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PREDHOVOR 

 
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského 
v Bratislave vychádza vo svojej činnosti z jej základného poslania (viď bod 1.2.). 

Predkladaná správa predstavuje fakultu v základných charakteristikách jej histórie, 
aktuálneho stavu, predovšetkým v oblasti vzdelávania, tuzemských a medzinárodných 
vzťahov s inými subjektami a výsledkov fakulty v roku 2010 s rámcovým pohľadom na 
vývoj v uplynulom období. Popisuje aktuálny stav informačných technológií a čiastočne 
naznačuje vývojové trendy fakulty pre budúce obdobie. 

RKCMBF UK je súčasťou Univerzity Komenského a zároveň aj v službe Katolíckej 
cirkvi na Slovensku, a preto sa riadi okrem univerzitných predpisov cirkevnými 
normami.  

Súčasťou Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave sú aj teologické inštitúty pri kňazských seminároch v Nitre 
a Banskej Bystrici-Badíne. Fakulta má pedagogické pracovisko pre štúdium prvého a 
druhého ročníka denného štúdia katolíckej teológie v Žiline. 

Fakulta má akreditáciu na študijný program katolícka teológia pre spojený prvý a druhý 
stupeň vysokoškolského štúdia, na bakalársky a magisterský študijný program učiteľstvo 
predmetov náboženská výchova a etická výchova, bakalársky študijný program 
nábožensko-kultúrne štúdiá, bakalársky a magisterský študijný program riadenie 
cirkevných a neziskových organizácií. V súčasnosti dobieha aj akreditovaný 
študijný odbor magisterského štúdia katolícka teológia a učiteľstvo všeobecno-
vzdelávacích predmetov v kombinácii predmetov náboženská výchova a etická výchova. 

Pre doktorandské štúdium je fakulta akreditovaná v študijnom programe katolícka 
teológia. Študenti študijného odboru katolícka teológia (štúdium podľa 
predchádzajúcich predpisov) ukončili svoje štúdium do 31.12.2010. 

Fakulta má právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie 
profesorov v odbore katolícka teológia.  

Je rozvinutá pomerne dobrá spolupráca s podobnými inštitúciami v zahraničí, 
predovšetkým v Taliansku, Španielsku, Rakúsku, Česku, Poľsku a Maďarsku. 

Úsilím fakulty do budúcnosti je skvalitňovať vedecko-pedagogickú činnosť a 
zveľaďovať fakultu v každej oblasti. 
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I. ÚDAJE O FAKULTE 

1.1. HISTÓRIA FAKULTY 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovenská fakulta v Bratislave bola zriadená  
zákonom č. 441 Sb.z. a n. zo dňa 24. júla 1919. Erigovanie bohosloveckej fakulty sa 
však oddialilo na niekoľko rokov. 

Reálne možnosti pre zriadenie fakulty sa ukázali až r. 1934. Na žiadosť slovenských 
ordinárov Posvätná kongregácia vydala dekrét o kánonickom erigovaní fakulty 
v Bratislave s dátumom 15. augusta 1935, č. 756/1935.  

Vládne nariadenie na vykonanie zákona č. 441/1919 vyšlo dňa 24. apríla 1936 pod 
č. 112/1936. Bohosloveckej fakulte pridelili budovu bývalej Právnickej fakulty na 
Kapitulskej ulici, pôvodne Jezuitského kolégia. V roku 1936 premiestnili trnavský 
Veľký seminár do Bratislavy a pridružili ho k bohosloveckej fakulte. 

Po II. svetovej vojne v školskom roku 1946/1947 bola bohoslovecká fakulta vyňatá zo 
zväzku Slovenskej univerzity. Vládnym nariadením č. 112/1950 Zb. o bohosloveckých 
fakultách zo dňa 14. júla 1950 sa zaviedla nová organizácia bohosloveckého štúdia. Boli 
zrušené diecézne semináre s Vysokými školami bohosloveckými. Jedinou inštitúciou na 
Slovensku pre výchovu kňazov bola vládou ČSR určená CMBF v Bratislave.  

