
II.b Rok / Year 
II.c Odbor a program /

Study field and programme

1996 psychológia

2007 systematická filozofia

III.c Časové vymedzenie / 

Duration

1997 - 1998

2007 - trvá

IV.c Rok / Year

1998

I.1 Priezvisko / Surname Šarkan

I.2 Meno / Name Martin

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment

III.a Zamestnanie-pracovné zaradenie / Occupation-position

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností 

/ Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills
IV.a Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné /

Activity description, course name, other

Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v procesorientovanej 

psychológii

Prednášajúci v odbore filozofia, psychológia

Katatýmne imaginatívna psychoterapia - A- úvodný semiár

IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, Procesorientovaný psychologický 

inštitút, Proces Work Center

Slovenská spoločnosť pre katatýmne imaginatívnu psychoterapiu

I.7 Pracovné zaradenie / Position Prodekan pre vzdelávanie a vnútorný systém kvality

I.8 E-mailová adresa / E-mail address martin.sarkan@truni.sk

I.9 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl 

/ Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8746

II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa / Second degree of higher 

education

Filozofická fakulta UK

II.3 Vysokoškolské vzdelanie tretieho 

stupňa / Third degree of higher education
Teologická fakulta Trnavskej univerzity

II.4 Titul docent / Associate professor

I.10 Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole 

/ Name of the study field in which a person works at the university
sociálna práca, filozofia

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast / 

Higher education and further qualification growth
II.a Názov vysokej školy alebo inštitúcie / 

Name of the university or institution

II.1 Vysokoškolské vzdelanie prvého 

stupňa / First degree of higher education

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby 1

Research/art/teacher profile of a person 2

Dátum poslednej aktualizácie / Date of last update: 

I.11 ORCID iD 3

III.b Inštitúcia / Institution

VŠMU, Bratislava

Teologická fakulta Trnavksej univerzity v Trnve

I. Základné údaje / Basic information

I.3 Tituly  / Degrees Mgr., PhD.

I.4 Rok narodenia / Year of birth 1972

I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Prednášajúci v odbore filozofia, psychológia

II.5 Titul profesor / Professor

II.6 Titul DrSc. / Doctor of Science (DrSc.) 

Tlačivo VUPCH určuje štruktúru dát Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby pre spracovanie príloh žiadostí SAAVŠ. 

The form determines the data structure of the Research/art/teacher profile of a person. It is used for processing the annexes to the Slovak Accreditation Agency 

for Higher Education (SAAHE) applications.

I.6 Adresa pracoviska / Address of the workplace Kostolná 1, 814 99 Bratislava

1.3.2021

mailto:martin.sarkan@truni.sk
mailto:martin.sarkan@truni.sk
mailto:martin.sarkan@truni.sk
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8746
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8746
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8746
mailto:martin.sarkan@truni.sk
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8746


V.1.c Stupeň / 

Degree

V.1.d Študijný odbor / Field of 

study

I. Teológia/Theology

I. Sociálna práca/Social Work

I. Filozofia/Philosophy

V.2.b Stupeň / 

Degree

V.2.c Študijný odbor / Field of 

study

V.4.c Dizertačné (tretí stupeň)

/ Dissertation (third degree)

V.5.c Stupeň 

/ Degree

V.5.d Študijný odbor 

/ Field of study

I. Teológia/Theology

I. Sociálna práca/Social Work

I. Filozofia/Philosophy

V.4.2 Počet obhájených prác 

/ Number of defended theses

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov / Overview of the profile courses 

taught in the current academic year according to study programmes 

Transecendedntálny Tomizmus

Úvod do psychológie

Pastorálna psychológia

V.3.b Študijný odbor, ku ktorému je priradený / 

Study field to which it is assigned

1

V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses

V.4.b Diplomové (druhý stupeň)

/ Diploma (second degree)

V.4.a Bakalárske (prvý stupeň)

/ Bachelor's (first degree)

33

V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku 

/ Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes

40

V.4.1 Počet aktuálne vedených prác 

/ Number of currently supervised theses

V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom 

roku / Overview of the responsibility for the delivery, development and quality assurance of the study programme or its part at the university in the current 

academic year 4

V.2.a Názov študijného programu / Name of the study programme

V.1.b Študijný program /

Study programme

V.1.a Názov profilového predmetu / 

Name of the profile course 

sociálna práca so zameraním na rodinu/Bc/ sciálna 

práca

sociálna práca so zameraním na rodinu/Bc/ sciálna 

práca

sociálna práca so zameraním na rodinu/Bc/ sciálna 

práca

V.3.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania / 

Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure

V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku / Overview of the 

responsibility for the development and quality of the field of habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole 

