická fakulta pravidelne informuje o možnostiach štúdia prostredníctvom 

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

(facebook), tiež prostredníctvom facebookového alumni klubu fakulty. 

 

a) Zoznam akreditovaných študijných programov, ponúkaných k 1. 9. 2020 

1. stupeň 

 

Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 
Skratka 

titulu 

Filozofia Kresťanská filozofia D S Bc. 

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

Teológia 
Základy kresťanskej filozofie 

a katolíckej teológie 
D S Bc. 

 

2. stupeň 

 

Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 
Skratka 

titulu 

Teológia Katolícka teológia D S Mgr. 

Filozofia Kresťanská filozofia D S Mgr. 

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

 

3. stupeň 

 

Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 
Skratka 

titulu 

Teológia Katolícka teológia D, E S PhD. 

Filozofia Systematická filozofia D, E S PhD. 
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b) Vyhodnotenie údajov o študentoch a ich štruktúre z pohľadu stupňov 
vysokoškolského vzdelávania, formy štúdia 

V roku 2020 študovalo na Teologickej fakulte TU 66 študentov v dennom štúdiu 

a 22 študentov v externej forme (stav k 31. 10. 2020). V porovnaní s rokom 2019 fakulta 

zaznamenala pokles v dennom štúdiu o 10,81%, v externom štúdiu pokles o 15,38%. 

Počet študentov celkom klesol o 12% (pozri nasledujúca tabuľka). 

 

 

 

 

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

Denná forma 

Stupeň 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

1 38 52 47 53 37 47 

2 24 18 29 44 44 30 

3 4 4 8 4 7 7 

Spolu 66 74 84 101 88 84 

 

 

Externá forma 

Stupeň 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

1 11 8 12 17 24 20 

2 5 14 14 11 15 13 

3 6 4 7 5 4 5 

Spolu 22 26 33 33 43 38 

 

 

V dennej aj v externej forme spolu 

Rok 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

1 49 60 59 70 61 67 

2 29 32 43 55 59 43 

3 10 8 15 9 11 12 

Spolu 88 100 117 134 131 122 

 

 

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 34 14 4 0 10 6 1 0 49 20 

2 23 10 1 0 5 5 0 0 29 15 

3 4 1 0 0 6 1 0 0 10 2 

 61 25 5 0 21 12 1 0 88 37 
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stav k 31. 12. 2020 počet študentov 

zanechanie štúdia (§ 66 ods.1 písm. a) zákona o vysokých školách) 7 

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) 12 

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

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

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

koľko študentov sa nezapísalo do vyššieho roč.  

žiadosti o prerušenie štúdia 6 

 
 

c) Záujem o štúdium a výsledky prijímacieho konania  

 

BAKALÁRSKE ŠP – denná forma 
prihlásení 

2019/2020 

prijatí 

2019/2020 

zapísaní 

2019/2020 

základy kresťanskej filozofie 

a katolíckej teológie 
28/13 25/12 20/10 

kresťanská filozofia 3/3 3/3 1/2 

sociálna práca so zameraním na 

rodinu 
7/4 7/4 5/4 

spolu 38/20 35/19 26/16 

BAKALÁRSKE ŠP – externá forma 
prihlásení 

2019/2020 

prijatí 

2019/2020 

zapísaní 

2019/2020 

sociálna práca so zameraním na 

rodinu 
3/8 3/8 2/7 

spolu 3/8 3/8 2/7 

 

 

 

 

MAGISTERSKÉ ŠP – denná forma 
prihlásení 

2019/2020 

prijatí 

2019/2020 

zapísaní 

2019/2020 

katolícka teológia 7/10 7/10 6/9 

sociálna práca so zameraním na 

rodinu 
2/3 2/3 2/3 

spolu 9/13 9/13 8/12 

MAGISTERSKÉ ŠP – externá 

forma  

prihlásení 

2019/2020 

prijatí 

2019/2020 

zapísaní 

2019/2020 

náuka o rodine 3/0 3/0 2/0 

sociálna práca so zameraním na 

rodinu 
2/0 2/0  2/0 

spolu 5/0 5/0  4/0 
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DOKTORANDSKÉ ŠP – denná 

forma 

prihlásení 

2019/2020 

prijatí 

2019/2020 

zapísaní 

2019/2020 

katolícka teológia 1/2 1/2 1/2 

Systematická filozofia 0/1 0/0 0/0 

spolu 1/3 1/2 1/2 

DOKTORANDSKÉ ŠP – externá 

forma  

prihlásení 

2019/2020 

prijatí 

2019/2020 

zapísaní 

2019/2020 

katolícka teológia 3/1 2/1 1/1 

Systematická filozofia 0/2 0/2 0/2 

spolu 3/3 2/3 1/3 

  

 

d) Mobility študentov TFTU 

V rámci programu Erasmus+ študovala jedna študentka v zahraničí. V rámci Stáže po 

absolvovaní štúdia bol jeden študent. 

Bc. Katarína Kalamenová: Filozoficko-Teologická vysoká škola St. Georgen, Frankfurt, 

Nemecko 

Mgr. Matej Sekerka, Bc.: Stáž, po absolvovaní Mgr. štúdia, Viedeň, Rakúsko 

 

Prehľad akademických mobilít – študenti v akademickom roku 2019/2020 

      

Fakulta 

Fyzický 

počet 

vyslaných 

študentov 

Počet osobomesiacov vyslaných študentov Fyzický 

počet 

prijatých 

študentov 

programy 

ES+ 
NŠP 

iné 

(CEEPUS, 

NIL...) 

Teologická fakulta 1 5,5   0 

       

Spolu 1 5,5   0 

      

e) Absolventi vysokoškolského štúdia  

V roku 2020 skončilo vysokoškolské štúdium 36 absolventov. Členenie podľa stupňov 

a podľa foriem – pozri tabuľka. 

S červeným diplomom skončil v rámci bakalárskeho štúdia 1 študent a v rámci 

magisterského štúdia skončili 5 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 17 7   1 1   18 8 

2 7 4 1 0 8 8 1 1 17 13 
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3 1        1 0 

Spolu 25 11 1 0 9 9 1 1 36 21 

 

 

 

IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania (UTV) 
 

UTV v Bratislave ponúka možnosť študovať študijný program „Sväté písmo a 

systematická teológia“  v základnom kurze, ktorý trvá tri roky.  Absolventi tohto trojročného 

študijného programu  získajú certifikát o absolvovaní štúdia v rámci slávnostnej promócie a 

môžu pokračovať v štúdiu v jednoročných špecializovaných programoch:  Aktuálnosť 

spirituality púštnych otcov, Cirkevní otcovia – vybrané postavy a témy, Duchovné cvičenia v 

každodennom živote, Vybrané kapitoly cirkevného práva, Úvod do kresťanskej filozofie, 

Kresťanská mystika a ekumenické perspektívy, Židovsko-kresťanské štúdiá.  Študijný program 

Sväté písmo a systematická teológia sa študuje aj v maďarskom jazyku, ktorý im prednášajú  

profesori zo  Sapientia College of Theology of Religious Orders v Budapešti. 

V akademickom roku 2019/2020 sme letný semester začali koncom februára, prebehli 

prvé prednášky, ale začiatkom marca 2020 sme v rámci protiepidemiologických opatrení boli 

nútení štúdium na UTV prerušiť.  

V septembri 2020 sme pre nový akademický rok 2020/2021 prijali 26 študentov  do 

prvého ročníka základného kurzu a ostatní študenti  v počte 260 sa mali k prednáškam pripojiť 

v letnom semestri, vo februári 2021. Pripravili sme pre nich prednášky pre všetky študijné 

programy,  žiaľ pandemická situácia sa nezlepšila, práve naopak, novými mutáciami vírusu sa 

ešte zhoršila. Akademický rok 2020/2021 sme boli preto nútení pre študentov UTV neotvoriť.   

Práca so seniormi na UTV je špecifická.  Seniori majú radosť z nových poznatkov a  

štúdium skvalitňuje ich intelektuálny, duchovný i spoločenský život. Zároveň nadväzujú medzi 

sebou nové kamarátske vzťahy. Okrem prednášok ich spoločenský kontakt pokračuje v ďalších 

stretnutiach, organizujú si rôzne posedenia a spoločné výlety. Niektorí z nich pritom cestujú na 

prednášky zo vzdialených miest a dokonca sa mnohí na UTV opätovne vracajú študovať nové 

programy. Preto UTV v Trnave aktívne rozširuje ponuku študijných programov. Potvrdzuje sa, 

že aktívne prežívanie staroby je dobrá voľba a Univerzita tretieho veku je jeden z výborných 

prostriedkov na spestrenie a obohatenie života. 
 