Po zmene spoločenského systému bola opäť CMBF včlenená ako rovnocenná súčasť do 
Univerzity Komenského v Bratislave (zákon č. 163/1990 Zb. o bohosloveckých 
fakultách, zákon č. 172/90 Zb. o vysokých školách v znení neskorších zmien a 
doplnení).  

Na základe rozhodnutia Fakultnej rady CMBF UK v Bratislave zo dňa 21. augusta 1990 
a na základe schválenia Kongregácie de Institutione Catholica č. 143/92/2 a v zmysle 
ustanovenia §13 ods. 5. zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách boli pri 
jednotlivých kňazských seminároch v Nitre, Spišskom Podhradí - Spišskej Kapitule, 
Banskej Bystrici a následne v Košiciach (1994) zriadené afilované teologické inštitúty 
ako pedagogické pracoviská Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty 
UK v Bratislave, tiež k nim pribudlo pedagogické pracovisko v Žiline pre filozofické 
štúdiá saleziánskych a kapucínskych bohoslovcov v roku 1995. Pedagogické pracoviská 
fakulty v Spišskom Podhradí a v Košiciach boli súčasťou fakulty do 30.9.2003.  

1.2. POSLANIE FAKULTY 

Poslaním fakulty a jej afilovaných inštitútov je vedeckou metódou bádať poznatky 
teologickej katolíckej náuky, systematicky ich spracovávať a vysvetľovať, aby boli 
formujúcim činiteľom tých, ktorí v oblasti teologickej vedy pôsobia, ale aj tých, ktorí 
vedeckou a teologickou formáciou smerujú ku kňazstvu, alebo sa pripravujú na 
špeciálne služby tak v Cirkvi, ako i v celej spoločnosti.  

Fakulta v spolupráci s jednotlivými pracoviskami uskutočňuje vedecko-teologický 
výskum. Usiluje sa o to svojou vlastnou vedeckou metódou s dôkladným chápaním 
katolíckej náuky, ktorú s najväčšou starostlivosťou čerpá z Božieho zjavenia a 
systematicky ju vysvetľuje.  
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Právnym základom činnosti fakulty je zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon 
č. 163/1990 Zb. o bohosloveckých fakultách. Z hľadiska kánonického práva sa fakulta 
riadi apoštolskou konštitúciou Jána Pavla II. Sapientia Christiana (zo dňa 15. apríla 
1979) a Ordinationes Kongregácie pre katolícku výchovu (z 29. apríla 1979), ktoré sú 
priložené k samotnej Konštitúcii; tiež normami kánonického práva (kán. 815-820 CIC).  

Fakulta sa riadi štatútom, ktorý bol schválený Akademickým senátom fakulty 17.6.2003, 
Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave 25.6.2003 a Kongregáciou 
pre katolícku výchovu v Ríme 21.8.2003 v zmysle ustanovení zákona č. 131/2002 Z.z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  

Jednotlivé pracoviská fakulty po celé predchádzajúce obdobie intenzívne napĺňali 
program poslania vzdelávacej a formačnej inštitúcie. Pedagógovia fakulty spolupracujú 
s teologickými inštitútmi prostredníctvom jednotlivých katedier.  

Fakulta sa podieľa aj na permanentnej formácii a ďalšom vzdelávaní kňazov 
pôsobiacich v pastorácii. 

