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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 2021  

 

 



Výročná správa o činnosti TFTU za rok 2021 

 

 

 

 

3 

Orgány TFTU a poradné grémiá  

 

Akademický senát TFTU k 31. 12. 2021: 

 

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:  Matej Briš 

  Annamária Madunická  

   Bc. Dominika Mikulová 

  Mgr. Pavla Minarovičová 

 

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. Mgr. Lukáš Jeník, PhD.     

prof. Róbert Lapko, Th.D., PhD.   

doc. PaedDr. Šimon Marinčák, PhD. 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.  

 prof. PhDr. Mária Šmidová, 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: doc. S.S.Lic. Jozef Tiňo, 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:  doc. S.S.Lic. Jozef Tiňo, 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 

Vedúci 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 

 
Konferencia Fungujúca a stabilná rodina 21. apríla 2021  

Miesto konania: Slovensko, Online 

Fungujúca a stabilná rodina - online konferencia, ktorá sa uskutočnila 21. apríla 2021 v 

Bratislave. Pozývala na ňu Konferencia biskupov Slovenska a organizovala ju v spolupráci so 

Spoločnosťou Úsmev ako dar, Asociáciou rodinných sudcov a Teologickou fakultou 

Trnavskej univerzity. 

Prof. Ladislav Csontos SJ, Teologická fakulta Trnavskej univerzity: prednáška Faktory 

stabilizujúce rodinu ako ich odhaľujú empirické výskumy a teoretické štúdie.  
Prof. Mária Šmídová, Teologická fakulta Trnavskej univerzity: prednáška Očakávané praktické 

kroky pri podpore rodín v súčasnom období. Sprevádzanie ako účinná pomoc v záťažových 

situáciách. 

 

7. ročník konferencie Židovské kultúrne dedičstvo na Slovensku 9.11.2021 

online. 

Konferencia je venovaná aktuálnym aktivitám v oblasti zachovania židovských pamiatok. 

Súčasťou podujatia je udelenie Ceny a Plakiet Eugena Bárkánya za prínos k ochrane 

židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku. Podujatie organizuje TF TU s podporou 

Nadácie Konráda Adenauera. Prednášajúci z TF TU: Lucia Hidvéghyová,  

 

V rámci cyklu Otvárame dvere, organizované TF TU spolu so Židovským kultúrnym 

inštitútom v Bratislave: online 

14.10.2021 prednáška prof. Miloša Lichnera na tému Pápež František a Židia 

28.10.2021 prednáška Sr. Katarzyny Kowalskej, NDS na tému Modlitba ako vyjadrenie 

spolupatričnosti 

25.11.2021 prednáška rabínky Kathleen de Magtige – Middleton na tému Načo sú nám obete, 

ak sú modlitby lepšie? Úvod do Knihy Levitikus zo stredovekej perspektívy 

09.12.2021 prednáška P. Jaroslava Mudroňa, S.S.L. SJ na tému Ezdrášove listy a listy 

z Egypta. Svedectvo prvotných foriem judaizmu v Perzskej ríši.   
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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. 2021 

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 2021 študovalo na Teologickej fakulte TU 57 študentov v dennom štúdiu 

a 19 študentov v externej forme (stav k 31. 10. 2021). V porovnaní s rokom 2021 fakulta 

zaznamenala pokles v dennom štúdiu o 13,64%, v externom štúdiu pokles o 13,64%. 

Počet študentov celkom klesol o 13,64% (pozri nasledujúca tabuľka). 

 

 

 

 

 

stav k 31. 12. 2021 počet študentov 

zanechanie štúdia (§ 66 ods.1 písm. a) zákona o vysokých školách) 11 

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) 8 

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

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

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

koľko študentov sa nezapísalo do vyššieho roč.  

žiadosti o prerušenie štúdia 13 

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

Denná forma 

Stupeň 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

1 30 38 52 47 53 37 

2 23 24 18 29 44 44 

3 4 4 4 8 4 7 

Spolu 57 66 74 84 101 88 

 

 

Externá forma 

Stupeň 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

1 11 11 8 12 17 24 

2 4 5 14 14 11 15 

3 4 6 4 7 5 4 

Spolu 19 22 26 33 33 43 

 

V dennej aj v externej forme spolu 

Rok 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

1 41 49 60 59 70 61 

2 27 29 32 43 55 59 

3 8 10 8 15 9 11 

Spolu 76 88 100 117 134 131 
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c) Záujem o štúdium a výsledky prijímacieho konania  

 

BAKALÁRSKE ŠP – denná forma 
prihlásení 

2020/2021 

prijatí 

2020/2021 

zapísaní 

2020/2021 

základy kresťanskej filozofie 

a katolíckej teológie 
13/12 12/12 10/7 

kresťanská filozofia 3/2 3/2 2/2 

sociálna práca so zameraním na rodinu 4/8 4/6 4/4 

spolu 20/22 19/20 16/13 

BAKALÁRSKE ŠP – externá forma 
prihlásení 

2020/2021 

prijatí 

2020/2021 

zapísaní 

2020/2021 

sociálna práca so zameraním na rodinu 8/5 8/5 7/4 

spolu 8/5 8/5 7/4 

 

 

 

 

 

MAGISTERSKÉ ŠP – denná forma 
prihlásení 

2020/2021 

prijatí 

2020/2021 

zapísaní 

2020/2021 

katolícka teológia 10/6 10/6 9/5 

sociálna práca so zameraním na rodinu 3/2 3/2 3/2 

spolu 13/8 13/8 12/7 

MAGISTERSKÉ ŠP – externá forma  
prihlásení 

2020/2021 

prijatí 

2020/2021 

zapísaní 

2020/2021 

sociálna práca so zameraním na rodinu 0/3 0/3  0/2 

spolu 0/3 0/3  0/2 

 

 

DOKTORANDSKÉ ŠP – denná 

forma 

prihlásení 

2020/2021 

prijatí 

2020/2021 

zapísaní 

2020/2021 

katolícka teológia 2/2 2/2 2/2 

Systematická filozofia 1/1 0/1 0/1 

spolu 3/3 2/3 2/3 

DOKTORANDSKÉ ŠP – externá 

forma  

prihlásení 

2020/2021 

prijatí 

2020/2021 

zapísaní 

2020/2021 

katolícka teológia 1/2 1/2 1/2 

Systematická filozofia 2/0 2/0 2/0 

spolu 3/2 3/2 3/2 
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d) Mobility študentov TFTU 

V rámci programu Erasmus+ neštudoval ani jeden študent TF TU v zahraničí. V rámci 

programu Erasmus+ Stáže po absolvovaní štúdia pracovala u nás jedna študentka doktorandka 

z Ostravy. Pokles mobility bol dôsledkom prebiehajúceho online vyučovania a obmedzenie 

pohybu, vzhľadom na pandémiu COVID-19 

 

e) Absolventi vysokoškolského štúdia  

V roku 2021 skončilo vysokoškolské štúdium 15 absolventov. Členenie podľa stupňov 

a podľa foriem – pozri tabuľka. 

 

 

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 5 4 1 0 2 1 0 0 8 5 

2 2 1 0 0 2 2 0 0 4 3 

3 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1 

Spolu 10 6 1 0 4 3 0 0 15 9 
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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 2021/2022 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 pokračuje v oblasti vedecko-výskumnej, 

umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti za rok 2021 podľa parametrov nastolených v rámci 

Dlhodobého zámeru TFTU na roky 2015-2020 ako strategického programového dokumentu 

TFTU, ktoré boli rozhodujúce a smerodajné aj pre Dlhodobý zámeru TF TU na roky 2021-

2026. 

Najdôležitejším cieľom pri skvalitňovaní a podporovaní rastu vedeckej, výskumnej a 

umeleckej činnosti je zvyšovať potenciál tvorivých zamestnancov vo vedeckej činnosti a 

pokračovať v rastúcom trende publikovania monografií v renomovaných zahraničných a 

domácich vydavateľstvách, najmä v cudzom jazyku. Zvyšovať podiel vedeckých publikácií v 

karentovaných časopisoch, zahraničných recenzovaných časopisoch a zborníkoch. Dôležité je 

aj zapojenie tvorivých zamestnancov TU do domácich a zahraničných projektov a 

využívať podporujúcu vnútornú grantovú schému TU a zapojiť do nej najmä doktorandov a 

mladých vedeckých zamestnancov. Zvyšovať počet podaných výskumných projektov, zapájať 

viac tvorivých zamestnancov a študentov do riešenia výskumných projektov z domácich 

a zahraničných grantov a tým prispieť k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov. Prispeje to 

aj k zvyšovaniu počtu zahraničných  publikácií registrovaných v citačných indexoch, napr. 

Web of Science alebo Scopus. 
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1. Grantová oblasť v rámci vedecko-výskumnej činnosti 

1.1. Domáce granty  

Z domácich grantových schém v roku 2021 vypísali naši pedagogickí zamestnanci 

celkovo 6 nových projektových žiadostí z rozhrania VEGA, KEGA, APVV, 5 projektov 

VEGA, len jeden bol prijatý, nevieme ešte o výške financovania. Okrem toho bol v roku 2021 

vypísaný jeden nový projekt APVV, o jeho financovaní či nefinancovaní sa ešte nevie. 

Z hľadiska počtu podaných grantov je to mierny nárast (v roku 2020 bolo podaných päť 

projektov, v roku 2019 ich bolo 4, v roku 2018 iba 3).  

Objem finančných prostriedkov získaných z grantov za rok 2021 zaznamenal pokles. 

Kým v roku 2019 získala fakulta z domácich projektov čiastku 232.625,75 Eur, v roku 2020 

sumu len 89.486,-Eur. V roku 2021 získala fakulta 58.078,80 Eur. Ide o niekoľkonásobný 

pokles financií v porovnaní s predošlými rokmi.  

 V roku 2021 sa do projektov zapojilo 19 pedagógov. V priemere tak na jeden grant 

vychádza 3,2 zamestnanca (čo je to isté  ako v roku  2020) Prakticky sú tak do každého 

projektu zapojení štyria zamestnanci (pri počte aktuálne riešených 6 projektov). Do projektov 

sa celkovo zapojili dvaja doktorandi. 

Fakulte sa podarilo aj 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, 3x ADM a 12xADN z celkového počtu 21 zamestnancov).  

  

1.1.1. Pokračujúce domáce granty v roku 2021  

 
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. 

 

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 
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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. 

 

1.1.2. Nové domáce granty:  

1. KEGA: 006TTU 4/2021 Dištančný modul vzdelávania v oblasti pastorálneho 

counselingu Vedúca projektu je prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD. 

 

1.2. Zahraničné granty 

 

1.2.1. Zahraničné granty pokračujúce: 

 

Česká Provincie Tovaryšstva 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. 

 

Z-18-104/0026-00 Č.P. Svedectvo viery. 

Hlavný riešiteľ: prof. ThDr. Ladislav Csontos, PhD. 

 

1.2.2. Zahraničné granty nové: 

 

Česká Provincie Tovaryšstva Ježíšova:  

 

Z-21-104/0028-00 Č.P. Vincent Lerinský:Commonitorium-Pripomenutie. Pojednanie na 

obranu starobylosti a univerzálnosti katolíckej viery proti svetským novinkám všetkých 

heretikov. 

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

 

Z-21-104/0029-00 Č.P. Otázka etiky a etiky cnosti v kontexte diela Viliama Ockhama. 

Hlavný riešiteľ: prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD. 

 

Z-21-104/0030-00 Č.P. Pastorálny rozmer Counselingu ako pomáhajúceho vzťahu v čase 

pandémie. 

Hlavný riešiteľ: prof. Mária Šmidová, PhD. 

 

Objem financií v oblasti zahraničných grantových schém za rok 2021 bol 5.200 Eur.  
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Najvýznamnejšie publikačné  výstupy za rok 2021 

 

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

počiny (2x zahraničné monografie, 7x domáce monografie, 1x karent, 15 výstupov 

v indexovaných databázach WoS, SCOPUS a 2xACB). 

 

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

 

Počet záznamov: 2 

 

1. AAA001 Message of Isaiah 1–27 Then and Now [elektronický zdroj] / Bohdan Hroboň; 

[Reviewers: Hugh G. M. Williamson, Jack R. Lundbom]. 1. vyd. Olomouc : Palacký University 

Olomouc, 2021. online, 150 s.  ISBN 978-80-244-5944-8 

 

2. AAA002 Watersource from the Rock : Slovak Jesuits’ Testimony of Faith in the Times of 

Communist Persecution / Ladislav Csontos; [Reviewers: Michal Altrichter, Józef Kulisz, Miloš 

Lichner]. 1st ed. Warszawa : Collegium Bobolanum, 2021. 263 s. ; [11,12 AH]. ISBN 978-83-

959422-5-9 

 

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

 

Počet záznamov: 7 

 

1. AAB001 Krása a hĺbka manželskej spirituality / Tomáš Jellúš; [recenzenti: Miloš Lichner, 

Jozef Kyselica]. 1. vyd. Trnava : Dobrá kniha, 2021. 211 s. ; [16,79 s.].  

ISBN 978-80-8191-320-4 

 

2. AAB002 Manželstvo podľa práva latinskej Cirkvi a sunnitskej tradície islamu / Helena 

Lukianová; [Recenzenti: Miloš Lichner, Miroslav Konštanc Adam]. 1. vyd. Trnava : Dobrá 

kniha, 2021. 139 s. ; [10,29 AH]. ISBN 978-80-8191-324-2 

 

3. AAB003 Môže byť svedectvo obetí komunizmu chápané ako mučeníctvo? / Ladislav 

Csontos; [recenzenti: Ján Ďurica, Miloš Lichner]. 1. vyd. Trnava : Dobrá kniha, 2021. 85 s. ; 

[4,34 AH]. (Svedectvo viery). ISBN 978-80-8191-326-6 

 

4. AAB004 Spoločnosť Božieho Slova v Československu počas komunistického režimu v 

rokoch 1948 - 1968 / Tomáš Gerboc; [Recenzenti: Róbert Letz, Pavol Jakubčin]. 1. vyd.  

Trnava : Dobrá kniha, 2021. 256 s. ISBN 978-80-8191-333-4 

 

5. AAB005 Vnútrobiblická reinterpretácia základných pilierov neskoršej židovsko-kresťanskej 

tradície : Komentár k Ž 104-106 : monografia / Jozef Tiňo; [Recenzenti: Róbert Lapko, Jozef 

Jančovič]. 1. vyd. Bratislava : Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2021. 61 s. ; [4,15 AH]. 

ISBN 978-80-568-0404-9 

 

6. AAB006 Žalmy 120 – 150 / Marcela Andoková ... [et al.] ; recenzenti Miloš Lichner, Jozef 

Kyselica. 1. vyd. Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha, 2021. 628 s. [print].  (Komentáre k 

Starému zákonu). ISBN 978-80-8191-308-2 

[Spoluautori: Brodňanská, Erika ; Dubovský, Peter ; Hidvéghyová, Lucia ; Jančovič, Jozef ; 

Kacian, Adrian ; Kľusková, Mykhaylyna ; Lapko, Róbert ; Marek, Libor ; Moďoroši, Ivan ; 
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Pigula, Juraj ; Sova, Milan ; Strenková, Iveta ; Štrbák, Martin ; Tyrol, Anton ; Varšo, Miroslav 

; Vilhan, Pavel] 

 

7. AAB007 Žalmy 26 – 50 [electronic] / Marcela Andoková, Erika Brodňanská, Peter 

Dubovský, Róbert Hajas, Lucia Hidvéghyová, Bohdan Hroboň, Jozef Jančovič, Adrian Kacian, 

Mária Kardis, Mykhaylyna Kľusková, Róbert Lapko, Libor Marek, Jozef Matula, Ivan 

Moďoroši, Juraj Pigula, Milan Sova, Iveta Stranková, Martin Štrbák, Jozef Tiňo, Anton Tyrol, 

Miroslav Varšo, Pavel Vilhan ; [recenzenti: Miloš Lichner, Ladislav Csontos]. 1. vyd. Trnava : 

Vydavateľstvo Dobrá kniha, 2021. 731 s. ; [59AH] ; [online].  (Komentáre k Starému zákonu). 

ISBN 978-80-8191-334-1 

[Spoluautori: Brodňanská, Erika ; Dubovský, Peter ; Hajas, Benedikt Róbert ; Hidvéghyová, 

Lucia ; Hroboň, Bohdan ; Jančovič, Jozef ; Kacian, Adrian ; Kardis, Mária ; Kľusková, 

Mykhaylyna ; Lapko, Róbert ; Marek, Libor ; Matula, Jozef ; Moďoroši, Ivan ; Pigula, Juraj ; 

Sova, Milan ; Stranková, Iveta ; Štrbák, Martin ; Tiňo, Jozef ; Tyrol, Anton ; Varšo, Miroslav ; 

Vilhan, Pavel] 

 

 

Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich 

vydavateľstvách 

 

Počet záznamov: 1 

 

1. ABB001 Úvodná monografická štúdia / Miloš Lichner. 

In: Prvý vatikánsky koncil (1869 - 1870) v kontexte histórie a teológie Katolíckej cirkvi : 

preklad koncilových dokumentov, Sylabu omylov a úvodná monografická štúdia. 1. vyd.  

Trnava: Dobrá kniha, 2021. ISBN 978-80-8191-296-2. S. 5-98 ; [6,18 AH]. 

 

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

 

Počet záznamov: 2 

 

1. ACB001 Eucharistia / Andrej Filipek; [recenzenti: Miloš Lichner, Jozef Kyselica].  

1. vyd. Trnava : Dobrá kniha, 2021. 141 s. ; [5,75 AH]. ISBN 978-80-8191-330-3 

 

2. ACB002 Sprevádzanie (counseling) a vybrané aspekty starostlivosti o seniorov a ľudí 

dlhodobo chorých : [vysokoškolská učebnica] / Krzysztof Trębski; [vedeckí recenzenti: Mária 

Šmidová, Mária Nemčíková]. 1. vyd. Trnava : Dobrá kniha, 2021. 231 s. ; [10,53 AH]. ISBN 

978-80-8191-317-4 

 

 

Zahraničné a domáce štúdie v indexovaných databázach 

 

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

 

Počet záznamov: 1 

 

1. ADC001 Following the Footsteps of John Polkinghorne: In Search of Divine Action in the 

World / Miroslav Karaba. 

In: Religions. ISSN 2077-1444. Vol. 12, no. 4 (2021), Article Number: 263, [ p. 1-13]. 
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Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS 

 

Počet záznamov: 3 

 

1. ADM001 Aeschylus’ Oresteia and the Problem of the Tragic Nature of Man / Lukáš Jeník. 

Preklad z: Aischylova Oresteia a problém tragickej prirodzenosti človeka / Lukáš Jeník. 

In: Caritas et veritas [online] : časopis pro reflexii křesťanských souvislostí v sociálních a 

humanitních oborech. ISSN 1805-0948. - Roč. 10, č. 2 (2020), s. 101-113. 

SCOPUS 

 

2. ADM002 Mojžišova smrť podľa Gregora z Nyssy (Život Mojžiša II,305‒321) = The Death 

of Moses according to Gregory of Nyssa (Life of Moses II,305‒321) / Helena Panczová. 

In: Studia theologica : teologický časopis Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity 

Palackého, Teologické fakulty Jihočeské univerzity, Teologické fakulty Trnavské univerzity a 

Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. ISSN 1212-8570. Roč. 23, č. 3 (2021), s. 61-

80. 

WOS 

 

3. ADM003 Spoločnosť Ježišova a liturgia = The Society of Jesus and Liturgy / Vlastimil 

Dufka. 

In: Studia theologica : teologický časopis Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity 

Palackého, Teologické fakulty Jihočeské univerzity, Teologické fakulty Trnavské univerzity a 

Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. ISSN 1212-8570. Roč. 23, č. 3 (2021), s. 81-

102. 

WOS 

 

Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 

SCOPUS 

 

Počet záznamov: 12 

 

1. ADN001 O kríze a jej príčinách v kontexte európskej spoločnosti podľa Jána Patočku = On 

the crisis and its causes in the context of European society according to Ján Patočka / Rastislav 

Nemec. 

In: Slavica Slovaca. ISSN 0037-6787. Roč. 56, č. 3 (2021), s. 313-320. 

SCOPUS 

 

2. ADN002 Pápež Lev Veľký a primát = Vybrané teologické aspekty chápania úlohy a 

postavenia rímskeho biskupa v diele pápeža Leva Veľkého / Miloš Lichner, Stanislav Orečný. 

In: Verba Theologica. ISSN 1336-1635. Roč. 20, č. 2 (2021), s. 21-38. 

SCOPUS 

 

3. ADN003 Pope Francis and the jews the proposed possibilities of Jewish-Christian dialogue / 

Miloš Lichner, Lucia Hidvéghyová, Maroš Borský, Milan Urbančok. 

In: Acta Missiologica : akademický časopis Inštitútu misijnej práce a tropického zdravotníctva 

sv. Jána Pavla II. VŠ ZSP sv. Alžbety a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 

univerzity. ISSN 1337-7515. Vol. 15, no. 2 (2021), p. 301-310. 

WOS 

[Spoluautori: Hidvéghyová, Lucia ; Borský, Maroš ; Urbančok, Milan] 



Výročná správa o činnosti TFTU za rok 2021 

 

 

 

 

16 

 

4. ADN004 Qualitative research focused on the application of counselling in Slovakia on 

selected helping professions / Mária Šmidová, Mária Nemčíková, Lenka Slezáková. 

In: Acta Missiologica : akademický časopis Inštitútu misijnej práce a tropického zdravotníctva 

sv. Jána Pavla II. VŠ ZSP sv. Alžbety a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 

univerzity. ISSN 1337-7515. Vol. 15, no. 2 (2021), p. 326-339. 

WOS 

 

5. ADN005 Return of the encyclical fratelli tutti to the patristic roots of christian social 

tradition / Józef Kulisz, Miloš Lichner, Andrej Filipek, Jozef Kyselica, Helena Lukianová, 

Zuzana Sýkorová. 

In: Acta Missiologica : akademický časopis Inštitútu misijnej práce a tropického zdravotníctva 

sv. Jána Pavla II. VŠ ZSP sv. Alžbety a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 

univerzity. ISSN 1337-7515. Vol. 15, no. 1 (2021), p. 168-179. 

WOS 

[Spoluautori: Lichner, Miloš ; Filipek, Andrej ; Kyselica, Jozef ; Lukianová, Helena ; 

Sýkorová, Zuzana] 

 

6. ADN006 Some incentives to develop the understanding and practice of conjugal spirituality 

and mystics: inspiration for guiding married couples in the post-covid era / Ladislav Csontos, 

Mária Šmidová, Józef Młyński. 

In: Acta Missiologica : akademický časopis Inštitútu misijnej práce a tropického zdravotníctva 

sv. Jána Pavla II. VŠ ZSP sv. Alžbety a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 

univerzity. ISSN 1337-7515. Vol. 15, no. 1 (2021), p. 157-167. 

WOS 

 

7. ADN007 Specifics of palliative care in Italy relevant to the current post-covid-19 period / 

Krzysztof Trębski, José Carlos Bermejo, Cecilia Costa, Peter Caban. 

In: Acta Missiologica : akademický časopis Inštitútu misijnej práce a tropického zdravotníctva 

sv. Jána Pavla II. VŠ ZSP sv. Alžbety a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 

univerzity. ISSN 1337-7515. Vol. 15, no. 2 (2021), p. 148-160. 

WOS 

[Spoluautori: Bermejo, José Carlos ; Costa, Cecilia ; Caban, Peter] 

 

8. ADN008 Strengthening the perception of christian values in the post-covid era on the basis 

of significant historical events: the congregation of sisters of mercy of the holy cross and their 

fundamental influence on the development of nursing education in Slovakia / Miloš Lichner, 

Ľubica Ilievová, Erika Juríková. 

In: Acta Missiologica : akademický časopis Inštitútu misijnej práce a tropického zdravotníctva 

sv. Jána Pavla II. VŠ ZSP sv. Alžbety a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 

univerzity. ISSN 1337-7515. Vol. 15, no. 1 (2021), p. 146-157. 

WOS 

 

9. ADN009 The benefits of online counselling in dealing with the psychological consequences 

of the covid-19 pandemic relevant for the post-covid era / Krzysztof Trębski. 

In: Acta Missiologica : akademický časopis Inštitútu misijnej práce a tropického zdravotníctva 

sv. Jána Pavla II. VŠ ZSP sv. Alžbety a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 

univerzity. ISSN 1337-7515. Vol. 15, no. 1 (2021), p. 102-113. 

WOS 
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10. ADN010 Three Types of Medieval Allegory as a Basis of Later Christian Spirituality / 

Rastislav Nemec. 

In: Spirituality Studies. ISSN 1339-9578. Vol. 7, no. 2 (2021), p. 48-59. 

WOS 

 

11. ADN011 Two perspectives on the issue of prudence (prudentia): Thomas Aquinas and 

William of Ockham / Rastislav Nemec, Andrea Blaščíková. 

In: Konštantínove listy = Constantine's letters. ISSN 1337-8740. Vol. 14, no. 2 (2021), p. 51-

60. 

WOS 

 

12. ADN012 Vanity of Vanities in the Context of the Spirituality of Augustine of Hippo / 

Miloš Lichner, Marianna Hamarová. 

In: Spirituality Studies. ISSN 1339-9578. Vol. 7, no. 1 (2021), p. 48-53. 

WOS 

 

 

Vedecko-výskumné aktivity, podujatia, konferencie, workshopy, prednášky 

na TFTU v roku 2021 
 

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. 

 

Konferencia Fungujúca a stabilná rodina 21.04.2021 9:00-12:00 

Miesto konania: Slovensko, Online 

Fungujúca a stabilná rodina - online konferencia, ktorá sa uskutočnila 21. apríla 2021 v 

Bratislave. Pozývala na ňu Konferencia biskupov Slovenska a organizovala ju v spolupráci so 

Spoločnosťou Úsmev ako dar, Asociáciou rodinných sudcov a Teologickou fakultou Trnavskej 

univerzity. 

Prof. Ladislav Csontos SJ, Teologická fakulta Trnavskej univerzity: prednáška Faktory 

stabilizujúce rodinu ako ich odhaľujú empirické výskumy a teoretické štúdie.  
Prof. Mária Šmídová, Teologická fakulta Trnavskej univerzity: prednáška Očakávané 

praktické kroky pri podpore rodín v súčasnom období. Sprevádzanie ako účinná pomoc v 

záťažových situáciách. 

 

 

7. ročník konferencie Židovské kultúrne dedičstvo na Slovensku 9.11.2021 

online. 

Konferencia je venovaná aktuálnym aktivitám v oblasti zachovania židovských pamiatok. 

Súčasťou podujatia je udelenie Ceny a Plakiet Eugena Bárkánya za prínos k ochrane 

židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku. Podujatie organizuje TF TU s podporou 

Nadácie Konráda Adenauera. 

 
 

Prednášky: 

 

V rámci cyklu Otvárame dvere. Organizované TF TU spolu so Židovským kultúrnym 

inštitútom v Bratislave: online 
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14.10.2021 prednáška prof. Miloša Lichnera na tému Pápež František a Židia 

 

28.10.2021 prednáška Sr. Katarzyny Kowalskej, NDS na tému Modlitba ako vyjadrenie 

spolupatričnosti 

 

25.11.2021 prednáška rabínky Kathleen de Magtige – Middleton na tému Načo sú nám obete, 

ak sú modlitby lepšie? Úvod do Knihy Levitikus zo stredovekej perspektívy 

 

09.12.2021 prednáška P. Jaroslava Mudroňa, S.S.L. SJ na tému Ezdrášove listy a listy z 

Egypta. Svedectvo prvotných foriem judaizmu v Perzskej ríši.   

 

24.-25.09. 2021 doc. Bohdan Hroboň:  Biblický víkend v Badíne, usporiadateľ KBD, 5-

hodinový seminár na tému Žalmy ako návod na šťastný život. 

 

30.09.2021 doc. Bohdan Hroboň: Vyžiadaná prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii 

v Košiciach, usporiadateľ Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta, téma 

Challenge of Habakkuk 2:4b. 

 

15.-16.11. 2021 doc. Bohdan Hroboň: prednášky pre RKC kňazov v Prešove, usporiadateľ 

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta, 5-hodinový seminár na tému 

Advent podľa Knihy Izaiáš. 

 

22.11. 2021 doc. Bohdan Hroboň: prednáška pre ECAV kňazov on-line, Seniorálna pastorálna 

konferencia, na tému Žalm 50: Boh na náš obraz. 

 

 
Mediálne prezentácie a popularizácia vedy mimo pôdy fakulty 

 

Dňa 06.01.2021 Rádio Lumen: Špeciálna relácia II. Sviatočný rozhovor s Ladislavom 

Csontosom. Spoznajte bližšie autora Manželských katechéz.  

Dňa 14.02.2021 Rádio Lumen: v relácii Karmel. Úvahy nad encyklikou Fratelli tutti. Hosť 

relácie prof. Miloš Lichner. 

Dňa 02.03.2021 Rádio Lumen: redaktor Pavol Hudák,: Jezuita Miloš Lichner zverejňuje na 

sociálnej sieti úryvky z prekladov cirkevných otcov. 

Dňa 07.07.2021 Rádio Lumen: redaktorka Jana Ondrejková v relácii Lupa. O vzniku a rozvoji 

Teologickej fakulty Trnavskej univerzity hovoril prof. Miloš Lichner 

Dňa 03.08.2021 Rádio Lumen: v relácii Zaostrené. Vzťah jezuitov k pápežovi. Hosť relácie 

prof. Ladislav Csontos. 

Dňa 04.09.2021 Rádio Mária: Hodinka s našim hosťom – prof. Miloš Lichner a Sima 

Magušinová.  

Dňa 11.09.2021 Vatikánsky rozhlas (v slovenčine) Lucia Hidvéghyová podcast, "Súčasné 

vzťahy medzi katolíckou a židovskou komunitou na Slovensku" 
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Dňa 13.09.2021 Vatican radio (v angličtine) Lucia Hidvéghyová interview "Pope in Slovakia: 

Fostering Jewish-Christian relations" (Pápež na Slovensku: posilnenie židovsko-kresťanských 

vzťahov) 

Dňa 19.09.2021 v relácii Hosť nedeľného dobrého rána: Štefan Chrappa  v rozhovore 

s Milošom Lichnerom o návšteve pápeža Františka na Slovensku 

Dňa 27.09.2021 Podcast Hornopotočná 23: Trnavská univerzita:  Miloš Lichner SJ: Téma 

jednoty medzi kresťanmi je dôležitá. Máme spájať sily pri konaní dobra.  

Dňa 04.10.2021 Rádio Mária: Hodinka s našim hosťom Milošom Lichnerom – návšteva 

pápeža Františka na Slovensku. 

Dňa 10.10.2021  Rádio Lumen: v relácii Karmel. Pápež František na Slovensku. Hosť relácie 

prof. Ladislav Csontos. 

Dňa 18.10.2021 Rádio Lumen: v relácii Zaostrené. Synoda a synodálny proces, ktorý sa na 

diecéznej úrovni začína 17. októbra 2021. Hosť relácie prof. Ladislav Csontos. 

Dňa 11.11.2021 Podcast Hornopotočná 23: Trnavská univerzita:  Svätý Martin bol akčný 

človek, mních a evanjelizátor 

Dňa 15.11.2021 Rádio Lumen: v relácii Zaostrené. Môže byť svedectvo obetí komunizmu 

chápané ako mučeníctvo? Hosť relácie prof. Ladislav Csontos. 

Dňa 08.12.2021 v relácii  Hosť Nory Gubkovej: Miloš Lichner – jezuita.  

Dňa 23.12.2021 Podcast čaj o 4tej, Je Boh na internete? Rozhovor Roland Kyška s Milošom 

Lichnerom.  

Rádio Lumen: každý týždeň od 02.01.2021 do 25.12.2021 pravidelný cyklus Manželské 

katechézy s prof. Ladislavom Csontosom.  

Rádio Devín doc. Bohdan Hroboň, desať jedno-hodinových častí relácie Nad Slovom, 

prevažne o Starozákonných prorokoch. Záznamy sú dostupné v archíve RTVS 

(https://www.rtvs.sk/radio/archiv 

 

Dňa 13.01,2021 Fundamenty (129): Ľudská činnosť – pokračovanie v Gaudium et Spes. 

Hostia: prof. Miloš Lichner SJ, prorektor TU a Juraj Vittek, odborný asistent Katedry filozofie 

RKCMBF UK.  

 

Dňa 18.01.2021 TV LUX relácia: V Samárii pri studni. Hosť Lucia Hidvéghyová (spolu s F. 

Trstenským) diskusie na tému "sv. Jozef". 

 

Dňa 27.01.2021 Fundamenty (130): Niekotré naliehavé problémy – pokračovanie v Gaudium 

et Spes. Hostia: prof. Miloš Lichner SJ, prorektor TU a Juraj Vittek, odborný asistent Katedry 

filozofie RKCMBF UK.  

https://www.rtvs.sk/radio/archiv
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Dňa 10.02.2021 Fundamenty (131): Pravý rozvoj kultúry – pokračovanie v Gaudium et Spes. 

Hostia: prof. Miloš Lichner SJ, prorektor TU a Juraj Vittek, odborný asistent Katedry filozofie 

RKCMBF UK.  

Dňa 24.02.2021 Fundamenty (132): Hospodársko-sociálny život – pokračovanie v Gaudium et 

Spes. Hostia: prof. Miloš Lichner SJ, prorektor TU a Juraj Vittek, odborný asistent Katedry 

filozofie RKCMBF UK.  

Dňa 10.03.2021 Fundamenty (133): Život politického spoločenstva – pokračovanie 

v Gaudium et Spes. Hostia: prof. Miloš Lichner SJ, prorektor TU a Juraj Vittek, odborný 

asistent Katedry filozofie RKCMBF UK.  

Dňa 24.03.2021 Fundamenty (134): Dekrét o ekumenizme. Hostia: prof. Miloš Lichner SJ, 

prorektor TU a Juraj Vittek, odborný asistent Katedry filozofie RKCMBF UK.  

Dňa 31.03.2021 RTVS 1 relácia: Do kríža. Hosť Lucia Hidvéghyová (spolu s 2 ďalšími) na 

tému "hriech a vykúpenie". 

Dňa 07.04.2021 Fundamenty (135): Ad Gentes. Hostia: prof. Miloš Lichner SJ, prorektor TU 

a Juraj Vittek, odborný asistent Katedry filozofie RKCMBF UK.  

Dňa 21.04.2021 Fundamenty (136): Dekrét o apoštoláte laikov. Hostia: prof. Miloš Lichner 

SJ, prorektor TU a Juraj Vittek, odborný asistent Katedry filozofie RKCMBF UK.  

Dňa 05.05.2021 Fundamenty (137): Rôzne formy apoštolátu. Hostia: prof. Miloš Lichner SJ, 

prorektor TU a Juraj Vittek, odborný asistent Katedry filozofie RKCMBF UK.  

Dňa 19.05.2021 Fundamenty (138): Dekrét o účinkovaní a živote kňazov. Hostia: prof. Miloš 

Lichner SJ, prorektor TU a Juraj Vittek, odborný asistent Katedry filozofie RKCMBF UK.  

Dňa 02.06.2021 Fundamenty (139): Dekrét o kňazskej formácii. Hostia: prof. Miloš Lichner 

SJ, prorektor TU a Juraj Vittek, odborný asistent Katedry filozofie RKCMBF UK.  

Dňa 07.06.2021 V Samárii pri studni: TV Lux: historický vývoj kňazstva, oddelenie 

ministérií od svätení. Moderuje: Radovan Pavlík: Jozef Jančovič, Juraj Vittek, Miloš Lichner, . 

Dňa 16.06.2021 Fundamenti (140): Dekrét o pastierskom úrade biskupov v Cirkvi. Hostia: 

prof. Miloš Lichner SJ, prorektor TU a Juraj Vittek, odborný asistent Katedry filozofie 

RKCMBF UK.  

Dňa 21.06.2021 V Samárii pri studni: TV Lux: Anjeli v našich životoch, moderuje Ľuba 

Oravová: Daniel Dian, Miloš Lichner. 

Dňa 30.06.2021 Fundamenty (141): Dekrét o obnove rehoľného života. Hostia: prof. Miloš 

Lichner SJ, prorektor TU a Juraj Vittek, odborný asistent Katedry filozofie RKCMBF UK.    

Dňa 17.08.2021 TV LUX: Hostia: Miloš Lichner a Juraj Vittek: Pápežské cesty: Význam 

pápežskej cesty pre Cirkev a spoločnosť 
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Dňa 24.08.2021 TV LUX: Hostia: Miloš Lichner a Juraj Vittek: Pápežské cesty: Výber miesta 

a program pápežskej cesty. 

Dňa 31.08.2021 TV LUX: Hostia: Miloš Lichner a Juraj Vittek: Pápežské cesty: Program 

pápežskej cesty. 

Dňa 04.09.2021 Štúdio TA3: Pápež František je v mnohom osobitý. Aké sú jeho duchovné 

korene? Hosť Miloš Lichner.  

Dňa 07.09.2021 TV LUX: Hostia: Miloš Lichner a Juraj Vittek: Pápežské cesty: čo môžeme 

očakávať od návštevy pápeža Františka. 

Dňa 13.09.2021 Štúdio TA3: Stretnutie pápeža Františka s jezuitmi na nunciatúre, rozhovor: 

redaktor Igor Haraj, hosť: Miloš Lichner 

Dňa 15.09.2021 Štúdio TA3: Pôvod sviatku Sedembolestnej panny Márie, odborné 

komentovanie sv. Omša pápeža Františka v Šaštíne: redaktor Igor Haraj, hosť: Miloš Lichner. 

Dňa 16.09.2021 Blížni Michala Oláha: Čo nám priniesol pápež František? Odpovedá jezuita 

Miloš Lichner, podcast .týždeň 

Dňa 08.11.2021 TV LUX Synodálny proces v relácii V Samárii pri studni, hosť prof. Ladislav 

Csontos. 

Dňa 24.11.2021 TV LUX: Semienka nádeje: príhovor pri pamätníku Holokaustu: Jana 

Trávničková: hostia Dr. Maroš Borský a prof. Miloš Lichner.  

 

09.03.2021 TK KBS rozhovor na tému "ženy aj muži spoločne tvoria "Cirkev, Kristovu 

nevestu", hosť Lucia Hidvéghyová 

 

31.03.2021 Lucia Hidvéghyová Veľkonočný príhovor na webstránke Trnavskej univerzity a 

TK KBS 

07.09.2021 Postoj: Jezuita Miloš Lichner: Pápež nikdy nepovedal, aby sme otvorili hranice, ale 

srdcia: rozhovor s redaktorom Pavlom Hudákom.  

06.08.2021 DenníkN: Gdovinová Denisa: rozhovor s Milošom Lichnerom: Pápež môže na 

Slovensku hovoriť o korupcii aj o solidarite. Je citlivý na zneužívanie náboženstva na politické 

ciele, hovorí teológ.  

11.09.2021 Postoj, rozhovor s Luciou Hidvéghyovou "Sú židia pre kresťanov starší bratia vo 

viere? Je judaizmus matkou kresťanstva?" 

12.09.2021 DenníkN: Gdovinová Denisa: rozhovor s Milošom Lichnerom: Pápež sa s jezuitmi 

rozprával hodinu a pol: Nesadol si do väčšieho kresla, ale stoličku si pritiahol priamo k nám.  

08.09.2021 Katolícke noviny: redaktorka: Anna Stankayová: Pápež František encyklikami 

reflektuje dobu: rozhovor s prof. Milošom Lichnerom.  
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V rámci cyklu Otvárame dvere prednášky organizované TF TU spolu so Židovským 

kultúrnym inštitútom v Bratislave: online 

 

30.03.2021 Otvárame dvere, hosť Lucia Hidvéghyová v diskusii o Pesachu a Veľkej noci, 

vysielanej zo štúdia (cez Zoom) 

 

14.10.2021 prednáška prof. Miloša Lichnera na tému Pápež František a Židia 

 

28.10.2021 prednáška Sr. Katarzyny Kowalskej, NDS na tému Modlitba ako vyjadrenie 

spolupatričnosti 

 

25.11.2021 prednáška rabínky Kathleen de Magtige – Middleton na tému Načo sú nám obete, 

ak sú modlitby lepšie? Úvod do Knihy Levitikus zo stredovekej perspektívy 

 

09.12.2021 prednáška P. Jaroslava Mudroňa, S.S.L. SJ na tému Ezdrášove listy a listy z 

Egypta. Svedectvo prvotných foriem judaizmu v Perzskej ríši. 

 

24.-25.09. 2021 doc. Bohdan Hroboň:  Biblický víkend v Badíne, usporiadateľ KBD, 5-

hodinový seminár na tému Žalmy ako návod na šťastný život. 

 

30.09.2021 doc. Bohdan Hroboň: Vyžiadaná prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii 

v Košiciach, usporiadateľ Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta, téma 

Challenge of Habakkuk 2:4b. 

 

15.-16.11. 2021 doc. Bohdan Hroboň: prednášky pre RKC kňazov v Prešove, usporiadateľ 

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta, 5-hodinový seminár na tému 

Advent podľa Knihy Izaiáš. 

 

22.11. 2021 doc. Bohdan Hroboň: prednáška pre ECAV kňazov on-line, Seniorálna pastorálna 

konferencia, na tému Žalm 50: Boh na náš obraz. 
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VI. Habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov 
 

Na Teologickej fakulte TU sa v roku 2021 uskutočnili dve habilitačné konania,  jeden 

kandidát v odbore systematická filozofia bol náš zamestnanec. Obe konania boli úspešné. Jedno 

inauguračné konanie v odbore systematická filozofia bolo úspešné, kandidát bol z inej 

univerzity a jedno tiež v odbore systematická filozofia sa začalo. Kandidát je z TF TU. 

 

 

Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie  

na vymenúvanie profesorov k 31. 12. 2021 

Fakulta Odbor 

Teologická fakulta systematická filozofia 

 katolícka teológia 

 

Mobility učiteľov 

V rámci programu Erazmus – učiteľské mobility: 

 

Vyslaní učitelia: 

prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD. prednášal v októbri 2021 v rámci programu Erasmus+ na 

Teologickej fakulte univerzity v Splite.  

 

 

 

 

 

VII. Zamestnanci vysokej školy 
 

V roku 2021 mala Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v prepočítanom 

počte 36,13 zamestnancov, z toho 6,002 zamestnancov s vedecko-pedagogickým titulom 

profesor, 5,070 s vedecko-pedagogickým titulom docent, 10,255 odborných asistentov 

s vedecko-akademickou hodnosťou CSc. (alebo akademickým titulom PhD.) a 0,496 

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 1,978  zamestnancov v prepočítanom počte. 

Prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov sa v roku 2021 znížil o 0,149.  

 

V roku 2021 došlo k zníženiu počtu zamestnancov s titulom profesor o 0,22 neobnovením 

pracovnej zmluvy zamestnanca. V počte zamestnancov s titulom docent došlo súčtom 

viacerých faktorov k zvýšeniu o 0,257, na výsledný stav mala vplyv náhla smrť zamestnanca 

z radov docentov a kvalifikačný postup dvoch zamestnancov pod tlakom požiadavky nového 

akreditačného procesu. Zvýšenie počtu zamestnancov s titulom PhD. o 0,319 a zníženie v počte 

ostatných učiteľov o 0,504 je výsledkom kvalifikačného postupu zamestnancov. 

Počet výskumných pracovníkov sa v dôsledku organizačných zmien spojených s riešením 

vedeckých projektov fakulty znížil o 0,043.  
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 Zníženie počtu odborných pracovníkov o 0,42, zníženie administratívnych zamestnancov 

o 0,84 a zníženie prevádzkových zamestnancov o 0,527 je výsledkom už spomenutého 

pretrvávajúceho úsilia Teologickej fakulty o znižovanie mzdových výdavkov v duchu 

racionalizačných opatrení. 

 

Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad o zamestnancoch fakulty v roku 2021 v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom. 

 

 2020 2021 

Vysokoškolskí učitelia spolu 21,972 21,823 

z toho: profesori 6,222 6,002 

            docenti 4,813 5,07 

            učitelia s titulom CSc. PhD. 9,936 10,255 

            ostatní učitelia  1 0,496 

Odborní pracovníci 3,582 3,162 

Administratívni pracovníci  8,002 7,162 

Výskumní pracovníci             1,841 1,798 

Prevádzkoví zamestnanci 2,712 2,185 

 

SPOLU   
38,108 36,13 

 

V roku 2021 absolvovali zamestnanci Teologickej fakulty 18 školení, z toho absolvovali 

pedagogickí zamestnanci 8 školení a nepedagogickí 10 školení. 

 

V roku 2021 boli na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnené    

štyri výberové konania, všetky na obsadenie funkčného miesta docenta. Na obsadenie 

pracovného miesta sa prihlásil v priemere 1 uchádzač a priemerná dĺžka uzatvorenia pracovnej 

zmluvy s vysokoškolskými učiteľmi na základe výberového konania bola v roku 2021 1,6 roka. 

Opätovne obsadili vysokoškolskí učitelia to isté pracovné miesto na základe 2 výberových 

konaní.  

 

 

Funkcia

Počet 

výberových 

konaní

Priemerný 

počet 

uchádzačov 

na obsadenie 

pozície

Priemerný 

počet 

uchádzačov, 

ktorí v čase 

výberového 

konania neboli 

v pracovnom 

pomere s 

vysokou 

školou

Priemerná 

dĺžka 

uzatvorenia 

pracovnej 

zmluvy na 

dobu určitú

Počet zmlúv 

uzatvorených 

na dobu 

neurčitú

Počet konaní 

bez 

uzatvorenia 

zmluvy

Počet konaní, 

do ktorých sa 

neprihlásil 

žiaden 

uchádzač

Počet konaní, kde 

bol prihlásený vš 

učiteľ, ktorý 

opätovne obsadil to 

isté miesto

Profesora 0 0 0 0 0 0 0 0

Docenta 4 1 0 1,6 0 0 0 2

Ostatné 0 0 0 0 0 0 0 0

Spolu 4 1,0 0,0 1,6 0 0 0 2

Tabuľka č. 9: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2021
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Počet miest obsadených bez výberového konania 

Zamestnanec Fyzický 

počet 

Prepočítaný 

počet 

VŠ učiteľ nad 70 rokov 1 0,568 

Ostatní 11 2,71 

Spolu 12 3,274 

 

Okrem obsadzovania pracovných miest vysokoškolských učiteľov na základe vyššie 

uvedených uskutočnených výberových konaní, bolo v roku 2021 zamestnaných 12 učiteľov bez 

výberového konania, pričom prepočítaný počet týchto zamestnancov je 3,274 zamestnanca. 

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

 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v roku 2021 podľa zdrojov platenia: 

 

 
Platení z dotácie Platení z iných 

zdrojov 
SPOLU 

2021 2021 2021 

Vysokoškolskí učitelia 

spolu 
20,863 0,96 21,823 

z toho:   profesori 6,002 0,000 6,002 
             docenti 4,419 0,651 5,070 
             odborní asistenti 9,946 0,309 10,255 
             asistenti  0,496  0,496 
Odborní zamestnanci  3,091 0,071 3,162 
Administratívni 

pracovníci  
7,092 0,07 7,162 

Výskumní a umeleckí 

pracovníci             
1,798 0,000 1,798 

Prevádzkoví zamestnanci 2,185 0,000 2,185 
Študentská jedáleň 0,000 0,000 0,000 
Študentský domov 0,000 0,000 0,000 
 

SPOLU: 
35,029 1,101 36,13 

 

 

Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31.10.2021

Fakulta Spolu

Profesori, 

docenti s 

DrSc.

Docenti, 

bez 

DrSc.

Ostatní 

učitelia s 

DrSc.

Ostatní 

učitelia s 

PhD, 

CSc.

Ostatní 

učitelia bez 

vedeckej 

hodnosti

z toho 

ženy

Profesori, 

docenti s 

DrSc.

Docenti, 

bez DrSc.

Ostatní 

učitelia s 

DrSc.

Ostatní 

učitelia s 

PhD, 

CSc.

Ostatní 

učitelia bez 

vedeckej 

hodnosti

Teologická fakulta 22,62 6,4 4,2 11,2 0,82 5,68 2 3,68

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Spolu 22,62 6,4 4,2 0 11,2 0,82 5,68 2 0 0 3,68 0

Podiel v % 100 28,3 18,6 0,0 49,5 3,6 25,1 35,2 0,0 0,0 64,8 0,0

Pozn.: Percentuálny podiel  v jednotlivých kategóriách žien je z celkového počtu žien

Tabuľka č. 10: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov
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Pomer vysokoškolských učiteľov bez kategórie výskumných pracovníkov k počtu zamestnancov 

v kategórii nepedagogických zamestnancov bez  ŠJ a ŠD:  

 

 

 2021 

Vysokoškolskí učitelia spolu 21,823 

Nepedagogickí zamestnanci 12,509 

Pomer: učitelia / nepedagogickí zamestnanci 1,745 

 

 

 2021 

Počet študentov  76 

Vysokoškolskí učitelia spolu 21,823 

Pomer: študenti / vysokoškolskí učitelia 3,483 

Zamestnanci spolu   36,13 

Pomer: študenti / zamestnanci 2,104 

 

Pozn.: počet študentov = prepočítaný počet študentov k 31.10.2021 

 

 

 

VIII. Sociálna problematika 
 

Sociálne štipendium z dotácie Ministerstva školstva SR v roku 2021 poberala 1 študentka 

v celkovom objeme 2 240,00 €, motivačné bolo vyplatené v objeme 3 500,00 €. 

 

 

 

stav k 31. 12. 2021 počet študentov 

sociálne štipendium 1 

motivačné štipendium 10 

mimoriadne štipendium 0 

žiadosť o pôžičku zo ŠPF 0 

zo štipendijného fondu 0 

 

Doktorandské štipendium v roku 2021 bolo v celkovej výške 42 360,50 € v takomto členení: 

- piati doktorandi z neúčelovej dotácie Ministerstva školstva SR v celkovej výške 25 678,50 € 

- traja doktorandi z bežného účtu Teologickej fakulty v celkovej výške 16 682,00 €. 

Podmienky zabezpečenia praxe pre študentov 

 

 Odbornou praxou sa rozumie organizačná forma vysokoškolského štúdia, v ktorej 

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

výkon budúceho povolania. Študenti katedry náuky o rodine (ďalej len NoR) študijných 

programov NoR a Sociálna práca so zameraním na rodinu (ďalej len SPR)  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 
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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 päť zazmluvnených praxových zariadení. Na základe Metodiky rozpisu 

dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2021 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 2021 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: 

a) Bratislavská arcidiecézna charita, Bratislava; 

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

a mládežou, Bratislava; 

c) Centrum pomoci pre rodinu, Trnava; 

d) Trnavská arcidiecézna charita, Trnava; 

e) Claudianum n. o., Modra. 

 

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 dobrovoľnícku činnosť v rodinách, ktorá je 

zameraná na pomoc a podporu rodiny s dieťaťom so zdravotným postihnutím a formáciu 

mladého človeka – v našom prípade študentov študijných programov náuka o rodine a sociálna 

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

a samostatnosť rodiny ako primárnej sociálnej skupiny, predchádzať nepriaznivým sociálnym 

situáciám v rodine z dôvodu psychickej či fyzickej preťaženosti rodičov či posilniť zmysel 

mladých ľudí pre zodpovednosť a obetu.  

 

Iné dobrovoľnícke aktivity študentov:  

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

do organizovaní konferencií a seminárov, ktoré realizuje katedra počas roka. V roku 2021 to 

bola napríklad participácia v rámci projektu mimoeurópskej spolupráce K-107,  COIL 

(Collaborative Online International Learning). 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.  
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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. 

 Pretrvávanie pandémie COVID-19 a zníženie počtu zamestnancov knižnice na 

jedného sa odzrkadlilo na prevádzke knižnice a na niektorých kvantitatívnych ukazovateľoch. 

Knižnica naďalej spracováva dokumenty v automatizovanom knižnično-informačnom systéme 

Dawinci. V roku 2021 sme pokračovali v oprave bibliografických záznamov a celkovo sme 

opravili 1 583 bibliografických záznamov kníh. Táto činnosť sa vykonávala najmä počas práce 

z domu. 

 Stav knižničného fondu k 31. 12. 2021 bol 46 381 knižničných jednotiek, z toho ročný 

prírastok 621 dokumentov. Z dôvodu zastarania a straty bolo vyradených 55 knižničných 

jednotiek. Finančné náklady na nákup knižničného fondu výrazne poklesli. Nakúpila sa 

literatúra v hodnote 4 464 €. Okrem grantov TF TU, na nákup literatúry prispelo aj občianske 

združenie Priatelia Aloisiana.  

 

  

Akvizícia 2020 2021 
Prírastok knižničných jednotiek 1 238 621 

 z toho kúpou 411 199 

 z toho darom 650 288 

 z toho výmenou 15 10 

 z toho inak 162 124 

 z toho prírastok iných dok. (kvalifikačné práce) 42 25 

Úbytky knižničných jednotiek 379 55 

Počet titulov dochádzajúcich periodík 38 37 

 z toho zahraničných periodík 20 21 

Celkový stav knižničného fondu 45 815 46 381 

 

 

 

  

 

 Výpožičné služby patria k základným službám knižnice. Dištančná forma štúdia  

ovplyvnila návštevnosť knižnice, typ výpožičiek aj otváracie hodiny. Čitateľom sme sa snažili 

vychádzať v ústrety, všetku literatúru sme vypožičiavali absenčne a výpožičky sme 

automatický predlžovali na celý semester. Otváracie hodiny sa prispôsobovali epidemiologickej 

situácii. Na požiadanie sme vypracovali rešerše z domácich aj zahraničných bibliografických 

a plnotextových databáz.  

 

 



Výročná správa o činnosti TFTU za rok 2021 

 

 

 

 

29 

 

 

 

  

Knižničné služby 2020 2021 

Výpožičky spolu 1 909 2 269 

 z toho absenčné výpožičky 1874 2 269 

 z toho prezenčné výpožičky 35 0 

 z toho periodiká 5 57 

Počet vypracovaných rešerší 16 16 

Registrovaní používatelia 178 136 

  

 

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. 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 One Academic, 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 pre záujemcov o latinskú ranokresťanskú literatúru. 

Slabozrakí čitatelia môžu použiť prístroj Freedom scientific Topaz XL HD na zväčšovanie 

písma. Do knižnice pribudol skener IRIScan Desk 5 Pro, ktorý slúži na vyhotovovanie 

elektronických kópií článkov z časopisov a kapitol z kníh. 

 

 

 

 
 

X. Medzinárodné aktivity fakulty 

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

podpísanú dohodu Erasmus + 

1. Univerzita Palackého v Olomouci, ČR 

2. Karlova univerzita v Prahe, ČR 

3. Juhočeská univerzita v Českých Budějovicích, ČR 

4. Univerzita v Thessalonikách, Grécko 

5. Univerzita v Tilburgu, Holandsko 

6. Univerzita v Splite, Chorvátsko 

7. Univerzita v Zahrebe, Chrovátsko 

8. Univerzita v Ľubľani, Slovinsko 

9. Univerzita v Sofii, Bulharsko 

10. Univerzita v Budapešti, Pázmany, Maďarsko 

11. Univerzita v Budapešti, Sapientia, Maďarsko 
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12. Univerzita v Pécsi, Episcopal Theological College of Pécs, Maďarsko 

13. Univerzita vo Varšave-Bobolanum, Poľsko 

14. Univerzita vo Varšave-Kardinála Wyšinského, Poľsko 

15. Univerzita v Opole, Poľsko 

16. Univerzita vo Frankfurte n/Mohanom, Nemecko 

17. Univerzita v Ingolstadte, Nemecko 

18. University of Malta 

19. Univerzita Warmia a Mazury v Olsztyne, Poľsko 

20. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 

21.  University of Szeged Faculty of Humanities and Social Sciences, Maďarsko 

22.  Semmelweis University Faculty of Health and Public Services Institute of Mental 

Health, Maďarsko  

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

staff – Higher Education Student and Staff Mobility 

 

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 Scranton, USA 

7. Universita Lateranense, Instituto Camilianum, Rím, Taliansko 

8. St. Xavier´s College, Kathmandu, Nepál 

9. Pontifikálna Univerzita Gregoriana, Rím, Taliansko 

10. Yaroslav the Novgorod State University, Rusko 

 

 

 

 

XI. Systém kvality  
 

Manažment vysokej školy 

V súlade so zákonom č. 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 

vzdelávania a základnými predpismi univerzity týkajúcich sa vnútorného systému kvality, má 

fakulta vybudovaný vnútorný systém kvality.  

Základným predpisom vnútorného systému univerzity, ktorý upravuje spôsob napĺňania 

poslania univerzity a jej strategických cieľov v oblasti vzdelávania je predpis Vnútorný 

systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity 

v Trnave. Kľúčovú úlohu zohráva Rada vysokoškolského vzdelávania Trnavskej 

univerzity v Trnave.  Hlavné ciele, priority a nástroje na ich dosiahnutie ako aj indikátory 

(kľúčové ukazovatele) sú súčasťou fakultného Dlhodobého zámeru na roky 2021 -2026.     

Vyhodnotenie Akčného plánu zlepšovania fakulty za rok 2021 je v súlade so štatútom Rady 

Trnavskej univerzity v Trnave pre zabezpečovanie kvality (ďalej „rada pre kvalitu“), ktorá je 

poradným orgánom rektora Trnavskej univerzity v Trnave v oblasti zabezpečovania kvality 

poskytovaného vysokoškolského vzdelávania (ďalej len „zabezpečovanie kvality“) v zmysle § 

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

zámerom TFTU pre roky 2021až 2026 a so Smernicou dekana TFTU o zabezpečovaní kvality 

vysokoškolského vzdelávania na TFTU, pokračovalo na našej fakulte v roku 2016 zavádzanie 
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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.  

Na podporu organizácie systému zabezpečovania kvality boli zriadené poradné orgány 

dekana, ktorých poslaním je aplikovať, monitorovať a hodnotiť jednotlivé procesy. Rada pre 

kvalitu pripravuje, kontroluje, hodnotí a koordinuje implementáciu vnútorného systému 

kvality. Programová rada monitoruje a vyhodnocuje kvalitu ponúkaných študijných 

programov na bakalárskom a magisterskom stupni, vyhodnocuje zmeny a doplnenia. 

Odborová rada realizuje tieto činnosti na doktorandskom stupni študijného programu.  

 

  

 

Vzdelávanie 

V roku 2021 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. 

Zabezpečovanie a monitorovanie kvality vzdelávania na fakulte je v súlade s Vnútorným 

systémom kvality vysokoškolského vzdelávania trnavskej univerzity v Trnave. 

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.  

V roku 2021 sa dvakrát uskutočnila všeobecná absolventská anketa, taktiež sa dvakrát 

v priebehu roka uskutočnila predmetová anketa. Uskutočnila sa aj anketa zameraná na 

spokojnosť s kvalitou výučby a materiálnych 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 
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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 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) 

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

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

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

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

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, 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) 

 
16.5.2021 v Bratislave 

 

doc. S.S.Lic. Jozef Tiňo, PhD. 

dekan TF TU 

 

 