 

 

 

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

  

 

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

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

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

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

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

charakter TFTU, a to hlavne vo zvyšovaní a udržovaní kvality vedeckých výstupov 

s postupným a plynulým zvyšovaním publikácií v zahraničných i domácich indexovaných 

časopisoch. Okrem toho bolo jedným z takto zadefinovaných parciálnych krokov aj zapojenie 

tvorivých zamestnancov do čoraz väčšieho počtu domácich i zahraničných projektov a 
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„pokračovanie v nastavenom trende rastu počtu výskumných projektov kategórií „Európsky 

výskumný priestor“1 (program EÚ Horizon 2020, Európska rada pre výskum) alebo domáce 

agentúry (APVV, VEGA, KEGA). 

 Celkovo môžeme sledovať na fakulte zvyšujúci sa počet grantov pochádzajúcich 

prevažne zo zahraničia, ktoré lepšie pomáhajú sieťovať odborné pracoviská fakulty so 

zahraničnými výskumnými centrami. A v rámci tohto bodu môžeme konštatovať, že sa nám aj 

za posledný rok podarilo získať aj v rámci rozhrania ERASMUS+ dve zaujímavé dotácie KA1 

a KA2. 

 

Vypísanie nových projektov: Z domácich grantových schém v roku 2020 vypísali naši 

pedagogickí zamestnanci celkovo 5 nových projektových žiadostí z rozhrania VEGA, KEGA, 

APVV. Z hľadiska počtu podaných grantov je to mierny nárast (v roku 2019 ich bolo 4, v roku 

2018 iba 3). Okrem podaných grantov pedagógovia riešili viac zahraničných projektov 

a v rovine úspešnosti zostala fakulta na predpokladanom dlhoročnom štandarde.  

V roku 2020 vypísali zamestnanci TFTU 3 projektov (1xKega a 2x Vega), 

o rozhodnutí financovať ich sa dozvieme neskôr. Okrem toho boli v roku 2020 vypísané dva 

nové projekt APVV, rovnako sa o ich financovaní či nefinancovaní ešte nevie – aj vzhľadom 

na pandemickú situáciu.  

Čo sa týka zahraničných projektov v roku 2020 bola podaná jedna žiadosť na agentúru 

RENOVABIS, rovnako sme o jej financovaní ešte nedostali odpoveď. 

 

Riešenie pokračujúcich grantov v roku 2020: Okrem nových grantov má fakulta aj 

pokračujúce granty z minulých rokov, celkovo  3 granty z agentúry VEGA a 2 pokračujúce 

granty z APVV. Celkovo sa na fakulte v roku 2020 riešilo 6 grantov z domácich grantových 

schém.  

V prípade zahraničných grantov v tomto hodnotenom období fakulta pokračovala 

v riešení nadnárodného projektu Erasmus+ projektu KA107 (Agreement Number : 2019-1-

SK01-KA107-060094, Submission ID 1511494  v oblasti pomoci seniorom.    A druhý projekt 

v rámci ERASMUS1 KA2 Strategic Partnership for adult education.  Number of the Grant 

Agreement: 2017-1-CZ01-KA204-035566. 

Okrem toho sa venovala riešeniu projektu financovaného nadáciou Porticus („Open the 

door...“), v rámci ktorého boli naplánované na rok 2020 viaceré vedecké podujatia  (tieto boli 

z dôvodu pandémie presunuté alebo preriedené) a vydanie objemného zborníka z konferencie 

HOPE. Zároveň fakulta riešila ešte 1 dobiehajúci zahraničný projekt („Eschatologická 

spiritualita v diele kardinála Tomáša Špidlíka SJ...“). Oba tieto projekty  2020 skončili. Fakulta 

preto sa musí uchádzať o nové zahraničné projekty. 

Objem finančných prostriedkov získaných z grantov za rok 2020 zaznamenal pokles. 

Kým v roku 2018 suma z domácich grantov v porovnaní s minulými rokmi narástla na sumu 

cca 116.000,-Eur a v roku 2019 získala fakulta z domácich projektov čiastku 232.625,75 Eur, 

v roku 2020 sumu len 89.486,-Eur. Ide o niekoľkonásobný pokles financií v porovnaní 

s predošlými rokmi. Dôvodom je viacero skončených zahraničných projektov v roku 2019 

a v roku 2020 neboli vypísané nové. Rovnako ako končiaci grant APVV, ktorý v roku 2020 má 

naplánované financie len do 30. 6. Okrem toho sa pod pokles financií podpísala aj nižšia 

finančná čiastka pridelená na granty VEGA. 

 
1 Dlhodobý zámer Teologickej fakulty TU na roky 2015-2020, s. 16-17. 
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Objem financií v oblasti zahraničných grantových schém odzrkadľuje silné 

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

a ostatné roky sa tieto prostriedky len využívali. Za rok 2020 fakulta nezískala nové finančné 

prostriedky, pretože v prvý rok riešenia získala financie, ktoré boli určené na viacročné 

čerpanie. Z dôvodu, že prišli celkové sumy prvý rok riešenia, neboli zaznamenané žiadne došlé 

financie z týchto grantov za rok 2020. 

Z hľadiska dlhodobej perspektívy môžeme skonštatovať, že fakulte veľmi pomohlo 

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

i dlhšou dobou riešenia a umožňujú použitie finančných prostriedkov aj na pokrytie mzdových 

nákladov. Okrem toho fakulte pomohli dlhodobejšie ambicióznejšie výskumné projekty, ktoré 

ju posunuli do povedomia verejnosti (Cena Dominika Tatarku) a umožnili oceniť jej dlhodobú 

výskumnú prácu riešiteľov. Prvoradým cieľom fakulty pre rok a 2019 bolo získať nový, väčší 

zahraničný projekt, ktorý mohol posunúť fakultu aj smerom k medzinárodným ambíciám 

a nadnárodnému výskumnému potenciálu, čo sa podarilo v podobe grantu od agentúry Porticus, 

ktorý skončil v roku 2020. Jeho výsledkom bola vydarená medzinárodná konferencia, na ktorej 

vystúpili renomovaní autori z domáceho prostredia i zo zahraničia a z tejto konferencie bol 

publikovaný zborník konferenčných príspevkov v rozsahu cca 700 strán. 

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

v roku 2019 v absolútnych číslach zapojilo až 41 pedagógov (spolu s 3 doktorandami). V roku 

2020 to bolo menej – aj z dôvodu poklesu počtu projektov. V priemere tak na jeden grant 

vychádza 3,2 zamestnanca (čo je oproti 2,2 zamestnanca z roku 2019) z počtu riešiteľov na 

počet grantov mierny pokles. Prakticky sú tak do každého projektu zapojení štyria zamestnanci 

(pri počte aktuálne riešených 8 projektov). Do projektov sa celkovo zapojil 1 doktorand. 

  

 Všeobecne môžeme skonštatovať, že fakulte prospievajú nové stimuly a výzvy 

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

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

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

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

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

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

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

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

získavanie projektov finančne prospieva a umožňuje naberať ďalšie vzácne vedecké kontakty 

a výskumné stimuly v zahraničí. Fakulte sa podarilo práve vďaka grantom zvýšiť mieru 

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

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

výsledky v počte ADC, ADM a ADN kategórie (1x ADC, 2x ADM a 8xADN z celkového 

počtu 21 zamestnancov). Predošlé roky (2019 to bolo 14 výstupov v databáze WoS a SCOPUS 

či CCC), čo bol za posledný rok najvyšší počet takýchto indexovaných štúdií, (spolu so 

zahraničnými a domácimi monografiami, ktoré vie fakulta využiť (v dvoch oblastiach 

výskumu).  

 V rámci riešenia domácich i zahraničných grantových schém treba povedať, že fakulte 

sa aj v tomto roku podarilo nasledovať ciele Dlhodobého zámeru TFTU pre roky 2015-2020.  

 

 

 



Výročná správa o činnosti TFTU za rok 2020 

 

 

 

 

12 

POKRAČUJÚCE PROJEKTY V ROKU 2020 

 

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

SAV 

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

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

komunikácie spoločných židovsko-kresťanských koreňov našej kultúry a spolupatričnosti 

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

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

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

Slovensku. 

Projekt končí v roku 2021 

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

 
1. VEGA-18-219-00 Ošetrovateľský rozmer pastoračného charizmu Kongregácie 

sestier milosrdenstva Svätého Kríža na Slovensku v prvej polovici 20. storočia 

Charitatívne ošetrovateľstvo na Slovensku úzko súviselo so založením a rozvojom mníšskych 

poriadkov, s kláštornými spoločnosťami, kongregáciami špecializovanými na ošetrovateľské 

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

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

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

bola ošetrovateľská starostlivosť väčšinou zabezpečovaná Kongregáciou sestier milosti Svätého 

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

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

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

preskúmať význam kongregácie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Projekt 

skončil v roku 2020. 