 

1.3. VEDECKÁ RADA FAKULTY 

RKCMBF UK: 
1. Doc. ThDr. Marian Šuráb, PhD., dekan a predseda VR 
2. J. E. Mons. JCDr. Stanislav Zvolenský, PhD., veľký kancelár 
3. Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec, prodekanka pre vedeckú činnosť, vedúca katedry 
4. ThDr. Jozef Jančovič, PhD., prodekan pre vzdelávaciu činnosť; člen od 1.3.2010 
5. Prof. MUDr. Karol Bošmanský, DrSc. 
6. Prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD., vedúci katedry 
7. Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.  
8. Prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD., vedúci katedry 
9. Doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.  
10. Doc. ThDr. Jozef Haľko, PhD. 
11. ThDr. Michal Baláž, PhD., vedúci katedry 
12. Mgr. Gašpar Fronc, vedúci katedry, predseda AS 
13. PhDr. Oľga Gavendová, PhD. 
14. JCDr. Tibor Hajdu, PhD., vedúci katedry 
15. PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD., SDB, moderátor TI v Žiline; člen do 31.8.2010 
16. Doc. ThDr. Ing. Milan Fula, PhD., SDB, moderátor TI v Žiline; člen od 7.12.2010 
17. ThDr. Vojtech Nepšinský, PhD., vedúci katedry 
18. ThDr. Tibor Reimer, PhD., vedúci katedry 
19. ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., vedúci katedry 
20. ThLic. Ján Viglaš, moderátor TI v Badíne; člen od 7.12.2010 
21. ThDr. Pavol Zahatlan, PhD., moderátor TI v Nitre 

ODBORNÍCI Z INÝCH INŠTITÚCIÍ: 
22. Prof. JUDr. Peter Blaho, DrSc., PF TU v Trnave 
23. Prof. Ing. arch. Jozef Hlinický, PhD., FF TU v Trnave; člen do 31.3.2010 
24. Prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD., TF KU v Košiciach 
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25. Prof. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD., KU Ružomberok; člen od 17.5.2010 
26. Prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD., TF KU v Košiciach (Bratislava – Inštitút) 
27. Doc. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský, PhD., TF TU v Bratislave 
 

1.4. AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI FAKULTY 

Akademickí funkcionári fakulty: 

dekan:  doc. ThDr. Marian Šuráb, PhD.  

prodekani: Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec – prodekan pre vedeckú činnosť 
a medzinárodné vzťahy  

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD. – prodekan pre vzdelávaciu činnosť, 
kreditový systém a IIKS do 31.1.2010 

ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD. - prodekan pre vzdelávaciu činnosť, 
kreditový systém a IIKS od 1.3.2010 

tajomník:  Mgr. Daniel Vozár 

Moderátori štúdia na teologických inštitútoch a rektori kňazských seminárov: 
Nitra:  ThDr. Pavol Zahatlan, PhD. 

BB - Badín: ThDr. Vojtech Nepšinský, PhD. do 30.6.2010 

 ThLic. Ján Viglaš od 1.7.2010 

Moderátor štúdia na Inštitúte sv. Tomáša Akvinského v Žiline: 

Žilina: PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD., SDB do 31.8.2010 

 Doc. ThDr. Ing. Milan Fula, PhD., SDB od 1.9.2010 

Akademický senát fakulty 

Zamestnanci (pedagógovia): 
1. Mgr. Gašpar Fronc, predseda (Nitra) 
2. prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD., 1. podpredseda (Bratislava) 
3. prof. ThDr. Anton Adam, PhD., CM (BB - Badín) 
4. PhDr. Oľga Gavendová, PhD. (Bratislava) 
5. doc. ThDr. Jozef Haľko, PhD. (Bratislava) 
6. PhDr. Miroslav Kuric, PhD. (BB - Badín), člen do 31.12.2010 
7. PhLic. Ing. Peter Mlynarčík, PhD., SDB (Žilina), člen do 31.8.2010 
8. ThDr. Stanislav Stohl, PhD. (Žilina) 
9. ThDr. Ivan Šulík, PhD. (Nitra) 

Študenti: 
10. Lukáš Uváčik, 2. podpredseda (Bratislava) 
11. Mgr. Marek Adamkovič (Nitra) 
12. Adrej Filin (Nitra) 
13. Ing. Vladimír Mikulec (Bratislava) 
14. Marek Pančura (Žilina), člen do 19.11.2010 
15. Mgr. Dušan Rončák (BB - Badín) 
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1.5. ORGANIZAČNÉ USPORIADANIE FAKULTY 

