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I.  Základné informácie o  fakulte

Ná z o v  f a k u l t y :  Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Z a č l e n e n i e  f a k u l t y :  fakulta univerzitnej vysokej školy
Ty p  f a k u l t y  v y s o k e j  š k o l y :  fakulta verejnej vysokej školy

Poslanie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Filozofická fakulta (ďalej „FF“) je jednou zo zakladajúcich fakúlt dnešnej Trnavskej univerzity (ďalej 
„TU“) a k jej významným atribútom patrí historická kontinuita a akademická identita s pôvodnou Tr-
navskou univerzitou. Základným poslaním fakulty, na ktorej v súčasnosti pôsobí deväť katedier a tri 
špecializované pracoviská, je kresťansky orientované univerzitné vzdelávanie vo filozofických, huma-
nitných, spoločenských vedách a vedách o umení.

Aktivity FF TU v roku 2012 boli determinované snahou o vzdelávanie odborníkov a usktočňovaním 
základného a aplikovaného výskumu. Ambíciou fakulty bolo posunúť vývoj v oblasti rozvoja kvality 
vzdelávania na európsku a medzinárodnú úroveň. 

Pre dosiahnutie týchto cieľov boli v roku 2012 na úseku pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti, 
zahraničných vzťahov, informatizácie, organizačného a hospodársko-správneho zabezpečenia a per-
sonálnej oblasti dominujúce tieto úlohy:
▶ Úspešné absolvovanie čiastkových akreditácii študijných programov a príprava na novú komplex-

nú akreditáciu, ako aj posilňovanie medzinárodného postavenia, začlenenie do európskej siete vy-
sokých škôl humanitného zamerania.

▶ Implementácia nových vnútorných predpisov v zmysle zákona č. 131/2002 o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov do každodenného života fakulty.

▶ Vypracovanie a uplatňovanie stratégie v podmienkach viac zdrojového financovania.
▶ Stabilizácia organizačnej štruktúry, úspešné otvorenie nových študijných programov a následná 

kvalitatívna analýza fungovania
▶ Dôsledná realizácia opatrení na hospodárne a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov 

fakulty.

Poslanie FF TU spočíva vo formovaní osobnosti človeka ako jedinečnej bytosti v jej personálnom i so-
ciálnom rozmere, vo výchove v duchu kresťanských mravných hodnôt, demokracie, humanizmu, tole-
rancie, schopnosti kritického myslenia a zdravého sebavedomia.

FF TU prispieva k verejnému blahu vytváraním priaznivých podmienok na kvalitu vzdelávania a vý-
skumu, zabezpečovaním kvalitného personálneho obsadenia, uskutočňovaním procesu zvyšovania 
kvalifikácie, profesionálneho rozvoja a zlepšovaním kvality života ľudí prostredníctvom celoživotného 
vzdelávania a šírením dobrého mena fakulty doma i v zahraničí. Poskytuje služby verejnosti vytvára-
ním, ochranou a šírením poznania prostredníctvom vzdelávania, vedy, výskumu a vývoja, podporou 
regionálnych, národných a medzinárodných aktivít a umožnením ďalšieho vzdelávania občanov, čím 
prispieva k rozvoju kultúry a vzdelanosti
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Vízia FF TU

Filozofická fakulta ako jedna zo súčastí TU má ambíciu stať sa významnou národnou, vzdelávacou, 
vedeckou, umeleckou ustanovizňou a integrálnou súčasťou európskeho kultúrneho priestoru, ako aj 
centrom spoločenského a kultúrneho života mesta Trnavy a celého regiónu. 

Riadenie a správa na FF TU je v súlade s dlhodobými víziami TU a tradíciou fakulty. Fakulta posilňuje 
a presadzuje univerzitnú akademickú kultúru, ktorej súčasťou je odborná a humanitná integrácia jed-
notlivých pracovísk a zachovávanie hodnôt subsidiarity.

Prioritou fakulty je zabezpečenie kontinuity garantovania jednotlivých študijných programov s per-
spektívou na ďalšie obdobie akreditácie. Nevyhnutnou podmienkou je podpora kvality vzdelávania, 
akreditovanie študijného programu v cudzom jazyku, zvýšenie počtu predmetov zabezpečovaných 
formou moderných IT technológií a metód vyučovania, zvyšovanie kvalifikačnej štruktúry jednotli-
vých katedier a ich personálna stabilizácia. S ohľadom na požiadavky trhu a rentabilnosť fakulta pri-
pravuje nové interdisciplinárne študijné programy.

Prvoradou úlohou je nutnosť zabezpečovať plnenie kritérií pre komplexnú akreditáciu v roku 2014 
v úzkej súčinnosti s katedrami a vedením univerzity, s dôrazom na dôsledné pripravenie a prerokova-
nie akreditačného spisu.

V oblasti propagácie a rozvoja fakulta venuje osobitnú pozornosť ďalšiemu vývoju vlastného webové-
ho portálu s cieľom plnohodnotného zdroja informácií a interaktívneho kontaktu pre všetky dotknuté 
cieľové skupiny a osobitne pre oblasť akademickej samosprávy. Zameriava sa na zvýšenie cielenej pro-
pagácie štúdia vo všetkých jeho stupňoch.

Fakulta sa usiluje o zabezpečenie dostatku priestorov s materiálnym a technickým vybavením pre ka-
tedry a pre ich odborné a technické zázemie.

Fakulta sa intenzívne zaoberá možnosťou zefektívnenia procesov edičnej a vydavateľskej činnosti, pri-
čom neopomína investície do rozvoja a integrácie katedrových a inštitucionálnych knižníc. Cielene 
podporuje originálne oblasti výskumu jednotlivých pracovísk a posilňuje a propaguje ich výnimoč-
nosť vo vedomí odbornej i laickej verejnosti.

Vedenie vysokej školy

D e k a n

prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc., zvolená AS FF TU, 
funkčné obdobie: 01. 8. 2012 – 31. 07. 2016

P r o d e k a n i  F F  T U  v  Tr n a v e

Mgr. Erika Juríková, PhD., prodekanka pre študijné a sociálne veci, 
funkčné obdobie: do 17. 10. 2012, ďalej poverená dekanom na výkon funkcie
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Prof. PhDr. Marian Zervan, PhD., prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy,
funkčné obdobie: 17. 10. 2012 – 16. 10. 2016

Mgr. Ladislav Tkáčik OFMCap, PhD., prodekan pre rozvoj, informačné technológie a edičnú činnosť, 
funkčné obdobie: 17. 10. 2012 – 16. 10. 2016

Ta j o m n í č k a  f a k u l t y

Ing. Jana Matejová

Akademický senát vysokej školy: Akademický senát FF TU 

P r e d s e d a

prof. PhDr. Zora Rusinová, PhD.
Funkčné obdobie: od roku 2010 do abdikácie 3. 10. 2012. Od uvedeného dátumu zastupovala predsed-
níčku AS FF TU Mgr. Katarína Karabová, PhD., podpredsedníčka AS FF TU.

P r e d s e d n í c t v o

prof. PhDr. Zora Rusinová, PhD., predseda AS FF TU, zamestnanecká časť, 
začiatok členstva od roku 2010 do 3. 10. 2012

Mgr. Katarína Karabová, PhD., podpredseda AS FF TU, zamestnanecká časť, 
začiatok členstva od roku 2010

Č l e n o v i a  A k a d e m i c k é h o  s e n á t u  F F  T U  z a  z a m e s t n a n e c k ú  č a s ť

prof. PhDr. Zora Rusinová, PhD., predseda AS FF TU, začiatok členstva od roku 2010
Mgr. Katarína Karabová, PhD., podpredseda AS FF TU, začiatok členstva od roku 2010
doc. Dr. theol. Alžbeta Dufferová, PhD., začiatok členstva od roku 2010
prof. PhDr. Silvia Gáliková, CSc., začiatok členstva od roku 2010
doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD., začiatok členstva od roku 2011
Mgr. Martin Garek, PhD., začiatok členstva od roku 2010
PhDr. Marian Špajdel, PhD., začiatok členstva od roku 2010
Mgr. Peter Žitný, PhD., začiatok členstva od roku 2010
Mgr. Tomáš Zálešák, PhD., začiatok členstva od roku 2010
Dr. phil. Erik Hrnčiarik, začiatok členstva od roku 2011

Č l e n o v i a  A k a d e m i c k é h o  s e n á t u  F F  T U  z a  š t u d e n t s k ú  č a s ť

Tomáš Jancík, Katedra politológie, začiatok členstva od roku 2011
Mário Čopák, Katedra politológie, začiatok členstva od roku 2010
Michal Božík, Katedra psychológie, začiatok členstva od roku 2009
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Michaela Marková, Katedra etiky, začiatok členstva od roku 2011
Dana Štrassová, Katedra politológie, začiatok členstva od roku 2011

Vedecká rada FF TU

Č l e n o v i a  Ve d e c k e j  r a d y  z  a k a d e m i c k e j  o b c e  f a k u l t y
   
prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc. – odbor história  
doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc. – odbor dejiny umenia
doc. Mgr. et Mgr. Andrej Démuth, PhD. – odbor filozofia
prof. ThDr. Josef Dolista, PhD., ThD. – odbor filozofia   
prof. PhDr. Silvia Gáliková, CSc. – odbor filozofia 
doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD. – odbor dejiny umenia
doc. Mgr. Peter Halama, PhD. – odbor psychológia 
prof. ThDr. Helena Hrehová, PhD. – odbor etika
doc. Mgr. Ivan Chorvát M.A., CSc. – odbor sociológia
prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD. – odbor politológia   
prof. PhDr. Mária Kohútová, CSc. – odbor história   
prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc. – odbor klasická archeológia   
prof. PhDr. Pavol Petruf, DrSc. – odbor história 
doc. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. – odbor história   
prof. PhDr. Zora Rusinová, PhD. – odbor dejiny umenia   
prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. – odbor klasické jazyky   
prof. PhDr. Marian Zervan, PhD. – odbor dejiny umenia 
Mgr. Ladislav Tkáčik, PhD. – odbor filozofia

 
O s t a t n í  č l e n o v i a  Ve d e c k e j  r a d y

prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc. – odbor slovenské dejiny
prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD. – odbor teológia, cirkevné dejiny
prof. PhDr. Ján Grác, DrSc. – odbor psychológia 
Mons. Prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. – odbor teológia
prof. Ing. Ján Letz, PhD. – odbor filozofia
Dr. h. c. Prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc. – odbor história
prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc. – odbor klasická archeológia
prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. – odbor experimentálna psychológia

Disciplinárna komisia vysokej školy pre študentov

Mgr. Erika Juríková, PhD., prodekanka pre študijné a sociálne veci (do 4/2013)
Mgr. Ladislav Tkáčik, PhD., prodekan pre rozvoj, informačné technológie a edičnú činnosť (od 4/2013)
Vedúci zamestnanec príslušnej katedry, príp. ním poverený zamestnanec
Dvaja študenti za AS FF TU*

* Členovia komisie sa ku každému disciplinárnemu konaniu podľa platnej legislatívy schvaľujú v AS FF TU
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Súčasti fakulty

Fakulta sa organizačne člení na katedry. Inštitúty a ďalšie pracoviská katedier sú vedeckovýskumnými 
pracoviskami katedier.

K a t e d r y  f a k u l t y

Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasických jazykov
Katedra sociológie
Katedra psychológie
Katedra politológie
Katedra dejín a teórie umenia
Katedra klasickej archeológie
Katedra etiky a morálnej filozofie  
 

D e k a n á t  f a k u l t y

Sekretariát dekana 
Sekretariát prodekanov 

P r a c o v i s k á  f a k u l t y

Centrum prvého kontaktu (CPK)
Oddelenie vedy a výskumu (OVaV)
Študijné oddelenie (ŠO)
Personálne oddelenie (PO)
Oddelenie ekonomiky (OE) 
Organizačné a technické oddelenie (OTO)
Zahraničné oddelenie (ZO)
Oddelenie informačných technológií (OIT)
Oddelenie komunikácie a edičnej činnosti (OKEČ)

I n š t i t ú t y  f a k u l t y  a k o  ďa l š i e  p r a c o v i s k á  k a t e d i e r

Inštitút kresťanskej kultúry (IKK) ako súčasť Katedry Dejín a teórie umenia.
Inštitút existenciálnej psychológie a noo-logoterapie (IEPNL) ako súčasť Katedry psychológie .
Inštitút pre vydávanie prameňov k dejinám Slovenska (IpVPS) ako súčasť Katedry histórie.
Centrum fenomenologických štúdií ako súčasť Katedry filozofie.
Centrum kognitívnych štúdií ako súčasť Katedry filozofie.
Okalianium – centrum medievalistických a novolatinských štúdií ako súčasť Katedry klasických jazykov.
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II.  Prehľad najdôležitejších udalostí  vysokej  školy za uply nulý rok

Významné publikácie

▶ Haľák, M., Megyeši, P. (eds.): Obraz ako predmet transdisciplinárneho skúmania. Zborník príspev-
kov z medzinárodnej doktorandskej konferencie konanej 4. – 5. októbra 2012. Kraków : Towarzyst-
wo Słowaków w Polsce, 2012. 269 s., ISBN 978-83-7490-535-0.

▶ Hrehová, H. et al: Etika a kultúra. Krakov, 2012. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2012. 
173 s., ISBN 978-83-7490-543-5.

▶ Hrehová, H.: Základy morálnej teológie v kontexte dejín I. Od jej počiatkov po tridentskú reformu. 
Brno, MU, 2012. 280 s., ISBN 978-80-210-5879-8.

▶ Hrnčiarik, E.: Katalóg VI. Rímske zbierky : rímske kostené výrobky v zbierkach Podunajského múzea 
v Komárne. Komárno : Podunajské múzeum v Komárne, 2012, 160 s., ISBN 978-80-969785-6-4.

▶ Juríková, E., Tkáčik, L. (eds.): Studia doctoralia Tyrnaviensia 2012. Krakow: Towarzystwo Słowaków 
w Polsce, 2012, 234 s., ISBN 978-83-7490-484-1.

▶ Marek, M., Lopatková, Z. (eds.): Studia Historica Tyrnaviensia XIV-XV. Kraków: Towarzystwo Słowa-
ków w Polsce, 2012, 540 s., ISBN: 978-83-7490-536-7.

▶ Petruf, P.: Vzťahy medzi ČSR a USA 1945-1948. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2012, 180 
s., ISBN: 978-83-7490-551-0.

▶ Svätá Terézia od Ježiša: Kniha života, prvý zväzok, Preložila Alžbeta Dufferová, Kraków: Wydawnic-
two Karmelitów Bosych, 2012, 207 s., ISBN 978-83-7604-147-6.

▶ Vydra, A.: Gaston Bachelard a filozofia pohľadu. Trnava: Filozofická fakulta TU, 2012, 208 s., ISBN 
978-80-8082-556-0.

Medzinárodné projekty

▶ V roku 2012 bol úspešne ukončený trojročný (2009-2012) medzinárodný projekt EUROPLAT – Eu-
ropean Network for Psychology Learning and Teaching (No.155981–LLP–1–2009–UK–ERASMUS–
ENWA), na ktorom sa aktívne podieľala Katedra psychológie.

Konferencie

▶ Medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Katedrou klasickej archeológie Arts and crafts 
over the passage of time (From the Bronze age to Late Antiquity), v dňoch 19. – 21. 10. 2012 v Pezin-
ku. Zúčastnilo sa jej viac ako 30 účastníkov z 8 krajín (Nemecko, Rakúsko, Česká republika, Poľsko, 
Maďarsko, Slovinsko, Rumunsko, Turecko), ktorí predniesli 25 referátov a posterov.

▶ Medzinárodná doktorandská konferencia Obraz ako predmet transdisciplinárneho skúmania, 4. – 
5. 10. 2012, organizovaná Katedrou dejín a teórie umenia.

Prednášky významných osobností zo zahraničia

▶ Prednášky Dr. Adama Swiezyńskeho, PhD. (Institute of Philosophy, Cardinal Stefan Wyszyński Uni-
versity, Warsaw, Poland), 5. – 6. decembra 2012.

▶ Prednáškový kurz Dr. Richarda Graya, „One week with...“ (Cardiff Univerzity, UK), 5. – 9. 11. 2012
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▶ Prednáškový kurz prof. Anthonyho J. Steinbocka, „One week with...“ (Southern Illinois University 
v Carbondale, Illinois, US; zakladateľ a riaditeľ Phenomenology Research Centre, Carbondale), 21. – 
26. 3. 2012.  

Prednášky pedagógov Filozofickej fakulty TU v zahraničí

▶ Prof. PhDr. Helena Hrehová, PhD.: cyklus prednášok v rámci akademického roka na Teologickej fa-
kulte Masarykovej univerzity v Brne na tému Morálna teológia v kontexte 20. a 21. storočia 

▶ Doc. PhDr. Alžbeta Dufferová. PhD.: Prednáškový cyklus na Teologickej fakulte univerzity v Opole 
na témy Edith Stein – Die Frau und Feminismus; Freiheit im biblischen Kontext; Wie Edith Sein fand 
die Wahrheit durch Edmund Husserl und Thomas von Aquin. 17. 2. – 24. 2. 2013.

▶ Mgr. Jozef Kordoš: pozvaná prednáška v Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde Papyro-
logie und Epigraphik vo Viedni s názvom The short rule of Didius Iulianus in the account of Cassius 
Dio and the parallel accounts of Herodian and Historia Augusta (prednáška zameraná na otázky 
gréckej a rímskej historiografie). 12. 1. 2012.

▶ Mgr. Erika Juríková, PhD.: pozvaná prednáška na Masarykovej univerzite v Brne s názvom Latinská 
baroková literatúra z prostredia historickej Trnavskej univerzity a jej význam pre rozvoj  vedy a lite-
ratúry na území dnešného Slovenska. 1. 11. 2012.

▶ Mgr. Erika Juríková, PhD. a Mgr. Nicol Sipekiová, PhD.: Prednášky Multilanguage works of the  Hun-
garian scientist Matthias Bel a Language Culture with insight to Latin and Vernacular Languages 
according to a handbook of elementary stylistics (Syntaxis ornata, Tirnaviae 1773) na medzinárod-
nej konferencii Latin, National Identity and the Language Question in Central Europe, ktorá sa ko-
nala na Boltzmannovom Inštitúte v rakúskom Innsbrucku, 12. – 16. 12. 2012.

▶ Mgr. Jana Trajtelová, PhD.: Aktívna účasť a moderovanie sekcie na výročnej medzinárodnej konfe-
rencii Society for Phenomenology and Existential Philosophy, Rochester USA, 1. – 3. 11. 2012. 

Ocenenia

▶ Doc. Dr. theol. Alžbeta Dufferová, PhD.: Ocenenie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV udele-
né pri príležitosti 10. výročia Slovenského národného korpusu za spoluprácu pri jeho tvorbe.

▶ Dr. h. c. Prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc.: Laureát Zlatej ceny Matice slovenskej za významný prí-
nos vo vedeckej činnosti.

▶ Prof. Ing. Ján Letz, PhD.: Cena Antona Hajduka za vynikajúce výsledky v tvorivej činnosti udele-
ná dlhoročnému členovi Katedry filozofie FF TU a jej zakladateľovi.

▶ Ing. arch. Ivan Gojdič: Cena Martina Palkoviča za pedagogickú činnosť. 
▶ Dr. phil. Erik Hrnčiarik: druhé miesto v súťaži Cena Antona Točíka, 1. ročník súťaže mladého vedec-

kého pracovníka o najlepšiu vedeckú prácu v odbore archeológia.
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III.  Informácie o  posky tovanom vysokoškolskom vzdelávaní

Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2012

Na fakulte študovalo spolu 1016 študentov v troch stupňoch štúdia, z toho 664 na bakalárskom, 283 
na magisterskom a 69 na doktorandskom stupni štúdia. V externej forme štúdia študovalo 70 študen-
tov v bakalárskom a 34 v doktorandskom stupni štúdia, spolu 104 externých študentov. Z celkového 
počtu študentov boli 2 cudzinci.

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

Oproti roku 2011 došlo k poklesu počtu denných študentov o 43, celkovo ich bolo 912. Externých štu-
dentov bolo oproti roku 2011 o 38 viac, spolu 104. 

Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium v akademickom roku 2011/2012 

V roku 2012 skončilo riadne štúdium 317 študentov, z ktorých 175  skončilo bakalárske, 110 magister-
ské a 32 doktorandské štúdium. Jeden študent v druhom stupni bol cudzinec.

Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom 
a druhom stupni v roku 2012

Na humanitné vedy bolo plánované prijať 170 študentov v bakalárskom stupni štúdia, podaných bolo 
315 prihlášok a prijímacieho konania sa zúčastnilo 278 uchádzačov. Prijatých bolo 260 a zapísalo sa 
108 študentov.

Na spoločenské a behaviorálne vedy bolo plánované prijať 130 študentov na bakalársky stupeň štúdia, 
počet prihlášok dosiahol číslo 537, prijímacieho konania sa zúčastnilo 464 uchádzačov, prijatých bolo 
228 a zapísalo sa 111 študentov.

V externej forme štúdia bol plánovaný počet prijatých na humanitné aj spoločenské a behaviorálne 
vedy rovnaký – 70 študentov. Podaných prihlášok na humanitné vedy bolo 37, rovnako ako zúčastne-
ných na prijímacom konaní a prijatých študentov. Zapísalo sa 19 študentov na externú formu bakalár-
skeho štúdia humanitných vied.

Behaviorálne štúdium prijalo 212 prihlášok na externé štúdium, prijímacích pohovorov sa zúčastnilo 
159 študentov, z ktorých bolo 70 prijatých a zapísalo sa 57.

Zo záujemcov o štúdium spoločenských a behaviorálnych vied získalo 11 študentov stredoškolské 
vzdelanie v zahraničí. Všetci sa zúčastnili prijímacieho konania a 3 boli prijatí. Zápisu o štúdium sa 
nikto z prijatých študentov nezúčastnil.
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Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2012

Na humanitné vedy bolo plánované prijať 100 študentov v magisterskom stupni štúdia, podaných bolo 
134 prihlášok a prijímacieho konania sa zúčastnilo 103 uchádzačov. Prijatých bolo 103 a zapísalo sa 
92 študentov.

Na spoločenské a behaviorálne vedy bolo plánované prijať 100 študentov na magisterský stupeň štú-
dia, počet prihlášok dosiahol číslo 226, prijímacieho konania sa zúčastnilo 184 uchádzačov, prijatých 
bolo 98 a zapísalo sa 62 študentov.

Z vyššie uvedeného počtu študentov bolo 125 prihlášok na humanitné vedy z absolventov bakalár-
skeho stupňa FF TU v Trnave a 75 absolventov FF TU na spoločenské a behaviorálne vedy. Zapísalo sa 
v pokračovaní zvoleného študijného programu 2 stupňa štúdia na svojej fakulte 78 študentov na hu-
manitné vedy a 52 študentov na spoločenské a behaviorálne vedy.

Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2012

Na humanitné vedy bolo plánované prijať 5 študentov v doktorandskom stupni štúdia, podaných 
bolo 40 prihlášok a prijímacieho konania sa zúčastnilo 38 uchádzačov. Prijatých bolo 6 a zapísalo sa 5 
študentov.