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

 

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

a poznámkovým aparátom 

Projekt sa zameriava na komentované vydanie cyrilského rukopisu z 18. stor., ktorý podáva 

opis kultúrno-historického vývinu byzantsko-slovanskej konfesie v karpatskom prostredí. 

Rukopis predstavuje jedinečný súbor historických udalostí s komentármi, ktoré autor opiera o 

údaje v dobových latinských i cirkevnoslovanských prameňoch, kronikách a vtedajšej 

historickej a ekleziologickej spisbe, v naračných a literárnych prameňoch (apológie, životy 

svätých, kroniky a ďalšie) a v reáliách, ktoré sa zvyčajne v takejto koncentrovanej forme 

vyskytujú vzácne. Rukopis umožní aj poznanie úrovne vzdelávania osobností kultúrneho a 

spoločenského diania medzi nositeľmi východného obradu na Slovensku. Konfrontácia s 

tradičným latinským prostredím poukáže na špecifiká kultúrnej komunikácie a na spôsoby 

vyrovnania sa s nimi v záujme udržania vlastnej identity na konfesionálnej mape Uhorska. 

Vydanie okrem diplomatického prepisu bude vydanie obsahovať kritické komentáre s 

poznámkami k identifikovaným citovaným prameňom v rukopise. Projekt končí v roku 2020. 

 

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

Aggeus.  

Projekt spočíva vo vytvorení odborného komentára k nasledujúcim knihám malých prorokov: 

Náhum, Habakuk, Sofoniáš, Aggeus. Komentár obsahuje preklady textov z hebrejskej 
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pôvodiny a zo starovekého gréckeho prekladu (Septuaginty), filologické a textové poznámky 

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

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

Projekt končí v roku 2020. 

Riešiteľ: doc. Ing. Bohdan Hroboň, PhD. 

 

 

 

AGENTÚRA NA PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJA: 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 v multikulturálnom prostredí 

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

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

Problémy tradičného katolíckeho manželstva a rodiny sú spravidla reflektované z úzkeho 

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

transformáciu interdisciplinárneho prístupu na vytvorenie komplexného prístupu, ktorý 

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

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

sociologické, sociálne a pastoračné aspekty prorodinnej stratégie pomoci stabilného manželstva 

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

zamerané na analýzu a reflexiu rýchlych spoločenských systémových zmien a jej význam pre 

psychosociálnu dynamiku života rodiny. Pozornosť bude venovaná tiež morálke vzťahov v 

rodine s prehĺbením kristologického a ekleziologického pohľadu na manželstvo, ako aj 

problematike rodín s nízkymi príjmami, ktoré majú v slovenskej realite osobitné postavenie. 

Projekt zohľadní tiež problematiku rodín s postihnutým dieťaťom. Zvolená metóda bude 

primárne analyticko-syntetická, ktorá sa obohatí kvalitatívnymi a kvantitatívnymi výskumami. 

Projekt skončil v roku 2020. 

Zodpovedný riešiteľ: prof. ThDr. L. Csontos, PhD. 
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ZAHRANIČNÉ (pokračujúce): 
 

 

ČESKÁ PROVINCIE TOVAŘYŠSTVA JEŽÍŠOVA 

Eschatologická spiritualita v diele kardinála Tomáša Špidlíka SJ so zameraním na vplyv 

vybraných duchovných autorov kresťanského Východu 

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

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

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

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

inšpirácie je preňho východokresťanská eschatologická spiritualita, rozpracovaná najmä v 

tvorbe ruských autorov. Cieľom navrhovaného projektu je analyzovať vplyv vybraných 

duchovných autorov (predovšetkým Vladimíra Solovjova a Sergeja Bulgakova) na 

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

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

pre súčasnosť a budúcnosť. Ak platí vízia V. Solovjova i kardinála Špidlíka a ďalších, že 

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

dizertačnej práce výsostne aktuálnou. Projekt končí v januári 2021. 

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

 

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

 

Hlavný riešiteľ: ThLic. M. Heczei, PhD. 

 

AGENTÚRA Porticus „We open the door to interreliggious dialogue“ 

 Hlavným cieľom výskumu je intelektuálny progres generácie univerzitných študentov 

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

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

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

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

verejnosti. Projekt končí v roku 2020. 

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

 

 

 

NAJVÝZNAMNEJŠIE PUBLIKAČNÉ VÝSTUPY ZA ROK 2020 
 

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

počiny (3x zahraničné monografie, 10x domácich monografií, 1x karent, 10 výstupov 

v indexovaných databázach WoS, SCOPUS a 4xACB). 

 

Zahraničné a domáce monografie: 

 

1. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

La comunicazione in famiglia / Krzysztof Trębski ; [recensione scientifica/vedeckí 

recenzenti: Cecilia Costa, Arnaldo Pangrazzi]. - 1. vyd. - Beau Bassin : Edizioni 

Accademiche Italiane is a trademark of International Book Market Service, 2020. - 57 s., 

[3,15 AH]. - (San´t Antonio). - ISBN 978-613-8-39359-7. 
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2. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

La famiglia con un bambino disabile : problematiche, interventi, soluzioni / Mária 

Šmidová, Krzysztof Trębski, Mária Nemčíková ; [recensione scientifica/vedeckí 

recenzenti: Arnaldo Pangrazzi, Ladislav Csontos]. - 1. vyd. - Beau Bassin : Edizioni 

Accademiche Italiane is a trademark of International Book Market Service, 2020. - 94 s., 

[5,44 AH]. - (San´t Antonio). - ISBN 978-613-8-39379-5. 

 

3. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

Counseling ai tempi del coronavirus / Krzysztof Trębski ; [recensione scientifica/vedeckí 

recenzenti: Mária Šmidová, Mária Nemčíková]. - 1. vyd. - Beau Bassin : Edizioni 

Accademiche Italiane is a trademark of International Book Market Service, 2020. - 61 s., 

[3,48 AH]. - (San´t Antonio). - ISBN 978-613-8-39375-7. 

 

4. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

Žalmy 120-150 [elektronický zdroj] / Marcela Andoková a kol. ; [editor: Peter Dubovský] ; 

[recenzenti: Miloš Lichner, Jozef Kyselica]. - [1. vyd.]. - Trnava : Dobrá kniha, 2020. - 

online, 704 s. - (Komentáre k Starému zákonu, 10. zväzok). - ISBN 978-80-8191-293-1. 

 

5. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

Stratégia na podporu stabilnej rodiny a jej faktory / Ladislav Csontos ; [recenzenti: 

Pavel Ambros, Jozef Kyselica, Krzysztof Trębski]. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2020. 

- 146 s. ; [8,03 AH]. - ISBN 978-80-8191-265-8. 

 

6. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

Od stvorenia sveta po zaujatie zeme a odchod do exilu [elektronický zdroj] : Exegetický 

komentár k Ž 104–106 / Jozef Tiňo ; [recenzenti: Róbert Lapko, Jozef Jančovič]. - 1. vyd. - 

Trnava : Dobrá kniha, 2020. - CD ROM, 64 s. - ISBN 978-80-8191-294-8. 

 

7. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

Senior v sieti medzigeneračného vplyvu / Renáta Jamborová ; [vedeckí recenzenti: Mária 

Šmidová, Lýdia Lešková]. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2020. - 83 s., [4,36 AH]. - 

ISBN 978-80-8191-214-6. 

 

8. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

Kristológia v kázňach sv. Tomáša z Villanovy na sviatky Pána / Jozef Ržonca ; 

[recenzenti: Jozef Jarab, Józef Kulisz, Peter Zubko]. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 

2020. - 191 s. ; [16,64 AH]. - ISBN 978-80-8191-291-7. 

 

9. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

Obviazané odpustenie / Tomáš Jellúš ; [Recenzenti: Jozef Kyselica, Miloš Lichner]. - 1. 

vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2020. - 86 s., [3,90 AH]. - ISBN 978-80-8191-287-0. 

 

10. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

Žalmy 101-118 / Marcela Andoková a kol. ; [editori Bohdan Hroboň, Adrián Kacian] ; 

[recenzenti: Miloš Lichner, Peter Dubovský]. - [1. vyd.]. - Trnava : Dobrá kniha, 2020. - 

500 s., [40,50 AH]. - (Komentáre k Starému zákonu, 8. zväzok). - ISBN 978-80-8191-274-

0. 

 

11. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

Statuta Ecclesiae antiqua : Anonym (= Gennadius Masilliensis?) : Monografia / Miloš 
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Lichner [Monografická štúdia, preklad, poznámky, indexy] ; [vedeckí recenzenti: Peter 

Zubko, Ladislav Csontos, Jozef Kyselica, Katarína Karabová]. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá 

kniha, 2020. - 127 s., [6,58 AH]. - ISBN 978-80-8191-260-3. 