Fakulta patrí do zväzku Univerzity Komenského v Bratislave. Podľa kánonického práva 
podlieha veľkému kancelárovi, ktorým je miestny arcibiskup (podľa sídla fakulty), t.j. 
bratislavský arcibiskup. Veľký kancelár má určené právomoci v zmysle noriem 
kánonického práva a zodpovedá za chod fakulty pred Kongregáciou pre katolícku 
výchovu v Ríme. Poverený vedením fakulty je dekan, ktorý má dvoch prodekanov – 
prodekan pre vzdelávaciu činnosť, kreditový systém a IIKS a prodekan pre vedeckú 
činnosť a medzinárodné vzťahy. 

Vedeckou a výskumnou činnosťou fakulty sa zaoberá vedecká rada fakulty, ktorej 
zloženie je dané štatútom fakulty. Medzi členov patria aj moderátori teologických 
inštitútov. 

Najvyšším samosprávnym orgánom akademickej obce je akademický senát fakulty, 
ktorí tvoria zástupcovia učiteľskej a študentskej komory zo všetkých pedagogických 
pracovísk fakulty. 

Na čele teologických inštitútov stoja moderátori štúdia, ktorí zároveň plnia aj službu 
rektora kňazského seminára. Lokálne má moderátor právomoci na úrovni dekana 
fakulty, ktoré sú dané štatútom fakulty. Moderátori štúdia priamo podliehajú dekanovi 
fakulty. Organizačná štruktúra fakulty je zobrazená v organigrame. 

Fakulta sa člení na: 

a) katedry: 
1. Katedra filozofie 
2. Katedra biblických vied 
3. Katedra dogmatickej teológie 
4. Katedra morálnej teológie 
5. Katedra kánonického práva 
6. Katedra cirkevných dejín 
7. Katedra pastorálnej teológie 
8. Katedra katechetiky a pedagogiky 
9. Katedra liturgiky 

b) pedagogické detašované pracoviská: 
1. Afilovaný teologický inštitút pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre 
2. Afilovaný teologický inštitút pri Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského 

v Banskej Bystrici - Badíne 
3. Inštitút sv. Tomáša Akvinského v Žiline 

c) dekanát, ktorý má nasledovné oddelenia: 
1. Sekretariát dekana a podateľňa 
2. Personálne a mzdové oddelenie 
3. Študijné oddelenie 
4. Ekonomické oddelenie 
5. Centrum informačných technológií 
6. Technicko – hospodárska správa 

d) knižnicu, ktorá má svoje prevádzky v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici - Badíne a 
Žiline. 
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O R G A N I Z A Č N Á  Š T R U K T Ú R A  F A K U L T Y  

 
 

Prodekan pre vedu
a medzinárodné vzťahy

Samostat. štud. ref.

Vedúca štud. odd. IIKS

Prodekan pre štúdium
a IIKS

Samostat. ref.

Vedúci knižnice

Údržba elektro

Údržba zámoč.

Upratovačky

Vrátnici infor.

Vedúci tech.-hosp. správy, CO a BOZPO Personálny a mzdový referent

Kuchárky

Hlavný kuchár Samostatný referent skladu

Vedúci strav. jednotky Pokladníčka Finančná učtovníčka Zástupkyňa vedúcej EO

Vedúca Ekonomického oddelenia

Tajomník Sekretariát dekana

Vyučujúci

Vedúci katedier Moderátor štúdia

Dekan fakulty
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1.6. PRACOVISKÁ FAKULTY 

Sídlo Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave: 

• Kapitulská 26, 814 58 Bratislava; tel.: 02/5443 2396, e-mail: sd@frcth.uniba.sk  