Na spoločenské a behaviorálne vedy bolo plánované prijať 1 študenta na doktorandský stupeň štúdia, 
počet prihlášok dosiahol číslo 13, prijímacieho konania sa zúčastnilo 8 uchádzačov, prijatý bol 1 a za-
písal sa 1 študent. 

Na externú formu štúdia doktorandského stupňa bol plánovaný počet na humanitné vedy 5 študentov 
a na spoločenské a behaviorálne vedy 1 študent. Všetci prihlásení sa zúčastnili aj boli prijatí. Na hu-
manitné vedy sa zapísali 4 študenti a 1 študent na spoločenské a behaviorálne vedy v doktorandskom 
stupni externej formy štúdia.

Počet študentov uhrádzajúcich školné (akademický rok 2011/2012)

Povinnosť uhradiť školné vznikla spolu 117 študentom, z toho študovalo 86 v dennej a 36 v externej 
forme štúdia. 86 študentom vznikla povinnosť uhradiť školné v externej forme štúdia podľa platnej 
legislatívy, 30 študentov malo povinnosť zaplatiť školné kvôli prekročeniu štandardnej dĺžky štúdia. 
Spolu 13 študentov požiadalo o zníženie školného a 33 o odpustenie školného.
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IV.  Informácie o  posky tovaní  ďalšieho vzdelávania

V oblasti vzdelávania si rozširujú pedagogickí zamestnanci svoje znalosti hlavne účasťou na konferen-
ciách, seminároch a vedeckých podujatiach na Slovensku a v zahraničí.

Administratívni zamestnanci využívajú vzdelávanie prostredníctvom rôznych školení a seminárov, 
hlavne v oblasti ekonomiky a personálneho rozvoja.

V. Informácie o  výskumnej,  umeleckej  a  ďalšej  tvorivej  činnosti 

Vedeckovýskumná činnosť na FF TU sa rozvíja v štyroch oblastiach: spoločenskovednej, humanitnej, 
historickej a umeleckohistorickej. Výsledky vedeckovýskumnej činnosti charakterizujú kvalitu Filozo-
fickej fakulty pedagogického a vedeckovýskumného pracoviska a v podstatnej miere ovplyvňujú aj ak-
reditáciu fakulty v ukazovateľoch A1 a A2. Z tohto dôvodu FF TU venuje vedeckovýskumnej činnosti 
veľkú pozornosť ako dokladá Dlhodobý zámer fakulty a krátkodobé plány pracoviska. Kľúčové opatre-
nia týchto materiálov smerujú k skvalitneniu vedeckovýskumnej činnosti, k zapájaniu sa katedier a jej 
členov a doktorandov do grantových schém Ministerstva školstva SR a Agentúry na podporu výskumu 
a vývoja a zahraničných projektov.

V roku 2012 profesori, docenti a PhD. pracovníci participovali celkovo na 25 výskumných úlohách, 
z toho na 12 projektoch VEGA a 4 projektoch KEGA, 1 projekt ako spoluriešitelia APVV a 8 ostatných 
projektoch podporovaných rôznymi inštitúciami. Na projekty VEGA bola poskytnutá dotácia celkovo 
vo výške 55.274,- € a na projekty KEGA celkovo vo výške 22.673,- €. Projekt APVV bol financovaný vo 
výške 8.862,- €. V roku 2012 podali 14 nových projektov VEGA, 4 projekty KEGA a 4 projekty APVV so 
začiatkom riešenia v roku 2013, ktoré ešte neboli vyhodnotené. Filozofická fakulta sa v roku 2012 ne-
úspešne uchádzala o podporu štandardného višegrádskeho grantu a o medzinárodný výskumný grant 
významnej nadácie. 

Okrem vedeckovýskumných projektov sa pracovníci fakulty aktívne zapojili do dvoch univerzitných 
projektov z európskych štrukturálnych fondov: Inovatívne formy vzdelávania v transformujúcom 
sa univerzitnom vzdelávaní a Rozvoj virtuálnej univerzity – Tvorba a inovácia študijných programov 
s využitím moderných foriem vzdelávania, ktoré sa riešia od roku 2010. V roku 2012 sa Filozofická 
fakulta zapojila do dvoch nových výziev štrukturálnych fondov, ktorej segmenty budú mať aj vedec-
kovýskumný charakter.

Z hľadiska dlhodobej perspektívy sa dá konštatovať, že počet grantov VEGA A KEGA sa v roku 2012 
v porovnaní od roku 2008 predstavoval štandard. Ťažiskovými sú od roku 2008 granty VEGA, ktorých 
bolo riešených v roku 2008 18, v roku 2009 15, v roku 2010 20, v roku 2011 18 a v roku 2012 12. Druhou 
využívanou grantovou schémou sú granty KEGA, ktorých bolo v roku 2008 riešených 4, v roku 2009 3, 
v roku 2010 3, v roku 2011 3 a v roku 2012 4. Dramaticky klesol na fakulte podiel ostatných grantových 
schém, čo ovplyvnilo celkové počty grantov. Fakulta má deficit výskumných projektov APVV a medzi-
národných výskumných projektov. Preto je potešiteľné, že sa tvoriví pracovníci pokúšajú zlepšiť tento 
stav a hľadajú možnosti zapojenia sa do medzinárodných grantových schém.
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Projekty podporované z domácich grantových schém

P r o j e k t y  V E G A 
 

V roku 2012 boli vedecko-pedagogickí zamestnanci FF TU riešiteľmi 12 vedeckovýskumných úloh 
VEGA MŠ SR, čo je o šesť menej projektov v porovnaní s rokom 2011. V roku 2012 bolo podaných 14 
žiadostí do grantovej schémy VEGA. Tento pokles je vysvetliteľný tým, že viaceré tímy sa usilujú získať 
granty APVV a medzinárodné výskumné granty. Výsledkami dvoch končiacich grantov VEGA sú do-
máce vedecké monografie a vedecké monografie vydané v zahraničí, resp. vedecké štúdie vo vedeckých 
časopisoch.

P r o j e k t y  K E G A

Vedeckí pracovníci FF TU v roku 2012 pokračovali v riešení štyroch výskumných úloh KEGA, čo je rov-
naký počet ako v roku 2008. V roku 2012 boli podané štyri nové žiadosti. Projekty KEGA sa zameriava-
jú na prípravu skrípt a učebných textov ako aj na prípravu monografií o umení a sakrálnej ikonografii 
na Slovensku. Zvýšený záujem o grantovú schému KEGA môže byť spôsobený aj sústavným znižova-
ním dotácii na granty VEGA pre vysoké školy, ale aj komplexom možností, ktoré poskytujú jednotlivé 
skupiny agentúry KEGA. Výsledkom jedného končiaceho grantu KEGA boli učebné texty zamerané 
na informatizáciu metód vyučovania v klasickej archeológii.

P r o j e k t y  A P V V

Vedecko-pedagogickí pracovníci sa viackrát pokúšali o vybudovanie excelentných pracovísk na Filo-
zofickej fakulte. Výsledkom bola len čiastočná participácia na excelentných pracoviskách na iných ve-
deckých ustanovizniach. V rámci verejnej výzvy v roku 2011 boli predložené štyri nové projekty APVV. 
V roku 2012 sa do riešenia projektu APVV zapojila katedra psychológie ako spolupracujúce pracovisko 
s Lekárskou fakultou UK. V rámci projektu Sociálny, emočný a kognitívny obraz autizmu v interdiscip-
linárnych zrkadlách sa aktívne zapojili PhDr. Marián Špajdel, PhD. a Mgr. Daniela Jánošíková, PhD. ako 
koordinátori projektovej časti FF TU.

Projekty na medzinárodnej úrovni 

Dlhodobejším deficitom FF TU je zapojenie sa do medzinárodným vedeckovýskumných projektov. Za-
tiaľ sa to úspešne podarilo len v rámci programov európskych štrukturálnych fondov. 

V roku 2012 FF TU participovala na týchto medzinárodných vedeckých projektoch:
▶ Školní šikana jako proces – sociálne kognitivní analýza třídní šikany. Hlavný koordinátor GA ČR.
▶ Europlat – European Network for Psychlogy Learning and Teaching. Hlavný koordinátor United King-

dom – Erasmus – ENWA.

V roku 2012 FF TU participovala na medzinárodnom projekte:
▶ Határtalan antikvitás v rámci Programu cezhraničnej spolupráce ESF s Maďarskou republikou. 
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Výskumná činnosť nepodporená z grantov

I n š t i t u c i o n á l n e  p r o j e k t y  f a k u l t y  a  g r a n t y  i n ý c h  i n š t i t ú c i í .
 

FF TU sa vzhľadom na nezapočítavanie inštitucionálnych projektov do akreditačných kritérií ešte 
v roku 2010 rozhodla, že inštitucionálne schémy zmení na podporu vedeckovýskumnej činnosti mla-
dých vedeckých pracovníkov a  vydávanie záverečných doktorandských prác. Z tohto dôvodu inšti-
tucionálne granty fakulta nevykazuje, hoci podpora sa prejavila v publikačnej činnosti doktorandov. 

Univerzita v roku 2012 vyhlásila možnosť zapojiť sa do grantového programu TU na podporu publi-
kácií mladých pedagógov. Vďaka uvedeným grantom vyšli v roku 2012 publikácie Mgr. Antona Vydru, 
PhD. a Mgr. Mária Schwarza, PhD.. Vzhľadom na predĺženie ukončenia čerpania grantov TU do 30. 6. 
2013 sa pripravujú publikácie Mgr. Ingrid Štibranej, PhD. a Mgr. Petra Labanca, PhD.. 

V roku 2012 fakulta získala dva granty Ministerstva kultúry SR a jeden grant mesta Trnava a jeden 
grant Nadácie SLSP. Išlo o jednoročné granty a všetky boli úspešne ukončené. Mesto Trnava postupne 
obmedzuje financovanie školských projektov.

Využitie dosiahnutých výsledkov vo výskume v praxi

Výsledky dosiahnuté riešením vedeckých projektov na FF TU zväčša nemajú bezprostredné využitie 
v praxi, ale uplatňujú sa vo vzdelávacom procese a slúžia ako východiská ďalšej vedeckovýskumnej 
činnosti. Týka sa to najmä humanitných, historických a umeleckohistorických výskumov. Hoci aj tu 
možno nájsť príklady uplatnenia napríklad v pamiatkovej starostlivosti. Iná je situácia v spoločen-
ských vedách, kde sa výsledky výskumu uplatňujú v politickom živote spoločnosti alebo v zlepšovaní 
kvality života človeka.

V y u ž i t e ľ n o s ť  v ý s l e d k o v  r i e š e n i a  V E G A  p r o j e k t o v  u k o n č e n ý c h  v  r o k u  2 0 1 2

Medzi projekty, ktoré priniesli historické a kultúrno-lingvistické poznanie dejín Slovenska patrili kon-
čiace projekty VEGA prof. PhDr. Pavla Petrufa, CSc. Spojené štáty a politická a hospodárska reštruk-
turalizácia Európy 1943 – 1949 a Mgr. Nicol Sipekiovej, PhD. Postavenie Latinčiny na Slovensku v 19. 
storočí.

V y u ž i t e ľ n o s ť  v ý s l e d k o v  p r o j e k t o v  f i n a n c o v a n ý c h  M K S R ,  m e s t o m  Tr n a v a 
a  n a d á c i o u  S l o v e n s k e j  s p o r i t e ľ n e

Projekt Dr. phil. Erika Hrnčiarika významne obohacuje poznanie o histórii Trnavy, románskom kar-
nere a novovekom cintoríne pri kostole sv. Mikuláša vo svetle archeologických prameňov. Projekty 
prof. PhDr. Mariana Zervana, PhD., boli nasmerované na usporiadanie konferencií a vydanie zborní-
kov Umenie na Slovensku v kultúrnych a historických súvislostiach a Obraz ako predmet transdiscip-
linárneho skúmania. Mgr. Ladislav Tkáčik, PhD. sa zapojil do projektu Dvadsať rokov FF TU na obno-
venej TU.
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Výsledky špecializovaných výskumných a vývojových pracovísk

Fakulta nemá vytvorené špecializované výskumné a vývojové pracovisko

Vnútorná grantová schéma univerzity
 

Fakulta transformovala schému inštitucionálnych grantov na podporu výstupov mladých vedeckých 
pracovníkov a vydávanie dizertačných prác ukončených doktorandov. Pracovníci fakulty sa uchádzali 
o granty TU na podporu vydania publikácií mladých vedeckých pracovníkov.

Kvantitatívny prehľad projektov fakulty v roku 2012

Prehľad počtu projektov v roku 2012

Projekty VEGA KEGA APVV
Ostatné 
domáce

Spolu 
domáce

7. RP
Ostatné 

Zahraničné

Podané nové 14 4 4 16 38 3 1

Z nich podporené 6 2 1 8 17 1 1

% úspešnosti 43% 50% 25% 50% 45% 33% 100%

Pokračujúce 6 2 0 0 0 2 0

Spolu 12 4 1 8 17 3 1

Prehľad počtu projektov z hľadiska participácie tvorivých zamestnancov a študentov v roku 2012

Projekty VEGA
Rok/stupeň 

štúdia
FF PdF FZaSP TF PrF ÚD

TU 
spolu

Počet projektov 2012 12

Počet participujúcich 
tvorivých 
zamestnancov

2012
56

Priemerný počet 
tvorivých zamestn. 
na projekt

2012
4,6

Počet 
participujúcich
študentov

2012 14

1. stupeň

2. stupeň

3. stupeň
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Projekty KEGA
Rok/stupeň 

štúdia
FF PdF FZaSP TF PrF ÚD

TU 
spolu

Počet projektov 2012 4

Počet participujúcich 
tvorivých 
zamestnancov

2012 15

Priemerný počet 
tvorivých zamestn. 
na projekt

2012 3,75

Počet 
participujúcich
študentov

2012 3

1. stupeň

2. stupeň

3. stupeň

Projekty ostatné 
domáce

Rok/stupeň 
štúdia

FF PdF FZaSP TF PrF ÚD
TU 

spolu

Počet projektov 2012 13

Počet participujúcich 
tvorivých 
zamestnancov

2012 13

Priemerný počet 
tvorivých zamestn. 
na projekt

2012 1

Počet 
participujúcich
študentov

2012 2

1. stupeň

2. stupeň

3. stupeň

Zahraničné 
projekty

Rok/stupeň 
štúdia

FF PdF FZaSP TF PrF ÚD
TU 

spolu

Počet projektov 2012 2

Počet participujúcich 
tvorivých 
zamestnancov

2012 5

Priemerný počet 
tvorivých zamestn. 
na projekt

2012 2,5

Počet 
participujúcich
študentov

2012 3

1. stupeň

2. stupeň

3. stupeň
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Prehľad o zabezpečení vedeckej, výskumnej a umeleckej činnosti pedagogických pracovníkov Filozo-
fickej fakulty Trnavskej univerzity v roku 2012 a o dosiahnutých výsledkoch je prehľadne spracovaný 
v nasledujúcich tabuľkách. Popri číselných údajoch o ukazovateľoch vedeckej, výskumnej a umeleckej 
činnosti a ich komentároch sú uvedené aj konkrétne výsledky, ktoré dosiahli jednotlivé pracoviská 
fakulty v tejto oblasti a sú osobitne významné. 

Predbežný zoznam publikačnej činnosti za rok 2012 

Skupina A1: Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Počet záznamov: 19

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách: 5
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách: 5
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách: 8
ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vyda-
vateľstvách: 1

Skupina A2: Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Počet záznamov: 14

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách: 1
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách: 3
EAJ Odborné preklady publikácií – knižné: 1
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...: 9

Skupina B: Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty 
a objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Počet záznamov: 5

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch: 3
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch: 2

Skupina C: Ostatné recenzované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, 
AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BHG, CDE, CDF)
Počet záznamov: 140

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch: 10
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch: 9
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch: 52
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch: 7
AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách: 2
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách: 15
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách: 21
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií: 5
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií: 2
BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch: 1
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch: 15
BED Odborné práce v recenzovaných dom.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.): 1
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Skupina D: Ostatné publikácie
Počet záznamov: 53

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch: 6
CIB Skladačka k výstave (menej ako 8 s.) vydaná doma: 3
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch: 32
EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch: 32
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií: 9

Počet záznamov spolu: 231
 

Menný zoznam publikácií

Ve d e c k é  m o n o g r a f i e  v y d a n é  v  z a h r a n i č n ý c h  v y d a v a t e ľ s t v á c h

▶ Jurásová, K.: Analogické problémy a ich riešenie : vplyv a funkcia emócií. Kraków : Towarzystwo 
Słowaków w Polsce, 2012, 138 s., ISBN 978-83-7490-515-2.

▶ Kutáš, M.: Mala by byť epistemológia naturalizovaná? Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 
2012, 128 s., ISBN 978-83-7490-517-6.

▶ Schwarz, M.: Osobnostné charakteristiky manažéra v kontexte sociálnej kompetencie. Kraków : To-
warzystwo Słowaków w Polsce, 2012, 179 s., ISBN 978-83-7490-513-8.

▶ Hroncová, P.: Terapeutický aspekt filozofického konceptu živého tela. Kraków : Towarzystwo Słowa-
ków w Polsce, 2012, 168 s., ISBN 978-83-7490-512-1.

▶ Petruf, P.: Vzťahy medzi ČSR a USA 1945 – 1948. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2012, 
179 s., ISBN 978-83-7490-551-0.

Ve d e c k é  m o n o g r a f i e  v y d a n é  v  d o m á c i c h  v y d a v a t e ľ s t v á c h

▶ Vydra, A.: Bdelé snenie : komentár k Bachelardovmu Plameňu sviece. Trnava : Filozofická fakulta 
Trnavskej univerzity v Trnave, 2012, 76 s., ISBN 978-80-8082-528-7.

▶ Vydra, A.: Gaston Bachelard a filozofia pohľadu. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity 
v Trnave, 2012, 206 s., ISBN 978-80-8082-556-0.

▶ Ihringová, K.: Vzťah slova a obrazu v slovenskom vizuálnom umení. Trnava : Pergamen Trnava, 2012, 
182 s., ISBN 978-80-971097-0-7.

▶ Hrnčiarik, E.: Katalóg VI. Rímske zbierky : rímske kostené výrobky v zbierkach Podunajského múzea 
v Komárne. Komárno : Podunajské múzeum v Komárne, 2012, 160 s., ISBN 978-80-969785-6-4.

▶ Letz, J.: Filozofia v celostnom porozumení. Filozofia v jej pluralite, jednote a identite. Trnava: Filozo-
fická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012, 204 s., ISBN 978-80-8082-552-2.

Členstvá v domácich vedeckých grémiach a radách 

prof. Dr. Josef Dolista, ThD., PhD.
Člen Vedeckej rady, Vysoká škola zdrav. soc. Sv. Alžběty
Člen Vedeckej rady, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita 

prof. PhDr. Silvia Gáliková, CSc.
Členka komisie pre obhajobu PhD. prác, Teologická fakulta, Trnavská Univerzita
Členka komisie pre obhajobu PhD. prác, Filozofická fakulta, Trnavská Univerzita 
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Členka Vedeckej rady, Filozofická fakulta, Trnavská Univerzita
Členka Akademického senátu Filozofickej fakulty, Trnavská Univerzita
Členka výboru Slovenského filozofického združenia (1. podpredseda)

prof. Ing. Ján Letz, PhD.
Člen Vedeckej rady, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita (od roku 1994)
Člen Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru KBS (od roku 2001)
Člen Odborovej komisie v doktorandskom študijnom programe Systematická filozofia, Teologická fa-
kulta, Trnavská univerzita (v rokoch 2002 – 2005 a od roku 2009)
Člen Odborovej komisie v doktorandskom študijnom programe Systematická filozofia, Filozofická fa-
kulta, Trnavská univerzita (od roku 2007)
Člen redakčnej rady časopisu RAN – Radosť a nádej (od roku 2003)
Člen redakčnej rady časopisu Universitas Tyrnaviensis (od roku 2004)

doc. Mgr. et Mgr. Andrej Démuth, PhD.
Člen Vedeckej rady, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita
Člen Odborovej komisie v doktorandskom študijnom programe Systematická filozofia, Filozofická fa-
kulta, Trnavská univerzita
Člen edičnej rady Schola Philosophica

Mgr. Anton Vydra, PhD.
Člen redakčnej rady internetového časopisu pre humanitné vedy Ostium
Člen edičnej rady Schola Philosophica

RNDr. Mgr. Reginald Adrián Slavkovský, PhD.
Predseda redakčného kolégia internetového časopisu pre humanitné vedy Ostium
Člen Slovenského filozofického združenia

prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc.
Členka Slovenskej historickej spoločnosti SAV 
Členka Spoločnosti slovenských archivárov
Členka Historického odboru Matice slovenskej (členka výboru Historického odboru MS )
Členka Vedeckej rady, Trnavská univerzita
Predsedníčka Vedeckej rady, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita
Predsedníčka Vedeckej rady Slovenského historického ústavu v Ríme, pracovisko Trnavskej   univerzity 
Členka Archívnej vedeckej rady
Členka subkomisie (pracovnej komisie) pre historické vedy a etnológiu Akreditačnej komisie, poradné-
ho orgánu Vlády SR
Členka redakčnej rady periodika Studia Historica Tyrnaviensia
Členka redakčnej rady periodika Historický zborník

prof. PhDr. Pavol Petruf, CSc.
Člen slovensko-rumunskej komisie historikov
Člen habilitačnej komisie pre habilitácie, Univezita Komenského
Člen Vedeckej rady, Trnavská univerzita 
Člen Vedeckej rady, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita
Člen redakčnej rady časopisu História 
Člen redakčnej rady Historického časopisu
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doc. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
Člen Slovenskej historickej spoločnosti pri Historickom ústave SAV
Člen Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti
Člen výboru SGHS, Martin
Člen Historického odboru Matice slovenskej
Člen Spišského dejepisného spolku, Levoča 
Člen Vedeckej rady Slovenského národného múzea, Bratislava
Člen Vedeckej rady Považského múzea, Žilina
Člen Vedeckej rady, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita
Člen redakčnej rady periodika Studia historica Tyrnaviensia, Trnava
Člen redakčnej rady periodika Studia archaeologica Slovaca mediaevalia, Bratislava
Člen redakčnej rady periodika Genealogicko-heraldický hlas - časopis Slovenskej genealogicko-heral-
dickej spoločnosti
Člen redakčnej rady periodika Vlastivedný zborník Považia
Člen redakčnej rady periodika Spravodaj považského múzea v Žiline

prof. PhDr. Mária Kohútová, CSc.
Členka slovenskej komisie CIHEC (Commission Internationale d’Histoire Ecclesiastique Compareé)
Členka pracovnej skupiny na prípravu návrhu zákona o ochrane pamiatkového fondu pri MK SR
Členka Stálej názvoslovnej komisie pri Úrade geodézie, kartografie a katastra SR
Predsedníčka Sekcie pre cirkevné dejiny pri Slovenskej historickej spoločnosti 
Členka názvoslovnej komisie pri Úrade geodézie, kartografie a katastra SR
Členka stálej názvoslovnej subkomisie Terminologickej komisie Ministerstva vnútra SR
Členka Vedeckej rady, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita

Dr. h. c. Prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc.
Člen Vedeckej rady, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita 
Člen redakčnej rady Historického časopisu
Člen redakčnej rady Slovenskej archivistiky 
Člen redakčnej rady Studia historica Tyrnaviensia 
Člen redakčnej rady Pamiatky a múzeá Slovenská archivistika 
Člen redakčnej rady Zborníka Slovenského národného múzea História 

doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.
Členka redakčnej rady periodika Studia historica Tyrnaviensia 

doc. Mgr. Miloš Marek, PhD.
Člen redakčnej rady periodika Studia historica Tyrnaviensia 

Mgr. Martin Garek, PhD.
Člen redakčnej rady periodika Studia historica Tyrnaviensia 

Mgr. Andrej Mentel, PhD.
Člen Psychometric society Association for Educational Assessment, Europe

PhDr. Peter Žitný, PhD.
Člen Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV (od r. 2009)
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Mgr. Mário Schwarz, PhD.
Člen Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV
Registrovaný člen v Slovenskej komore psychológov
Člen Network Slovakia
Člen medzinárodnej poroty Študentskej vedeckej konferencie 

Mgr. Iveta Schusterová, PhD.
Koordinátorka MVO Pomoc obetiam násilia
Členka grémia MNO 
Členka komisie pre sociálno-právnu kuratelu v TSK

doc. Mgr. Peter Halama, PhD. 
Člen Slovenskej komory psychológov
Člen Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV

PhDr. Marián Špajdel, PhD. 
Člen Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV
Člen Slovenskej lekárskej spoločnosti – Spoločnosť pre výskum vyšších funkcií mozgu

prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD. 
Člen Vedeckej rady, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita (od 2002)
Člen Vedeckej rady, Trnavská univerzita(od 2007)
Člen Rady pre históriu pri KBS (od 2007)
Člen redakcie časopisu Viera a život
Člen redakcie časopisu Pamäť národa Ústavu pamäti národa

prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.
Člen Vedeckej rady, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita
Člen redakčnej rady a hlavný editor periodika Sambucus. Práce z klasicke filológie, latinskej medieva-
listiky a neolatinistiky

Mgr. Erika Juríková, PhD.
Členka redakčnej rady periodika Sambucus. Práce z klasicke filológie, latinskej medievalistiky a neola-
tinistiky
Členka redakčnej rady časopisu Universitas Tyrnaviensis

Mgr. Nicol Sipekiová, PhD.
Členka redakčnej rady periodika Sambucus. Práce z klasicke filológie, latinskej medievalistiky a neola-
tinistiky

Mgr. Katarína Karabová, PhD.
Členka redakčnej rady periodika Sambucus. Práce z klasicke filológie, latinskej medievalistiky a neola-
tinistiky

Mgr. Jozef Kordoš
Člen redakčnej rady periodika Sambucus. Práce z klasicke filológie, latinskej medievalistiky a neola-
tinistiky
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Mgr. Lenka Fišerová
Členka redakčnej rady periodika Sambucus. Práce z klasicke filológie, latinskej medievalistiky a neola-
tinistiky

prof. PhDr. Marian Zervan, PhD.
Člen Rady vysokých škôl
Člen Vedeckej rady, Trnavská univerzita
Člen Vedeckej rady, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita
Člen umeleckej rady, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
Predseda odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný program Dejiny a teória umenia a ar-
chitektúry, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita
Člen odborovej komisie doktorandského štúdia pre odbor Architektonická tvorba, vysoká škola vý-
tvarných umení, Bratislava 
Člen odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný program Dejiny a teória 
a architektúry, Fakulta architektúry, STU, Bratislava

prof. PhDr. Zora Rusinová, PhD.
Členka Vedeckej rady, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita
Členka Umeleckej rady, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
Členka odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný program Dejiny a teória umenia a archi-
tektúry, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita
Členka Komisie pre tvorbu zbierok, SNG, Bratislava
Členka Akvizičnej komisie, GMB Bratislava 
Členka výberovej komisie „Maľba 2011“ - Cena nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov
 
doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.
Člen Vedeckej rady, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita
Člen Umeleckej rady, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
Člen rady Centra výskumu, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
Člen VK SAV pre vedu o jazyku, literatúre a umeniach
Člen Komisie VEGA č. 12 pre estetiku, jazykovedu a vedy o umení 
Člen redakčnej rady časopisu ARS a časopisu Profil

VI.  Habilitačné konania a  konania na vy menúvanie profesorov

V roku 2012 neprebehli na Filozofickej fakulte TU habilitačné ani inauguračné konania.

VII.  Zamestnanci  FF TU

Hlavným cieľom personálnej politiky FFF TU je zabezpečenie kvalitných zamestnancov na všetky pra-
covné pozície. Zamestnanci sú starostlivo vyberaní na základe ich znalostí, schopností a osobnost-
ných predpokladov vzhľadom na požiadavky pracovnej pozície.
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Prioritným cieľom personálneho manažmentu fakulty je zabezpečiť v spolupráci s vedúcimi katedier 
garancie študijných programov vo všetkých troch stupňoch vzdelávania, ako aj garantovanie habili-
tačných konaní a vymenúvacích konaní na profesorov. 

V oblasti personálnej politiky je fakulta striktne obmedzená disponibilnými finančnými prostriedka-
mi, chýbajú zdroje pre pohyblivú zložku mzdy najmä vedeckých a pedagogických pracovníkov. V roku 
2012 musela fakulta použiť vlastné zdroje na pokrytie miezd interných zamestnancov.

Vedenie fakulty zaviedlo model financovania zamestnancov na základe výkonnostného hľadiska 
a motivácie na základe bonusov. Pri hospodárnom využívaní mzdových prostriedkov plánuje vedenie 
bližšie zainteresovať vedúcich zamestnancov.

Riadenie fakulty vidí trvalú potrebu v systémovej výchove doktorandov, ktorí môžu počas štúdia vy-
užívať príležitosti medzinárodných programov pre uskutočnenie časti štúdia na popredných vedecko-
výskumných pracoviskách a následne v nich môže fakulta získať vysokokvalifikovaných odborníkov 
v danej vedeckej oblasti. Pri obsadzovaní voľných pracovných miest fakulty sa preto snaží uprednost-
ňovať vlastných absolventov doktorandského štúdia. 

Prostriedkom stratégie rozvoja kariéry je aktívny rozvoj mobilít v zmysle Európskej charty výskum-
ných pracovníkov ako súčasti komplexnej politiky rozvoja ľudských zdrojov. Mobilita sa v tomto prí-
pade chápe ako komplexný nástroj získavania, rozširovania a využívania poznatkov profesionálnych 
schopností vedeckého poznania a kvalifikácie s víziou odborného kariérneho rastu a kariéry.

Medzi motivačné a stabilizačné faktory interným zamestnancom fakulta ponúka systém benefitov 
a zamestnaneckých výhod ako sú športové, kultúrne a spoločenské podujatia financované sociálnym 
fondom, príspevky zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie, príspevky zamestnávateľa 
na stravné, vernostné programy dlhoročným a jubilujúcim pracovníkom.

Štruktúra zamestnancov – porovnanie rokov 2011 a 2012

Evidenčný prepočítaný počet zamestnancov 2011 2012 Rozdiel
Vysokoškolskí učitelia spolu 59,37 61,96 2,59
S vedecko-pedagogickým titulom profesor 15,86 14,69 -1,17

S vedecko-pedagogickým titulom docent 12,62 13,17 0,55

Ostatní VŠ učitelia s vedeckou hodnosťou 26,75 29,73 2,98

Ostatní VŠ učitelia bez vedeckej hodnosti 4,14 4,37 0,23

Vedeckovýskumní zamestnanci 2,19 1,47 -0,72
Nepedagogickí zamestnanci celkom 13,94 13,50 -0,44
Centrálna administratíva 11,94 11,50 -0,44

Odborní zamestnanci 2,00 2,00 0,00

Spolu za Filozofickú fakultu TU 75,50 76,93 1,43
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Vedeckovýskumní zamestnanci 2011 2012 Rozdiel
Spolu z toho 2,19 1,47 -0,72
S vedecko-pedagogickým titulom profesor 0,00 0,00 0,00

S vedecko-pedagogickým titulom docent 0,00 0,00 0,00

Ostatní VŠ učitelia s vedeckou hodnosťou 1,19 0,47 -0,72

Ostatní VŠ učitelia bez vedeckej hodnosti 1,00 1,00 0,01

THP 0,00 0,00 0,00

V roku 2012 sme vykonali 71 personálnych opatrení súvisiacich s prijatím do pracovného pomeru, 
organizačnou zmenou, zmenou funkčného platu, vyňatím a zaradením do evidenčného stavu a skon-
čením pracovného pomeru. Štyri zamestnankyne sú na materskej, alebo rodičovskej dovolenke. Jedna 
zamestnankyňa centrálnej administratívy ukončila pracovný pomer dohodou.

Uzatvorili sme 173 dohôd o vykonaní práce, tri dohody o pracovnej činnosti a 32 dohôd o brigádnickej 
práci študentov. Sú to prevažne oponenti kvalifikačných konaní ako aj členovia komisií. Dohody sa 
uzatvárajú aj v prípade spolupráce na rôznych úlohách vyplývajúcich z čerpania grantov a projektov, 
ktoré fakulta získala.

Výberové konania na fakulte 

Uskutočnili sme 17 výberových konaní na funkčné a pracovné miesta pedagogických zamestnancov.
▶ výberové konanie na funkčné miesto profesor: 2
▶ výberové konanie na funkčné miesto docent: 0
▶ výberové konanie na pracovné miesto odborný asistent, asistent: 13

Funkčné miesto profesor bolo obsadené zamestnancami fakulty, ktorí opätovne obsadili tie isté pra-
covné miesta. Miesto odborného asistenta bolo v deviatich prípadoch opätovne obsadené tým istým 
zamestnancom. V štyroch prípadoch bolo obsadené zamestnancom, ktorý nebol v pracovnom pomere 
na fakulte.

 

Centrálna administratíva

Zamestnankyňa centrálnej administratívy prijatá na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovo-
lenky ukončila pracovný pomer dohodou v júni 2012. Zatiaľ sa uvoľnené pracovné miesto neobsadilo. 

Priemerný vek zamestnancov k 31. 12. 2012

31.12. 2012 2011 2012
Vysokoškolskí učitelia 45,87 44,28

Vedeckovýskumní zamestnanci 39,71 32,16

Centrálna administratíva 43,44 45,82
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Kvalifikačný rast

V priebehu roka 2012 dosiahol jeden zamestnanec fakulty kvalifikačný postup a získal vzdelanie III. 
stupňa. 

Odmeňovanie

V roku 2012 fakulta pokračovala vo vyplácaní garantovanej hranice platov pre garantov a spolugaran-
tov na jednotlivých študijných odboroch.

Vedenie fakulty vypracovalo kritériá hodnotenia pedagogických zamestnancov a podľa týchto kritérií 
postupovalo pri vyplácaní odmien za výkony v pedagogickej a vedeckej činnosti uskutočnené v roku 
2011. 

V roku 2012 sa fakulta podieľala na projekte európskeho sociálneho fondu Inovatívne formy vzdelá-
vania v transformujúcom sa univerzitnom vzdelávaní a projektu Rozvoj virtuálnej univerzity – Tvor-
ba a inovácia študijných programov s využitím moderných foriem vzdelávania. Prostriedky získané 
v rámci týchto dvoch projektov boli použité na refundáciu miezd zamestnancov, ktorí boli do projektu 
zapojení. 

Starostlivosť o zamestnancov

V roku 2012 fakulta postupovala podľa platnej Kolektívnej zmluvy, ktorá bola uzatvorená na roky 
2009 – 2010. 

Fakulta zorganizovala pre svojich zamestnancov predvianočné stretnutie, ktoré bolo financované zo 
sociálneho fondu TU. Na stretnutí sa zúčastnilo 51 zamestnancov fakulty.

V roku 2012 si 46 zamestnancov uplatnilo príspevok na regeneráciu pracovnej sily, čo predstavovalo 
sumu 2.239,- €. Je to o 10 zamestnancov viac ako v roku 2011. Viac ako 40% zamestnancov si však ani 
v roku 2012 neuplatnilo príspevok na regeneráciu zo SF.

Na stravovanie zamestnancov prispela univerzita so sociálneho fondu sumou 1.325,10 €. Stravovanie 
zamestnancov je zabezpečené v jedálni TU. Počas sanitárnych dní zabezpečuje fakulta stravovanie for-
mou jedálnych kupónov stravovacej spoločnosti DOXX. 

Trnavská univerzita poskytuje aj príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie. Za rok 2012 bolo 
zo sociálneho fondu vyplatené v celkovej výške 1.062,40 €. Zamestnávateľ prispel na DDS vo výške 
2.124,80 €. Zamestnanci vo výške 3.647,88 €.

Jeden zamestnanec fakulty si uplatnil príspevok darcom krvi vo výške 20,- €.

Aj  v roku 2012 mali zamestnanci možnosť zúčastniť sa na akciách organizovaných Trnavskou univer-
zitou, ako je ples Trnavskej univerzity, turistický pochod do Smoleníc a športový deň Trnavskej uni-
verzity. Musíme však konštatovať, že záujem zamestnancov o spoločné podujatia je stále veľmi malý.
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VIII.  Podpora študentov

V danom roku poberalo sociálne štipendium spolu 172 študentov, pričom najnižšia výška vyplateného 
štipendia bola 10,- € za mesiac a najvyššia 270,- € za mesiac. Spolu bolo vyplatených 207.330,- € na so-
ciálnych štipendiách.

Mimoriadne štipendiá boli schválené trom študentom a vyplatené v celkovej sume 1450,- €.

IX.  Podporné činnosti  Filozof ickej  fakulty

Informačné a komunikačné technológie

Oddelenie IS FF TU v Trnave zabezpečovalo v oblasti informačných technológií pre všetky pracoviská 
fakulty v roku 2012 najmä tieto služby:
▶ Správa informačných systémov a počítačovej siete LAN v objektoch FF TU
▶ Správa počítačových miestností
▶ Údržba a opravy výpočtovej techniky
▶ Zabezpečenie zálohovania dokumentov pracovníkov FF TU
▶ Zvyšovanie bezpečnosti a odolnosti počítačovej siete FF TU (antivírová ochrana, ochrana voči 

SPAM-u)
▶ Správa e-mailových účtov pracovníkov FF TU
▶ Spravovanie a aktualizácia internetovej stránky FF TU
▶ Sledovanie vybavenosti jednotlivých pracovísk a spolupráca pri nákupe a rozdeľovaní hardvérovej 

a softvérovej techniky pre pracoviská
▶ Poradenská činnosť pre zamestnancov, zaškolenie pracovníkov na prácu s PC a s novými technický-

mi zariadeniami
▶ Spolupráca pri tvorbe celofakultného rozvrhu na zimný a letný semester
▶ Zabezpečenie počítačového vyhodnotenia výsledkov prijímacieho konania na FF TU
▶ Spolupráca pri tvorbe reklamného a propagačného materiálu, oznamov, pozvánok a pod.

 
Fakultná knižnica

Všetky katedry FF TU disponujú vlastnými katedrovými knižnicami, ktoré sú k dispozícii pedagógom 
a študentom jednotlivých odborov. 

 
Edičná činnosť fakulty

Fakulta podporuje vlastnú edičnú a publikačnú činnost skrze referát príslušného prodekana, Edičné 
centrum a Edičnú radu. Tieto zložky slúžia autorom a editorom počnúc definovaním edičného záme-
ru, cez obstarávanie jednotlivých polygrafických a typografických služieb, výrobu, až po propagáciu a 
distribúciu vydaných titulov.
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X. Rozvoj  fakulty a  medzinárodné aktiv ity vysokej  školy

Bilaterálne vzťahy sa rozvíjali v rámci medziuniverzitných dohôd o spolupráci a platných bilaterál-
nych dohôd programu LLP Erasmus. 

V hodnotenom roku bolo platných 31 zmlúv (z toho s vysokými školami v Českej republike (3), Nemec-
ku (4), Bulharsku (1), Maďarsu (3), Poľsku (9), Slovinsku (1), Španielsku (1), Švédsku (1), Taliansku (2), 
Turecku (5), Nórsku (1).

Karlova univerzita v Prahe, ČR
Ostravská univerzita, ČR
Univerzita Palackého v Olomouci, ČR
American University in Bulgaria, Bulharsko
Osnabruck university, Nemecko
Heinrich-Heine University of Duesseldorf, Nemecko
Eberhard Karls Universität Tubingen, Nemecko
Ludwig Maximilians Universität Munchen, Nemecko
University of Szeged, Maďarsko
University of Debrecen, Maďarsko
Pazmany Peter Catholic University,  Budapest, Maďarsko
University of Bergen, Nórsko
Wysza Szkola Ignatianum v Krakowie, Poľsko
Wysza Szkola Pedagogiczna TWP w Warszawie, Poľsko
Uniwersytet Wroclawski,  Wroclaw, Poľsko
Uniwersytet Jagiellonski,  Krakow, Poľsko
Uniwersytet Jagiellonski,  Krakow, Poľsko
Kazimierz Wielki University,  Bydgoszcz, Poľsko
Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego, Poľsko
Adam Mickiewicz University of Poznan, Poľsko
School of Higher Vocational Education in Jaroslaw, Poľsko
University of Maribor, Slovinsko
Universidad de Salamanca, Španielsko
Umea Universitet, Švédsko
Libera Universita’ Maria SS. Assunta, Taliansko
Universita degli Studi,  Sapienza, Roma, Taliansko
Selcuk Universitesi,  Konya, Turecko
Akdeniz University, Turecko
Uludag Universitesi,  Bursa, Turecko
Mustafa Kemal University, Turecko
Pamukkale Universitesi, Turecko
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Študentské a pedagogické mobility 
v akademickom roku 2011/2012

S o k r a t e s / E r a s m u s  –  Š t u d e n t s k á  o u t g o i n g  m o b i l i t a

Mieresová Adriána, University of Leuven,
Kicková Kristína, University of Bergen,
Vančová Jana, University of Bergen,
Simanová Jana, Karlova univerzita v Prahe,
Polák Martin, Ludwig Maximilians Universität Munchen,
Námerová Andrea, Uniwersytet Jagiellonski, Krakow,

S o k r a t e s / E r a s m u s  –  P e d a g o g i c k á  m o b i l i t a

Mgr. Renáta Kišoňová, PhD., Maribor, Slovinsko
Prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc., Uludag Universitesi, Bursa, Turecko
Prof. PhDr. Mária Novotná, CSc., Uludag Universitesi, Bursa, Turecko

V y s l a n í  š t u d e n t i

Mgr. et Mgr. Michal Lipták, Jagellonian university Krakow, Erazmus (PhD)
Mgr. Marek Drimaj, The National and Kapodistrian University of Athens (PhD)
Katarína Horáčková Jagellonian university Krakow, Erazmus (Bc)

V y c e s t o v a n i a  z a m e s t n a n c o v  d o  z a h r a n i č i a

Katedra Meno a priezvisko Začiatok Koniec Štát Mesto
KKA Kuzmová Klára 25. 4. 2012 30. 4. 2012 DE Berlín

KE Rusnák Peter 9. 5. 2012 11. 5. 2012 PL Varšava

KKA Novotná Mária 25. 4. 2012 30. 4. 2012 DE Berlín

KKA Kuzmová Klára 7. 5. 2012 12. 5. 2012 TR Bursa

KKA Novotná Mária 7. 5. 2012 12. 5. 2012 TR Bursa

KKJ Juríková Erika 25. 5. 2012 30. 5. 2012 AT Viedeň

KKJ Sipekiová Nicol 25. 5. 2012 30. 5. 2012 AT Viedeň

KKJ Karabová Katarína 25. 5. 2012 30. 5. 2012 AT Viedeň

KKJ Juríková Erika 10. 4. 2012 14. 4. 2012 CZ Praha

KKJ Juríková Erika 21. 5. 2012 25. 5. 2012 AT Viedeň

KKJ Sipekiová Nicol 21. 5. 2012 25. 5. 2012 AT Viedeň

KKJ Karabová Katarína 21. 5. 2012 25. 5. 2012 AT Viedeň

KHI Dobrotková Marta 10. 4. 2012 14. 4. 2012 CZ Praha

KHI Labanc Peter 21. 5. 2012 25. 5. 2012 AT Viedeň

KKA Hrnčiarik Erik 5. 7. 2012 14. 7. 2012 IT Florencia

KKA Novotná Mária 25. 7. 2012 29. 8. 2012 DE Frankfurt a/Main
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KKA Novotná Mária 24. 9. 2012 26. 9. 2012 CZ Dobřany

KHI Rábik Vladimír 7. 10. 2012 28. 10. 2012 IT Rím

KKA Marek Miloš 7. 10. 2012 28. 10. 2012 IT Rím

KKJ Juríková Erika 6. 11. 2012 8. 11. 2012 CZ Olomouc

KHI Dobrotková Marta 6. 11. 2012 8. 11. 2012 CZ Olomouc

KDaTU Dzurňáková Zuzana 8. 10. 2012 13. 10. 2012 CZ Olomouc

KKA Novotná Mária 13. 11. 2012 17. 11. 2012 AT Viedeň

KFI Trajtelová Jana 30. 10. 2012 6. 11. 2012 US Rochester, NY

KKJ Juríková Erika 12. 12. 2012 16. 12. 2012 AT Innsbruck

KKJ Sipekiová Nicol 12. 12. 2012 16. 12. 2012 AT Innsbruck

KKJ Juríková Erika 27. 11. 2012 2. 12. 2012 CZ Praha

Pozvané prednášky

▶ Mgr. Anton Vydra, PhD.: Pojem fenomenológie v Bachelardovej filozofii vedy a v jeho poetikách. 
Príspevok na konferencii Historická epistemologie Gastona Bachelarda, Kabinet pro studium vědy, 
techniky a společnosti při Filosofickém ústavu AV ČR, Praha, 13. 4. 2012.

▶ Prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD.: Účasť na medzinárodnom seminári The role of the social par-
tners a na konferencii Europeal Social Conference 2012, 8. – 9. 11. 2012.

▶ Mgr. Mário Schwarz, PhD.: Aktivity učiteľských odborov – rodové stereotypy a rodová segregácia 
na trhu práce, Belgicko, Brusel.

▶ Mgr. Jana Trajtelová, PhD.: Prednáška na výročnej filozofickej konferencii SPEP (Society for Pheno-
menology and Existential Philosophy), Rochester, NY, USA, 30. 10. 2012 – 6. 11. 2012

▶ Mgr. Erika Juríková, PhD.: Pozvaná prednáška na Masarykovej univerzite v Brne Latinská baroko-
vá literatúra z prostredia historickej Trnavskej univerzity a jej význam pre rozvoj  vedy a literatúry 
na území dnešného Slovenska, 1. 11. 2012.

▶ Mgr. Jozef Kordoš, pozvaná prednáška The short rule of Didius Iulianus in the account of Cassius 
Dio and the parallel accounts of Herodian and Historia Augusta v Institut für Alte Geschichte und 
Altertumskunde Papyrologie und Epigraphik, Viedeň, 12. 1. 2012.

Konferencie

▶ Doc. PhDr. Erika Brtáňová, PhD.: Vystúpenie na medzinárodnej vedeckej konferencii Slavjanskije 
jazyki i kuľtury v sovremennom mire; organizátor Lomonosova univerzita, Moskva (Ruská federácia) 
21. – 24. 3. 2012

▶ Doc. PhDr. Erika Brtáňová, PhD.: Vystúpenie na medzinárodnej vedeckej konferencii Slovenský ja-
zyk a kultúra v menšinovom prostredí, organizátor Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békeš-
ská Čaba (Maďarsko), 15. – 16. 11. 2012.

▶ Doc. PhDr. Erika Brtáňová, PhD.: Vystúpenie na medzinárodnej vedeckej konferencii Diskurzivita 
literatury 19. století v česko-slovenském kontextu, organizátor Jihočeská univerzita České Budějo-
vice, Bořetice (ČR) 29. 11. 2012

▶ Prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc.: Ženy v politice (1890 – 1938). Mezinárodní konference k pří-
ležitosti 100. výročí zvolení první ženy do českého zemského sněmu. Miesto konania: Poslanecká 
sněmovna Parlamentu České republiky, bývalé Zemské gubernium, Sněmovní 1, Praha 1, 24. – 25. 
5. 2012.
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▶ Prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc: Bibliotheca Antiqua; medzinárodná konferencia, Olomouc, Ar-
cibiskupské múzeum, 7. – 8. 11. 2012.

▶ Prof. PhDr. Silvia Gáliková, CSc.: Kúzelná krajina myšlienok; medzinárodná konferencia Kognice 
a umělý život XII., máj 2012, Průhonice, Praha.

▶ Prof. PhDr. Silvia Gáliková, CSc.: Od pojmu k ilúzii vedomia; Seminár Česko-slovenskej analytickej 
filozofie, Třešť, Česká republika, september 2012.

▶ Prof. PhDr. Silvia Gáliková, CSc.: In the Wonderland of Conscious Will, 1st Conference in Cogniti-
ve science – Consciousness and Volition, Deaprtment of Cognitive science, Jagiellonian University, 
Krakow, Poland, september 2012.

▶ Doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.: prezentácia referátu Visual Cults of Saints between the Kingdoms of 
Hungary and Poland – the Case of Medieval Spiš (1412 – 1526) na konferencii Cuius patrocinio tota 
gaudet regio. Saints’ Cults and the Dynamics of Regional Cohesions, Dubrovník, Chorvátsko. 

▶ Doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.: prezentácia referátu Visions and Apparitions in the Late Medieval Pic-
torial Hagiography of Slovakia na konferencii Visions v Rijeke, Chorvátsko.

▶ Doc. PhDr. Peter Halama, PhD.: účasť na medzinárodnej konferencii The future of logotherapy. In-
ternational Congress of logotherapy research and training institutes. Viedeň, Rakúsko.

▶ Doc. PhDr. Peter Halama, PhD.: III. česko-slovenská konference o logoterapii: Vztahy, které uzdravují, 
Praha, ČR.

▶ Doc. PhDr. Eva Naništová, PhD.: III. česko-slovenská konference o logoterapii: Vztahy, které uzdravu-
jí, Praha, ČR.

▶ Doc. PhDr. Eva Naništová, PhD.:aktívna účasť na medzinárodnej konferencii The future of logothe-
rapy. International Congress of logotherapy research and training institutes. Viedeň, Rakúsko.

▶ Mgr. Mária Dědová, PhD.: aktívna účasť na 1. Konferencii Pozitívnej psychologie, Brno, ČR.
▶ Doc. PhDr. Eva Klčovanská, PhD.: aktívna účasť na konferencii Mládež a hodnoty. Výchova k hodno-

tám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti, Olomouc, ČR
▶ Mgr. Erika Juríková, PhD.: účasť na konferencii Bibliotheca Antiqua. Prednesený príspevok Kronika 

pezinského kapucínskeho kláštora z 18. storočia, Olomouc, ČR, 6. – 8. 11. 2012.
▶ Dr. Erika Juríková: účasť na konferencii Latin, National Identity and the Language Question in Cen-

tral Europe. Prednesený príspevok Multilanguage works of the  Hungarian scientist Matthias Bel, 
Boltzmannov Institut, Innsbruck, Rakúsko, 12. 12. – 16. 12. 2012.

▶ Mgr. Nicol Sipekiová, PhD.: účasť na konferencii Latin, National Identity and the Language Questi-
on in Central Europe. Prednesený príspevok Language Culture with insight to Latin and Vernacu-
lar Languages according to a handbook of elementary stylistics (Syntaxis ornata, Tirnaviae 1773), 
Boltzmannov Institut, Innsbruck, Rakúsko, 12. 12. – 16. 12. 2012.

▶ Prof. ThDr. Helena Hrehová, PhD.: Changes in understanding of Values in the field of Social Rela-
tions in the Period of bringing different cultures together and separation of Personal Rights from 
morality. Príspevok prezentovaný na medzinárodnej vedeckej konferencii vo Warszawe 10. 5. 2012.

▶ Doc. Dr. theol. Alžbeta Dufferová, PhD.: Aristoteles o duši: jej podstata, možnosti vývoja a posmrtnej 
existencie.  Prednáška na konferencii Sdružení učitelů filosofie na teologických fakultách „Nesmr-
telnost lidské duše“. Praha: KTF UK, 3. – 4. 9. 2012.

▶ Doc. Dr. theol. Alžbeta Dufferová, PhD.: The Tendency of Liberal Democracies to justify Moral Di-
sorders as Matters for Individual’s Conscience. Príspevok na medzinárodnej vedeckej konferencii vo 
Warszawe 10. 5. 2012.

▶ Mgr. Peter Rusnák, PhD.: Podstawowe zasady komunikacji publicznej we współczesnej edukacji. 
Príspevok na medzinárodnej vedeckej konferencii pod názvom Values and the Public Life vo Wars-
zawe dňa 10. 5. 2012. 

▶ PhDr. Eva Orbanová, PhD.: The Symbolical Power of Medial’s Sphere. Príspevok prezentovaný na me-
dzinárodnej vedeckej konferencii pod názvom Values and the Public Life vo Warszawe dňa 10. 5. 2012. 
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▶ Mgr. Katarína Mária Vadíková, PhD.: Morality of Person Under the Pressure of Public Life. Axiology 
in Praxis. Príspevok prezentovaný na medzinárodnej vedeckej konferencii pod názvom Values and 
the Public Life vo Warszawe dňa 10. 5. 2012.

Zahraničné študijné pobyty

▶ Doc. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.: 7. 10. 2012 – 28. 10. 2012, študijný pobyt v rámci riešenia projektu 
VEGA Monumenta Vaticana Slovaciae vo vatikánskom archíve Archivio Segreto Vaticana.

▶ Doc. Mgr. Miloš Marek, PhD.: 7. 10. 2012 – 28. 10. 2012, študijný pobyt v rámci riešenia projektu 
VEGA Monumenta Vaticana Slovaciae vo vatikánskom archíve Archivio Segreto Vaticana.

▶ Mgr. Erika Juríková, PhD.: 21. – 30. 5. 2012, študijný pobyt vo Viedni v rámci riešenia ESF projektu.
▶ Mgr. Erika Juríková, PhD.: 27. 11. – 1. 12. 2012, študijný pobyt v Prahe v rámci riešenia ESF projektu.
▶ Mgr. Nicol Sipekiová, PhD.: 21. – 30. 5. 2012, študijný pobyt vo Viedni v rámci riešenia ESF projektu.
▶ Mgr. Katarína Karabová, PhD.21. – 30. 5. 2012, študijný pobyt vo Viedni v rámci riešenia ESF projektu.
 

Pedagogické pôsobenie

▶ Prof. ThDr. Helena Hrehová, PhD. prednáša od akad. r. 2010/2011 na Masarykovej univerzite v Brne 
morálnu teológiu pre študentov odborov: história + kresťanská výchova, čeština + kresťanská vý-
chova, občianska náuka + kresťanská výchova.

▶ Mgr. Anton Vydra, PhD.: Poznaň, 12. – 17. 4. 2012, prednáškový pobyt na Teologickej fakulte: Man-
želstvo v chápaní W. Kaspera.

▶ Prof. Dr. Josef Dolista, ThD., PhD.: Poznaň, 20. – 25. 10. 2012, prednáškový pobyt na Teologickej fa-
kulte v Poznani: Islám a víra v pojetí W. Kaspera.

▶ Prof. Dr. Josef Dolista, ThD., PhD.: Poznaň, 8. – 13. 12. 2012, prednáškový pobyt na Teologickej fakul-
te v Poznani: Islám a víra v pojetí W. Kaspera.

▶ Prof. Dr. Josef Dolista, ThD., PhD.: Poznaň, 22. – 28. 3. 2012, prednáškový pobyt na Teologickej fakul-
te v Poznani: Manželství v pojetí W. Kaspera.

Prijatia

P e d a g ó g o v i a  p r i j a t í  v  r á m c i  N Š P

▶ Doc. Adam Swiezynski, Cardinal Stefan Wyszynski University, Warsaw, PL.

P e d a g ó g o v i a  p r i j a t í  v  r á m c i  L P P/ E r a s m u s

▶ Dr. U. Oğuzhanoğlu, Pamukkale University, Denizli, Turecko; 3. 5. 2012, Prednáška: Early Bronze Age 
in Western Anatolia.

▶ Dr. C. Daşbacak, Pamukkale University, Denizli, Turecko; 3.5.2012, Prednáška: The dam around of 
Stratonıkeıa and terrıtorıum. 

▶ Dr. M. Okunak, Pamukkale University, Denizli, Turecko; 3. 5. 2012, Prednáška: The northeast necro-
polis of Laodikeia. 
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P e d a g ó g o v i a  p r i j a t í  m i m o  m o b i l í t

▶ Prof. Anthony Steinbock, Southern Illinois University v Carbondale, USA.
▶ Dr. Richard Gray, Cardiff University, GB.
▶ Prof. Stanislav Kirschbaum, York University, Glendon College, Toronto (Kanada).
▶ Dr. K. Domżalski, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa; 14. 11. 2012, prednáška: Helenis-

tické pramene a včasná etapa produkcie terry sigillaty.

Z a h r a n i č n é  p r a c o v n é  c e s t y  m i m o  m o b i l í t

▶ Prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD.: The role of the social partners: Vital stabilizing factor of old–fas-
cioned concept? Medzinárodný seminár, 18. – 19. 4. 2012, Viedeň, Rakúsko.

▶ Prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD.: Europeal Social Conference 2012. Medzinárodná konferencia 
8. – 9. 11. 2012, Nicosia, Cyprus.

▶ PhDr. Tomáš Jahelka: Masaryk a 1. ČSR v prejavoch a článkoch Jozefa Tisu v rokoch 1918–1938. 
Medzinárodný seminár T. G. Masaryk a první republika, 5. a 6. 11. 2012, Hodonín, Česká republika.

▶ Mgr. Radka Brhlíková, PhD.: Odborný seminár, Európsky parlament, Dvor audítorov, Eur. komisia 
a Eur. rada od 24. 9 do 28. 9. 2012, Brusel, Belgicko. 

V y s l a n í  p e d a g ó g o v i a  –  L P P/ E r a s m u s

▶ Prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc., 7. – 12. 5. 2012, Uludag University, Bursa. Prednášky: Militärwe-
sen in der Bronzezeit; Entwicklung der Vollgriffschwerter in Mitteleuropa; Gesellschaft und Wirts-
chaft im Gebirgsland der Badener Kultur. Exkurzia, rokovanie o ďalšej spolupráci.

▶ Prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc., 7. – 12. 5. 2012, Uludag University, Bursa. Prednášky: The Roman 
fort at Iža and its position on the North–Pannonian frontier; Terra sigillata in barbaricum – beyond 
the northern frontiers of Pannonia and Noricum; Pottery from the earth–and–timber fort at Iža, the 
bridgehead of Brigetio, Pannonia. Exkurzia, rokovanie o ďalšej spolupráci. 

V y s l a n í  p e d a g ó g o v i a  –  S A I A

▶ Dr. pril. Erik Hrnčiarik, 1. 9. – 31. 12. 2012, Viedenská univerzita, Rakúsko. Akcia Rakúsko–Sloven-
sko: Štipendiá pre postdoktorandov; Výskum antickej architektúry. 

P r i j a t í  š t u d e n t i

▶ Izabela Agata Fronczek, Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, PL (PhD), NŠP
▶ Cristina Gomez Gonzales, Universita Salamanca, Erasmus – ZS 11/12
▶ Nerea Garcia Salvador, Universita Salamanca, Erasmus – ZS 11/12
▶ M. Çoban, 1. 10. – 31. 12. 2012, Pamukkale University, Denizli, Turecko, Erasmus – ZS 11/12
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V y s l a n í  š t u d e n t i

▶ Mgr. et Mgr. Michal Lipták, Jagellonian university Krakow, Erazmus (PhD)
▶ Mgr. Marek Drimaj, The National and Kapodistrian University of Athens (PhD)
▶ Katarína Horáčková Jagellonian university Krakow, Erazmus (Bc)
▶ Adriana Meyersová, Katholieke Universiteit Leuven, Belgicko, Erazmus (Bc)
▶ Alžbeta Remencová, American University in Bulgaria, Bulgaria, Erazmus (Bc)
▶ Ondrej Šprlák, American University in Bulgaria, Bulgaria, Erazmus (Bc)
▶ Juraj Chorvatovič, American University in Bulgaria, Bulgaria, Erazmus (Bc)
▶ Mgr. Marián Gliganič, Jagellonian university Krakow, CEEPUS, kategória freemover, Inštitút Mysle-

nia  Józefa Tischnera v Krakowe.  1. 2. – 30. 4. 2012.
▶ Mgr. Radka Gábrišová, University of Warsaw, Warsaw, SAIA – štipendium na základe bilaterálnych 

dohôd vlád na jazykový kurz v lete 2012: 27. 7. 2012 – 25. 8. 2012.
▶ Mgr. Marián Gliganič, Jagellonian university Krakow, SAIA – štipendium na základe bilaterálnych 

dohôd vlád na výskumný pobyt pre doktorandov v školskom roku 2012/2013 – zimný semester, 
od 1. 10. 2012 do 31. 10. 2012. Erazmus (PhD)

▶ Mgr. Radka Gábrišová, Jagellonian university Krakow, SAIA – štipendium na základe bilaterálnych 
dohôd vlád na výskumný pobyt pre doktorandov v školskom roku 2012/2013 – zimný semester, 
od 1. 10. 2012 do 31. 10. 2012. Erazmus (PhD)

▶ Mgr. Ondrej Čechvala, University of Wien, CEEPUS, kategória Short Term Student Program – Politi-
ka a etika v európskom kontexte. 1. 11. – 30. 11. 2012 (PhD)

▶ Mgr. Zuzana Blažeková, Univerzita, Zagreb, CEEPUS, kategória Short Term Excursion, 31. 8. 2012 – 
10. 9.2012 (PhD)

▶ Martin Polák, Ludwig Maximilian University of Munich, Erazmus (Bc)
▶ Jana Vančová, Univeristy of Bergen, Erazmus (Mgr)
▶ Kristina Kicková, Univeristy of Bergen, Erazmus (Mgr)
▶ Mgr. Kristína Kučeráková, 1. 1. – 31. 3. 2012, ELTE Budapešť, Maďarsko, Študijný pobyt na základe 

bilaterálnej dohody medzi MR a SR., SAIA (PhD)
▶ Mgr. Kristína Kučeráková, 29. 10. – 8. 12. 2012, Univerzita Kolín n/R., Nemecko, Národný štipendijný 

program, SAIA (PhD)

Z a h r a n i č n é  p r a c o v n é  c e s t y  m i m o  m o b i l í t

▶ Mgr. Kristína Kučeráková, 16. – 21. 9. 2012, aktívna účasť na medzinárodnej konferencii Association 
Internationale pour l‘Histoire du Verre (AIHV 19) v Pirane, Slovinsko.

Medzinárodné projekty

▶ Doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.: Spolupráca na medzinárodnom projekte, ktorý koordinuje Institut na-
tional d‘histoire de l‘art, Paris za účasti Ústavu dejín umenia SAV Transferts et circulations artisti-
ques en Europe à l’époque gothique (XIIe – XVIe siécles), Institut national d’histoire de lşart, Paris, 
vyvrcholila prezentáciou dosiahnutých výsledkov na konferencii Les transferts iconographiques 
et stylistiques à l’époque gothique, Liège, Belgicko, 16. 11. 2012 formou referátu Iconography and 
Styles between Lübeck and Košice around 1450, Liège, Belgicko, 16. 11. 2012.

▶ Katedra etiky a morálnej filozofie FF TU už 4. rok spolupracuje s Filozofickou fakultou Univerzity 
kardinála Stefana Wyszynskiego vo Varšave na medzinárodnom vedeckom projekte Human Rights: 
Values and the Public Life. 
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▶ Magical Gems and Related Objects in the Visegrad Countries (Medzinárodný višegrádsky fond, 
Standard Grants ID 21120145), koordinátor projektu: Museum of Fine Arts, Budapest, spolurieši-
teľka: prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.

▶ Prähistorische Bronzefunde, projekt UNESCO, koordinátor J. W. Goethe Universität, Frankfurt/
Main, spoluriešiteľka: prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc.

▶ Der Tempelbezirk des Jupiter Optimus Maximus auf dem Pfaffenberg/Carnuntum, vedúci projektu 
Prof. Dr. Werner Jobst

▶ Das Palastmosaik von Konstantinopel/Istanbul, spoluriešiteľ: Prof. Dr. Werner Jobst.
▶ Die römischen und frühbyzantinischen Mosaiken aus Ephesos, spoluriešiteľ Prof. Dr. Werner Jobst.
▶ Die frühchristliche Basilika am magnesischen Tor in Ephesos, spoluriešiteľ Prof. Dr. Werner Jobst.
▶ EUROPLAT – European Network for Psychology Learning and Teaching. Katedra psychológie TU 

v Trnave je už tretí rok súčasťou medzinárodného projektu Europlat (No. 155981-LLP-1-2009-UK-
ERASMUS-ENWA), medzinárodnej siete katedier psychológie, ktorá sa snaží o podporu a rozvoj 
kvality výučby psychológie na vysokých školách. Jedným z cieľov Europlatu je aj podnietiť lokálnu 
diskusiu o kľúčových témach vysokoškolského vzdelávania v jednotlivých krajinách. Katedra pri-
pravila webovskú stránku, ktorá by chcela byť platformou na zdieľanie skúseností, výmenu názorov 
a diskusiu k daným témam medzi vysokoškolskými učiteľmi psychológie a študentmi psychológie. 
Stránka vytvára priestor pre uverejňovanie rôznych dokumentov, blogov, diskusných príspevkov 
a ďalších materiálov súvisiacich s témou výučby psychológie na vysokých školách. Stránka je otvo-
rená príspevkom od vyučujúcich aj študentov. Katedra psychológie FF TU funguje ako koordinujú-
ce pracovisko projektu pre Slovenskú republiku. Riešiteľmi na katedre sú doc.  PhDr. Peter Halama, 
PhD., PhDr. Marián Špajdel, PhD. a Mgr. Peter Žitný, PhD.. Riešitelia sa aktívne zúčastnili na konfe-
rencii Europlat 2012 European Psychology Learning and Teaching Conference (Vilnius, Litva).

Členstvá v zahraničných grémiách, radách a redakciách

prof. Dr. Josef Dolista, ThD., PhD.
Člen redakčnej rady časopisu Teologická reflexe, Evangelická teologická fakulta, UK, Praha
Člen redakčnej rady časopisu ČAS, vydává Masarykovo demokratické hnutí 
Člen redakčnej rady časopisu Homiletisch – Liturgisches Korrespondentzblatt – Neue Folge
Člen redakčnej rady časopisu Humanum, Varšava, Poľsko
Člen redakčnej rady časopisu Historická sociologie, Praha, Česká republika

doc. Mgr. et Mgr. Andrej Démuth, PhD.
Člen redakčnej rady časopisu Humanum, Varšava, Poľsko
Člen redakčnej rady časopisu Kaygi, Turecko 

doc. Dr. theol. Alžbeta Dufferová, PhD.
Členka a 2. zástupkyňa predsedníctva Vereinigung für Katholische Sozialethik in Mitteleuropa so síd-
lom vo Viedni.

Mgr. Anton Vydra, PhD.
Člen Société internationale Michel Henry, Francúzsko

prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc.
Členka redakčnej rady Povijestni zborník, Filozofičeski fakultet Osijek, Croatia
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prof. PhDr. Pavol Petruf, CSc.
Člen medzinárodného výboru organizácie L’association des Amis de Maurice Baumont

doc. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
Člen Commision Internationale pour l’Histoire des Villes (International Commision for the History of 
Towns / Internationale Kommision für Städtegeschichte), Luxembourg

Dr. h. c. Prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc.
Čestný člen Commision Internationale pour l’Histoire des Villes (International Commision for the His-
tory of Towns / Internationale Kommision für Städtegeschichte), Paris

prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD.
Člen Canadian Association of Slavists 

Mgr. Mária Kozelková, PhD.
Členka edzinárodnej pracovnej skupiny Montessori terapie pri Akadémii vývinovej rehabilitácie so 
sídlom v Mníchove, Nemecko

doc. PhDr. Peter Halama, PhD.
Člen European Association for Personality Psychology
Člen International Association for Psychology of Religion

PhDr. Marián Špajdel, PhD.
Člen C.I.A.N.S. (Collegium Internationale Activitatis Nervosae Superioris)

prof. PhDr. Zora Rusinová, PhD.
Členka medz. komisie ESSL AWARD ART CEE 2011 - pri Muzeum ESSL Klosterneuburg, Rakúsko

doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.
Člen ICOM, International Council of Museums
Člen Research Institute for Art History of the Hungarian Academy of Sciences, Budapešť
Člen redakčnej rady časopisu Artium Quaestiones, Poľsko
Člen redakčnej rady časopisu Arts, Švajčiarsko
Člen – korešpondent Maďarskej archeologickej a umeleckohistorickej spoločnosti, Budapešť, Maďarsko
Člen External Counselling Body, Research Institute for Art History of the Hungarian Academy of Sci-
ences, Budapešť

XI.  Systém kvality

Fakulta je zapojená v systéme riadenia kvality podľa modelu CAF ako súčasť TU. V univerzitnom tíme 
CAF sú zapojení aj členovia akademickej obce fakulty. V rámci uplatňovania tohoto modelu sa už štyri 
roky analyzujú všetky manažérske procesy a komplexne sa sleduje spokojnosť zamestnancov. Fakulta 
taktiež trvale sleduje spokojnosť vlastných študentov s podmienkami na fakulte. Výsledky dotazní-
kových prieskumov preukázali prevládajúcu spokojnosť medzi zamestnancami aj medzi študentmi. 
Identifikované problematické momenty sú predmetom priebežného riešenia a nápravy. Fakulta zriadi-
la taktiež banku námetov a pripomienok pre študentov a zamestnancov. 



Kvalita tvorby a dodržiavania rozpočtu je daná presnými pravidlami jeho tvorby a čerpania, s ktorý-
mi sú oboznámení všetci riadiaci pracovníci fakulty. Motivácia k získavaniu finančných prostriedkov 
prostredníctvom grantovej, publikačnej a umeleckej činnosti je podporovaná formou mimoriadnych 
odmien za získanie grantu a analogickými pravidlami prideľovania osobných ohodnotení.

Fakulta každoročne sleduje a analyzuje aj externé kvalitatívne hodnotenie nezávislou ratingovou 
agentúrou ARRA.

K o n t a k t n é  ú d a j e
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