 

12. ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v 

domácich vydavateľstvách 

Starostlivosť o zomierajúcich a význam zjavení sa mŕtvych u sv. Augustína / Miloš 

Lichner. In:  sv. Augustín De cura pro mortuis gerenda. - Trnava : Dobrá kniha, 2020. - 

ISBN 978-80-8191-276-4. - S. 9-92 ; [5,45 AH]. 

 

13. ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v 

domácich vydavateľstvách 

Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža v kontexte jej pravidiel a činnosti v 

oblasti ošetrovateľského vzdelávania / Krzysztof Trębski, Miloš Lichner, Vlastimil 

Kozoň. In:  Prvá ošetrovateľská škola v Bratislave v prizme pastoračnej charizmy 

Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža. - Trnava : Dobrá kniha, 2020. - ISBN 978-

80-8191-271-9.  

 

 

Zahraničné a domáce štúdie v indexovaných databázach 

 

CCC: 
1. ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

Time as a basic factor of the development of family relationships in Slovakia / Rastislav 

Bednárik, Ladislav Csontos, Jozef Žuffa. 

In:  Journal for the Study of Religions and Ideologies. - ISSN 1583-0039. - Vol. 19, no. 56 

(2020), p. 3-16. CCC.  

 

2. ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach 

Moses - God's Friend: a Friendship between a Human and God as the Ultimate in Spiritual 

Development (Gregory of Nyssa, Life of Moses II,319-321) = Mojžiš – Boží priateľ: 

Priateľstvo človeka s Bohom ako vrchol duchovného rozvoja (Gregor z Nyssy, Život 

Mojžiša II,319–321) / Helena Panczová. 

In:  Studia theologica. - ISSN 1212-8570. - Vol. 22, no. 1 (2020), p. 41-59. 

WOS 

 

3. ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach 

“God, have mercy!” – last hope in Psalms, demonstrated on Psalm 57 / Bohdan Hroboň. 

In:  Communio viatorum. - ISSN 0010-3713. - Roč. 62, č. 2 (2020), s. 136-147. 

 

 

4. ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach 

Some Patristic Inspirations for the Theological Study of Spirituality / Miloš Lichner. 

In:  Spirituality Studies. - ISSN 1339-9578. - Vol. 6, no. 2 (2020), p. 40-46. 

WOS 

 

5. ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach 

The costs of the covid-19 pandemic. The italian perspective / Krzysztof Trębski, Cecilia 

Costa, Mária Šmidová, Mária Nemčíková. 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=196782&fs=12E3893636ED4E5198B0E922B62B3E04
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=196736&fs=12E3893636ED4E5198B0E922B62B3E04
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=196736&fs=12E3893636ED4E5198B0E922B62B3E04
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=194277&fs=12E3893636ED4E5198B0E922B62B3E04
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=55371&fs=12E3893636ED4E5198B0E922B62B3E04
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=146948&fs=12E3893636ED4E5198B0E922B62B3E04
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=146698&fs=12E3893636ED4E5198B0E922B62B3E04
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In:  Acta Missiologica. - ISSN 1337-7515. - Vol. 14, no. 2 (2020), p. 127-136. 

WOS 

 

6. ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach 

The change of system in 1989 and its impact on the Catholic Church in Slovakia. 

Challenges and chances of European Catholic theology / Miloš Lichner, Milan Urbančok, 

Silvia Brečková, Tomáš Jellúš. 

In:  Acta Missiologica. - ISSN 1337-7515. - Vol. 14, no. 2 (2020), p. 73-85. 

WOS 

 

7. ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach 

Selected Relevant Negative Consequences of COVID-19 Pandemic for Marriage and 

Partnership and Suggested Efficient Solutions / Peter Caban, Krzysztof Trębski, Erich 

Kalavský, Lenka Pandya, Martin Kolibab, Monika Miklošková, Daniel J. West, Claus 

Muss, Stephen J. Szydlowsky, Jiřina Kafková, Mieczysław Ozorowski, Róbert Kováč, 

Józef Młyński, Peter Marks, Nicodemus Mwanzia Kimuli, Jan Luzny, Władysław 

Majkowski, Emma Valigurska, Simona Rečná. 

In:  Acta Missiologica. - ISSN 1337-7515. - Vol. 14, no. 2 (2020), p. 217-225. 

 

8. ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach 

Inimici leonis in homiletic work of pope Leo the Great / Miloš Lichner. 

In:  Acta Missiologica. - ISSN 1337-7515. - Vol. 14, no. 1 (2020), p. 57-75. 

WOS 

 

9. ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach 

Some specificities of long-term care within the EU in the context of the consequences of 

COVID-19/ Cecilia Costa et al. 

In:  Acta Missiologica. - ISSN 1337-7515. - Vol. 14, no. 1 (2020), p. 79-82. 

 

10. ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach 

Cooperation of vocational schools and organisations involved in professional integration of 

persons with a mental disability / Katarína Slezáková, Krzysztof Trębski. 

In:  Acta Missiologica. - ISSN 1337-7515. - Vol. 14, no. 1 (2020), p. 142-152. 

WOS 

 

11. ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach 

Necessity of global and social support and family stabilization despite today’s destructive 

processes - commented interview / Ján Ďačok, Carlo Rocchetta, Marek Šmid (20%), 

Ladislav Csontos, Mária Šmidová. 

In:  Acta Missiologica. - ISSN 1337-7515. - Vol. 14, no. 2 (2020), p. 226-232. - WOS. 

 

12. ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach 

Aischylova Oresteia a problém tragickej prirodzenosti človeka. In: Caritas et veritas (2) 

2020  - ešte nie je zalomené, nevieme či stihne vročenie. 

 

 

 

 

 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=66176&fs=12E3893636ED4E5198B0E922B62B3E04
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=66176&fs=12E3893636ED4E5198B0E922B62B3E04
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=66176&fs=12E3893636ED4E5198B0E922B62B3E04
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=66176&fs=12E3893636ED4E5198B0E922B62B3E04
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=66176&fs=12E3893636ED4E5198B0E922B62B3E04
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=66176&fs=12E3893636ED4E5198B0E922B62B3E04
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=66176&fs=12E3893636ED4E5198B0E922B62B3E04
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Vedecko-výskumné aktivity, podujatia, konferencie, workshopy, 

prednášky na TFTU v roku 2020 
 

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

prednášky, workshopy popularizačné výstupy či medializované prednášky, odborné rozhovory 

či výklady). Niektoré bohužiaľ – kvôli pandémii – museli byť zrušené. 

 

Konferencie: 

Dňa 29. 5. 2020  online konferencia v rámci cyklu Otvárame dvere. Organizované s Židovským 

kultúrnym inštitútom v bratislave. 

Dňa 24 septembra. 2020 sa na pôde Teologickej fakulty Trnavskej univerzity uskutočnila 

medzinárodná konferencia pod názvom Pomoc stabilite rodiny – kde aktívne vystúpili viacerí 

pedagógovia TFTU. 

Dňa 26. októbra 2020 online konferencia Dedičstvo na Slovensku. Spolu s Historickým 

ústavom SAV a Židovským kultúrnym inštitútom v Bratislave. 

Dňa 23. 11. 2020 o 13.00 na facebookovskej stránke TFTU sa konala online konferencia Ako 

prakticky pomôcť rodine. Organizované spolu s Inštitútom pre výskum práce a rodiny 

a Ústredným zväzom židovských náboženských obcí. 

 

Workshopy: 

 

Dňa 29. júna 2020 sa na pôde Teologickej fakulty uskutočnil pracovný seminár Profamily 

v rámci vyhodnotenia navrhovanej stratégie a prípravy medzinárodnej konferencie. 

V dňoch 16.-17. septembra 2020 sa na konal už pracovný seminár z projektu APVV pod 

názvom Vybrané faktory prorodinnej stratégie v Piešťanoch, v hoteli Magnólia. 

07. - 08. novembra 2020 v aule TFTU uskutočnil pravidelný workshop pod názvom Vybrané 

faktory prorodinnej stratégie za prítomnosti širšej odbornej verejnosti. 

 
 

 Prednášky: 

 

Dňa 29. 1. 2020 o 18.00 prednáška Egona Gála O dialógu a jeho hraniciach v aule Teologickej 

fakulty 

Dňa 12. 3. 2020 o 18.00 prednáška rabína Jehošuu Ahrensa:  

Dňa 2. 4. 2020  o 18.00 Desať rán plus jedna. Online prednáška rabína Jehošuu Ahrensa. 

Dňa 23. 4. 2020 online prednáška rabína Dr. Andrewa Goldsteina: Rabí Akíva a omerová 

epidémia : posolstvo pre našu dobu. 

Dňa 21. 5. 2020  online prednáška o 18.00 ThDr. J. Jančoviča, SSLic. PhD.: Utrpenie 

a epidémie cez optiku Starého zákona. 

Dňa 22. októbra 2020 o 18.00 online prednáška Dr. Jehošuu Ahrensa na tému: Seelisberg 1947 

– začiatok židovsko-kresťanského dialógu. Organizované spolu so Židovským kultúrnym 

inštitútom. 

Dňa  19. 11. 2020 online prednáška Egona Gála: Dva pojmy slobody : Šneur Zalman a Isaiah 

Berlin. Organizované spolu so Židovským kultúrnym inštitútom. 

Dňa 16. 12. 2020 online prednáška o 17.00 na tému „Chanuka“ organizovaná spolu so 

Židovským kultúrnym inštitútom. 
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Mediálne prezentácie a popularizácia vedy mimo pôdy fakulty 

 

Konferencie: 

 
Mgr. Pavla Minarovičová, doktorandka KF TFTU sa aktívne zúčastnila medzinárodnej 

vedeckej konferencie In pluribus unitas 2020, ktorú organizovala Gréckokatolícka teologická 

fakulta PU s príspevkom Počiatočný moment interpretácie. Prednáška je súčasťou zborníka 

prednášok z konferencie. 
V dňoch 21.-23. októbra sa na konferencii Slovenského filozofického združenia pri FÚ SAV 

zúčastnil konferencie Myslieť ináč prof. R. Nemec s aktívnym príspevkom: Vybrané pohľady 

na etiku a dobru V. Ockhama. 
 

 

Pozvané hosťovské prednášky: 

 

V dňoch 3.- 6. 2. 2020 prednášal vybrané prednášky dr. M. Vaňuš trapistickým mníchom 

v Novom dvore (ČR). 

Dňa 14. 2. 2020 vystúpil doc. J. Žuffu v Pécsi na medzinárodnej konferencii na tému: Example 

from Central Europe. Youth and Religion in Slovakia. 

Dňa 18.2. 2020 predniesla dr. Lucia Hidvéghyová svoju prednášku na tému: 

Východiská židovsko-kresťanského dialógu“ na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty 

Prešovskej univerzity v rámci ich cyklu „Otvárame dvere“. 

Dňa 29. 2. 2020 sa prof. M. Lichner zúčastnil na Sympósiu na Kath. Theol. Fakultät, 

Universität Wien a vystúpil s príspevkom Between Fundamentalism and  Secularism vo 

Viedni. 

V mesiacoch júl až september 2020 viedla Dr. Lucia Hidvéghyová v rámci študijného 

programu „Teologie online“ na TF Univerzity Palackého sériu 60 online prednášok na 

Dňa 23. 11. 2020 prof. PhDr. M. Šmidová, PhD. na Inštitúte pre výskum práce a rodiny, kde 

vystúpila s online prednáškou „Ako prakticky pomôcť rodine“. 

Dňa 24. 11. 2020 náš doktorand ThLic. Patrik Kováč na pôde Quo vadis prednášku na tému: 

Vianoce a Chanuka. 

Dňa 12.12. 2020 prednášal Mgr. et Mgr. Lukáš Jeník, PhD. na Katedre náboženských štúdií na 

Pedagogickej fakulte Univerzity Hradec Králové. 

 

Popularizačné a mediálne vystúpenia mimo fakulty 

 

Dňa 13. 1. 2020 dr. Lucia Hidvéghyová zúčastnila relácie V Samárii pri studni na tému „Rok 

Božieho milosrdenstva“. 

Dňa 15. 1. 2020 – sa prof. M. Lichner zúčastnil relácie  Za stolom TV Lux na tému: 

Uvažovanie nad dokumentami II. vatikánskeho koncilu s Janou Zlatohlávkovou.  

Za stolom TV LUX pod názvom: „Counseling - cesta pomoci“ 

V dňoch 8.2., 2.5., 23.5, 27.6., 25.7., 22.8, 19.9., 17.10., 14.11., 12.12. doc. Bohdan Hroboň 

mával hodinovú reláciu v rádiu Devín z cyklu Nad slovom. 

Dňa 29. 1. 2020 prof. M. Lichner sa zúčastnil relácie  Za stolom TV Lux na tému: Boží ľud s 

Janou Zlatohlávkovou. 

Dňa 11. 2. 2020 sa prof. M. Šmidová zúčastnila relácie Za stolom TV LUX pod názvom: 

„Dieťa so zdravotným postihnutím – Boží anjel pretvárajúci spoločnosť“ 



Výročná správa o činnosti TFTU za rok 2020 

 

 

 

 

20 

Dňa 12. 2. 2020 sa prof. M. Lichner zúčastnil relácie  Za stolom TV Lux na tému: Laici s Janou 

Zlatohlávkovou. 

Dňa 26. 2. 2020  sa prof. M. Lichner sa zúčastnil relácie  Za stolom TV Lux na tému: 

Uvažovanie nad dokumentami II. vatikánskeho koncilu s Janou Zlatohlávkovou. 

Dňa 2. 3. sa zúčastnil natáčania relácie V Samárii pri studni dr. M. Vaňuš na tému „Pôst 

z biblického pohľadu“. 

Dňa 9. 3. 2020 sa prof. M. Šmidová zúčastnila relácie Za stolom TV LUX na tému:  

„Otec môže dať svojmu dieťaťu sebavedomie na celý život“. 

Dňa 11. 3. 2020 sa prof. M. Lichner sa zúčastnil relácie  Za stolom TV Lux na tému: Povolanie 

k svätosti s Janou Zlatohlávkovou. 

Dňa 17. 4. 2020 Prof. L. Csontos ponúkol rozhovor pre denník Slovo+ pod titulom: „Ako sa 

Cirkev postará o rodinu, tak sa rodina postará o Cirkev. 

Dňa 25. 3. 2020 sa prof. M. Lichner sa zúčastnil relácie  Za stolom TV Lux na tému: Panna 

Mária v Cirkvi - s Janou Zlatohlávkovou. 

Dňa 5. 5. 2020 ponúkol prof. L. Csontos rozhovor médiiu zastolom.sk pod názvom Manželstvo 

nie je prec hádzkou ružovou záhradoui 

Dňa 11. 5. 2020 sa zúčastnil natáčania relácie Doma je doma dr. M. Vaňuš na tému „Viera a 

šport“. 

Dňa 25. 5. 2020 sa prof. M. Šmidová zúčastnila v TV LUX relácie Doma je doma na tému: 

„Zdravotne postihnutí a spoločnosť“.  

Dňa 12. 6. 2020 sa prof. Miloš Lichner zúčastnil relácie Tak takto? televízie TA3 na tému: 

Charizmatici v politike. 

Dňa 22. 6. 2020 sa zúčastnil natáčania relácie V Samárii pri studni dr. M. Vaňuš na tému „Peter 

a Pavol“. 

Dňa 9. 9. 2020 sa prof. M. Lichner zúčastnil relácie  Za stolom TV Lux na tému: Dogmatická 

konštitúcia o Božom slove s Janou Zlatohlávkovou. 

Dňa 22. 9. 2020 poskytla prof. M. Šmidová rozhovor pre portál TRUNI pod názvom: 

„Rodinám by pomohla sociálna služba zameraná na zvládanie záťažových situácií“. 

V augustovom čísle Nota bene ponúkol rozhovor pre média na tému „Zakázané ovocie“ páter 

dr. Marek Vaňuš, 

Dňa 8. 9. 2020 doktorand KF TFTU Mgr. Gašpar Fronc, PhD. vystúpil v TV Lux v relácii 

„Vkontexte“ „Je Cirkev proti evolúcii?“ 

Dňa 23. 9. 2020 sa prof. M. Lichner zúčastnil relácie  Za stolom TV Lux na tému: Inšpirácia 

a pravda vo Svätom Písme s Janou Zlatohlávkovou. 

Dňa 3. 10. 2020 sa prof. M. Lichner zúčastnil relácie TV LUX s Ľubou Oravovou na tému 

Predstavenie encykliky sv. otca  Františka – Fratelli tutti. 

Dňa 4. 10. 2020 sa prof. L. Csontos a prof. M. Šmidová zúčastnili relácie rádia Lumen  

Na tému „Ktoré faktory majú vplyv na stabilitu rodiny? Reportáž z konferencie Trnavskej    

univerzity?“  

Dňa 5. 10. 2020 vystúpila prof. M. Šmidová  s prof. M. Lichnerom v TV Luxe v relácii 

V Samárii pri studni na tému „Schopnosť rozlišovať“. 

Dňa 6. 10. 2020 doktorand KF TFTU Mgr. Gašpar Fronc, PhD vystúpil v TV Lux v relácii 

„Vkontexte“ s prednáškou: „Kto má právo prežiť“? 

Dňa 6. 10. 2020 sa prof. L. Csontos a prof. M. Šmidová zúčastnili relácie Doma je doma pod 

názvom „Mystika rodiny“. 

Dňa 9. 10. 2020 sa prof. M. Lichner zúčastnil v TV TA3 s Igorom harajom tému Predstavenie 

encykliky sv. otca  Františka – Fratelli tutti. 

Dňa 15. 10. 2020 vystúpila na rozhlasovej stanici Regina prof. M. Šmidová v diskusnej relácii 

na tému: „Viera v živote“. 
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Dňa 18. 10. 2020 bol v rámci Rádia Slovensko hosťom dobrého nedeľného rána prof. M. 

Lichner. 

Dňa 21. 10. 2020 sa prof. M. Lichner zúčastnil relácie  Fundamenty TV Lux na tému: 

Kresťanská výchova. 

Dňa 27. 10. 2020 ponúkol Bohdan Hroboň rozhovor pre portál Trnavskej univerzity: Lekcia 

pokory: Teológia je dnes medzi vedami skôr popoluškou. 

Dňa 4. 11. 2020 sa prof. M. Lichner zúčastnil relácie  Fundamenty TV Lux na tému: Nostra 

Aetate. 

Dňa 9. 11. 2020 sa prof. M. Lichner zúčastnil relácie  V Samárii pri studni TV Lux na tému: 

Predstavenie encykliky sv. otca Františka Fratelli tutti. 

Dňa 18. 11. 2020 sa prof. M. Lichner zúčastnil relácie  Fundamenty TV Lux na tému: Gaudium 

et spes – úvod. 

Dňa 24. 11. 2020 sa prof. M. Lichner zúčastnil relácie  Doma je doma TV Lux na tému: 

Prekonať  vlastné limity. 

Dňa 27. 11. 2020 sa prof. M. Lichner zúčastnil relácie rádia Mária na tému: Radosť z viery. 

Dňa 1. 12. 2020 doktorand KF TFTU Mgr. Gašpar Fronc, PhD vystúpil v TV Lux v relácii 

„Vkontexte“ s prednáškou: „Spútaná sloboda“. 

Dňa 4. 12. 2020 prof. M. Lichner ponúkol podcast pre server eRko na tému: sv. Ambróz. 

Dňa 8. 12. 2020 sa prof. M. Lichner zúčastnil relácie  Doma je doma TV Lux na tému: Rehole 

v nemocnici. 

Dňa 15. 12. 2020 ponúkol doc. Bohdan Hroboň rozhovor pre Denník Postoj s názvom Teším sa 

na koniec sveta. Kvôli tomu, čo sa stalo na Vianoce. 

Dňa 16. 12. 2020 sa prof. M. Lichner zúčastnil relácie  Fundamenty TV Lux na tému: 

Dôstojnosť ľudskej osoby – pokračovanie o Gaudium et spes. 

Dňa 21. 12. 2020 sa prof. M. Lichner zúčastnil relácie  rádiu Lumen Aký bol rok 2020 pre 

katolícku Cirkev? 

Dňa 29.12.2020 doktorand KF TFTU Mgr. Gašpar Fronc, PhD vystúpil v TV Lux v relácii 

„Vkontexte“ s prednáškou: „Rozdelenie alebo jednota?“. 

Dňa 30. 12. 2020 sa prof. M. Lichner zúčastnil relácie  Fundamenty TV Lux na tému: Ľudské 

spoločenstvo – pokračovanie o Gaudium et spes. 
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VI. Habilitačné konania a konanie na vymenúvanie profesorov 
 

Na Teologickej fakulte TU sa v roku 2020 uskutočnilo jedno habilitačné konanie a jedno 

inauguračné konanie. Obaja kandidáta boli mimo TF TU. 

 

 

Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie  

na vymenúvanie profesorov k 31. 12. 2020 

Fakulta Odbor 

Teologická fakulta systematická filozofia 

 katolícka teológia 

 

Mobility učiteľov 

V rámci programu Erazmus – učiteľské mobility: 

 

Vyslaní učitelia: 

Mgr. et. Mgr. Lukáš Jeník - Online prednášky pre študentov Pedagickej fakulty Univerzity 

Hradec Králové, 12.12.2020 

 

 

 

 

VII. Zamestnanci vysokej školy 
 

V roku 2020 mala Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v prepočítanom počte 

38,108 zamestnancov, z toho 6,222 zamestnancov s vedecko-pedagogickým titulom profesor, 

4,813 s vedecko-pedagogickým titulom docent, 9,936 odborných asistentov s vedecko-

akademickou hodnosťou CSc. (alebo akademickým titulom PhD.) a 1,000 odborných asistentov 

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

V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k  zníženiu celkového počtu zamestnancov 

fakulty o 4,504  zamestnancov v prepočítanom počte v značnej miere kvôli úsiliu prispieť k 

stabilizácii finančnej situácie fakulty a zefektívniu využívania finančných zdrojov fakulty, 

ktorého výsledky by sa mali odzrkadliť i v roku 2021.   

Počet vysokoškolských učiteľov sa v roku 2020 znížil o 2,97. Zníženie počtu 

zamestnancov s titulom docent o 2,096 a zvýšenie počtu zamestnancov s titulom profesor 

o 0,716 nastalo skrátením pracovných úväzkov a neobnovením pracovnej zmluvy 

zamestnancov, a tiež v dôsledku organizačnej zmeny v zmysle akademického rastu 

zamestnancov. Zníženie nastalo aj v počte zamestnancov s titulom PhD. o 1,343 a v počte 

ostatných učiteľov o 0,538. 

Počet výskumných pracovníkov sa v dôsledku organizačných zmien spojených s riešením 

vedeckých projektov fakulty znížil o 0,33.  

 Zníženie počtu odborných pracovníkov o 0,419 a tiež  administratívnych zamestnancov 

o 0,151  je výsledkom dočasnej redukcie úväzku edičnej korektorky a odchodu zamestnanca do 

dôchodku. 

Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad o zamestnancoch fakulty v roku 2020 v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom. 



Výročná správa o činnosti TFTU za rok 2020 

 

 

 

 

23 

 

 

 2019 2020 

Vysokoškolskí učitelia spolu 24,942 21,972 

z toho: profesori 5,506 6,222 

            docenti 6,909 4,813 

            učitelia s titulom CSc. PhD. 11,279 9,936 

            ostatní učitelia  1,538 1,000 

Odborní pracovníci 4,001 3,582 

Administratívni pracovníci  8,153 8,002 

Výskumní pracovníci             2,171 1,841 

Prevádzkoví zamestnanci 3,345 2,712 

 

SPOLU   
42,612 38,108 

 

V roku 2020 bolo na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave vyhlásených   6 

výberových konaní, z toho 1 na obsadenie funkčného miesta profesora, 1 na obsadenie 

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

uchádzač. Priemerná dĺžka uzatvorenia pracovnej zmluvy s vysokoškolskými učiteľmi na 

základe výberového konania bola v roku 2020 3,7 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 2020 zamestnaných 9 učiteľov bez 

výberového konania, pričom prepočítaný počet týchto zamestnancov je 3,13 zamestnancov. 

 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v roku 2020 podľa zdrojov platenia: 

 

 
Platení z dotácie Platení z iných 

zdrojov 
SPOLU 

2020 2020 2020 

Vysokoškolskí učitelia 

spolu 
20,737 1,234 21,972 

z toho:   profesori 6,222 0,000 6,222 
             docenti 4,246 0,567 4,813 
             odborní asistenti 9,269 0,667 9,936 
             asistenti  1,000 0,000 1,000 

Odborní zamestnanci  3,582 0,000 3,582 
Administratívni 

pracovníci  
8,002 0,000 8,002 

Výskumní a umeleckí 

pracovníci             
1,841 0,000 1,841 

Prevádzkoví zamestnanci 2,712 0,000 2,712 
Študentská jedáleň 0,000 0,000 0,000 
Študentský domov 0,000 0,000 0,000 
 

SPOLU: 
36,874 1,234 38,108 
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V roku 2020 bolo na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave vyhlásených   6 

výberových konaní, z toho 1 na obsadenie funkčného miesta profesora, 1 na obsadenie 

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

uchádzač. Priemerná dĺžka uzatvorenia pracovnej zmluvy s vysokoškolskými učiteľmi na 

základe výberového konania bola v roku 2020 3,7 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 2020 zamestnaných 9 učiteľov bez 

výberového konania, pričom prepočítaný počet týchto zamestnancov je 3,13 zamestnancov. 

Pomer vysokoškolských učiteľov bez kategórie výskumných pracovníkov k počtu zamestnancov 

v kategórii nepedagogických zamestnancov bez  ŠJ a ŠD:  

 

 

 2020 

Vysokoškolskí učitelia spolu 21,972 

Nepedagogickí zamestnanci 14,296 

Pomer: učitelia / nepedagogickí zamestnanci 1,5369 

 

 

 2020 

Počet študentov  88 

Vysokoškolskí učitelia spolu 21,972 

Pomer: študenti / vysokoškolskí učitelia 4,005 

Zamestnanci spolu   38,108 

Pomer: študenti / zamestnanci 2,309 

 

Pozn.: počet študentov = prepočítaný počet študentov k 31.10.2020 

 

 

 

VIII. Sociálna problematika 
 

Sociálne štipendium z dotácie Ministerstva školstva SR v roku 2020 poberali 2 študenti 

v celkovom objeme 3 530,00 €, motivačné bolo vyplatené v objeme 3 825,00 €, prospechové 

štipendium a za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti štúdia vo výške 1 300,00 €.  

 

 

stav k 31. 12. 2020 počet študentov 

sociálne štipendium 2 

motivačné štipendium 9 

mimoriadne štipendium 5 

žiadosť o pôžičku zo ŠPF 0 

zo štipendijného fondu 7 

 

 

Doktorandské štipendium v roku 2020 bolo v celkovej výške 28 640,50 € v takomto členení: 

- štyria doktorandi z neúčelovej dotácie Ministerstva školstva SR v celkovej výške 25 410,50 € 

- jeden doktorand z bežného účtu Teologickej fakulty v celkovej výške 3 230,00 €. 
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Podmienky zabezpečenia praxe pre študentov 

 

 Odbornou praxou sa rozumie organizačná forma vysokoškolského štúdia, v ktorej 

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

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

programu NoR a sociálna práca so zameraním na rodinu sa zúčastňujú praxe v súlade 

s platnými normami metodiky odborných praxí na základe zmluvy o praktickej výučbe a 

zabezpečení odbornej praxe. Zákon o vysokých školách vymedzuje výcvikové pracoviská, v 

ktorých sa realizuje odborná prax študentov vysokých škôl, a označuje ich ako špecializované 

výučbové zariadenia. 

 

 Študenti dennej formy študijného programu sociálna práca so zameraním na rodinu 

majú k dispozícii štyri zazmluvnené praxové zariadenia. Na základe Metodiky rozpisu dotácií 

zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2020 sa výcvikovému pracovisku, ktoré 

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

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

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

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

začali realizovať v roku 2020 a tento krok sa javí ako veľmi prínosný nielen pre študentov, ale 

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

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

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

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

teoretického vyučovania.  

Pre denných študentov bola zabezpečená odborná prax v nasledujúcich zariadeniach: 

• Komunitné centrum rodiny – Bratislava, Dúbravka 

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

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

Bratislava – Petržalka 

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

a mládežou – Bratislava – Petržalka 

• Centrum pomoci pre rodinu Trnava 

 

V nasledujúcom akademickom roku 2021/2022 plánuje katedra NOR rozšíriť tento zoznam 

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

zručností s rôznymi cieľovými skupinami sociálnej práce.  

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

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

základe zmluvy o praktickej výučbe a zabezpečení odbornej praxe.  

 

Dobrovoľnícka činnosť v rodinách: 

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

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

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

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

rodiny ako primárnej sociálnej skupiny, predchádzať nepriaznivým sociálnym situáciám v 

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

pre zodpovednosť a obetu.  
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Iné dobrovoľnícke aktivity študentov:  

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

do organizovaní konferencií a seminárov, ktoré realizuje katedra počas roka. V roku 2020 to 

bola napríklad konferencia Pro Family, ktorá bola zavŕšením päťročného projektu APVV. Ich 

iniciatíva a zároveň získané skúsenosti pri organizácii a zabezpečovaní podujatí, práca 

s médiami a propagačnými materiálmi, prinášajú posilnenie tímovej spolupráce a vytvárajú 

pozitívnu klímu celkovej atmosféry nielen na katedre, ale aj na celej fakulte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Podporné činnosti vysokej školy 

Fakultná knižnica 

 

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

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

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

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

literatúra z oblasti filozofie a teológie. Knižničné jednotky zakúpené z grantov patria TF TU, 

ostatná časť knižničného fondu je majetkom Spoločnosti Ježišovej. 

 Pandémia COVID-19 ovplyvnila aj chod knižnice, čo sa odzrkadlilo takmer vo 

všetkých kvantitatívnych ukazovateľoch. Knižnica naďalej spracováva dokumenty 

v automatizovanom knižnično-informačnom systéme Dawinci. V roku 2020 sme pokračovali 

v oprave bibliografických záznamov a celkovo sme opravili 584 bibliografických záznamov 

kníh. Pri revízii v roku 2019 na mieste chýbalo 264 knižničných jednotiek, podarilo sa nám 

dohľadať 17. Stratené knihy boli vyradené spolu s ďalšími poškodenými či nedobytnými 

titulmi. Celkový úbytok bol 379 knižničných jednotiek.  

 Stav knižničného fondu k 31. 12. 2020 bol 45 815 knižničných jednotiek, z toho ročný 

prírastok 1 238 dokumentov. Celkové finančné náklady na nákup knižničného fondu boli oproti 

minulým rokom mimoriadne vysoké. Nakúpila sa literatúra v hodnote 16 863,55 €. Vďaka 

grantovým prostriedkom TF TU bola knižnica doplnená o kvalitnú zahraničnú literatúru z 

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

občianske združenie Priatelia Aloisiana. Významný podiel na obohatení knižničného fondu 

majú aj dary. Cennými prírastkami boli dary z pozostalostí P. MUDr. Jána Janoka, CSsR  

zamerané na bioetiku a JUDr. Ing. Miroslava Vaňa zo sociálnej náuky Cirkvi a spirituality. Aj 

v roku 2020 darovala nezisková organizácia Acta Sanctorum, Inc. literatúru najmä 

z protestantskej teológie, etiky a dejín.  

 

  

Akvizícia 2019 2020 
Prírastok knižničných jednotiek 1 679 1 238 

 z toho kúpou 365 411 

 z toho darom 1 084 650 



Výročná správa o činnosti TFTU za rok 2020 

 

 

 

 

27 

 z toho výmenou 12 15 

 z toho inak 218 162 

 z toho prírastok iných dok. (kvalifikačné práce) 39 42 

Úbytky knižničných jednotiek 0 379 

Počet titulov dochádzajúcich periodík 35 38 

 z toho zahraničných periodík 16 20 

Celkový stav knižničného fondu 44 956 45 815 

 

 

 

  

 

 Výpožičné služby patria k základným službám knižnice. Pandémia COVID-19 a z nej 

vyplývajúce protiepidemiologické opatrenia ovplyvnili počet čitateľov, počet výpožičiek aj 

otváracie hodiny. Pokles čitateľov sme zaznamenali najmä z kategórie poslucháčov Univerzity 

tretieho veku. Vzhľadom na dištančnú formu štúdia klesli prezenčné aj absenčné výpožičky. 

Čitateľom sme sa snažili vychádzať v ústrety a požičiavať literatúru na celý semester. 

Otváracie hodiny sa prispôsobovali epidemiologickej situácii. Na požiadanie sme vypracovali 

rešerše z bibliografických a plnotextových databáz. 

 

 

 

  

Knižničné služby 2019 2020 

Výpožičky spolu 3 744 1909 

 z toho absenčné výpožičky 3 094 1874 

 z toho prezenčné výpožičky 650 35 

 z toho prezenčné periodiká 57 5 

Počet vypracovaných rešerší 35 16 

Registrovaní používatelia 196 178 

  

 

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

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

Conference Proceedings), Wiley Online Library, ProQuest One Academic. Slovenská národná 

knižnica na základe multinárodnej licencie umožňuje prístup k čiastočne plnotextovej databáze 

InfoTrac z vydavateľstva GALE. Na základe predplatného UK TU v Trnave máme prístup aj 

ku kolekciám, ProQuest Ebook Central, JSTOR (Art & Sciences Complement, Art & Sciences 

II), Central and Eastern European Online Library a Mediae Latinitatis Lexicon Minus Online.  

  

 V študovni sa nachádza 6 počítačových staníc s pripojením na internet pre 

používateľov. Na jednom počítači je nainštalovaná elektronická edícia diel sv. Augustína 

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

o latinskú ranokresťanskú literatúru. Slabozrakí čitatelia môžu použiť prístroj Freedom 

scientific Topaz XL HD na zväčšovanie písma. Prístroj sa veľmi jednoducho ovláda, má široký 

rozsah nastavení veľkosti písma, kontrastu a farebnosti pozadia 
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X. Medzinárodné aktivity fakulty 

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

podpísanú dohodu Erasmus + 

1. Karlova univerzita v Prahe, Teologická fakulta, Česká republika 

2. Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika 

3. Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach, Teologická fakulta, Česká republika 

4. Katholische Universität Eichstätt – Ingolstadt, Nemecko 

5. University of Ljubljana, Faculty of Theology, Slovinsko  

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

7. Bobolanum, Papieski Wydział Teologiczny, Varšava, Poľsko 

8. Pázmány Péter Catholic University, Teologická fakulta, Budapešť 

9. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole, Poľsko  

10. Sapientia School of Theology, Budapest, Maďarsko 

11. University of Malta 

12. Aristotle University of Thessaloniki, Grécko 

13. Univerzita v Tilburgu, Holandsko 

14. University of  Split, Chorvátsko 

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

16. KU Leuven, Belgicko 

17. Episcopal Theological College of Pécs, Maďarsko 

18. Pontifical University of John Paul II. Krakow 

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

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

 

 

 

Teologická fakulta sa aktívne zapája do spolupráce v nasledujúcich medzinárodných 

organizáciách:  

 

1.  European Society for Catholic Theology (ESCT) 

2.  Academics at Jesuit Universities and Schools (ASJEL) 

3.   The International Committee on Jesuit Higher Education (ICJHE) 

4.  European Jesuit Network – Scribani 

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

staff –  Higher Education Student and Staff Mobility 

6.         University of Scranton, US 

7.         Universita Lateranense, Instituto Camilianum, Rím, IT 

 

 

 

 

XI. Systém kvality  
 

Manažment vysokej školy 

Vyhodnotenie Akčného plánu zlepšovania fakulty za rok 2020 je v súlade so štatútom 

Rady Trnavskej univerzity v Trnave pre zabezpečovanie kvality (ďalej „rada pre kvalitu“), 
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ktorá je poradným orgánom rektora Trnavskej univerzity v Trnave v oblasti zabezpečovania 

kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania (ďalej len „zabezpečovanie kvality“) 

v zmysle § 87a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách (ďalej len „zákon“), v súlade 

s Dlhodobým zámerom TFTU pre roky 2015 až 2020 a so Smernicou dekana TFTU 

o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania na TFTU, pokračovalo na našej fakulte 

v roku 2016 zavádzanie systému kvality do fakultného prostredia. Zabezpečovanie kvality 

vysokoškolského vzdelávania na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave so sídlom 

v Bratislave, ktorá sa detailne definuje v jednotlivých oblastiach, cieľoch, úlohách, ako aj 

kritériách.  

  

 

Vzdelávanie 

V roku 2020 fakulta pokračovala v integrácii systematických krokov smerujúcich 

k dosiahnutiu požadovanej úrovne kvality v oblastiach, ktoré boli identifikované ako prioritné 

v predchádzajúcom roku. Ide najmä o proces tvorby, schvaľovania, monitorovania 

a pravidelného hodnotenia študijných programov, oblasť zabezpečovania kvality 

vysokoškolských učiteľov, ako aj zavádzania kritérií a pravidiel hodnotenia študentov do 

vzdelávacieho procesu. 

Neustále monitorovanie a pravidelné hodnotenie študijných programov sa orientuje na aktuálnu 

potrebu spoločnosti a praxe s prihliadaním na nutnosť zabezpečiť súlad so štátnymi 

akreditačnými kritériami. Jednotlivé katedry sa zameriavajú na spojenie vzdelávania, výskumu 

a praxe, ako aj na dostupnosť najaktuálnejších učebných zdrojov.  

Pokračujúcim projektom činnosti klubu absolventov Alumni je utváranie a pravidelné 

obnovovanie databázy absolventov s uvedenými kontaktnými údajmi a ich aktuálnou 

pracovnou pozíciou, keďže komunikácia s absolventskou základňou je jedným z nevyhnutných 

predpokladov presahu pôsobenia fakulty smerom do praxe a terénu. Fakulta vytvorila nástroj 

pre každoročné zisťovanie uplatnenia na trhu práce v podobe získavania spätnej väzby od 

absolventov prostredníctvom cielenej ankety, sprístupnenej na webovej stránke fakulty. 

Zámerom takto zozbieraných informácií je kontinuálne revidovanie informačných listov 

predmetov v súlade s profilom absolventa, potrebami praxe a najnovšími vedeckými 

poznatkami.  

Pluralita v zmysle zastúpenia všetkých strán podieľajúcich sa na vzdelávacom procese je 

zabezpečovaná zapájaním študentov do aktivít zameraných na hodnotenie študijných 

programov. Popri zabezpečení numericky adekvátnej a aktívnej účasti zástupcov študentov 

v Akademickom senáte, ako aj v Rade Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave na 

zabezpečovanie kvality bol vytvorený postup dotazníkového zberu spätnej väzby priamo 

v rozhraní „študent“ v univerzitnom elektronickom modulárnom systéme MAIS, ktorý sa 

vyhodnocuje a jeho výsledky sú zverejňované na webovej stránke fakulty. 

Ďalšou kľúčovou oblasťou rozvoja je zabezpečovanie kvality vysokoškolských učiteľov. 

Zámerom v tejto oblasti je kontinuálne sledovanie a zabezpečovanie kvality odbornej úrovne 

pedagogických pracovníkov, jej dlhodobého udržiavania a rastu. Uplatňovanie relevantných 

kritérií a pravidiel hodnotenia študentov je ďalšia prioritná oblasť zvyšovania kvality 

vzdelávania na TFTU. Hodnotenie študentov poskytuje fakulte cenné informácie o účinnosti 

a komplexnosti vzdelávacieho procesu. Cieľom je transparentnosť, objektívnosť a jednotnosť 

dodržiavania kritérií hodnotenia študentov, pravidiel a podmienok na postup do vyššieho 

stupňa štúdia a na udelenie akademického, resp. vedeckého titulu. Pravidelná revízia 

informačných listov jednotlivých študijných programov s dôrazom na súlad informácií 

týkajúcich sa podmienok a kritérií hodnotenia študentov so stanovenými cieľmi patrí 

k neodmysliteľnej rutine fakulty. V tomto procese bolo nevyhnutné zabezpečiť a kontrolovať 

súlad fakultných pravidiel hodnotenia so zákonom a vnútornými predpismi fakulty. 
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Nevyhnutnou súčasťou tohto procesu sa stála pravidelná reflexia úrovne vedomostí a zručností 

študentov na rokovaniach katedier, kolégií dekana či na stretnutiach vedenia fakulty s vedúcimi 

jednotlivých katedier, zverejňovanie počtov študentov zapojených do výskumnej, vývojovej 

a ďalšej tvorivej činnosti, zostavovanie personálneho obsadenia štátnicových komisií adekvátne 

ku štruktúre a obsahu štátnych skúšok. Jednou z úloh, ktorú fakulta identifikovala ako prioritnú, 

je orientovať sa aj v hodnotiacom procese na uplatnenie v praxi zacielením skúšania na vzťah 

k prakticky využiteľným poznatkom, zručnostiam a kompetenciám. 

Čoraz dôležitejšou súčasťou zvyšovania kvality vzdelávania je podpora mobilít študentov 

poskytovaním čo najpodrobnejších informácií o možnostiach a podmienkach štúdia a stáží 

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

u nás (Erazmus+, Erazmus). 

 

Mimokurikulárna a voľnočasová činnosť 

Študenti majú v prípade záujmu možnosť rekreácie aj formou športových činností. 

K najatraktívnejším už tradične patrí ponuka každoročnej reprezentácie fakulty na 

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

tímy TFTU. 

Fakulta poskytuje priestory pre rôzne pastoračné aktivity, ako sú napríklad duchovné 

cvičenia vo všednom dni. V uplynulom roku sa v rozvrhu cielene vyhradil časový interval pre 

fakultné omše v školskej kaplnke, takže sa na nich môžu zúčastniť všetci študenti, čo sa 

prejavilo zvýšeným záujmom. Tradíciou je každoročné organizovanie mikulášskeho večierka, 

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

dotváraní atmosféry školy. 
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XII. Kontaktné údaje  

 
Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 

Kostolná 1, P. O. Box 173 

814 99 Bratislava 

IČO: 318 252 49 

DIČ: SK 202 117 7202 

 

Ing. Ľubica Kollárová, tajomníčka TFTU    (tel. č. 02 52 77 54 20) 

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

a vzdelávanie        (tel. č. 02 52 77 54 29) 

prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD., prodekan pre vedu a výskum, edičnú, vydavateľskú,  

projektovú činnosť a legislatívnu činnosť    (tel. č. 02 52 77 54 21) 

prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD., prodekanka pre zahraničné a vonkajšie vzťahy, 

stratégiu a rozvoj fakulty a styk s verejnosťou    (tel. č. 02 52 77 54 21) 

Mgr. Iveta Zmeková, riaditeľka knižnice    (tel. č. 02 52 77 54 25) 

Martina Hodásová, referentka študijného oddelenia   (tel. č. 02 52 77 54 12) 

Ing. Miroslava Fabianová, referentka pre vedu a výskum  (tel. č. 02 52 77 54 31) 

 
13.4.2021 v Bratislave 

 

prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD 

dekan TF TU 

 

 