Vedúci pracoviska:  

dekan fakulty:  doc. ThDr. Marian Šuráb, PhD., tel. + fax: 02/5443 5109,  
e-mail: Marian.Surab@frcth.uniba.sk 

tajomník fakulty:  Mgr. Daniel Vozár, tel. + fax: 02/5463 0095,  
e-mail:  Daniel.Vozar@frcth.uniba.sk 

K fakulte patria dva afilované teologické inštitúty pri kňazských seminároch: 

• Teologický inštitút pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre  

Sídlo: Samova 14, 949 01 Nitra; tel.: 037/7721 758; e-mail: rektorat@ksnr.sk 

Vedúci pracoviska: ThDr. Pavol Zahatlan, PhD., tel.: 037/6512 827, fax: 
037/7721785, e-mail: rektorat@ksnr.sk 

• Teologický inštitút pri Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej 
Bystrici - Badíne  

Sídlo: Banská 28, 976 32 Badín; tel.: 048/4182 602; e-mail: sekretariat@xaver.sk 

Vedúci pracoviska: ThLic. Ján Viglaš, tel.: 048/4182 240,  
fax: 048/4182 208, e-mail: rektor@xaver.sk 

Ostatná afiliácia obidvoch teologických inštitútov bola udelená Kongregáciou pre 
katolícku výchovu v Ríme 8.3.2007 na obdobie 10 rokov. 

Ku RKCMBF UK patrí aj detašované pedagogické pracovisko v Žiline: 

• Inštitút sv. Tomáša Akvinského; 
sídlo: Rajecká 17, 010 01  Žilina; tel.: 041/7241 914, fax: 041/7635 283; e-mail: 

ita.tf@za.sanet.sk 
Vedúci pracoviska: doc. ThDr. Ing. Milan Fula, PhD., mifula@gmail.com 

Vedecko-výskumné pracovisko fakulty:  

• Inštitút pre kostol, liturgický priestor a sakrálne umenie (IKLSU) - začal svoju 
činnosť v roku 2007. 

Sídlo: Kapitulská 26, 814 58 Bratislava 

Vedúci pracoviska: prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., judak@ksnr.sk 

Zástupca: prof. Mgr. Ing. arch. Jozef Hlinický, PhD., CSc., 
jozefhlinicky@gmail.com 

ŠTRUKTÚRA A POČET PRACOVNÍKOV 

Akademickú obec fakulty tvoria učitelia, študenti vysokoškolského bakalárskeho, 
magisterského a doktorandského štúdia. 

Prevádzku fakulty zabezpečujú zamestnanci fakulty, resp. kňazských seminárov, ktorí 
podliehajú dekanovi fakulty, resp. moderátorovi štúdia. 
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Priemerný počet (fyzický) učiteľov (všetci) v roku 2010: 

pracovisko profesori docenti odb. as. asistenti lektori veda spolu 

Bratisl.+ Žilina 1,589 2,000 13,082 1,334 0,756 3,536 22,297 
Nitra 2,000 2,000 15,685 0,828 - 1,337 21,850 
Badín - 2,000 16,749 0,167 1,105 2,319 22,340 
spolu: 3,589 6,000 45,516 2,329 1,861 7,192 66,487 

Priemerný prepočítaný evid. počet všetkých zamestnancov v roku 2010: 

miesto pedagog.prac. vedec.prac. nepedag.prac. spolu 

Bratislava + Žilina 13,191 2,182 28,527 43,900 
Nitra 10,618 1,031 23,321 34,970 
Badín  11,541 1,275 20,016 32,832 
spolu: 35,350  4,488 71,864 111,702 
 
 
Zoznam pedagógov a predmety, ktoré prednášali v letnom semestri 2009/2010 
 
BRATISLAVA + ŽILINA 

č. ped.tit. titul priezvisko meno hodnosť predmet 

1. odb. as.  ThDr.  Augustín Juraj PhD. Pastorálna teológia 

2. odb. as. ThDr. Baláž Michal PhD. Pastorálna teológia, Základy sociológie 

3. as. Ing. 
Mgr. 

Barát Juraj  Dobrovoľníctvo 

4. odb. as.  JCLic.  Bazala  Radoslav  Kánonické právo 

5. odb. as.  Mgr.  Bencze Attila  Maďarčina 

6. as. Mgr. Bér Marián  Pastoračná prax 

7. prof.  MUDr.  Bošmanský Karol DrSc. Pastorálna psychológia 

8. odb. as. Ing.arch. Botek Andrej PhD. Sakrálne umenie 

9. doc. PhDr. 
Mgr. 

Dobríková Patrícia PhD. Formačná a rezidenčná škola 

10. odb. as.  Mgr.  Fronc Gašpar  Metafyzika, Filozofia prírody, Filozofická 
teológia 

11. doc. PhDr. Fulková Emília PhD. Všeobecná pedagogika 

12. odb. as. ThDr. 
Ing. 

Fula Milan PhD. Filozofická teológia 

13. odb. as.  PhDr.  Gavendová Oľga PhD. Dejiny filozofie, Filozofická etika, 
Metafyzika a filozofia prírody, Filozofia 
náboženstva a filoz. etika, Filozofická 
antropológia a axiológia 

14. odb. as. Mgr. Gerová Katarína  Latinčina 

15. odb. as. JCDr. Hajdu Tibor PhD. kánonické právo 

16. doc.  ThDr. Haľko Jozef PhD. Cirkevné dejiny 

17. as. Mgr. Horka Róbert PhD. Latinčina 

18. prof. Dr.phil. Hrabovec Emília  Cirkevné dejiny 

19. odb. as.  PaedDr. Ivanová Eva  Špeciálna pedagogika, Organizácia a 
riadenie školy a školstva, Psychológia 
prosociálnosti, Teória a metodika etickej 
výchovy, Pedagogická komunikácia, 
Riešenie problémových situácií a konfliktov, 
Výchova k ľudským právam 
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20. odb. as. Mgr. Ižold Daniel  Pastorálno-liturgický seminár, Pastorácia 
manželstva 

21. odb. as.  ThDr. 
Ing.  

Jančovič Jozef PhD. Starý zákon, Nový zákon, Vybrané kapitoly 
z Nového zákona, Sem. z biblickej exegézy 

22. odb. as.  ThDr.  Józsa Attila PhD. Teológia liturgie, Dejiny liturgie, Liturgiia 
posvätenia času 

23. odb. as.  JCDr.  Kemp Jozef PhD. Úvod do kánonického práva 

24. odb. as.  ThDr.  Knorr Alexander PhD. Spirituálna teológiak Ekumenizmus, 
Misiológia 

25. odb. as.  ThLic. 
Ing. 

Konc  Jozef  Teológia liturgie 

26. odb. as. ThLic. Kováčik  Jozef  Mediálna výchova 

27. prof.  ThDr.  Krupa Jozef PhD. Dogmatická teológia, Katechizmus 
Katolíckej cirkvi 

28. odb. as. ThDr. Kubanovič Zlatko PhD. Cirkevné dejiny 

29. as. ThLic. Martiška Ján  Taliansky jazyk 

30. odb. as.  ThLic. 
Ing.  

Mášik Peter  Dogmatická teológia 

31. as. PaedLic. Mišíková Ľubica PhD. Špeciálna pedagogika 

32. odb. as. PhDr. 
Ing. 

Mlynarčík Peter PhD. Dejiny stredovekej filozofie, Filozofia 
prírody, Filozofia jazyka, Filozofická 
hermeneutika 

33. as. Mgr Ondrej Peter  Kritické štúdiá s. pramenov 

34. odb. as. ThDr. Orbán  Mário PhD. Všeobecná morálna teológia 

35. as. ThLic. Pajerský Jozef  Pastorálna teológia, Liturgika 

36. lektor  Ing.  Pavlendová Gabriela PhD. Angličtina 

37. odb. as. ThLic. Pigula Juraj  Patrológia 

38. odb. as. Mgr. Podpera Rastislav PhD. