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1 Úvod

Výročná správa za rok 2013 podáva prehľad a informácie o činnosti a najdôležitejších dosiahnutých výsled-
koch. Správa sa sústreďuje na okruhy, ktoré sú pre hodnotenie úrovne fakulty a univerzity najdôležitejšie: 
na  kvalitnú vzdelávaciu činnosť,  vedecko-výskumnú prácu pedagógov a  zamestnancov, zahraničné mo-
bility študentov a pedagógov vrátane ich výskumných študijných pobytov, hospodárenie fakulty a rozvoj 
vedecko-informačných technológií a vybavenosť celého pracoviska. 

Záujem o štúdium na Filozofickej fakulte nebol vo vykazovacom období vysoký, čo však pripisujeme nižším 
populačným ročníkom, no zásluhou externého štúdia si fakulta udržala pomerne rovnaký počet študentov. 
Vysokému záujmu verejnosti sa teší študijný program psychológie a aj študijný program politológie. Fakul-
ta umožňuje záujemcom o štúdium vzdelávať sa nielen v dennej forme štúdia, ale už druhý rok poskytuje 
vzdelávanie aj v externej forme štúdia v študijných programoch psychológia, filozofia a história. Fakulta už 
niekoľko rokov umožňuje v niekoľkých programoch aj celoživotné vzdelávanie. Vizitkou zabezpečovania 
kvalitného vzdelávania na Filozofickej fakulte je aj prednášková činnosť významných odborníkov – hostí 
prof. Petra Gärdenforsa z Univerzity v Lunde a prof. Timothy Williamsona z Oxfordskej univerzity na Ka-
tedre filozofie.

Súčasťou zabezpečovania kvalitného vzdelávania je permanentné zvyšovanie kvalifikačnej štruktúry peda-
gógov fakulty. V roku 2013 sme mali právo uskutočňovať kvalifikačné konania v dvoch odboroch 2.1.1 sys-
tematická filozofie a v odbore 2.1.9 slovenské dejiny. V odbore 2.1.9 Slovenské dejiny sa na fakulte uskutoč-
nilo jedno úspešné vymenúvacie konanie a boli otvorené tri habilitačné konania – jedno v odbore Slovenské 
dejiny a dve v odbore Systematická filozofia. Ďalším skvelým ukazovateľom sú počty získaných projektov 
z vedeckej a edukačnej agentúry MŠ SR VEGA a KEGA, ako aj ukončenie projektu z ESF Inovatívne formy 
vzdelávania. Filozofická fakulta TU zavŕšila  projekt podaním akreditačných spisov a aj získaním akreditácie 
nových študijných programov Kognitívne štúdiá a Medievalistika, v študijnom programe Kognitívne štúdia 
aj prijala študentov na štúdium. Filozofická fakulta naďalej pokračovala v projekte ESF Virtuálna univerzita. 

Žiaľ, pracovníkom fakulty sa nepodarilo získať projekty z  agentúry APVV, na  niektorých iba participuje 
a rovnako sa  nedarí získať zahraničný projekt, fakulta zaznamenáva iba participáciu, jedinou lastovičkou 
zásluhou Katedry klasickej archeológie bol projekt cezhraničnej spolupráce HUSK Bezhraničná antikvita.

Dôležitou súčasťou výročnej správy je vedecko-výskumná činnosť pedagógov. Vyzdvihnuté sú niektoré re-
prezentatívne výstupy pedagógov a na záver správy je sumár jednotlivých výstupov tak, ako sú zazname-
nané v  Bibliografickej registrácii od  publikovaných monografií v  zahraničí, domácich monografií, vedec-
kých štúdií, konferenčných príspevkov, vysokoškolských učebníc a textov až po recenzie a odborné články. 
V porovnaní s predchádzajúcim rokom fakulta zaznamenala nárast v plnení vedecko-výskumných úloh, čo 
sa prejavilo v prírastkoch počtu vykazovaných položiek celkovo o 97 viac. Len v počte vykazovaných mono-
grafických prác je zaznamenaný nárast o 34 údajov.

Výsledky, ktoré Filozofická fakulta TU prezentuje za rok 2013 vo výročnej správe sú dôkazom, že všetci 
pracovníci sa snažia udržať kvalitu svojej vzdelávacej inštitúcie tak, aby obstála v konkurečnom priestore 
vysokoškolských pracovísk a nezľavila zo svojich nárokov a držala sa svojich zásad zakotvených v preambule 
Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave.

prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc.
dekanka
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2 Profil Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Je len málo miest, kde sa snúbi história mesta s tradíciou univerzitného vzdelávania tak výrazne ako v Trna-
ve. Okrem skutočnosti, že Trnava sa môže pýšiť titulom najstaršieho slobodného kráľovského mesta na úze-
mí Slovenska (r. 1238) s množstvom vzácnych kultúrnych pamiatok i históriou kultúrneho a náboženského 
centra krajiny, dôležitou črtou života mesta je, že už od prvej polovice 17. storočia je Trnava uznávaným 
univerzitným centrom s množstvom vedeckých, kultúrnych a spoločenských ustanovizní, čo sa prejavuje 
tak na zachovalej historickej architektúre, ako i na súčasnom duchu mesta. 

Filozofická fakulta bola konštitutívnou súčasťou historickej Trnavskej univerzity, ktorá patrila už od dôb 
svojho založenia (r. 1635) medzi najvýznamnejšie vzdelávacie inštitúcie pôsobiace na území dnešného Slo-
venska. Obnovená Trnavská univerzita (r. 1992) tak nadväzuje na geografickú históriu a ideovú tradíciu, 
duchovné hodnoty a kresťanskú kultúru jednej z najstarších univerzít strednej Európy.

Filozofická fakulta je jednou zo zakladajúcich fakúlt dnešnej Trnavskej univerzity a k jej významným at-
ribútom patrí historická kontinuita a akademická identita s pôvodnou Trnavskou univerzitou. Základným 
poslaním fakulty, na ktorej v súčasnosti pôsobí deväť katedier, je kresťansky orientované univerzitné vzde-
lávanie a rozvoj vedy a výskumu vo filozofických, humanitných, spoločenských vedách a vedách o umení. 
V  rámci jednotlivých vedných odborov sú výsledky bádaní prezentované v periodikách Acta Philosophica 
Tyrnaviensia, Acta Moralia Tyrnaviensia, Sambucus, Acta Psychologica Tyrnaviensia, Studia Historica Tyrna-
viensia, Anodos a Studia doctoralia Tyrnaviensia. Vedeckovýskumná činnosť sa realizuje najmä formou vý-
skumných projektov a grantových úloh. Medzinárodnú spoluprácu fakulta rozvíja nielen formou mobilít, 
výskumnej spolupráce a prednášok zahraničných pedagógov, ale aj prostredníctvom semestrálnych kurzov 
pre zahraničných študentov. Súčasťou ďalších foriem vzdelávania je i postgraduálne štúdium a spolupráca 
s Univerzitou tretieho veku.

Štúdium na Filozofickej fakulte prebieha vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania kreditovým 
systémom štúdia (ECTS). V prvom stupni štúdia (bakalárske štúdium) v študijných odboroch dejiny a teória 
umenia, etika, filozofia, história, klasická archeológia, klasické jazyky, politológia, psychológia a sociológia. 
V druhom stupni štúdia (magisterské štúdium) v študijných odboroch dejiny a teória umenia, etika, filo-
zofia, história, klasická archeológia, klasické jazyky, kognitívne štúdiá, psychológia, politológia a v treťom 
stupni štúdia (doktorandské štúdium) v programoch etika a morálna filozofia, systematická filozofia, so-
ciálna psychológia, slovenské dejiny, dejiny a teória umenia a architektúry a klasická archeológia. Štúdium 
v bakalárskom i magisterskom stupni štúdia prebieha v dennej forme, v externej forme prebieha bakalárske 
štúdium etiky, filozofie,  histórie a  psychológie. Vo všetkých akreditovaných odboroch fakulta umožňuje 
konať rigorózne skúšky a udeľuje titul PhDr. Rozhodnutím MŠ SR fakulta získala právo konať habilitačné 
konania a priznávať titul docent ako i konať inauguračné konania a priznávať titul profesor v príslušných 
vedných odboroch.

Fakulta ponúka svojim študentom ubytovanie, služby univerzitnej knižnice, katedrové knižnice, celý rad 
špecializovaných učební a pracovísk, ako sú videoprezentačné učebne, multimediálne učebne, multifunkč-
nú aulu, pracovisko pre doktorandov, edičné centrum, centrálny IT systém, Modulárny akademický infor-
mačný systém (MAIS), Univerzitné pastoračné centrum, služby psychologickej poradne, univerzitnej jedál-
ne a viacero ostatných podporných služieb.

Filozofická fakulta patrí medzi najvýznamnejšie humanitne orientované pracoviská na Slovensku. O jej vý-
zname svedčí i rozsiahla publikačná činnosť jej vedeckopedagogických pracovníkov, citačný ohlas a početná 
účasť na vedeckých grémiách, redakčných radách, výboroch a komisiách, tak doma ako aj v zahraničí. Trnav-
ská univerzita sa umiestňuje na popredných miestach v hodnotení verejných vysokých škôl a fakúlt vykoná-
vanom Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou (ARRA). V oblasti humanitných vied bola v roku 
2005 na 3. mieste v rebríčku kvality vysokých škôl na Slovensku, pri hodnotení grantových prostriedkov 
na 1 tvorivého pracovníka sa fakulta v roku 2005 a 2006 umiestnila na 4. mieste v rámci 23 slovenských 
fakúlt zaradených do skupiny „Humanitné vedy“. V roku 2006 sa Trnavská univerzita v oblasti humanit-
ných vied umiestnila na 2. mieste, v roku 2007 na 3. mieste, v roku 2008 na 4., v roku 2009 na 3. mieste, 
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v rokoch 2010, 2011 a 2012 na 4. mieste v celkovom hodnotení všetkých slovenských univerzít. V roku 
2013 sa fakulta umiestnila na 6. mieste v rámci skupín svojich odborov, kde sa lepšie umiestnili najmä „fi-
lozoficko-prírodovedné“ fakulty.

Filozofická fakulta sa snaží byť domovom pre tých študentov, ktorým nepostačujú dnes tak preferované 
praktické a užitočné zručnosti ale zaujíma ich skutočne široké a ucelené humanitné vzdelanie, strategické 
myslenie v súvislostiach a majú záujem prežiť roky vysokoškolského štúdia vo výnimočnej komunite vyso-
koškolských pedagógov a študentov, ktorí usilujú o nestranné hľadanie pravdy.

3 Akademické orgány

Akademický senát a jeho činnosť

Z a   z a m e s t n a n e c k ú  č a s ť
Mgr. Katarína Karabová, PhD. (predsedníčka)
doc. ThDr. Alžbeta Dufferová, PhD.
prof. PhDr. Silvia Gáliková, PhD.
Doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.
Mgr. Martin Garek, PhD.
Mgr. Ingrid Štibraná, PhD.
PhDr. Marián Špajdel, PhD.
PhDr. Peter Žitný, PhD.
Mgr. Tomáš Zálešák, PhD.
Dr. phil. Erik Hrnčiarik

Z a   š t u d e n t s k ú  č a s ť
Mário Čopák (Politológia)
Michal Božík (Psychológia)
Tomáš Jančík (Politológia)
Michaela Marková (Etika)
Dana Štrassová (Politológia)

Akademický senát Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v štvrtom roku svojej funkčnej pôsob-
nosti (rok 2013) zasadal celkom štyrikrát na svojich riadnych zasadnutiach a trikrát elektronicky hlasoval, 
pričom elektronické hlasovania boli dodatočne potvrdené na riadnych zasadnutiach. 

Na svojom XVII. riadnom zasadnutí 20. marca 2013 sa prerokovával výročné správy fakulty a senátu za rok 
2012. Schvaľoval dvoch členov senátu za študentskú časť do disciplinárnej komisie a volil svojho predsedu. 
Navrhnutými kandidátmi boli: Mgr. Katarína Karabová, PhD. (Katedra klasických jazykov FF TU) a Mgr. Pe-
ter Žitný, PhD. (Katedra psychológie FF TU). Senátori v tajnom hlasovaní zvolili za predsedníčku Mgr. Ka-
tarínu Karabovú, PhD.

Akademický senát na svojom XVIII. riadnom zasadnutí 30. apríla 2013 schvaľoval výročné správy fakulty 
a senátu o činnosti za rok 2012 a o hospodárení fakulty. Taktiež schválil návrh rozpočtu na rok 2013

Na XIX. riadnom zasadnutí senátu 12. júna 2013 senátori prerokovali a schválili štatút fakulty, organizačný 
poriadok fakulty, jej študijný poriadok a zásady volieb do senátu.