/ Overview of activities within the teaching career at the university

sociálna práca so zameraním na rodinu/Bc/ sciálna 

práca

Pastorálna psychológia
sociálna práca so zameraním na rodinu/Bc/ sciálna 

práca

Transecendedntálny Tomizmus
sociálna práca so zameraním na rodinu/Bc/ sciálna 

práca

V.5.b Študijný program 

/ Study programme

Úvod do psychológie

V.5.a Názov predmetu 

/ Name of the course 



VI.1.b Za posledných šesť rokov 

/ Over the last six years
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VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artistic/other outputs 5

VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations corresponding to the 

research/artictic/other outputs

VI.1.2 Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus / 

Number of the research/artictic/other outputs registered in the Web of Science or Scopus databases

VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the research/artictic/other outputs

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Normatívnosť normálneho vo filozofii alebo ako sa konštruuje normatív zdravia a hygieny / Rastislav Nemec, Martin Šarkan.

In: Od čistoty k hygiene - od hygieny ku zdraviu. - Trnava : Dobrá kniha, Centrum spirituality Východ - Západ Michala Lacka, 2020. - ISBN 978-80-8191-289-4. - S. 11-

24.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Osobnostné dimenzie manželskej spokojnosti ako faktor resilienciie rodinných systémov s členmi so zdravotným postihnutím = Personality types and satisfaction 

with married life in the case of disabled persons in the family / Martin Šarkan.

In: Społeczne uwarunkowania funkcjonowania osób zależnych. - Pelplin : Bernardinum, 2019. - ISBN 978-83-8127-417-3. - S. 165-182.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Svedomie ako hľadanie zmyslu v kontexte Ordo amoris / Martin Šarkan.

In: Slovo nádeje. - Trnava : Dobra kniha, 2010. - ISBN 978-80-7141-698-2. - S. 17-40.

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs

VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti 

/ Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations

1

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

Osobnostné faktory manželskej dynamiky - interpretácia empirického výskumu / Martin Šarkan.

In: Studia Aloisiana. - ISSN 1338-0508. - Roč. 10, č. 4 (2019), s. 47-64.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Osobnostné dimenzie manželskej spokojnosti ako faktor resilienciie rodinných systémov s členmi so zdravotným postihnutím = Personality types and satisfaction 

with married life in the case of disabled persons in the family / Martin Šarkan.

In: Społeczne uwarunkowania funkcjonowania osób zależnych. - Pelplin : Bernardinum, 2019. - ISBN 978-83-8127-417-3. - S. 165-182.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Normatívnosť normálneho vo filozofii alebo ako sa konštruuje normatív zdravia a hygieny / Rastislav Nemec, Martin Šarkan.

In: Od čistoty k hygiene - od hygieny ku zdraviu. - Trnava : Dobrá kniha, Centrum spirituality Východ - Západ Michala Lacka, 2020. - ISBN 978-80-8191-289-4. - S. 11-

24.

VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the research/artistic/other outputs7

State the output and the cADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

Humanistic Paradigms of Education in the Postmodern Vision / Martin Šarkan, Rastislav Nemec.

In: Journal of Pedagogy. - ISSN 1338-1563. - Vol. 1, 2 (2010), s. 99-119.

SCOPUS

Ohlasy:

2013 [3] JENÍK, L. - Presah tém kresťanskej spirituality a filozofickej antropológie ako východisko výchovy k manželstvu a rodine - Ricoeurova a Lacroixova filozofická 

reflexia manželstva = Overlapping the themes of christian spiriutuality and philosophical anthroplogy as a starting point to education on th emarriage and the family 

- the Ricoeurś and Lacroixś philosophical reflection on the marriage. In Paidagogos [elektronický zdroj] : časopis pro pedagogiku a s ní související vědy, online, roč. 

2013, č. 2, 2013, s. 107-134. ISSN 1213-3809.

2013 [4] GAVENDOVÁ, O. - Personalizmus ako riešenie krízy kultúry, spoločnosti a človeka. In Studia Aloisiana, roč. 4, č. 4, 2013, s. 33-44. ISSN 1338-0508.

2016 [4] MIKLUŠIČÁKOVÁ, M. - FEKETE, J. - MARINOVÁ, K. - Absurdita, nihilizmus, tolerancia. Staronové témy a perspektívy drámy.. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 

2016. - 80 s., [5,55 AH]. - (Dialógy). - ISBN 978-80-7141-990-7

2017 [1] KAŠČÁK, O. Communists, Humboldtians, neoliberals and dissidents: or the path to a post-communist homo oeconomicus. In Journal of Education Policy, 

vol. 32, no. 2, 2017, p. 159-175, [2,00 ah]. ISSN 0268-0939. - CCCorresponding citation.

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant research/artistic/other outputs over the last six years 6

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

K problematike aspektuality nevedomých mentálnych stavov u Searla / Martin Šarkan.

In: Studia Aloisiana. - ISSN 1338-0508. - Roč. 11, č. 4 (2020), s. 37-48.

83

0

31

VI.1.a Celkovo / Overall

VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni / Number of invited lectures 

at the international, national level

VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej 

činnosti / Number of citations registered in the Web of Science or Scopus databases

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

Záhada vnemu alebo "Something Nearly Enough" / Martin Šarkan.

In: Studia Aloisiana. - ISSN 1338-0508. - Roč. 9, č. 2 (2018), s. 59-80.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

K problematike separácie duše od tela vzhľadom na ich substanciálnu jednotu u Tomáša Akvinského / Martin Šarkan.

In: Podoby recepcie aristotelizmu v stredovekej filozofii. - Ružomberok : Verbum, 2011. - ISBN 978-80-8084-730-2. - S. 33-69.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Ku koncepcii prirodzeného a nadprirodzeného v myslení Tomáša Akvinského / Martin Šarkan ; [rec. Silvia Gáliková, Józef Kulisz, Hieronym Florek]. - 1. vyd. - Trnava : 

Dobrá kniha, 2011. - 86 s. - (Dialógy). - ISBN 978-80-7141-724-8.



2.

3.

4.

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

Svedomie ako hľadanie zmyslu v existenciálnej analýze V. E. Frankla / Martin Šarkan.

In: Teologický časopis. - ISSN 1336-3395. - Roč. VIII, č. 1 (2010), s. 9-15.

Ohlasy:

2010 [4] CSONTOS, L. Zmena kultúrnej mentality a jej vplyv na súčasnú katolícku rodinu na Slovensku = The Change of Cultural Mentality and its Influence on 

Present-Day Catholic Family in Slovakia. In VYHNAL, P. - SLOVÍKOVÁ, Ľ. - ČEVAN, M. (eds.) Spoločnosť, kríza, rodina : zborník príspevkov z III. ročníka vedecko-

odbornej konferencie „Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet“ s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 25. a 26. marca 2010. - [1. vyd.]. - Ružomberok: 

Katolícka univerzita v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084-610-7, s. 100-109.

2011 [4] CSONTOS, L. Biblická spiritualita v pastorácii rozvedených. In SCHWARZ, M. (eds.) Pastorácia rozvedených : zborník z konferencie s medzinárodnou 

účasťou, konferencia s akonala 5. apríla 2011 v kaštieli Centra spirituality Loyola v Ivanke pri Dunaji. - [1. vyd.]. - Trnava: Centrum pomoci pre rodinu, 2011. - ISBN 

978-80-970737-1-8, s. 6-13.

2011 [4] CSONTOS, L. Duchovná starostlivosť o katolíkov, ktorí sa rozviedli a žijú v neregulárnych zväzkoch., 2011. In BALÁŽ, M. - PUPÍK, Z. - ŠVEC, P. (eds.) 

Pastoračná činnosť vo farnosti a diecéze. - [1 .vyd.]. - Žilina: Katedra pastorálnej teológie CMBF UK Bratislava, ICM v Žiline pre Inštitút Communio, n. o., 2011. - ISBN 

978-80-970613-2-6, s. 211-224.

2013 [3] CSONTOS, L. Postoje katolíkov na Slovensku k manželstvu a rodine a čo z nich vyplýva. In PENAR, A. (eds.) Roczniki nauk o rodzinie = Annales des sciences 

de la famille : TOM 5 (60). - 1. vyd. - Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2013. s. 187-206, [1,00 ah]. ISSN 2081-2078.

2014 [3] CSONTOS, L. - Faith and fidelity amidst trials. - 1. vyd. - Warszawa : Rhetos, 2014. - 174 s., [10,40 AH]. - ISBN 978-83-89781-81-9

2015 [4] CSONTOS, L. - Komunikácia viery v prostredí rozvedených katolíkov. In Viera a život : časopis pre kresťanskú orientáciu, roč. 25, č. 2, 2015, s. 54-66. ISSN 

1335-6771.

2015 [4] CSONTOS, L. Komunikácia viery v prostredí rozvedených katolíkov. In Theologos : teologická revue = theological revue, roč. 17, č. 1, 2015, s. 132-151. ISSN 

1335-5570.

2015 [3] AMBROS, P. - Rodina – světlo v temnotě světa : eschatologická východiska k četbě současné diskuze o manželství. - 1. vyd. - Olomouc : Refugium 

Velehrad‑Roma, 2015. - 383 s. : ISBN 978-80-7412.232-3. - ISBN 978-80-7412-232-3

2015 [3] CSONTOS, L. Verejne aj utajene : Jezuiti na Slovensku v rokoch 1919 až 2014. - 1. vyd. - Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2015. - 335 s., [17,60 AH]. - 

ISBN 978-80-7412-227-9

2015 [4] KYSELICA, J. - DOLINSKÝ, J. - ĎURICA, J. - Inšpirácie pre nové formy pastorácie a spirituality rozvedených katolíkov po Druhom vatikánskom koncile. - 1. vyd. 

- Trnava : Dobrá kniha, 2015. - 77 s. [5,78 AH]. - (Dialógy). - ISBN 978-80-7141-949-5

2017 [4] CSONTOS, L. PROFAMILY - celostný prístup k starostlivosti o rodinu. In GRENDOVÁ, K. (ed.) Ochrana života XVI : etické problémy súčasnosti : pocta sv. 

Gianne Berettovej Mollovej. - 1. vyd. - Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-568-0024-9, s. 48-57.

2017 [4] MIKLUŠIČÁKOVÁ, M. Cesta jasnozrivosti : filozofický dialóg s dielom Alberta Camusa. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2017. - 136 s., [9,57 AH]. - ISBN 978-

80-8191-117-0

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Mnohodetnosť v kontexte rodinnej resiliencie / Martin Šarkan.

In: Rodina v súčasnom svete. - Trnava : Dobrá kniha, 2008. - ISBN 978-80-7141-630-2. - S. 127-144.

Ohlasy:

2012 [3] CSONTOS, L. Opportunities and dangers for the present Christian family in Slovakia. In Studia Bobolanum , č. 4, 2012, s. 127-143. ISSN 1642-5650.

2013 [4] CSONTOS, L. Početná rodina na Slovensku a skryté formy jej chudoby. In CHMELÍK, B. (eds.) Ochrana života XIV : Viacdetná rodina v minulosti a dnes : Pocta 

Antonovi Neuwirthovi : zborník konferencie. - [1. vyd.]. - Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8082-

744-1, s. 49-60.

2014 [3] CSONTOS, L. - Faith and fidelity amidst trials. - 1. vyd. - Warszawa : Rhetos, 2014. - 174 s., [10,40 AH]. - ISBN 978-83-89781-81-9

2014 [4] BEDNÁRIK, R. - ŠMIDOVÁ, M. - ŽUFFA, J. - Empirické a metodologické východiská profamily stratégie. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2014. - 72 s., [4,41 

AH]. - ISBN 978-80-7141-877-1

2009 [4] CSONTOS, L. Skryté formy chudoby rodín na Slovensku a možnosti ich riešenia. In BUDAJ, P. - ČEVAN, M. - ŠPÁNIK, M. (eds.) Sociálne posolstvo Jána Pavla 

II. pre dnešný svet II. Chudoba : reflexie cez prizmu sociálnej náuky Cirkvi, spoločenských a ekonomických vied. - Ružomberok: Pedagogická fakulta Katolíckej 

univerzity, 2009. - ISBN 978-80-8084-459-2, s. 13-22.

2015 [4] CSONTOS, L. - Rozvody, stroskotané vzťahy a otázky pre Cirkev. In Viera a život : časopis pre kresťanskú orientáciu, roč. 25, č. 5, 2015, s. 3-13. ISSN 1335-

6771.

2015 [3] AMBROS, P. - Rodina – světlo v temnotě světa : eschatologická východiska k četbě současné diskuze o manželství. - 1. vyd. - Olomouc : Refugium 

Velehrad‑Roma, 2015. - 383 s. : ISBN 978-80-7412.232-3. - ISBN 978-80-7412-232-3

2015 [3] CSONTOS, L. Verejne aj utajene : Jezuiti na Slovensku v rokoch 1919 až 2014. - 1. vyd. - Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2015. - 335 s., [17,60 AH]. - 

ISBN 978-80-7412-227-9

2017 [4] CSONTOS, L. PROFAMILY - celostný prístup k starostlivosti o rodinu. In GRENDOVÁ, K. (ed.) Ochrana života XVI : etické problémy súčasnosti : pocta sv. 

Gianne Berettovej Mollovej. - 1. vyd. - Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-568-0024-9, s. 48-57.

2019 [4] CSONTOS, L. Prostredie prajné pre rodinu. In GRENDOVÁ, K. (ed.) Ochrana života XVII : Nová charta zdravotníckych pracovníkov - výzva pre ochranu života. - 

1. vyd. - Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2019. - ISBN 978-80-568-0370-7, s. 5-20.

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

K princípom personality u Boëthia a Akvinského / Martin Šarkan.

In: Studia Aloisiana. - ISSN 1338-0508. - Roč. 1, č. 3-4 (2010), s. 77-89.

Ohlasy:

2011 [4] NEMEC, R. Signifikácia a supozícia ako „ proprietas terminorum“ u V. Ockhama., 2011. In CHABADA, M et al. Podoby recepcie aristotelizmu v stredovekej 

filozofii. - [1. vyd.]. - Ružomberok: Verbum, 2011. - ISBN 978-80-8084-730-2, s. 129-164.

2013 [3] NEMEC, R. Oratio mentalis u neskorého Ockhama. - 1. vyd. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013. - 214 s. - ISBN 978-83-7490-644-9

2013 [4] BINDER, V. - Ekofilozofické orientácie vo svetle knihy Genezis : krátky historický exkurz. In DUFKA, V. et al. Biblia a jej interdisciplinárne reflexie III. 

[elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7141-832-0, cd rom, s. 38-64.

2013 [3] JENÍK, L. - Presah tém kresťanskej spirituality a filozofickej antropológie ako východisko výchovy k manželstvu a rodine - Ricoeurova a Lacroixova filozofická 

reflexia manželstva = Overlapping the themes of christian spiriutuality and philosophical anthroplogy as a starting point to education on th emarriage and the family 

- the Ricoeurś and Lacroixś philosophical reflection on the marriage. In Paidagogos [elektronický zdroj] : časopis pro pedagogiku a s ní související vědy, online, roč. 

2013, č. 2, 2013, s. 107-134. ISSN 1213-3809.

2013 [3] CSONTOS, M. Slobodný človek v spravodlivej spoločnosti : pohľad na človeka v myslení Johna Rawlsa. - 1. vyd. - Warszawa : Wydawnictwo RHETOS, 2013. - 

303 s., [15,15 AH]. - ISBN 978-83-89781-75-8

2014 [4] JENÍK, L. - KARABA, M. - NEMEC, R. - Filozofické východisko profamily stratégie. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2014. - 78 s., [6,22 AH]. - (Dialógy). - ISBN 

978-80-7141-881-8

2016 [3] CSONTOS, L. Filozofické základy pro-family stratégie., 2016. In BASSA, B. - MŁYŃSKI, J. (eds.) Wybrane institucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia 

rodziny. - [1. vyd.]. - Kraków: Wydawnictwo Ojców Redmptorystów, 2016. - ISBN 978-83-7631-665-9, s. 25-44, [0,7 ah].
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1.
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3.

4.

5.

VII.c Časové vymedzenia 

pôsobenia / Duration 

2012 - 2016

2008 doteraz

2017 doteraz

VIII.c Obdobie trvania 

pôsobenia/pobytu 

(uviesť dátum odkedy 

dokedy trval pobyt) / 

Duration (indicate the 

duration of stay)

VIII.d Mobilitná schéma,

pracovný kontrakt, iné (popísať)

/ Mobility scheme, 

employment contract, other 

(describe)

 2014 - jeden týždeň  Prednášky - psyhológia rodiny

VIII.a Názov inštitúcie 

/ Name of the institution

VIII.b Sídlo inštitúcie 

/ Address of the institution

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v 

študijnom odbore / Overview of international mobilities and visits oriented on education and 

research/artistic/ other activities in the given field of study

Člen redakčnej rady Studia Aloisiana

Vedúci katedry Náuky o rodine

Prodekan pre študjné záležitosti

VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position

Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

VII.b Názov inštitúcie, grémia / 

Name of the institution, board

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Ku koncepcii prirodzeného a nadprirodzeného v myslení Tomáša Akvinského / Martin Šarkan ; [rec. Silvia Gáliková, Józef Kulisz, Hieronym Florek]. - 1. vyd. - Trnava : 

Dobrá kniha, 2011. - 86 s. - (Dialógy). - ISBN 978-80-7141-724-8.

Ohlasy:

2017 [4] KARABA, M. Sme slobodní alebo neslobodní? : odpoveď K.R. Poppera. In LICHNER, M. (zost.) Viera a kultúra cestou človeka : jubilejník k 65. narodeninám 

slovenského filozofa a teológa Ladislava Csontosa SJ. - 1. vyd. - Trnava: Dobrá kniha, 2017. - ISBN 978-80-8191-099-9, s. 301-324.

2012 [6] SPIŠIAKOVÁ, M. Šarkan, Martin: Ku koncepcii prirodzeného a nadprirodzeného v myslení Tomáša Akvinského. In Studia Aloisiana, roč. 3, č. 3, 2012, s. 67-

69. ISSN 1338-0508.

2013 [3] NEMEC, R. Oratio mentalis u neskorého Ockhama. - 1. vyd. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013. - 214 s. - ISBN 978-83-7490-644-9

2013 [4] BINDER, V. - Ekofilozofické orientácie vo svetle knihy Genezis : krátky historický exkurz. In DUFKA, V. et al. Biblia a jej interdisciplinárne reflexie III. 

[elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7141-832-0, cd rom, s. 38-64.

2013 [3] CSONTOS, M. Slobodný človek v spravodlivej spoločnosti : pohľad na človeka v myslení Johna Rawlsa. - 1. vyd. - Warszawa : Wydawnictwo RHETOS, 2013. - 

303 s., [15,15 AH]. - ISBN 978-83-89781-75-8

2014 [4] GAVENDOVÁ, O. - Verím, teda som. Viera ako osobotvorný vzťah. In Studia Aloisiana, roč. 5, č. 1, 2014, s. 5-15. ISSN 1338-0508.

2014 [4] NEMEC, R. Ockham a jeho náuka o spojení cností., 2014. In LICHNER, M. - NEMEC, R. - ANDOKOVÁ, M. - ŠESTÁK, C. (eds.) Pluralita myslenia v tradícii 

kresťanského staroveku a stredoveku. - 1. vyd. - Trnava: Dobrá kniha, 2014. - ISBN 978-80-7141-866-5, s. 167-192.

2014 [4] JENÍK, L. - KARABA, M. - NEMEC, R. - Filozofické východisko profamily stratégie. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2014. - 78 s., [6,22 AH]. - (Dialógy). - ISBN 

978-80-7141-881-8

2017 [4] JENÍK, L. - Na ceste k poznaniu seba samého I. : ľudská prirodzenosť ako téma v niektorých antickcýh drámach. In Studia Aloisiana, roč. 8, č. 3, 2017, s. 5-

31. ISSN 1338-0508.

2019 [4] KARABA, M. Vystačí si dnešné kresťanstvo s "tradičnými" modelmi Boha a jeho činnosti vo svete? In Viera a život : časopis pre kresťanskú orientáciu, roč. 

29, č. 3, 2019, s. 63-76. ISSN 1335-6771

VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov / Participation in conducting 

(leading) the most important research projects or art projects over the last six years 8

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Wydział Studiów nad Rodziną, skr. pocztowa 144, ul. 

Baczyńskiego 9,

05-092 Łomianki

IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts 10

IX.a Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou / 

If relevant, other activities related to higher education or research/artictic/other activities are mentioned

Spoluriešiteľ. KEGA „Nový model efektívnych študentských praxí s využitím sprevádzania (counselling) v rodinách so špecifickými sociálnymi problémami“, č. 

010TTU-4/2014.

Spoluriešiteľ. APVV-15-0189 „Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí“. 

Spoluriešiteľ. Q Europe – quality management system and impact measuring in providing LTC (long term care)“. Projekt v rámci Erazmus + v spolupráci s Moravsko-

sliezskou. diakoniou. 

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností 9  / 

Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other 

activities 


