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Profil katedry

-jedna zo zakladajúcich katedier FF TU 
-- vznikla v roku 1992
-- zakladajúci členovia: prof. Richard Marsina, prof. Vincent Sedlák 
--bakalárske, magisterské, doktorandské štúdium 

-- ...na pestovanie duchovných hodnôt , ktoré sú spojené so slobodným myslením 
a plne tvorivou nezávislou prácou... 
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Na katedre sú:
Personálne obsadenie katedry: 

Prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. 
Prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc. 
Prof. PhDr. Mária Kohútová, CSc. 
Doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD. 
Doc. Mgr. Miloš Marek, PhD.
Mgr. Michal Franko, PhD. 
Mgr. Pavol Jakubčin, PhD. 
Mgr. Peter Labanc, PhD. 
Mgr. Radoslava Ristovská, PhD.  

- - - - - - - - - - - - - - -
Dr.h.c. mult. prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc. 

3



Prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.

• vedúci Katedry histórie 
• prorektor TU pre vedeckú a kultúrnu činnosť 

• slovenský stredovek, stredoveké mestá, diplomatika , vydávanie prameňov 

• Nemecké osídlenie na území východného Slovenska v stredoveku 
• Mestská kniha Trnavy (1392/1393) 1394 – 1530 
• Diplomatarium Sancto-Adalbertinum
• Monumenta Vaticana Slovaciae. Registra supplicationum ex actis pontificum

Romanorum res gestas Slovacas illustrantia. Tomus secundus. Pars prima.  
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Prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.

Výskumné pobyty: 
• 2006 – 2018 → Città del Vaticano, 

Archivio Segreto Vaticano

Granty: 
• APVV – Rímska kúria a Uhorské kráľovstvo v komunikačnej interakcii v 

stredoveku (s osobitným zreteľom na územie dneš. Slovenska). 
• VEGA  - Monasteriologia Slovaciae mediaevalis. Spoločenská úloha 

stredovekých kláštorov na Slovensku. 
• VEGA – Topographia ecclesiastica Slovaciae mediaevalia. Cirkevný miestopis 

Slovenska v stredoveku II. 
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Prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc.

• slovenské novoveké a najnovšie dejiny, dejiny zahraničných Slovákov 

• Slovensko a Svätá Stolica (ed. spolu s prof. Kohútovou) 
• A Slovak woman and America. Destinies of Slovak women in the U.S. 

between 1891 to 1939 
• Aktivity slovenských žien v USA v rokoch 1891-1918. In Ženy a politika 

(1890-1938). Praha . 
• Slovenské katolícke misie. In Vývoj cirkevnej správy na Slovensku. Krakov. 

Výskumné pobyty: 
• Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano
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Prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc.

Granty:
• VEGA – Slovenské dejiny vo svetle  dokumentov z vatikánskych archívov 
• VEGA – Monumenta Vaticana

Slovaciae
• VEGA – Postavenie latinčiny 

na území Slovenska v 19. storočí 
• VEGA – Kapitoly z dejín vied  

o antickom staroveku 
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Prof. PhDr. Mária Kohútová, CSc.

• slovenský a európsky stredovek, hospodárske dejiny, historická demografia

• Slovensko a Svätá Stolica (ed. spolu s prof. Dobrotkovou) 
• Vývoj obyvateľstva na Slovensku v 16. a 17. storočí 
• Hospodárske dejiny Slovenska v novoveku 
• Slovensko a Slováci v novoveku 
• Vybrané kapitoly z dejín novoveku  

Granty: 
• APVV – „Od denára k euru“. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od 

stredoveku po súčasnosť 
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Prof. PhDr. Mária kohútová, CSc.

• VEGA – Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie 
• VEGA – Panstvo. Podnik zemepanského hospodárenia 
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Doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.

• prodekanka  pre  vedu, výskum a edičnú činnosť 

• slovenský  novovek, cirkevné dejiny, regionálne dejiny, 
osobnosti slovenských novovekých dejín 

• Martin Kollár (1853 – 1919) 
• Kanonické vizitácie smolenického dekanátu  v 18. storočí 
• Z dejín Trnavy a Trnavskej univerzity. (učebné texty) 
• Kanonické vizitácie severozápadnej časti Podhorského dekanátu 

v 2. polovici 16. storočia a v 17. storočí  
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Doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.

Výskumné pobyty: 
• Magyar országos levéltár, Budapešť 
• Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano
• Slovenská národná knižnica, Martin 

Granty: 
• APVV – Rímska kúria a Uhorské kráľovstvo v komunikačnej interakcii v 

stredoveku (s osobitným zreteľom na územie dnešného Slovenska) 
• VEGA – Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v 

rokoch 1945 až 1989 
• VEGA – Panstvo. Podnik zemepanského hospodárenia 
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Doc. Mgr. Miloš Marek, PhD.

• zástupca vedúceho katedry 

• slovenský  stredovek, národnosti, 
osídlenie, vydávanie prameňov 

• Slovník stredovekej a novovekej latinčiny na Slovensku 
• Archivum familiae Očkaj
• Archivum familiae Majténi
• Archivum familiae Motešický
• Monumenta Vaticana Slovaciae . Tomus III. Registra Vaticana ex actis

Clementis papae VI. res gestas Slovacas illustrantia. Volumen 2. 
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Doc. Mgr. Miloš Marek, PhD.

Výskumné pobyty: 
• 2010 – Archivio di Stato di Roma
• 2006 – 2017 - Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano
• 2007 – 2017 – Magyar Nemzeti Levéltár, Budapešť 
• 2007 – 2017 – Szécsény Könyvtár, Budapešť 

Granty: 
• VEGA – Národnosti na Slovensku v minulosti 
• VEGA – Rodové archívy slovenskej šľachty I., II.  
• VEGA – Hostia na Slovensku v stredoveku. Migrácia a jej determinanty 

v kontexte európskeho vývoja 
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Mgr. Michal Franko, PhD.

• slovenský  stredovek, hospodárstvo, vinohradníctvo 

• Organizácia a správa viničných hôr malokarpatských 
miest Svätý Jur, Pezinok a Modra 

• Organization and administration od viniculture in the town of Saint
George in the mid-17th century. In Mesto a dejiny. 

• Additamenta – dodatky pezinských a modranských vinohradníckych 
poriadkov. In Studia Historica Tyrnaviensia XIX. 

Granty:  
• VEGA – Panstvo. Podnik zemepanského hospodárenia 
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Mgr. Pavol Jakubčin, PhD.

• slovenské dejiny 20. storočia, 
pôsobenie cirkvi na Slovensku, 

• Kláštor cistercitov v Spišskom Štiavniku 
• Pastieri v osídlach moci (Komunistický režim a katolícki kňazi na Slovensku) 
• Akcia „PACEM“. In Pamäť národa 
• Bolo treba bojovať a nie sedieť v kúte. In Pamäť národa 
• Vyučovanie náboženstva v školách na Slovensku v období normalizácie. In 

Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku od obdobia normalizácie po pád  
komunizmu 
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Mgr. Peter Labanc, PhD.

• tajomník katedry 

• stredovek, stredoveká šľachta, cirkevná hierarchia, 
prosopografia stredovekej spoločnosti a toponymia

• Spišskí prepošti do roku 1405 
• Vývoj šľachty na Spiši do začiatku 14. storočia 
• Spišské Prepošstvo na prelome stredoveku a novoveku I. Príspevok k 

náboženským dejinám Spiša (spoluautor: Miroslav Glejtek) 
• Kokoš z Lomnice a jeho neúšpešné podnikanie v počiatkoch Smolníckej 

komory. In Stredoveké mesto a jeho obyvatelia 
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Mgr. Peter Labanc, PhD.

Výskumné pobyty + zahraničné pobyty:
• ERASMUS - Instytut historii

Uniwersytetu Jagiellonskieho, Kraków
• Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano
• Štipendium Funduszu Królowej Jadwigi, Uniwersytet Jagiellonski, Kraków
• ERASMUS+ - Univerzita Hradec Králové 

Granty:
• Corpus Toponymicum Slovaciae Mediaevalis – on-line databáza topony-

mického materiálu stredovekého Slovenska 
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Mgr. Radoslava Ristovská, PhD.
• novoveké dejiny, dejiny šľachty v 19. a v 1. polovici  20. storočia  

• Rudolf Chotek I. a rod Chotekovcov v Dolnej Krupej. In Studia doctoralia
Tyrnaviensia

• The descendants of Count Franz Folliot de Crenneville and Countess Hermine, 
née Chotek. In Nemesi és polgári szerepek, reprezentáció és interpretáció

Granty: 
• VEGA – Panstvo. Podnik zemepanského hospodárenia 
• VEGA – Pramene k slovenským novovekým dejinám 
• ARGE Donauländer-Stipendium (výskum v Haus-, Hof- und Staatsarchiv ) 
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Zahraničné  pobyty 



konferencie

Katedra pravidelne organizuje odborné konferencie:
- Slovensko v historických osmičkách, 2018  
- Reformácia a jej dôsledky na Slovensku, 2017  
- Panstvo a jeho funkcia výrobného podniku, 2016 
- Cirkevné dejiny – súčasť národných dejín , 2015
- Pramene k dejinám cirkevnej správy, 2014 
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Katedrový zborník 
STUDIA HISTORICA TYRNAVIENSIA

Katedra  pravidelne publikuje výsledky vedeckej 
práce svojich členov na stránkach zborníka. 
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študijný program
študijný program

-Prierez všetkými chronologickými etapami  dejín :
starovek, stredovek, novovek, najnovšie dejiny 

-Výchova k vedeckej práci a prístupu „ad fontes“ ,
úvod do štúdia prameňov, prameňoveda

- Remeselná zručnosť a schopnosť štúdia 
originálnych prameňov 

-Latinčina, maďarčina, nemčina, semináre 
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štúdium histórie

• prednášky, semináre, cvičenia 
• 10 semestrov : 

6 semestrov bakalárske štúdium 
4 semestre magisterské štúdium

Predmety: 
• úvod do štúdia dejepisu 
• pomocné vedy historické 
• staroveké Grécko, Rím 
• náčrt včasnostredovekého vývoja
• akademické písanie 

• slovenský a všeobecný stredovek 
• slovenský a všeobecný novovek 
• najnovšie dejiny
• historická geografia
• cirkevné dejiny
• dejiny verejnej správy na Slovensku
• historiografia
• diplomatika
• latinský jazyk
• maďarský jazyk 
• základy archívnictva, .... 
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Profil Absolventa
Absolventi histórie: 

- odborní pracovníci vo vedecko-výskumných a vedecko-
pedagogických inštitúciách (SAV, univerzity) 
- pôsobenie v kultúrno-spoločenských zariadeniach 
zameraných na organizačnú, propagačnú a osvetovú 
činnosť (spolky, fondy, vydavateľská, agentúry) 
- pôsobenie v masmédiách (publicistika, odborní 
redaktori v rozhlase, televízii a tlačených periodikách) 
- pôsobenie v špecializovaných a odborných orgánoch 
štátnej správy (ochrana kultúrneho dedičstva) 
- schopní uchádzať sa o štúdium na 3. stupni 
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referencie

Prečo študovať históriu práve u nás?
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Mgr. Katarína Stankovič, PhD.
Bezirksmuseu Josefstadt, Viedeň - knihovníčka, archivárka 

„štúdium na Katedre histórie v Trnave som si vybrala po 
prijatí na viaceré školy na základe odporúčaní známych 
zo Spišského dejepisného spolku, ktorí ma upozornili na dobrú kvality výučby a aj
známe mená z odboru, ktoré na TU pôsobili - a štúdium bolo naozaj obsahovo 
bohaté, pestrá ponuka predmetov, ale malo aj svoju kvalitu a hĺbku. 
Študentské časy mi veľa dali, nielen profesijne, ale aj v oblasti medziľudských
vzťahov, nových priateľstiev, doteraz mám k Trnave blízky vzťah a rada sa sem
vraciam.. Navyše svoje vedomosti môžem uplatniť nielen vo svojom pracovnom
Pôsobení, ale uľahčili mi aj nový štart v zahraničí.“  
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Mgr. Marek Vagovič
www.aktuality.sk – investigatívny novinár 

„Vždy ma bavila história, na základnej škole som 
doslova hltal obdobie praveku. TU bola v roku 1992, 
keď som tam začal študovať, nová škola, ktorá bola navyše v nemilosti vtedajšej
politickej garnitúry na čele s Vladimírom Mečiarom. Keďže som sa už od gymná-
zia zaujímal aj o politiku, bolo výzvou študovať na univerzite, ktorá musela zvádzať
boj o prežitie a preukázať svoju opodstatnenosť. Vedomosti, ktoré som získal,
dodnes využívam pri svojej novinárskej práci. Najmä, pokiaľ ide o najnovšie dejiny,
respektíve kľúčové udalosti a osobnosti 20. storočia. Snažím hľadať rôzne
paralely a prepájať minulosť so súčasnosťou. Z pedagógov, ktorí ma učili pova-
žujem za výnimočných Michala Slivku a Vincenta Sedláka. ...“ 
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Mgr. Veronika Pauková
Štátny archív v Trnave – pracovníčka oddelenia 
spracúvania archív dokumentov

„Pre TU som sa za svojho času rozhodla, pretože ma oslovila lákavá možnosť 
štúdia pod vedením naslovovzatých odborníkov a navyše v meste s naskutku boha-
tou históriou. Na jednej strane spomínam na študentské roky s miernou nostal-
giou, na strane druhej sa s radosťou v myšlienkach vraciam k časom, kedy 
osobnosti ako prof. Marsina, prof. Sedlák či doc. Žudel, ale aj ďalšia generácia 
erudovaných historikov zodpovedne prispievali k nášmu odbornému  formovaniu 
a zároveň k sprostredkovaniu znalostí a zručností nevyhnutných pre naše budú-
ce profesijné pôsobenie. Štúdium histórie na FF TU ma nepochybne  obohatilo  
v mnohých smerov. Ja osobne som v Trnave rozhodne našla to, čo som hľadala.“   

29



Exkurzie
Zahraničné a domáce exkurzie:

- Budapešť – Pannonhalma, máj 2004 
- Spiš, máj 2005 
- Rím – Benátky, marec – apríl 2007 
- Paríž, marec 2008 
- Monte Carlo – Carcassonne – Barcelona – Pisa –
Florencia, marec – apríl 2009 
- Verona – Miláno – Lugano – Salzburg, apríl 2011 
- Normandia, apríl 2012 
- Provensálsko, apríl – máj 2015 
- Rím, apríl 2017   
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Katedrovica
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Kapustnica
Tradičná vianočná kapustnica historikov 
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