4. decembra 2013 na XX. riadnom zasadnutí senát schválil korešpondenčné hlasovania i návrh zástupcu 
za študentskú časť do prijímacej komisie pre Erazmus. Taktiež schválil bodové hodnotenia pre prijímacie 
konanie a zaoberal sa prípravami volieb, ktoré sa odohrali v dňoch 14. – 15. januára 2014.
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Vedecká rada

P r e d s e d n í č k a  V e d e c k e j  r a d y 
prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc. (dekanka, odbor história)

Č l e n o v i a  V e 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
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)
doc. PhDr. Vladimír Varsík, PhD. (odbor klasická archeológia)
Mgr. Ladislav Tkáčik, PhD. (odbor filozofia)

O s t a t n í  č l e n o v i a  V e d e c k e j  r a d y
prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc. (odbor slovenské dejiny)
prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský, PhD. (odbor teológia, cirkevné dejiny)
prof. PhDr. Ján Grác, DrSc. (odbor psychológia)
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)
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4 Dekanát

D e k a n k a
prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc.
zvolená Akademickým senátom na funkčné obdobie od 1. augusta 2012 do 31. júla 2016

P r o d e k a n i

P r o d e k a n k a  p r e  š t u d i j n é  a   s o c i á l n e  v e c i
Mgr. Erika Juríková, PhD. 
poverená dekanom na výkon funkcie do 30. 4. 2013

P r o d e k a n  p r e  v e d u ,  v ý s k u m  a   z a h r a n i č n é  v z ť a h y
prof. PhDr. Marian Zervan, PhD.
funkčné obdobie od 17. októbra 2012 do 16. októbra 2016

P r o d e k a n  p r e  r o z v o j ,  i n f o r m a č n é  t e c h n o l ó g i e  a   e d i č n ú  č i n n o s ť
Mgr. Ladislav Tkáčik, PhD.
funkčné obdobie od 17. októbra 2012 do 16. októbra 2016
od 1. 5. 2013 poverený zastupovaním prodekana pre študijné a sociálne veci

T a j o m n í č k a  f a k u l t y
Ing. Jana Matejová

S e k r e t a r i á n  d e k a n a
Iveta Čaplová
Ing. Mária Kucharovičová

Kolégium dekana

doc. Mgr. et Mgr. Andrej Démuth, PhD. (vedúci katedry filozofie)
prof. ThDr. Helena Hrehová, PhD. (vedúca katedry etiky)
doc. Mgr. Ivan Chorvát M.A., CSc. (vedúci katedry sociológie)
Mgr. Marcel Martinkovič, PhD. (vedúci katedry politológie)  
prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc. (vedúca katedry klasickej archeológie)   
doc. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. (vedúci katedry histórie)  
PhDr. Marián Špajdel, PhD. (vedúci katedry psychológie) 
prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. (vedúci katedry klasických jazykov)  
prof. PhDr. Marian Zervan, PhD. (prodekan, vedúci katedry dejín umenia)
Mgr. Ladislav Tkáčik, PhD. (prodekan)
Mgr. Erika Juríková, PhD. (prodekanka, do 30. 4. 2013)
Mgr. Katarína Karabová, PhD. (predsedníčka Akademického senátu)

Kolégium dekana sa spravidla schádza pri pracovnom rokovaní raz mesačne počas semestra v nadväznosti 
na predchádzajúce zasadanie Kolégia rektora Trnavskej univerzity v Trnave. V roku 2013 sa uskutočnilo 6 
zasadnutí kolégia.
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5 Pracoviská

Fakulta sa organizačne člení na katedry. Inštitúty a ďalšie pracoviská katedier sú vedeckovýskumnými pra-
coviskami prílušných 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  ď a 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 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.

Kvalifikačná štruktúra 

V roku 2013 mala fakulta v prepočítanom počte 78,24 zamestnancov, z toho 13,39 zamestnancov vo fun-
kcii profesora, 13,25 vo funkcii docenta, 33,84 odborných asistentov s vedecko-akademickou hodnosťou 
CSc. (alebo akademickým titulom PhD.), 3,35 odborných asistentov bez vedecko-akademickej hodnosti CSc. 
(alebo akademického titulu PhD.) .

V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k zvýšeniu celkového počtu zamestnancov fakulty o 1,33 za-
mestnanca v prepočítanom počte. Najvýraznejšie sa zvýšil počet vysokoškolských učiteľov o 1,87. Najviac 
sa zvýšil prepočítaný počet odborných asistentov s PhD. titulom vďaka kvalifikačnému rastu zamestnancov. 
Naopak, počet zamestnancov centrálnej administratívy sa znížil o 1,09 pracovníka. Počet odborných za-
mestnancov sa počas roku 2013 nezmenil. 
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2012 2013
Vysokoškolskí učitelia spolu 61,96 63,83
z toho profesori 14,69 13,39
z toho docenti 13,17 13,25
z toho učitelia s titulom CSc. alebo PhD. 29,73 33,84
z toho ostatní učitelia 4,37 3,35
Odborní pracovníci 2,00 2,00
z toho pre oblasť IT 1,00 1,00
Administratívni zamestnanci 11,50 10,41
Výskumní pracovníci            1,47 1,995
Prevádzkoví zamestnanci 0 0
Spolu  76,93 78,24

V roku 2013 boli na fakulte vyhlásené výberové konania na obsadenie 17 pracovných miest vysokoškol-
ských učiteľov, z  toho troch funkcií profesorov, štyroch funkcií docentov a na 10 pracovných miest od-
borných asistentov a asistentov. Na obsadenie pracovného miesta sa prihlásil v priemere jeden uchádzač. 
Priemerná dĺžka uzatvorenia pracovnej zmluvy s vysokoškolskými učiteľmi na základe výberového konania 
bola v roku 2013 štyri roky. Opätovne obsadili vysokoškolskí učitelia to isté pracovné miesto na základe 12 
výberových konaní. 

Okrem obsadzovania pracovných miest vysokoškolských učiteľov na základe vyššie uvedených uskutoč-
nených výberových konaní, bolo v roku 2013 obsadených 15 pracovných miest bez výberového konania, 
pričom priemerná výška pracovného úväzku dohodnutého v pracovnej zmluve bola 38%. 

Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2013

Funkcia Počet vý-
berových 

konaní

Priemer-
ný počet 
uchádza-

čov na 
obsadenie 

pozície

Priemer-
ný počet 
uchádza-
čov, ktorí 

v čase 
výberové-
ho konania 

neboli 
v pra-

covnom 
pomere 

s vysokou 
školou

Priemerná 
dĺžka uzat-

vorenia 
pracovnej 

zmluvy 
na dobu 
určitú

Počet 
zmlúv 

uzatvo-
rených 

na dobu 
neurčitú

Počet 
konaní bez 

uzat-
vorenia 
zmluvy

Počet 
konaní, do 
ktorých sa 
neprihlásil 

žiaden 
uchádzač

Počet 
konaní, 
kde bol 

prihlásený 
vš učiteľ, 

ktorý 
opätovne 
obsadil to 

isté miesto

Profesora 3 1,33 0,33 4,5 0 0 0 2

Docenta 4 1,5 0,5 4,5 0 0 0 2

Ostatné 10 1,3 0,3 4,03 0 0 0 8

Spolu 17 1,4 0,4  — 0 0 0 12

Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2013

Profesori, 
docenti 
s DrSc.

Docenti, bez 
DrSc.

Ostatní 
učitelia s 

DrSc.

Ostatní 
učitelia s 
PhD, CSc.

Ostatní 
učitelia bez 

vedeckej 
hodnosti

Spolu

Spolu 13,39 13,99 0,0 33,47 4,59 65,44
Podiel v % 20,5 21,4 0,0 51,1 7,0 100,0
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6 Komisie a rady

Rada pre kvalitu* 

Prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc. (predseda)
Prof. PhDr. Marián Zervan, PhD.
Mgr. Ladislav Tkáčik, PhD. (koordinátor a člen univerzitnej Rady pre kvalitu)
Ing. Jana Matejová
Doc. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
PhDr. Peter Rusnák, PhD.
PhDr. Marián Špajdel, PhD.
Bc. Michaela Kúdeľová (študentka Mgr. štúdia odboru Etika)
Nikola Ondríková (študentka Bc. štúdia odboru Psychológia)
Mgr. Tomáš Kolon (študent PhD. štúdia odboru Klasická archeológia)

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, prípadne ním poverený zamestnanec
Dvaja študenti za Akademický senát fakulty**

7 Informačné zdroje

Oddelenie IS zabezpečovalo v oblasti informačných technológií pre všetky pracoviská fakulty v roku 2013 
najmä tieto služby: Správu informačných systémov a  počítačovej siete LAN v  objektoch fakulty, správu 
počítačových miestností, údržbu a opravy výpočtovej techniky, zabezpečenie zálohovania dokumentov pra-
covníkom fakulty, zvyšovanie bezpečnosti a odolnosti počítačovej siete fakulty, správu e-mailových účtov, 
vybavenosť jednotlivých pracovísk a spoluprácu pri nákupe a rozdeľovaní hardvérovej a softvérovej techni-
ky, poradenskú činnosť pre zamestnancov, zaškolenie pracovníkov na prácu s PC a s novými technickými 
zariadeniami, spoluprácu pri tvorbe rozvrhu, zabezpečenie počítačového vyhodnotenia výsledkov prijíma-
cieho konania, spoluprácu pri tvorbe reklamného a propagačného materiálu, oznamov, pozvánok a pod.

Katedry fakulty disponujú vlastnými katedrovými knižnicami, ktoré sú k dispozícii pedagógom a študen-
tom jednotlivých odborov. 

Fakulta spravuje vlastné internetové stránky a podporuje vlastnú edičnú a publikačnú činnost skrze refe-
rát príslušného prodekana a edičné centrum. Tieto zložky slúžia autorom a editorom počnúc definovaním 
edičného zámeru, cez obstarávanie jednotlivých polygrafických a typografických služieb, výrobu, až po pro-
pagáciu a distribúciu vydaných titulov.

* Na základe smernice dekana č. 1/2013 čl. 2 ods. 2 bola Rada pre kvalitu kreovaná k 31. 10. 2013. Vo svojej činnosti sa 
riadi vnútornými predpismi univerzity a fakulty.
** Členovia komisie sa ku každému disciplinárnemu konaniu podľa platnej legislatívy schvaľujú v AS FF TU.
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8 Štúdium

Na fakulte študovalo k 31. októbru 2013 spolu 1004 študentov v troch stupňoch štúdia, z toho 653 na ba-
kalárskom, 296 na magisterskom a 55 na doktorandskom stupni štúdia. V externej forme štúdia študovalo 
128 študentov v bakalárskom a 26 v doktorandskom stupni štúdia, spolu 154 externých študentov. Z celko-
vého počtu študentov boli 3 cudzincami.

Stupeň štúdia
Denná forma Externá forma

Spolu
občania SR cudzinci občania SR cudzinci

1 524 1 127 1 653
2 296 0 0 0 296

1+2         0
3 28 1 26 0 55

Spolu 848 2 153 1 1004

Oproti roku 2012 došlo k poklesu počtu denných študentov o 62, celkovo ich bolo 850. Externých študen-
tov bolo oproti roku 2012 o 50 viac, spolu 154. 

Denná forma
Stupeň 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 675 721 662 637 594 525
2 261 346 280 251 283 296

1+2 192 10 2      
3 36 41 55 54 35 29

Spolu 1164 1118 999 942 912 850

Externá forma
Stupeň 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 63 7   15 70 128
2            

1+2            
3 86 64 60 51 34 26

Spolu 149 71 60 66 104 154

V dennej aj v externej forme spolu
Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 738 728 662 652 664 653
2 261 346 280 251 283 296

1+2 192 10 2 — — —
3 122 105 115 105 69 55

Spolu 1313 1189 1059 1008 1016 1004
1+2 – študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona

V akademickom roku 2012/2013 skončilo riadne štúdium 322 študentov, z ktorých 182 skončilo bakalár-
ske, 123 magisterské a 17 doktorandské štúdium. Jeden študent v druhom stupni bol cudzinec.
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Stupeň 
štúdia

Denná forma Externá forma
Spolu

občania SR cudzinci občania SR cudzinci
1 182 — — — 182
2 122 1 — — 123

1+2  —  — —   — —
3 9 — 8 — 17

Spolu 313 1 8  — 322

Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni

Na humanitné vedy Filozofická fakulta plánovala prijať 100 študentov denného štúdia v bakalárskom stup-
ni štúdia, podaných bolo 253 prihlášok a prijímacieho konania sa zúčastnilo 232 uchádzačov. Prijatých bolo 
227 a zapísalo sa 79 študentov. Na spoločenské a behaviorálne vedy bolo plánované prijať 150 študentov 
na  bakalársky stupeň štúdia, počet prihlášok dosiahol číslo 467, prijímacieho konania sa zúčastnilo 382 
uchádzačov, prijatých bolo 246 a zapísalo sa 132 študentov.

V externej forme štúdia bol plánovaný počet prijatých študentov na humanitné vedy 50 a na spoločenské 
a behaviorálne vedy 60. Podaných prihlášok na humanitné vedy bolo 27, rovnako ako zúčastnených na pri-
jímacom konaní a prijatých študentov. Na externú formu bakalárskeho štúdia humanitných vied sa zapísalo 
15 študentov. Spoločenské a  behaviorálne odbory prijali 157 prihlášok na  externé štúdium. Prijímacích 
pohovorov sa zúčastnilo 118 študentov, z ktorých bolo 71 prijatých a zapísalo sa ich 65. 

Zo záujemcov o štúdium spoločenských a behaviorálnych vied získalo 13 študentov stredoškolské vzdelanie 
v zahraničí. Prijímacieho konania sa zúčastnili 9 a 7 boli prijatí. Zapísali sa 2. 

Denná forma

Podskupina 
študijných odborov

Plánovaný 
počet

Počet 
prihlášok

Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ 
plán

Prijatie/ 
účasť

Zápis/ 
prijatie

Zápis/ 
plán 

humanitné vedy 100 253 232 227 79 2,5 1,0 0,3 0,8

spoločenské 
a behaviorálne vedy 150 467 382 246 132 3,1 0,6 0,5 0,9

Spolu 250 720 614 473 211 2,9 0,8 0,4 0,8

Externá forma

Podskupina 
študijných odborov

Plánovaný 
počet

Počet 
prihlášok

Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ 
plán

Prijatie/ 
účasť

Zápis/ 
prijatie

Zápis/ 
plán 

humanitné vedy 50 27 27 27 15 0,5 1,0 0,6 0,3

spoločenské 
a behaviorálne vedy 60 157 118 71 65 2,6 0,6 0,9 1,1

Spolu 110 184 145 98 80 1,7 0,7 0,8 0,7

Z toho počet uchádzačov, ktorí získali stredoškolské vzdelanie v zahraničí 

Podskupina 
študijných odborov

Počet 
prihlášok

Účasť Prijatie Zápis % 
z celkového 

počtu 
prihlášok

% 
z celkového 

počtu 
účasti

% 
z celkového 

počtu 
prijatia

% 
z celkového 

počtu 
zápisov

humanitné vedy 8 5 4 1 2,9 1,9 1,6 1,1

spoločenské 
a behaviorálne vedy 5 4 3 1 0,8 0,8 0,9 0,5

Spolu 13 9 7 2 1,4 1,2 1,2 0,7
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Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni

Na humanitné vedy Filozofická fakulta plánovala prijať 100 študentov v magisterskom stupni štúdia, poda-
ných bolo 116 prihlášok a prijímacieho konania sa zúčastnilo 99 uchádzačov. Prijatých bolo 99 a zapísalo sa 
85 študentov.

Na  spoločenské a  behaviorálne vedy bolo plánované prijať 80 študentov na  magisterský stupeň štúdia, 
počet prihlášok dosiahol číslo 134, prijímacieho konania sa zúčastnilo 121 uchádzačov, prijatých bolo 77 
a zapísalo sa 58 študentov.

Z vyššie uvedeného počtu študentov bolo 105 prihlášok na humanitné vedy z vlastných absolventov ba-
kalárskeho stupňa vlastnej Filozofickej fakulty a 67 vlastných absolventov na spoločenské a behaviorálne 
vedy. Zapísalo sa a v štúdiu zvoleného študijného programu druhého stupňa štúdia pokračovalo na svojej 
fakulte 83 študentov humanitných vied a 54 študentov spoločenských a behaviorálnych vied.

Denná forma

Podskupina študijných 
odborov

Plánovaný 

počet
Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ 

plán
Prijatie/ 

účasť
Zápis/ 
prijatie

Zápis/ 
plán 

humanitné vedy 100 116 99 99 85 1,2 1,0 0,9 0,9

spoločenské 
a behaviorálne vedy 80 134 121 77 58 1,7 0,6 0,8 0,7

Spolu 180 250 220 176 143 1,4 0,8 0,8 0,8

Z toho počet absolventov svojej vysokej školy

Podskupina študijných 
odborov

Počet 
prihlášok

Účasť Prijatie Zápis % 
z celkového 

počtu 
prihlášok

% 
z celkového 

počtu 
účasti

% 
z celkového 

počtu 
prijatia

% 
z celkového 

počtu 
zápisov

humanitné vedy 105 92 92 83 90,5 92,9 92,9 97,6

spoločenské 
a behaviorálne vedy 67 65 65 54 50,0 53,7 84,4 93,1

Spolu 172 157 157 137 68,8 71,4 89,2 95,8

Z toho počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí 

Podskupina študijných 
odborov

Počet 
prihlášok

Účasť Prijatie Zápis % 
z celkového 

počtu 
prihlášok

% 
z celkového 

počtu 
účasti

% 
z celkového 

počtu 
prijatia

% 
z celkového 

počtu 
zápisov

spoločenské 
a behaviorálne vedy 2 2 1 — 1,5 1,7 1,3 0,0

Spolu 2 2 1 — 0,8 0,9 0,6 0,0
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Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni

Na humanitné vedy Filozofická fakulta plánovala prijať 5 študentov v doktorandskom stupni štúdia, poda-
ných bolo 21 prihlášok a prijímacieho konania sa zúčastnilo 19 uchádzačov. Prijatých bolo 8 a zapísalo sa 8 
študentov.

Na spoločenské a behaviorálne vedy bolo plánované prijať 1 študenta na doktorandský stupeň štúdia. Fa-
kulta prijala 2 prihlášky. Prijímacieho konania sa zúčastnili 2 uchádzači, prijatý bol 1 a zapísal sa 1 študent. 

Na externú formu štúdia doktorandského stupňa v humanitných vedách bolo plánované prijať 3 študentov 
a na spoločenské a behaviorálne vedy 1 študenta. Všetci prihlásení sa zúčastnili a boli prijatí. Na humanitné 
vedy v doktorandskom stupni externej formy štúdia sa zapísali 3 študenti a 1 študent na spoločenské a be-
haviorálne vedy.

Denná forma

Podskupina študijných 
odborov

Plánovaný 
počet

Počet 
prihlášok

Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ 
plán

Prijatie/ 
účasť

Zápis/ 
prijatie

Zápis/ 
plán 

humanitné vedy 5 21 19 8 8 4,2 0,4 1,0 1,6

spoločenské 
a behaviorálne vedy 1 2 2 1 1 2,0 0,5 1,0 1,0

Spolu 6 23 21 9 9 3,8 0,4 1,0 1,5

Externá forma

Podskupina študijných 
odborov

Plánovaný 
počet

Počet 
prihlášok

Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ 
plán

Prijatie/ 
účasť

Zápis/ 
prijatie

Zápis/ 
plán 

humanitné vedy 3 3 3 3 3 1,0 1,0 1,0 1,0

spoločenské 
a behaviorálne vedy 1 1 1 1 1 1,0 1,0 1,0 1,0

Spolu 4 4 4 4 4 1,0 1,0 1,0 1,0

Z toho počet absolventov svojej vysokej školy

Podskupina študijných 
odborov

Počet 
prihlášok

Účasť Prijatie Zápis % z cel-
kového 
počtu 

prihlášok

% z cel-
kového 
počtu 
účasti

% z cel-
kového 
počtu 

prijatia

% z cel-
kového 
počtu 

zápisov

humanitné vedy 16 16 9 9 66,7 72,7 81,8 81,8

spoločenské 
a behaviorálne vedy 3 3 2 2 100,0 100,0 100,0 100,0

Spolu 19 19 11 11 70,4 76,0 84,6 84,6
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Počet študentov uhrádzajúcich školné v akademickom roku 2012/2013
 
Povinnosť uhradiť školné vznikla spolu 195 študentom, z  toho študovalo 106 v  dennej a  89 v  externej 
forme štúdia. 89 študentom vznikla povinnosť uhradiť školné v externej forme štúdia podľa platnej legis-
latívy. 105 študentom vznikla povinnosť zaplatiť školné kvôli prekročeniu štandardnej dĺžky štúdia. Spolu 
požiadalo o zníženie školného 90 študentov a 7 o jeho odpustenie.
   
Forma 
štúdia

Počet študentov Počty študentov Počet 
žiadostí 

o zníženie 
školného

Počet žia-
dostí o od-
pustenie 
školného

stupeň ktorým 
vznikla 

v ak. roku 
2012/2013 
povinnosť 

uhradiť 
školné

z toho počet 
študentov, 

ktorým 
vznikla 

povinnosť 
uhradiť 
školné 

v externej 
forme

ktorým 
vznikla 

povinnosť 
uhradiť 
školné 
za pre-

kročenie 
štandardnej 
dĺžky štúdia

cudzincov, 
ktorí 

uhrádzajú 
školné

ktorým 
bolo 

školné 
odpustené

ktorým 
bolo 

školné 
znížené

Denná 
forma
 
 
 

1 77 0 77 0 0 18 55 5

2 19 0 19 0 0 3 16 1

1+2 0 0 0 0 0 0 0 0

3 7 0 6 1 0 2 3 0

Spolu 
denná 
forma

  103 0 102 1 0 23 74 6

Externá 
forma 1 70 70 0 0 0 1 7 0

  2 0 0 0 0 0 0 0 0

  1+2 0 0 0 0 0 0 0 0

  3 22 19 3 0 0 1 9 1

Spolu 
externá 
forma

  92 89 3 0 0 2 16 1

Obe formy 
spolu 1 147 70 77 0 0 19 62 5

  2 19 0 19 0 0 3 16 1

  1+2 0 0 0 0 0 0 0 0

  3 29 19 9 1 0 3 12 1

Spolu   195 89 105 1 0 25 90 7
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Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých štúdií 
v akademickom roku k 31. 12. 2013

Akademický rok začatia štúdia

Podskupina študijných 
odborov

Stupeň do-
siahnutého 
vzdelania

Forma 
štúdia

2012 / 
2013

2011 / 
2012

2010 / 
2011

2009 / 
2010

2008 / 
2009

2007 / 
2008

humanitné vedy 1 D 0% 0% 55% 49% 57% 69%

humanitné vedy 1 E 0% 0% 0% 0% 0% 0%

spoločenské 
a behaviorálne vedy 1 D 0% 0% 70% 69% 57% 78%

spoločenské 
a behaviorálne vedy 1 E 0% 0% 0% 0% 0% 0%

humanitné vedy 2 D 1% 87% 92% 85% 80% 88%

spoločenské 
a behaviorálne vedy 2 D 0% 97% 100% 96% 96% 0%

humanitné vedy 3 D 0% 0% 54% 68% 60% 86%

humanitné vedy 3 E 0% 0% 0% 0% 14% 25%

spoločenské 
a behaviorálne vedy 3 D 0% 0% 33% 67% 100% 0%

spoločenské 
a behaviorálne vedy 3 E 0% 0% 0% 20% 42% 0%

Štatistika záverečných prác a rigoróznych prác, ktoré boli predložene 
na obhajobu v roku 2013

Záverečná práca
Počet 

predložených 
záverečných prác

Počet obhájených 
Fyzický počet 

vedúcich 
záverečných prác

Fyzický počet 
vedúcich 

záverečných prác 
bez PhD.

Fyzický počet 
vedúcich 

záverečných prác 
(odborníci z praxe)

Bakalárska 188 180 54 2 0

Diplomová 119 119 46 1 0

Dizertačná 18 16 16 0 16

Rigorózna 6 2 0 0 0

Spolu 331 317 116 3 16

Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných Filozofickou fakultou k 1. 9. 2013

1. stupeň

Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka titulu

Dejiny a teória umenia Dejiny a teória umenia DŠ SJ Bc.

Etika Etika DŠ SJ Bc.

Filozofia Filozofia DŠ, EŠ SJ Bc.

História História DŠ, EŠ SJ Bc.

Klasická archeológia Klasická archeológia DŠ SJ Bc.

Klasické jazyky Klasické jazyky DŠ SJ Bc.

Politológia Politológia DŠ SJ Bc.

Psychológia Psychológia DŠ, EŠ SJ Bc.

Sociológia Sociológia DŠ SJ Bc.
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2. stupeň

Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka titulu

Dejiny a teória umenia Dejiny a teória umenia DŠ SJ Mgr.

Etika Etika DŠ SJ Mgr.

Filozofia Filozofia DŠ SJ Mgr.

Filozofia Kognitívne štúdia DŠ   Mgr.

História História DŠ SJ Mgr.

Klasická archeológia Klasická archeológia DŠ SJ Mgr.

Klasické jazyky mediavalistika 
a novolatinistika DŠ SJ Mgr.

Politológia Politológia DŠ SJ Mgr.

Psychológia Psychológia DŠ SJ Mgr.

3. stupeň

Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka titulu

Dejiny a teória 
výtvarného umenia 
a architektúry

Dejiny a teória 
výtvarného umenia 

a architektúry
DŠ, EŠ SJ PhD.

Etika Etika a morálna 
filozofia DŠ, EŠ SJ PhD.

Klasická archeológia Klasická archeológia DŠ, EŠ SJ PhD.

Slovenské dejiny Slovenské dejiny DŠ, EŠ SJ PhD.

Sociálna psychológogia 
a psychológia práce

Sociálna 
psychológogia DŠ, EŠ SJ PhD.

Systematická filozofia Systematická filozofia DŠ, EŠ SJ PhD.

9 Štipendiá

V roku 2013 poberalo sociálne štipendium spolu 169 študentov, pričom najnižšia výška vyplateného šti-
pendia bola 10,- € za mesiac a najvyššia 275,- € za mesiac. Spolu bolo na sociálnych štipendiách vyplatených 
191 185,- €. Mimoriadne štipendiá boli schválené 15 študentom a vyplatené v celkovej sume 2 750- €. 
Motivačné prospechové štipendiá boli udelené 103 študentom v celkovej výške 44 625,- €.

10 Vedeckovýskumná, umelecká a tvorivá činnosť

Vedeckovýskumná činnosť na Filozofickej fakulte sa rozvíja v štyroch oblastiach: spoločenskovednej, hu-
manitnej, historickej a umeleckohistorickej. Filozofická fakulta venuje vedeckovýskumnej činnosti veľkú 
pozornosť ako dokladá Dlhodobý zámer fakulty i  krátkodobé plány pracovísk. Kľúčové opatrenia smerujú 
k skvalitneniu vedeckovýskumnej činnosti, k zapájaniu sa katedier, jej členov a doktorandov do grantových 
schém Ministerstva školstva SR a Agentúry na podporu výskumu a vývoja či do zahraničných projektov.

Významnými udalosťami na fakulte boli hosťovania prof. Petra Gärdenforsa z Univerzity v Lunde a prof. Ti-
mothy Williamsona z Oxfordskej univerzity na Katedre filozofie a ich verejné prednášky a kurzy otvorené 
ako pre fakultu a univerzitu, tak aj pre domácu či zahraničnú odbornú verejnosť.
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V roku 2013 publikovali pedagógovia Filozofickej fakulty viac ako 20 monografií v cudzom jazyku, ktoré 
vyšli v zahraničných vydavateľstvách. Medzi najvýznamnejšie patria: 

Brtáňová Erika: Na margo staršej literatúry. Zo žánrovej problematiky 11.-18. storočia. Bratislava : Kalligram, 
2012, 294 s., ISBN 978-80-8101-678-3. 

Démuth Andrej: Game Theory and the Problem of Decision-Making. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Pols-
ce, 2013, 88 s., ISBN 978-83-7490-607-4.

Démuth Andrej: Perception Theories. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013, 92 s., ISBN 978-83-
7490-606-7.

Gáliková Silvia: Foundations of Cognitive Neuroscience. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013, 62 
s., ISBN 978-83-7490-601-4.

Gáliková Silvia: Philosophy of Consciousness. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013, 62 s., ISBN 
978-83-7490-608-8.

Hrnčiarik Erik: Römisches Kulturgut in der Slowakei : Herstellung, Funktion und Export römischer Manufak-
turerzeugnisse aus den Provinzen in der Slowakei. Teil 1. Bonn : Verlag Dr. Rudolf Habelt, 2013, 264 s.,  
ISBN 978-3-7749-3668-3.

Hrnčiarik Erik: Römisches Kulturgut in der Slowakei : Herstellung, Funktion und Export römischer Manufaktu-
rerzeugnisse aus den Provinzen in der Slowakei. Teil 2. Bonn : Verlag Dr. Rudolf Habelt, 2013, 227 s., ISBN 
978-3-7749-3668-3.

Kordoš Jozef: Cassius Dio a neskorá historiografia. Pertinax a Didius Iulianus v podaní Cassia Diona a ich por-
tréty u Héródiana a v Historia Augusta. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013, 130 s., ISBN 
978-83-7490-707-1.

Kozelková Mária: Poruchy vyšších zrakových funkcií detí s detskou mozgovou obrnou. Montessori terapia. Kra-
ków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013, 178 s., ISBN 978-83-7490-657-9.

Labanc Peter: Vývoj šľachty na Spiši do začiatku 14. storočia. Kraków :  Towarzystwo Słowaków w Polsce, 
2013, 155 s., ISBN 978-83-7490-604-3.

Lipták Michal: Možnosti umeleckej kritiky. Fenomenologická analýza. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej 
univerzity v Trnave, 2013, 241 s., ISBN 978-80-80-82-702-1.

Marek Miloš: Archivum Familiae Majténi. Stredoveké dejiny rodiny Majténiovcov a listiny z jej archívu. Kraków 
: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013, 657 s., ISBN 978-83-7490-672-2.

Mitášová Monika: Dialóg s rečou americkej kritickej a projektívnej teórie architektúry. In: Oxymorón a ple-
onasmus II. Rozhovory o kritické a projektivní teorii architektury. Praha: Zlatý řez, 2012, ISBN 978-80-
903826-5-7, s. 404-453.

Naništová Eva: Retrospective and Current Approaches to the Velvet Revolution in Slovakia. In: Beyond cro-
wd psychology: The power of agoral gatherings. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013, ISBN 978-3-631-
64485-0, s. 81-123.

Rábik Vladimír: Trnavas/Tyrnaus mittelalterliche Stadtbücher. Kraków :  Towarzystwo Słowaków w Polsce, 
2013, 193 s., ISBN 978-83-7490-537-4.

Štibraná Ingrid: Rodová portrétna galéria a umelecké zbierky Pálffyovcov na Červenom Kameni. Obdobie prvých 
troch generácií rodu v 16.-17. storočí. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013, 284 s., ISBN 
978-83-7490-683-8.

Tkáčik Ladislav: Príspevok Emmanuela Lévinasa k fenomenológii daru. Kraków : Towarzystwo Słowaków w 
Polsce, 2013, 131 s., ISBN 978-83-7490-714-9.

V roku 2013 získala Cenu Martina Palkoviča za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti, ktorú udeľuje 
rektor Trnavskej univerzity, vedúca katedry klasickej archeológie, prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.

Projektová a grantová činnosť

V roku 2013 pedagogickí a vedeckí zamestnanci Filozofickej fakulty participovali celkovo na 25 výskum-
ných úlohách, z toho na 12 projektoch VEGA a 7 projektoch KEGA. Na 1 projekte APVV v pozícii spolurieši-
teľa a na 5 domácich inštitucionálnych projektoch. 
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V roku 2013 boli na Filozofickej fakulte úspešne ukončené 3 granty VEGA a 3 granty KEGA boli úspešné 
zavŕšené záverečnou oponentúrou. Vedeckovýskumná činnosť zamestnancov fakulty je dofinancovávaná aj 
zo sponzorských zdrojov adresne určených na konkrétny projekt.

Z  hľadiska dlhodobej perspektívy možno konštatovať, že počet grantov VEGA a  KEGA riešených v  roku 
2013 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, v roku 2012 12 a v roku 2013 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, v roku 2012 4 a v roku 2013 7. Fakulta má deficit výskumných projektov 
APVV a medzinárodných vedeckovýskumných projektov. Filozofická fakulta nebola v roku 2013 nositeľom 
žiadneho zahraničného projektu, ale prostredníctvom Katedry psychológie a Mgr. Márie Dědovej, PhD. bola 
zapojená do riešenia grantu českej grantovej agentúry. 

Projekty VEGA KEGA APVV Ostatné 
domáce

Spolu 
domáce 7. RP Ostatné 

zahraničné
Spolu

zahraničné

Novopodané 9 10 1 6 26

Z nich podporené 2 3 5 10

% úspešnosti 22 % 30 % 83%

Pokračujúce 10 4 1 15 1 1

Spolu riešené 12 7 1 5 25 1 1

Prehľad počtu všetkých riešených projektov v roku 2013 z hľadiska participácie tvorivých zamestnancov 
a študentov 

Projekty VEGA VEGA KEGA APVV Domáce zahraničné TU spolu

Počet projektov 12 7 1 5 1

Počet participujúcich tvorivých 
zamestnancov 44 22 1 5 1

Priemerný počet tvorivých zamestnancov 
na projekt 4 3 1 1

Počet participujúcich
študentov

1.stupeň

2.stupeň

3.stupeň 20 7

V roku 2013 bol na fakulte úspešne ukončený projekt na podporu vzdelávania ESF č. 26110230028 Inova-
tívne formy vzdelávania v transformujúcom sa univerzitnom vzdelávaní a fakulta pokračuje v riešení projekt 
ESF č. 26110230029 Rozvoj virtuálnej univerzity – Tvorba a inovácia študijných programov s využitím moder-
ných foriem vzdelávania. V roku 2013 Filozofická fakulta získala nový projekt ESF v programe vzdelávanie 
č. 26110230092 Podpora zlepšenia kvality Trnavskej univerzity v Trnave a zároveň realizovala nevýskumný 
ale významný projekt ESF HUSK–1101/1.7.1./0259, ktorý bol riešený v  rámci programu cezhraničnej 
spolupráce s Maďarskou republikou pod názvom Bezhraničná antikvita. 

Výsledky dosiahnuté riešením vedeckovýskumných projektov a grantov Filozofická fakulta využíva v ďal-
šom výskume a bádaní vo všetkých svojich akreditovaných odboroch a súčasne ich aplikuje v pedagogickej 
praxi a prezentuje iným vedeckovýskumným pracoviskám doma a v zahraničí či širšej vedeckej verejnosti. 

Jednotlivé špecializované pracoviská Filozofickej fakulty sú od roku 2012 súčasťou príslušných katedier. 
Výsledky ich vedeckovýskumnej činnosti tvoria súčasť vykazovanej činnosti katedier. Na podporu ich čin-
nosti neboli v roku 2013 pridelené žiadne špecifické príspevky a svoju činnosť financujú v rámci projektov 
a grantov, do ktorých sú zapojení ich členovia.
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Inštitucionálna podpora vedy a výskumu

Filozofická fakulta vyvára vnútornú inštitucionálnu grantovú schému. Jej pedagogickí a vedeckovýskumní 
zamestnanci sa môžu každoročne uchádzať o vlastné inštitucionálne granty. Fakulta taktiež efektívne pod-
poruje publikovanie doktorandských prác a publikovanie prác svojich zamestnancov v domácich a zahranič-
ných vydavateľstvách.

Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov

V roku 2013 boli na Filozofickej fakulte otvorené 3i habilitačné konania a 3 inauguračné konania. Jedno 
habilitačné konanie bolo na fakulte úspešne ukončené a príslušný titul bol udelený v roku 2014. Zvyšné dve 
boli ukončené v roku 2014. Jedno úspešne a jedno neúspešne. Inauguračné konanie bolo vedeckou radou 
univerzity odhlasované a odoslane na Vedeckú radu Trnavskej univerzity, kde bolo v roku 2014 schválené.

Pozvané prednášky

Brtáňová Erika: Inovatívnosť Bajzovej umeleckej metódy. Jozef Ignác Bajza (1755-1836) v kultúrnom a literár-
nom kontexte. Dolné Dubové, 26. 9. 2013 – 27. 9. 2013. Organizátori: Slavistický ústav SAV – Ústav 
slovenskej literatúry SAV – Obecný úrad Dolné Dubové. 

Brtáňová Erika: Panslavizmus a Jonáš Záborský. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii Slovanské ja-
zyky a literatúry v synchrónii a diachrónii. Moskva, Filologická fakulta Moskovskej štátnej univerzity 
M. V. Lomonosovova, 27. 11. 2013. 

Brtáňová Erika: Slovanské kontakty Jána Kollára. XV. medzinárodný zjazd slavistov (sekcia Dejiny slovan-
ských literatúr), Minsk, 24. 8. 2013. Organizátori: Medzinárodný komitét slavistov, Bieloruský komi-
tét slavistov, Národná akadémia vied Bieloruska. 

Brtáňová Erika: Záborského „predstava“ literatúry. Historický význam a odkaz diela osobností slovenského ná-
rodného obrodenia (P. J. Šafárik, J. Kollár, Ľ. Štúr, J. Záborský). Bratislava, 10. 10. 2013. Organizátor: Sla-
vistický ústav SAV.

Gerát Ivan: Tormented Bodies in Late Medieval Paintings. Pozvaná plenárna prednáška, Univerzita v Szegede.
Katuninec Milan: Aktívna účasť na panelovej diskusii v rámci medzinárodnej konferencie rektorov na tému 

Význam univerzit pro budoucnost světa, Olomouc, 4. 6. 2013. 
Katuninec Milan: Die Bedeutung des Erfahrungsaustausches für den nationalen sozialen Dialog in den neuen EU-

Mitgiedsländern. Medzinárodná konferencia 25. Konferenz über die gewerkschaftliche Zusammenarbeit in 
Europa, Viedeň, Rakúsko, 18. – 21. 4. 2013. 

Katuninec Milan: Mobility of Higher Education Staff. Medzinárodná konferencia Neighbours. Higher Educa-
tion. Cooperation, Viedeň, Rakúsko, 3. – 5. 7. 2013.

Katuninec Milan: Prednáška Internationale Gewerkschaftsarbeit aus Sicht der Christlichen Soziallehre. (osobné 
pozvanie), Seminár Kramsacher-Gespräche, Kramsach 12. – 13. 4. 2013. 

Katuninec Milan: Trnava University. Past & Present. Konferencia Ventspils Interrational Week for Non-Teach-
ing and Teaching Staff. Ventspils University College, 16. – 20. 9. 2013.

Kozelková Mária: Denné sanatórium pre deti s nervovým a pohybovým postihnutím v Trnave. Medzinárodná 
konferencia: Zdravotné a sociálne aspekty porúch sluchu a reči. FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave, 
10. 12. 2004.

Kozelková Mária: Höhere visuelle Funktionen bei Kindern mit Cerebral Parese. Prednáška na Medzinárodnej 
akadémii vývinovej rehabilitácie v Mníchove, Nemecko, 2. – 4. 12. 2013.

Kozelková Mária: Montessori pedagogika u detí s motorickým a neurologickým postihnutím. Medzinárodná 
konferencia: Montessori pedagogika v pomáhajúcich profesiách, LF UPJŠ, Košice, 4. 2005.

Kozelková Mária: Montessori terapia detí s postihnutím. Specjalna Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Poľ-
sko, 9. 1. 2014.

Kozelková Mária: Montessori terapia pri stimulácii reči a sluchu. Medzinárodná konferencia zameraná na po-
ruchy sluchu a hlasu, ich včasnú diagnostiku a prevenciu, ZSF JU České Budějovice, ČR, 30. 9. 2005.

Kozelková Mária: Soziale Unterstützung und Emotionalität blinden Jugendlichen in den Prozess sozialen Integ-
ration (poster). Konferencia: Kindliche Sozialisation,Soziale Integration und Inklusion, LMU, TUM, 
Mníchov Nemecko, 30. 11. – 1. 12. 2013. 
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Mitášová Monika: Oxymorón a pleonasmus II. Rozhovory o kritické a projektivní teorii architektury, FA STU, 
Bratislava, 2013.

Mitášová Monika: Oxymorón a pleonasmus II. Rozhovory o kritické a projektivní teorii architektury, FA ČVUT, 
Praha, 2013.

Mitášová Monika: Oxymorón a pleonasmus II. Rozhovory o kritické a projektivní teorii architektury, UMPRUM, 
Praha, 2013.

Naništová Eva: Psychoterapia a psychologické poradenstvo v logoterapii. Slovenská zdravotnícka univerzita, 
Lekárska fakulta, Ústav psychológie, 14.10.2013.

Naništová Eva: Využitie logoterapie v zdravotníctve. Klinika detskej psychiatrie DFNsP a LF UK v Bratislave, 
21. 11.2013.

Rábik Vladimír: „Ut meatus Danubii limes esse debeat regionum“. Pokus o nové usporiadanie Uhorského kráľov-
stva po vymretí Arpádovcov. In: Na sútoku riek, Život na slovensko-rakúskom pohraničí. Medzinárodná 
vedecká konferencia; organizátor: SNM Bratislava – ŠA Bratislava; 19. – 20. marec 2013; SNM Brati-
slava – Bratislavský hrad.

Rábik Vladimír: Okolnosti prvej písomnej zmienky o Seredi z roku 1313 a vznik mestského zriadenia. In: Sereď 
1313 – 2013. Vedecká konferencia venovaná 700. výročiu prvej písomnej zmienky o Seredi. Organizá-
tor: Občianske združenie Vodný hrad; Mesto Sereď, Mestské múzeum v Seredi; 17. apríl 2013 – Mest-
ský úrad v Seredi.

Rábik Vladimír: „In confinibus Rutenicalibus“. Cirkevná a feudálna správa Makovického panstva v stredoveku. 
In: Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí III. Medzinárodná vedecká konferencia; orga-
nizátor: Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita 29.-30. apríl 2013 – Gréckokatolícka 
teologická fakulta, Prešovská univerzita.

Rábik Vladimír: Vatikánsky tajný archív a možnosti jeho využitia pre výskum genealógií, sociálnych, kultúrnych a 
cirkevných dejín v stredoveku. In: Tradičné a netradičné pramene a metódy genealogického biografické-
ho a regionálno-historického výskumu na Slovensku. Organizátor: Slovenská genealogicko-heraldická 
spoločnosť; Slovenská národná knižnica; Národný biografický ústav; Slovenský národný archív Brati-
slava; 22.-23. október 2013, Martin.

Rábik Vladimír: Diplomatická produkcia Hodnoverného miesta pri Nitrianskej kapitule na konci stredoveku. (Pro-
tocollum extraseriale parvum 1483-1509). In: Dejiny knižnej kultúry Nitry a okolia. Organizátor: Histo-
rický ústav SAV; Slovenská historická spoločnosť pri SAV – Sekcia pre dejiny knižnej  kultúry a Sekcia 
pre cirkevné dejiny; Biskupský úrad v Nitre; Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity; Spolok 
slovenských knihovníkov; 19. – 22. novembra 2013; Nitra.

Rábik Vladimír: Neskorostredoveké desiatkové súpisy Ostrihomskej kapituly. In: Vydávanie prameňov k novo-
vekým dejinám. Organizátor: Trnavská univerzita v Trnave, Katedra histórie FF; Historický ústav SAV; 
Slovenská historická spoločnosť pri SAV – Sekcia pre dejiny knižnej  kultúry a Sekcia pre cirkevné de-
jiny ; 27. 11. 2013; Trnava

Rábik Vladimír: „Villam locare et congregare“. Lokačné listiny sídlisk na východnom Slovensku v stredoveku. In: 
Poznávanie dejín Slovenska. Pramene, metódy a poznatky. Vedecká konferencia pri príležitosti život-
ného jubilea prof. PhDr. Ferdinanda Uličného, DrSc. Organizátor: Inštitút histórie Filozofickej Fakulty 
Prešovskej univerzity v Prešove; Katedra histórie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; 25. – 
26. septembra 2013; Prešov.

Rábik Vladimír: Právna autentifikácia mestských pečatí na Slovensku v stredoveku. In: XII Sympozjum Nauk 
Dających Poznawać Źródła Historyczne: Znaki i symbole w przestrzeni publicznej od średniowiecza do 
czasów współczesnych. Organizátor: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubline, Zakład Nauk 
Pomocznych Historii; 18-20 września (septembra) 2013 Kazimierz Dolny, Poľská republika

Rábik Vladimír: Monumenta Vaticana Slovaciae. Slovacikálny výskum vo Vatikánskom tajnom archíve. In: Mi-
kulovské kolejní kabinety pomocných věd historických I. Organizátor: Ústav Pomocných věd historic-
kých a archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brne; 6. listopadu (novembra) 2013, 
Mikulov, Česká republika

Schusterová Iveta: Dynamika sebasystému zdravotníckych pracovníkov v kontexte zmyslu života. Jihlava, 2013 
– 3 ročník medzinárodní konference Jihlavské zdravotnícke dny 2013, dňa 18. 4. 2013.

Schwarz Mário: Ako komunikovať s ľuďmi, ktorí nás zraňujú? Bratislave, Quo Vadis, 17. 6. 2013.
Schwarz Mário: Ako úspešne riešiť konflikty, aby sa zlepšili naše medziľudské vzťahy? Bratislava, Quo Vadis, 12. 

12. 2013.
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Schwarz Mário: Spolupráca štátnych inštitúcií, samosprávy, neziskového sektora pri pomoci ohrozeným deťom 
(prípadová štúdia). Konferencia Mosty k rodine 2013, ktorá sa konala 10. 10. 2013 v Bratislave.

Štibraná Ingrid: Hungarian Aristocratic Interiors of the Emperor’s Hall Type in the Middle of the 17th Century: 
A Rare Example of Habsburg Imperial Iconography from the Pálffy’s Residence Červený Kameň (The Red 
Stone Castle). 2013 medzinárodný workshop PALATIUM-workshop The Interior as an Embodiment of 
Power. The Image of the Prince and its Spatial Setting, 1400–1700, Otto-Friedrich-Universität, Bamberg

Zervan Marian: Mitášová, Monika, Oxymorón a pleonasmus II. Rozhovory o kritické a projektivní teorii architek-
tury, FA ČVUT, Praha, 2013, pozvaná účasť na diskusnom fóre.

Zervan Marian: Myslieť archív (Príklady možných premýšľaní o budove Slovenského národného archívu Vladimí-
ra Dedečka). Konfrerencia k výročiu Slovenského národného archívu 2013.

Konferencie 

Čechvala Ondrej: Axiological foundations of interpersonal relations. Príspevok prezentovaný na medzinárod-
nej vedeckej konferencii na Univerzite kardinála Štefana Wyszynského vo Varšave, 12. 5. 2012.

Čechvala Ondrej: Conformity of Human Action. Warszawa, 15. 5. 2013.
Čechvala Ondrej: Vzťah medzi etikou a morálkou na pozadí úvah o banálnom zle. Dies Doctoralis, Trnava, 

6. 2. 2013.
Dobrotková Marta: Vysťahovalectvo Slovákov do USA pred a po roku 1918. Prednáška na konferencii Přesídlo-

vání národů – cílevědomý proces řešení politických a hospodářských problémů a mocenských zájmů Evropy 
20. století. Praha, 23. – 24. 10. 2013.

Dufferová Alžbeta: Landberichte zu ökologischen Themen der Slowakei. Viedeň, 11. 1. 2013 – 12. 1. 2013, za-
sadanie predsedníctva združenia Vereinigung fur katholische Sozialethik fur Mitteleuropa vo Viedni 
spojená s konferenciou Nachhaltligkeit und Gerechtigkeit.

Dufferová Alžbeta: Tyranny of Relativism, Ecological Confusion and Neglect of Human Metaphysical Abilities. 
Varšava, 15. 5. 2013, medzinárodná vedecká konferencia Wydziału Filozofii Chreścijańskiej UKSW.

Gliganič Marián: Paralele między psychoterapią a etyką. Príspevok prezentovaný na medzinárodnej konferen-
cii Colloquia Tischneriana 2013, Wrocław, Instytut Filozofii Uniwersytetu Wroclawskiego, 18. 4. 2013.

Gliganič Marián: Wartości jako fundament przestrzeni publicznej. Príspevok prezentovaný na medzinárodnej 
vedeckej konferencii na Univerzite kardinála Štefana Wyszynského vo Varšave, 12. 5. 2012.

Hrehová Helena: Il compito delle donne nella promozione deu diritti dell’uomo. Katowice, Theological Faculty 
University of Sliesia, 20.9. 2013.

Hrehová Helena: Morality and Righteousnees-timeless postulates in the Social environment vis-a-vis to the arro-
gance of Power. Warszawa, 15. 5. 2013.

Karabová Katarína: Comitas, veracitas urbanitasque – tri piliere ľudskej komunikácie a ich modifikácia v novo-
latinskom písomníctve. Konferencia Antické tradice v renesanční kultuře, Olomouc, 18. – 20. 2. 2013.

Klčovanská Eva: Aktívna účasť na konferencii Oblicza więzi społecznej – ujęcie interdyscyplinarne, ktorá sa ko-
nala 24. 5. 2013 w Białymstoku, Poľská republika. Organizátorom bola Niepaństwowa Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna w Białymstoku, Wydział Nauk Społecznych.

Kordoš Jozef: Cassius Dio on the History of his Own Time and the Epitome of Xiphilinus. Budapešť, 27. – 30. 
11. 2013.

Rábik Vladimír: Najstaršia vrstva výsad protomestských sídlisk v Uhorskom kráľovstve. In: FORUM URBES ME-
DII AEVI XII. „Počátky měst ve střední Evropě“. Organizátor: ARCHAIA Brno; 5.-7.6.2013, Uničov.

Rusnák Peter: Selected impacts of the dispute between liberalism and communitarism in contemporary ethics and 
law. Medzinárodná vedecká konferencii, ktorú pod názvom Súčasné etické teórie organizoval Inštitút fi-
lozofie a etiky pri Katedre etiky a etickej výchovy Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, 
22. 5. – 23. 5. 2013.

Rusnák Peter: Tvorivý zážitok nedeľnej výchovy. Medzinárodná vedecká konferencia Zážitková pedagogika 
a její možnosti využití u vybraných cílových skupin, Praha, VŠTVS Palestra, 25. 4. 2013, Organizátori: 
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra a Univerzita Śląskim, Katowice. 

Rusnák Peter: Zavrieť oči, ísť po pamäti. Medzinárodná vedecká konferencia, ktorú pod názvom Kontexty fi-
lozofie výchovy v novoveku a súčasnej perspektíve organizovala Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity 
v spolupráci s Pedagogickou fakultou Karlovej univerzity v Prahe, Pápežskej saleziánskej univerzity 
v Ríme, Towarzystwom Pedagogiki Filozoficznej a Central European Philosophy of Education Society, 
Smolenice, 3. 10. – 4. 10. 2013.
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Strýček Igor: Moral context of Solzhenitsyn’s ideas. Varšava, UKSW, 15. 5. 2013.

Organizovanie vedeckých akcií, konferencií, seminárov, prednášok

Katedra klasickej archeológie: Stretnutie učiteľov, študentov a absolventov klasickej archeológie, Trnava, 
12. 12. 2013.

Katedra psychológie: Konferencia PhDr. Marián Košč: Významný slovenský psychológ, kolega a priateľ. Konfe-
rencia sa uskutočnila pri príležitosti 10. výročia jeho úmrtia dňa 6. 12. 2013 v aule Pázmaneum.

Katedra etiky a morálnej filozofie zrealizovala týždňovú exkurziu pre študentov študijného vlastného odbo-
ru do Talianska, 7. – 14. 6. 2013.

Spolupráca s praxou

Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.: Centrum podpory študentov Trnavskej univerzity (CPŠ: psychologické po-
radenstvo a psychoterapia)

Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.: Slovenský inštitút logoterapie (SILOE)
Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.: Psychologická poradňa Quo Vadis v Bratislave
Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.: Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii (SIVP)
Mgr. Iveta Schusterová, PhD.: Občianske združenie Pomoc obetiam násilia
Mgr. Iveta Schusterová, PhD.: Poradňa Pomoc obetiam násilia
Mgr. Mário Schwarz, PhD.: Spolupráca s Centrom pomoci pre rodinu
Mgr. Mário Schwarz, PhD.: Spolupráca s Poradňou školskej a rodinnej mediácie
Mgr. Mário Schwarz, PhD.: Spolupráca s Centrom podpory študentov
Mgr.  Mária Kozelková, PhD.: FNsP, Trnava; oddelenie: Detské sanatórium rehabilitačné (ako psychológ, 

Montessori terapeut)
Mgr. Mária Kozelková, PhD.: Spolupráca s MŠ: realizácia orientačných testov školskej zrelosti, odborné psy-

chologické poradenstvo rodičom
Katedra klasickej archeológie: Uskutočnenie záchranných archeologických výskumov na  lokalitách Abra-

hám, Voderady-Panské, Modra – NKP kostol sv. Jána Krstiteľa.

11 Členstvá

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

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

doc. Mgr. et Mgr. Andrej Démuth, PhD.
Člen Vedeckej rady, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita
Člen Odborovej komisie v doktorandskom študijnom programe Systematická filozofia, Filozofická fakulta, 

Trnavská univerzita
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Člen edičnej rady Schola Philosophica
Člen redakčnej rady časopisu Humanum, Varšava, Poľsko
Člen redakčnej rady časopisu Kaygi, Turecko 

doc. Dr. theol. Alžbeta Dufferová, PhD.
Členka rady CEEPUS Vereinigung für Katholiche Sozialethik in Mitteleuropa C/O Institut für Sozialethik 

an der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Wien, Rakúsko (druhá zástupkyňa predsedníčky 
Prof. Ingeborg Gabriel)

Členka Akademického senátu Filozofickej fakulty TU v Trnave
Členka SKOF Spoločnosti pre kresťansky orientovanú filozofiu v Českej a Slovenskej republike
Členka Slovenského filozofického združenia pri SAV
Členka Odborovej komisie Katedry etiky a morálnej filozofie

doc. Mgr. Anton Vydra, PhD.
Člen redakčnej rady internetového časopisu pre humanitné vedy Ostium
Člen edičnej rady Schola Philosophica
Člen Société internationale Michel Henry, Francúzsko
Hlavný editor The Yearbook on History and Interpretation of Phenomenology

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

PhDr. Peter Rusnák, PhD.
Člen Akademického senátu Trnavskej univerzity
člen Central European Philosophy of Education Society – CEUPES 
člen komisie pre tvorbu etického kódexu Trnavskej univerzity
člen Rady pre kvalitu Filozofickej fakulty TU v Trnave
člen redakčnej rady časopisu Acta Moralia Tyrnaviensia
člen vedeckej komisie pre obhajobu dizertačnej práce pri PdF TU v Trnave
člen vedeckej komisie pre obhajobu dizertačnej práce pri FF UKF v Nitre

Mgr. Katarína Mária Vadíková, PhD. 
Členka redakčnej rady Časopisu pre medicínsku etiku a bioetiku
členka redakčnej rady časopisu Acta Moralia Tyrnaviensia

Mgr. Bc. Michal Zvarík, PhD.
Člen redakčnej rady internetového časopisu pre humanitné vedy Ostium
Člen redakčného kolégia The Yearbook on History and Interpretation of Phenomenology

Mgr. Jana Trajtelová, PhD.
Spolueditorka ročenky The Yearbook on History and Interpretation of Phenomenology

Mgr. Ladislav Tkáčik, PhD. 
Člen redakčnej rady internetového časopisu pre humanitné vedy Ostium
Člen redakčného kolégia The Yearbook on History and Interpretation of Phenomenology
Člen Vedeckej rady, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita
Člen Edičnej rady Vydavateľstva Typi univesitas Tyrnaviensis
Člen Slovenského filozofického združenia pri SAV

prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. 
Členka Akreditačnej komisie pre humanitné a spoločenské vedy č. 2 pri Ministerstve školstva 
Členka Vedeckej rady, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita
Členka Vedeckej rady Rady Naukovej Kwartalnika recenzovaného, Varšava, Poľsko 
Predsedníčka Odborovej komisie v odbore Etika a morálna filozofia



25/36

Predsedníčka a členka redakčnej rady periodika Acta Moralia Tyrnaviensia
Členka ÚSKI – Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie

prof. Dr. Ivan Balta 
člen A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, Maďarská akadémia vied, Budapešť
člen Horvátországi Magyar Tudományos és Művészeti Társaság, Maďarská spoločnosť vedy a umenia 

v Chorvátsku, Záhreb
člen Hrvatskog društva za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini u Sarajevu (Societas Croatica pro 

scientiis et artibus, Sarajevo)
člen Matice hrvatske
člen Zväzu Slovakov (Saveza Slovaka) v Chorvátsku
predseda Udruge povjesničara Slavonije i Baranje
člen Zavoda za baranjsku povjesnicu
člen Društva historičara Tuzlanskog kantona
člen Muzejskog vijeća Ministarstva kulture Republike Hrvatske

prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc.
Členka Komisie pre dobu medenú a dobu bronzovú (PBF) pri UNESCO
Členka Nemeckého archeologického ústavu (DAI)
Členka Vedeckej rady, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita
Členka Odborovej komisie PhD štúdia v odbore klasická archeológia, TU 
Členka redakčnej rady zborníka Anodos

prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.
členka Rei Cretariae Romanae Fautores (RCRF), Bibliografická komisia 
členka komisie SAIA pre výber zahraničných uchádzačov , Národný štipendijný program
Členka vedeckej rady TU a FF TU 
Členka odborovej komisie PhD štúdia v odbore archeológia, UKF Nitra
Členka odborovej komisie PhD štúdia v odbore klasická archeológia, TU
Členka redakčnej rady periodika Carnuntum Jahrbuch, Rakúsko
Členka redakčnej rady periodika IANSA, ČR
Členka redakčnej rady zborníka Anodos

doc. PhDr. Vladimír Varsik, PhD.
Člen Vedeckej rady, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita

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, poradného 

orgánu Vlády SR
Členka redakčnej rady periodika Studia Historica Tyrnaviensia
Členka redakčnej rady periodika Historický zborník
Členka redakčnej rady Povijestni zborník, Filozofičeski fakultet Osijek, Croatia

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
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Člen redakčnej rady časopisu História 
Člen redakčnej rady Historického časopisu
Člen medzinárodného výboru organizácie L’association des Amis de Maurice Baumont

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
Člen redakčnej rady periodika Vlastivedný zborník Považia
Člen redakčnej rady periodika Spravodaj považského múzea v Žiline
Člen Commision Internationale pour l’Histoire des Villes (International Commision for the History of 

Towns/Internationale Kommision für Städtegeschichte), Luxembourg

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 stálej názvoslovnej subkomisie Terminologickej komisie Ministerstva vnútra SR
Členka Vedeckej rady, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita

doc. PhDr. Eva Naništová, CSc. 
Členka odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom programe Sociálna psychológia

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

doc. Mgr. Miloš Marek, PhD.
Člen redakčnej rady periodika Studia historica Tyrnaviensia 
Člen historického odboru Matice slovenskej

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

Mgr. Andrej Mentel, PhD.
Člen Psychometric society Association for Educational Assessment, Europe
Člen Slovenskej asociácie sociálnych antropológov

PhDr. Peter Žitný, PhD.
Člen Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV
Člen Akademického senátu Filozofickej fakulty TU v Trnave

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 
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Mgr. Mária Kozelková, PhD.
Členka medzinárodnej pracovnej skupiny Montessori terapie pri Akadémii vývinovej rehabilitácie so 

sídlom v Mníchove, Nemecko

Mgr. Iveta Schusterová, PhD.
Predsedníčka komisie pre atestácie učiteľov v odbore psychológia (menovanie dekrétom MŠ SR)
Členka grémia koordinátorov Victim Support Slovakia

doc. Mgr. Peter Halama, PhD. 
Člen Slovenskej komory psychológov
Člen Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV
Člen European Association for Personality Psychology
Člen International Association for Psychology of Religion
Člen vedeckého výboru medzinárodnej konferencie Pozitívnej psychológie v ČR, Brno, 22. – 24. 5. 2013
Člen redakčnej rady medzinárodného karentovaného časopisu Studia Psychologica
Člen redakčnej rady medzinárodného časopisu Psychologie a její kontexty
Člen komisie VEGA č.11
Košpondenčný člen Board of Assessment, European Federation of Psychological Associations
Člen Rady Psychologického ústavu Akademie věd ČR

PhDr. Marián Špajdel, PhD. 
Člen Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV
Člen Slovenskej lekárskej spoločnosti – Spoločnosť pre výskum vyšších funkcií mozgu
Člen C.I.A.N.S. (Collegium Internationale Activitatis Nervosae Superioris)

prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD. 
Člen Vedeckej rady, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita
Člen Vedeckej rady, Trnavská univerzita
Člen Rady pre históriu pri KBS
Člen redakcie časopisu Viera a život
Člen redakcie časopisu Pamäť národa Ústavu pamäti národa
Člen Canadian Association of Slavists 
Člen Inštitútu Dr. Karl Kummera (Institut für Sozialreform)

doc. Dr. Lucjan Miś
Člen Polish Sociological Association
Člen Polish Psychological Association
Člen International Consortium for Social Development
Člen Society for the Study of Social Problems
Člen American sociological Association

doc. PhDr. Ivan Chorvát, PhD. 
Člen Slovenskej sociologickej spoločnosti
Člen redakčnej rady časopisu Sociológia – Slovak Sociological Review
Člen edičnej rady časopisu Sociální studia (vydáva Fakulta sociálních studií FSS MU v Brne, ČR)
Člen redakčnej rady časopisu Ekonomická revue cestovného ruchu (vydáva Ekonomická fakulta UMB)
Člen Atestačnej komisie Sociologického ústavu SAV

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 medievalistiky 

a neolatinistiky

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

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

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

Mgr. Jozef Kordoš, PhD.
Člen redakčnej rady periodika Sambucus. Práce z klasicke filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky

Mgr. Lenka Fišerová
Členka redakčnej rady periodika Sambucus. Práce z klasicke filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky

prof. PhDr. Marian Zervan, PhD.
Člen vedeckého kolégia SAV pre humanitné vedy
Člen vedeckej rady Ústavu dejín umenia SAV
Člen vedeckej rady Vysokej školy výtvarných umení
Člen vedeckej rady Trnavskej univerzity
Člen vedeckej rady Filozofickej fakulty TU
Predseda odborovej komisie pre odbor architektonická tvorba na VŠVU
Predseda odborovej komisie pre odbor teória dejiny výtvarných umení a architektúry na FFTU
Člen odborovej komisie pre odbor teória a dejiny výtvarného umenia a architektúry FASTU
Člen odborovej komisie pre odbor teória a dejiny výtvarného umenia a architektúry VŠVU
Predseda komisie č. 4 pre kultúru a umenia KEGA 
Člen predsedníctva KEGA
Člen Rady vysokých škôl

doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD.
Člen External Counselling Body, Research Institute for Art History of the Hungarian Academy of Sciences, 

Budapešť
Člen medzinárodného zboru poradcov pri príprave výstavy „Sigismundus, rex et imperator“, Budapešť 

a Luxemburg
Člen – korešpondenta, Maďarská archeologická a umeleckohistorická spoločnosť v Budapešti
Člen komisie VEGA č. 12 pre estetiku, vedy o umení a jazykovedu
Člen vedeckého kolégia SAV pre estetiku a vedy o umení
Člen redakčnej rady časopisu ARS a časopisu Profil
Člen redakčnej rady časopisu Arts, Švajčiarsko
Člen redakčnej rady časopisu Artium Questiones, Poľsko
Člen Vedeckej rady FF UK v Bratislave
Člen Vedeckej rady FF TU v Trnave
Člen Umeleckej rady VŠVU v Bratislave
Člen Rady Centra výskumu VŠVU v Bratislave
Člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore 2.1.18 dejiny a teória výtvarného umenia 

a architektúry, Trnavská univerzita, Trnava
Člen Odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore 2.1.18 dejiny a teória výtvarného umenia 

a architektúry, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

doc. PhDr. Erika Brtáňová, PhD.
Členka Vedeckej rady Filozofickej fakulty TU
Členka Vedeckej rady Ústavu slovenskej literatúry SAV
Členka Edičnej komisie Predsedníctva SAV
Členka Redakčnej rady Slovenskej literatúry
Tajomníčka Slovenského komitétu slavistov
Členka Programovej edičnej rady Knižnice slovenskej literatúry (Ústav slov. literatúry SAV – Kalligram)
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12 Edičná a publikačná činnosť

Typ publikačného záznamu 2012 2013

Skupina A1: Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 14 48

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 4 25

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách: 3 3

ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných 
vydavateľstvách — 2

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách — 1

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách: 7 14

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách — 3

Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie 15 26

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 1 3

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 3 5

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách — 1

BCI Skriptá a učebné texty — 1

EAJ Odborné preklady publikácií – knižné 1 2

FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) 10 14

Skupina B -Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch 4 6

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 2 2

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 2 4

Skupina C – Ostatné recenzované publikácie 125 130

ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vdaných v zahraničných vydavateľstvách — 1

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 9 7

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 7 17

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 41 39

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 3 7

AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách — 1

AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách 2 1

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 15 9

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 24 28

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 4 4

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 2 1

BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch 1 1

BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch 16 12

BED Odborné práce v recenzovaných dom. zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) 1 1

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) — 1

Skupina D – Ostatné publikácie 41 83

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch 3 1

BEE Odborné práce v nerecenzovaných zahr. zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) — 18

BEF Odborné práce v nerecenzovaných dom. zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) — 6

CIB Skladačka k výstave (menej ako 8 s.) vydaná doma 2 —

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 24 28

EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch 2 2

GHG Práce zverejnené na internete — 8

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 10 20

Skupina N — 3

ADN Ostatné (3) — 3

Spolu: 199 296
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Prehľad katedrovej publikačnej činnosti vykazovanej za rok 2013

KDaTU KEaMF KF KH KKA KKJ KPol KPsy KS Spolu

A1 4 7 21 4 3 6 1 2 — 48

A2 5 4 9 2 1 3 — 3 — 27

B 1 — 5 — — — — — — 6

C 14 25 15 19 6 21 5 22 2 129

Spolu: 24 36 50 25 10 30 6 27 2 210

13 Medzinárodné vzťahy a mobility

Bilaterálne vzťahy sa rozvíjali v rámci medziuniverzitných dohôd o spolupráci a platných bilaterálnych do-
hôd programu LLP Erasmus. V roku 2013 bolo platných 31 zmlúv (z toho s vysokými školami v Českej re-
publike (3), Nemecku (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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Mobility pedagógov

Dufferová Alžbeta sa v rámci programu CEEPUS CIII-AT-0702-01-1213-M-61334 zúčastnila 1-týždňovej 
pedagogickej mobility (17. 2. 2013 – 23. 2. 2013) ako „outgoing teacher“ na Uniwersytet Opolski, 
Wydział Teologiczny, ul. Drzymalyia, 45-342. Prednášala na témy: Wie Edith Stein die Wahrheit fand – 
Thomas von Aquin und Husserl; Die Frau in Verstandnis von Edith Stein und Feminismus a Die Freiheit im 
biblischen Kontext.

Hrehová Helena blokovo prednášala na PdF MU V Brne predmet Fundamentálna a špeciálna morálka.

Vycestovania pedagógov do zahraničia

Dobrotková Marta: Archív Kongregácie pre evanjelizáciu národov, Rím, Taliansko, 18. 4. – 24. 4. 2013, vý-
skumný pobyt, štipendium v rámci grantového projektu MŠ SR VEGA.

Dobrotková Marta: Štúdium vedecko-odbornej literatúry, 11. – 17. 4. 2013, Rím, Bibliotheca Vaticana. Vý-
skumný pobyt v rámci riešenia projektu EŠF.

Fišerová Lenka: Štúdium odbornej literatúry v knižnici k príprave výstupov z projektu Antológia z diel, 13.-
17. 10. 2013, Olomouc, Vědecká knižnica.

Halama Peter: Mesačný štipendijný pobyt s podporou Národného štipendijného programu Slovenskej re-
publiky, január – február 2013, Trinity College Dublin, Írsko.

Hrnčiarik Erik: DAI Atény, Grécko
Hrnčiarik Erik: Pamukkale University, Turecko, 2012/2013, Erasmus
Juríková Erika: Štúdium v knižnici a konzultácie, 8. 5. – 12. 5. 2013, Masarykova univerzita v Brne, Ústav 

klasických studií.
Juríková Erika: Štúdium v knižnici A Főszékesegyházi Könyvtár vagy Bibliotheca, 2. 9. – 6. 9. 2013, Ostri-

hom, Maďarsko.
Juríková Erika: Štúdium v knižnici A Főszékesegyházi Könyvtár vagy Bibliotheca, 24. 9. – 27. 9. 2013, Ostri-

hom, Maďarsko.
Juríková Erika: štúdium v knižnici A Főszékesegyházi Könyvtár vagy Bibliotheca, 29. 10. – 1. 11. 2013, 

Ostrihom, Maďarsko.
Juríková Erika: Štúdium vedecko-odbornej literatúry, 11. 4. – 17. 4. 2013, Rím, Bibliotheca Vaticana.
Juríková Erika: Archív Kongregácie pre evanjelizáciu národov, Rím, Taliansko, 18. 4. – 24. 4. 2013, výskum-

ný pobyt, štipendium v rámci grantového projektu MŠ SR VEGA.
Jríková Erika: Štúdium vedecko-odbornej literatúry, 11. – 17. 4. 2013, Rím, Bibliotheca Vaticana. Výskumný 

pobyt v rámci riešenia projektu EŠF.
Karabová Katarína: Štúdium odbornej literatúry v knižnici k príprave výstupov z projektu Antológia z diel, 

13. – 17. 10. 2013, Olomouc, Vědecká knižnica.
Kordoš Jozef: Pracovné stretnutie z projektu APVV SK-AT-0022-12 Antické grécke kultúrne dedičstvo v ob-

lasti stredného Dunaja v 15. a 16. storočí, 12. 6. 2013, Viedeň.
Kordoš Jozef: Pracovné stretnutie z projektu APVV SK-AT-0022-12 Antické grécke kultúrne dedičstvo v ob-

lasti stredného Dunaja v 15. a 16. storočí, 16. 12. 2013, Viedeň.
Kozelková Mária: Vzdelávací seminár lektorov medzinárodných výcvikov Montessori pedagogiky a Montes-

sori liečebnej pedagogiky, Medzinárodná akadémia vývinovej rehabilitácie, Mníchov, Nemecko. 2. – 
4. 12. 2013.

Lopatková Zuzana: Archivio Segreto Vaticano, Cittá dell Vaticano, Rím, Taliansko, 19. 6. 2013 – 30. 6. 2013, 
výskumný pobyt, štipendium v rámci grantového projektu MŠ SR VEGA.

Marek Miloš: Archivio Segreto Vaticano, Cittá dell Vaticano, Rím, Taliansko, 19. 6. 2013 – 14. 7. 2013, vý-
skumný pobyt, štipendium v rámci grantového projektu MŠ SR VEGA.

Nováková Lucia: Pamukkale University, Turecko, 2012/2013, Erasmus
Rábik Vladimír: Archivio Segreto Vaticano, Cittá dell Vaticano, Rím, Taliansko, 19. 6. 2013 – 14. 7. 2013, 

výskumný pobyt, štipendium v rámci grantového projektu MŠ SR VEGA.
Sipekiová Nicol: Pracovné stretnutie v rámci cezhraničného projektu Bezhraničná antikvita – Tieň víťazné-

ho oblaka, 11. 6. 2013, Budapešť.
Sipekiová Nicol: Štúdium v knižnici A Főszékesegyházi Könyvtár vagy Bibliotheca, 2. 9. – 6. 9. 2013, Ostři-

hom, Maďarsko.
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Mobility študentov

Angyalová Patrícia, ERASMUS, Univerzita Tübingen, SRN, 10. 10. 2013 – 27. 2. 2014
Blažeková Zuzana, ERASMUS, Pontifical university of John Paul II., Krakow, PL, 1. 10. 2013 – 25. 2. 2014
Božík Michal, ERASMUS, Bergen university, Nórsko, 2. 1. – 1. 5. 2013
Dedinská Martina, CEEPUS, Karlova univerzita, Praha, 15.2. – 21. 6. 2013
Ďuračka Juraj, CEEPUS, Faculty of Business Studiejs, Ljubljana, Slovinsko, 18. 3. – 19. 4. 2013
Ďurinová Zuzana, ERASMUS, Universita Palackého, Olomouc, ČR, 16. 9. 2013 – 31. 1. 2014
Gaňová Simona, ERASMUS, Jagellonian University, Kraków, PL, 1. 10. 2013 – 30. 1. 2014
Gonová Katarína, ERASMUS, Umea university, Švédsko, 2. 9. 2013 – 19. 1. 2014 
Javorová Nina, CEEPUS, Faculty of Business Studiejs, Ljubljana, Slovinsko, 18. 3. – 19. 4. 2013
Kunová Miroslava, ERASMUS, Bergen university, Nórsko, 8. 8. – 20. 12. 2013
Pálková Žofia, ERASMUS, Bergen university, Nórsko, 8. 8. – 19. 4. 2013
Repčík Jakub, ERASMUS, Univerzita Tübingen, SRN, 14. 10. 2013 – 27. 2. 2014
Repka Matúš, ERASMUS, Universita Palackého, Olomouc, ČR, 16. 9. 2013 – 31. 1. 2014
Šandriková Monika, ERASMUS, Bergen university, Nórsko, 2. 1. – 4. 5. 2013
Ščurková Alica, CEEPUS, Faculty of Business Studiejs, Ljubljana, Slovinsko, 18. 3. – 19. 4. 2013
Tužinský Jakub, ERASMUS, Jagellonian university, Kraków, Poľsko, 2. 9. 2013 – 30. 6. 2014
Vraželová Soňa, ERASMUS, Bergen university, Nórsko, 8. 8. – 20. 12. 2013

Prijatia zahraničných pedagógov

Dr. Elena Pagni (University of Florence), Katedra filozofie, apríl 2013
Prof. Peter Gärdenfors (Lund University), Katedra filozofie, apríl 2013
Doc. Josef Moural (University of Usti nad Labem), Katedra filozofie, apríl 2013
Prof. Maria Kostyszak (University of Wroclaw), Katedra filozofie, september, 2013
Dr. Pawel Korobczak (University of Wroclaw), Katedra filozofie, september, 2013
Prof. Timothy Williamson (New College, Oxford), Katedra filozofie, október, 2013
Prof. Miroslav Marcelli (UK Praha), Katedra filozofie, november, 2013
Dr. Petr Dvořák (CMTF, Olomouc), Katedra filozofie, december, 2013
Dr. Elisabetta Gagetti, PhD. (Miláno, Taliansko), Katedra klasickej archeológie, 2012/2013, 2013/2014

Prijatia zahraničných študentov

Boyoğlu Cem Sönmez, ERASMUS, Akdeniz University, Turecko, 2013/2014
Bulan Batuhan, ERASMUS, Pamukkale University, Turecko, 2012/2013
Coban Memduh, ERASMUS, Pamukkale University, Turecko, 2012/2013

14 Systém kvality

Fakulta je zapojená v systéme riadenia kvality podľa modelu CAF ako súčasť univerzity. V rámci uplatňo-
vania tohoto modelu analyzuje všetky manažérske procesy a komplexne sleduje spokojnosť zamestnancov. 
Fakulta taktiež trvale sleduje spokojnosť vlastných študentov s podmienkami na fakulte. Výsledky dotaz-
níkových prieskumov preukázali prevládajúcu spokojnosť medzi zamestnancami aj medzi študentmi. Iden-
tifikované problematické momenty sú predmetom priebežného riešenia a nápravy. Fakulta využíva taktiež 
banku námetov a pripomienok, ktorá slúži študentom aj zamestnancom. Fakulta každoročne sleduje a ana-
lyzuje aj externé kvalitatívne hodnotenie nezávislou ratingovou a rankingovou agentúrou ARRA.

Kvalita tvorby a dodržiavania rozpočtu je daná presnými pravidlami jeho tvorby a čerpania, s ktorými sú 
oboznámení všetci riadiaci pracovníci fakulty. Motivácia k získavaniu finančných prostriedkov prostredníc-
tvom grantovej, publikačnej a umeleckej činnosti je podporovaná formou mimoriadnych odmien za získa-
nie grantu a analogickými pravidlami prideľovania osobných ohodnotení.
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15 Hospodárenie

Fakulta hospodárila na základe viac zdrojového financovania v zmysle vymedzenia jej poslania a úloh, pri-
čom dodržiavala základné pravidlá a záväzné legislatívne predpisy v hospodárení ako aj interné predpisy 
univerzity. Hlavným zdrojom financovania fakulty bola v zmysle zákona o vysokých školách najmä dotácia 
zo štátneho rozpočtu MŠ SR, ktorá bola fakulte poskytovaná mesačným rozpisom v zmysle schváleného 
rozpočtu univerzity na rok 2013. Ďalej to boli poskytnuté finančné prostriedky na riešenie projektov zá-
kladného výskumu VEGA a KEGA, APVV, GA ČR a zostatok dotácie nevyčerpaný v roku 2012. Ďalšími zdroj-
mi boli najmä poplatky spojené so štúdiom a výnosy z podnikateľskej činnosti. 

Výkaz ziskov a strát fakulty je prehľadom celkových zúčtovaných výnosov za rok 2013 v členení na hlavnú 
činnosť a podnikateľskú činnosť. V rámci hlavnej činnosti tvorili podstatnú časť výnosy zo štátnej dotácie 
na bežné výdavky tržby z predaja služieb a poplatky spojené so štúdiom. Doplnkovým nedotačným zdro-
jom financovania potrieb fakulty boli aj výnosy z podnikateľskej činnosti. Zúčtovanie nákladov za hlavnú 
činnosť v roku 2013 vo výške 1 702 490,92 € k výnosom vo výške 1 854 185,05 € predstavuje vyčíslenie 
hospodárskeho výsledku – zisku, ktorý pred zdanením znamená hodnotu 151 694,13 €.

Dotačné prostriedky  

Najväčším zdrojom výnosov fakulty za rok 2013 bola dotácia zo štátneho rozpočtu. Filozofickej fakulte boli 
rozpisom dotácie poskytnuté finančné prostriedky spolu s jej úpravou a navýšením.

Funkčná 
klasifikácia

Podprogram 
Prvok

EK  popis Suma v EUR

09.4.2. 07711 610 mzdy 515 280,-
09.4.2. 07711 620 odvody 183 499,55
09.4.2. 07711 630 tovary a služby 137 335,-
01.4.0.4 640 štipendiá 108 710,-
01.4.0.4. 0771201 610 mzdy 401 367,-
01.4.0.4. 0771201 620 odvody 141 282,-
01.4.0.4. 0771202 VEGA 630 tovary a služby 51 339,-
09.7.0. 0771205 KEGA 630 tovary a služby 47 668,-
Spolu: 1 586 430,55

Na Filozofickej fakulte bolo v oblasti základného výskumu v roku 2013 riešených spolu dvanásť výskum-
ných projektov VEGA s poskytnutou dotáciou na bežné výdavky v sume 51 339,- € a sedem výskumných 
projektov KEGA s celkovou poskytnutou dotáciou na bežné výdavky 47 668,- €; financie na kapitálové vý-
davky neboli poskytnuté. Finančné zdroje v grantovej schéme VEGA boli v porovnaní s predchádzajúcim ro-
kom nižšie o 4.935,-€. Grantová schéma KEGA podporila projekty hlavných riešiteľov z FF TU v roku 2013 
vyššou čiastkou o  22.975,- EUR v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym rokom. 

Pre rok 2013 sa účelovo pridelili len prostriedky na štipendiá existujúcich doktorandov v dennej forme do-
ktorandského štúdia. Prostriedky rozpisované v predchádzajúcom období na štipendiá nových doktorandov 
dostane vysoká škola podľa výkonu vo výskume a je na jej rozhodnutí, či ich použije na štipendiá doktoran-
dov alebo inak. Rovnako sa postupovalo v zmysle metodiky rozpočtu na rok 2013, keď bolo možné finančné 
prostriedky na štipendiá existujúcich doktorandov zvýšiť o maximálne 20%. Na základe posúdenia publikač-
nej, pedagogickej a inej činnosti jednotlivých doktorandov bolo navýšenie poskytované motivačne podľa ná-
vrhu vedúcich katedier a vedúcich školiteľov doktorandov na vydanie zahraničných výstupov doktorandov.

Okrem poskytnutej dotácie fakulta disponovala zostatkom finančných prostriedkov na dotačnom účte 
z roku 2012 v celkovej výške 159 264,29 €, v ktorej sú zahrnuté mzdové prostriedky, odvody, tovary a služ-
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by a štipendiá doktorandov. Na pokrytie výdavkov hlavnej činnosti fakulta využívala aj ďalšie zdroje, ako sú 
poplatky spojené so štúdiom v súlade s § 92 ods. 11 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a nadvä-
zujúcich interných predpisov TU a účelovými prostriedkami bežného účtu zazmluvnenými na konkrétny 
projekt. Finančné prostriedky získané poplatkami spojenými so štúdium boli použité na bežný chod fakulty. 
Katedra klasickej archeológie na základe oprávnenia na vykonávanie archeologického výskumu podľa § 36 
ods. 2 a 3 zákona č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu mohla uskutočňovať terénny výskum. Zá-
chranný archeologický výskum, ktorý sa zaraďuje do podnikateľskej činnosti fakulty spĺňa aj vedecké ciele 
a využíva sa ako miesto praktického výcviku študentov klasickej archeológie. 

Podnikateľskú činnosť v roku 2013 vykonávala fakulta na základe usmernenia o predaji publikácií prostred-
níctvom podnikateľského účtu fakulty. Komisionárske zmluvy dekanka fakulty podpísala s vydavateľstva-
mi a distribučnými spoločnosťami VEDA, Panta Rhei s.r.o., Artforum s.r.o. a Partner Technic, s.r.o., ktoré 
ponúkajú a ďalej distribuujú publikácie fakulty verejnosti.

Mimodotačné zdroje

Na pokrytie výdavkov hlavnej činnosti fakulta využívala aj ďalšie zdroje, ako sú poplatky spojené so štúdiom 
v súlade s § 92 ods. 11 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a nadväzujúcich interných predpisov 
TU, dotácie na prevádzku a účelové financie podložené zmluvami na použitie za uvedeným účelom.. 

Položka Výnosy 
HČ r. 
2009
(tis. €)

Podiel v 
% na cel-
kových 
výno-

soch za 
r. 2009

Výnosy 
HČ r. 
2010
(tis. €)

Podiel v 
% na cel-
kových 
výno-

soch za 
r. 2010

Výnosy 
HČ r. 
2011
(tis. €)

Podiel v 
% na cel-
kových 
výno-

soch za 
r. 2011

Výnosy 
HČ r. 
2012
(tis. €)

Podiel v 
% na cel-
kových 
výno-

soch za 
r. 2012

Výnosy 
HČ r. 
2013
(tis. €)

Podiel v 
% na cel-
kových 
výno-

soch za 
r. 2013

Tržby za 
vlastné 
výrobky 

2,54 0,156 8,46 0,462 12,21 0,68 27,42 1,49 7,47 0,41

Tržby 
z predaja 
služieb 

0,05 0,003 8,39 0,458 0 0 0 0 3,78 0,21

Popl. 
spojené 
so 
štúdiom

95, 35 5,856 129,65 7,074 135,25 7,59 135,25 7,38 161,84 8,96

Zúčt. zá-
konných 
rezerv

8,94 0,549 21,26 1,16 28,84 1,62 28,84 1,57 2,36 0,13

Dotácie 
obce, VUC  
a dary, 
prev. 
dotácie

1517,99 93,236 1.661,01 90,626 1605,56 90,07 1641 89,52 1630,5 90,25

Ostatné 
výnosy 3,25 0,2 4,03 0,22 0,77 0,04 0,68 0,04 0,68 0,04

Spolu 1628,12 100 1832,8 100 1782,63 100 1833,19 100 1806,63 100

Mzdové náklady 
 
Celkové mzdové náklady fakulty boli v roku 2013 vo výške 1 012 926,87 €. Do mzdových nákladov sú za-
hrnuté mzdové prostriedky poskytnuté v rámci dotácie na rok 2013 vo funkčnej klasifikácii 09.4.2., druhý 
stupeň vysokoškolského vzdelávania a  01.4.1.4 vysokoškolská veda, rovnako ako  vlastné zdroje fakulty. 
V mzdových nákladoch sú premietnuté mzdy aj externých pedagógov ako i ostatných  zamestnancov pla-
tených na Dohodu o vykonaní práce a Dohodu o činnosti. Prijatá mzdová politika na rok 2013 zohľadňova-
la potrebné personálne zabezpečenie pedagogických i nepedagogických zamestnancov a opäť uplatňovala 
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aplikáciu spôsobov motivácie a stimulácie všetkých zamestnancov fakulty. Pri určovaní výšky miezd za-
mestnancov bol dodržaný postup v zmysle legislatívnych noriem a platového poriadku TU. Dôvodom ná-
rastu nákladov na mzdové prostriedky oproti roku 2012 je vyšší počet uzavretých dohôd o vykonaní práce 
a dohôd o činnosti aj v súvislosti s plánom čerpania mzdových prostriedkov z prebiehajúcich projektov.

V roku 2013 fakulta pokračovala vo vyplácaní garantovanej hranice platov pre garantov a spolugarantov štu-
dijných programov, ktorá sa upravila na zasadnutí KR TU. Vedenie fakulty vypracovalo kritériá hodnotenia 
pedagogických zamestnancov a podľa týchto kritérií postupovalo pri vyplácaní odmien za prácu vykonanú 
v roku 2013. 

V roku 2013 sa fakulta podieľala na končiacom projekte európskeho sociálneho fondu k 31. 5. 2013 Ino-
vatívne formy vzdelávania v transformujúcom sa univerzitnom vzdelávaní a prebiehajúcom projekte Rozvoj 
virtuálnej univerzity – Tvorba a inovácia študijných programov s využitím moderných foriem vzdelávania, ako 
aj na novom projekte od 1. 10. 2013 Podpora zlepšenia kvality Trnavskej univerzity v Trnave. Prostriedky zís-
kané v rámci týchto dvoch projektov boli použité na refundáciu miezd zamestnancov, ktorí boli do projektu 
zapojení. 

V roku 2013 sa na fakulte vykonalo 84 personálnych opatrení súvisiacich s prijatím do pracovného pomeru, 
organizačnou zmenou, zmenou funkčného platu, vyňatím a zaradením do evidenčného stavu a skončením 
pracovného pomeru. Fakulta uzatvorila 122 dohôd o vykonaní práce, boli šlo prevažne o oponentov kvalifi-
kačných konaní a členov komisií. Dohody sme sa uzatvoriláralii aj v prípade spolupráce na rôznych úlohách 
vyplývajúcich z čerpania grantov a projektov, ktoré fakulta počas roka riešila.

Na fakulte sa uskutočnilo 17 výberových konaní na funkčné a pracovné miesta pedagogických zamestnancov. 
3 ma funkčné miesto profesorov, 4 na funkčné miesta docentov a 10 výberových konaní na pracovné miesta od-
borných asistentov a asistentov. Okrem obsadzovania pracovných miest vysokoškolských učiteľov na základe 
vyššie uvedených uskutočnených výberových konaní, bolo v roku 2013 obsadených 15 pracovných miest bez 
výberového konania, pričom priemerná výška pracovného úväzku dohodnutého v pracovnej zmluve bola 38%. 
V oblasti personálnej politiky je fakulta striktne obmedzená disponibilnými finančnými prostriedkami, chý-
bajú zdroje pre pohyblivú zložku mzdy najmä vedeckých a pedagogických pracovníkov.  V roku 2013 sa fakulta 
zamerala na splnenie kritérií začlenenia TU medzi univerzity, ktoré budú kontrolované akreditačnou komisiou. 

V priebehu roka bol stanovený mzdový plán fakulty, ktorý určoval výšku čerpania mzdových prostriedkov 
na základe stanovených limitov dekana fakulty. Okrem dotačných prostriedkov boli na mzdy použité i bež-
né výdavky z bežného účtu fakulty vo výške 62 014,09 €, a to na úhradu miezd, dohôd o činnosti externých 
pedagógov a  kvalifikačných konaní, resp. posudkov k obhajobám dizertačných prác: Táto čiastka tvoríila 
6,5% z celkových zdrojov použitých na mzdy. V roku 2013 fakulta postupovalo podľa platnej Kolektívnej 
zmluvy, ktorá bola uzatvorená na roky 2013 – 2014. 

Fakulta zorganizovala pre svojich zamestnancov predvianočné stretnutie, ktoré bolo financované zo sociál-
neho fondu univerzity . V roku 2013 si 63 zamestnancov uplatnilo príspevok na regeneráciu pracovnej sily, 
čo predstavovalo sumu 3 677 €. Je to o 17 zamestnancov viac ako v roku 2012, finančne navýšenie o 1 438 €. 
Viac ako 40% zamestnancov si ani v roku 2013 neuplatnilo príspevok zo SF. Odvody do poistných fondov boli 
uhrádzané včas a v závislosti od výšky uhradených miezd. 

Náklady na štipendiá doktorandov 

V roku 2013 bolo na doktorandské štúdium pridelených 108 710,- €. Doktorandom v dennej forme dokto-
randského štúdia boli vyplácané štipendiá podľa platovej tarify ustanovenej osobitným predpisom.

Fakulta systémovo podporovala  výchovu doktorandov, ktorí môžu počas štúdia využívať medzinárodné 
programy na uskutočnenie časti štúdia na popredných vedeckovýskumných pracoviskách, čo im umožňuje 
rozšíriť svoje odborné znalosti vo vednom odbore. 
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Ďalšie náklady
 
Na vyššie uvedené nákladové účty boli použité finančné prostriedky: zostatok bežných výdavkov na tovary 
a služby z roku 2012, poskytnutá dotácia v roku 2013 na tovary a služby v rámci vysokoškolského vzdelá-
vania, finančné prostriedky pridelené na projekty VEGA, KEGA, APVV, GA ČR a ďalšie finančné prostriedky 
získané z poplatkov spojených so štúdiom a prostriedky získané grantovou činnosťou projektov katedier 
zapojených do riešenia ESF a určených na konkrétny účel.  

V rámci efektívneho nakladania s finančnými prostriedkami fakulta pokračovala v tzv. úsporných opatre-
niach, čo v praxi znamenalo, že časť spotrebného materiálu dostalo v určitom časovom intervale každé pra-
covisko a ďalšie požiadavky si pracoviská vykrývali zo získaných vlastných zdrojov, t.j. z projektov. Fakulta 
taktiež pokračovala v tradícii podpory edičnej činnosti svojich vedeckých pracovníkov. Vzhľadom k reálnym 
nákladom na vydanie titulu bola potrebná finančná podpora autorov na vydávaní publikácií viac zdrojovým 
financovaním. Zohľadňoval sa druh publikácie z pohľadu akreditačných pravidiel. Týmto spôsobom vydala 
Filozofická fakulta v roku 2013 prevažne v zahraničí sedemnásť titulov, čo je o 5 menej oproti roku 2012. 
 
Kapitálové výdavky 

Financie na kapitálové výdavky v roku 2013 neboli poskytnuté. 

Mimodotačné prostriedky  

Fakulta sa aktívnou účasťou každoročne zapája do grantovej činnosti v rámci vyhlásených grantových úloh 
rôznych nevedeckých inštitúcií. V roku 2013 sa zapojila 6 podanými projektmi, ktoré boli spracované v sú-
lade s podmienkami stanovenými vyhlasovateľmi grantov a grantovými schémami na predkladanie projek-
tov. Medzi podporené projekty sa však podané projekty nedostali, a preto neboli financované. 

Podnikateľská činnosť

Katedra klasickej archeológie na základe oprávnenia na vykonávanie archeologického výskumu podľa §36 
ods. 2 a 3 zákona č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu môže uskutočňovať terénny výskum. Okrem 
toho, že sa záchranný archeologický výskum zaraďuje do podnikateľskej činnosti fakulty spĺňa i vedecké 
ciele a využíva sa ako miesto praktického výcviku študentov klasickej archeológie. 

K výsledkom podnikateľskej činnosti prispela fakulta predajom publikácií realizovaných podľa elektronic-
kých objednávok na fakultnej webovej stránke a komisionárskych zmlúv zmluvných predajcov s obchodmi 
v rámci SR.  


