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Štúdium
 Na bakalárskom stupni sa štúdium 

zameriava predovšetkým na zvládnutie 
gramatiky jazyka a na preklad a výklad diel 
predpísaných antických autorov (Caesar, 
Salustius, Cicero, Ovidius, Vergilius). 
Postupuje sa pritom od základného, 
morfologického jazykového plánu (prvý rok) 
cez syntax (druhý rok) k vyššej jazykovej 
úrovni, ktorou je štylistika (tretí rok štúdia). 

 Študent počas štúdia magisterského stupňa 
prehlbuje svoje poznatky z latinského jazyka 
na úroveň synchrónneho a diachrónneho 
charakteru, taktiež si prehlbuje poznatky z 
politických a kultúrnych dejín antického 
Grécka a Ríma a okrem toho z reálií grécko-
rímskej civilizácie a jej recepcie v Európe. 
Špecifikom trnavského študijného programu 
je zameranie na novolatinské písomníctvo, 
predovšetkým na literárnu produkciu s 
úzkymi vzťahmi k územiu dnešného 
Slovenska, a to ako v období renesancie, 
tak i v obdobiach neskorších (predovšetkým 
barok) . 



Vedecko-výskumná činnosť katedry

 Sambucus
 Katedrové periodikum, ktoré poskytuje 

priestor širšej odbornej verejnosti na 
publikovanie prác v rôznych disciplínach vied 
o antickom staroveku, medievalistiky a 
neolatinistiky.

 Scrinium Latino-Slovacum
 Hlavným a dlhodobým vedeckým zámerom Katedry 

klasických jazykov TU je výskum a zhromažďovanie 
tyrnavík – diela z produkcie pôvodnej Trnavskej 
univerzity (1635-1777). Edičný rad Scrinium Latino –
Slovacum sa však neobmedzuje len na tyrnaviká, ale 
kladie si za cieľ sprístupňovať modernému čitateľovi 
významné diela novolatinského písomníctva z obdobia 
renesancie a baroka s väzbami na územie dnešného 
Slovenska.

 BACH
 Z dlhodobých výskumných zámerov na tomto 

mieste uvádzame momentálne prerušený, 
hlavne prekladateľský projekt Bibliotheca 
Antiqua Christiana, ktorý si kladie za cieľ 
predstaviť kresťanskú spisbu staroveku širšej 
verejnosti a to nielen ako súčasť základov, na 
ktorých spočíva moderná európska 
vzdelanosť, ale aj ako pozoruhodný zdroj 
poučenia a inšpirácie pre dnešok.



Okalianum

 Seminárna knižnica Okalianum 
poskytuje veľmi dobré predpoklady pre 
štúdium i vedecké bádanie. Zbierka je 
jedinečná v oblasti klasickej filológie 
množstvom zozbieraného materiálu, 
obsahuje viac ako 7000 knižničných 
jednotiek, ktoré sú rozdelené na 
grécku a latinskú časť – texty, preklady 
a vedecké publikácie aj z príbuzných 
odborov ako je história, filozofia, 
kunsthistória, časť obsahujúcu 
slovníky a encyklopédie, gramatiky a 
časť týkajúca sa novolatinského 
písomníctva. 
Knižné tituly sú prístupné pre 
výskumných pracovníkov z oblasti 
filológie, histórie, kunsthistórie, 
filozofie, etiky a i., rovnako pre 
študentov uvedených odborov aj laickú 
verejnosť či záujemcov o antickú 
vzdelanosť a kultúrne a literárne dejiny 
nášho geografického priestoru.



Exkurzie

 Katedra klasických 
jazykov každoročne 
organizuje odborné 
exkurzie do miestnych i 
zahraničných lokalít 
zaujímavých z pohľadu 
výskumu antického 
kultúrneho dedičstva. V 
centre záujmu sú lokality 
Iža, Komárno, Rusovce –
Gerulata, Carnuntum, 
Budapešť – Aquincum, 
Rím.



Najnovšie publikácie

V ostatnom čase vydali členovia katedry zaujímavé publikácie a viaceré sú v tlači


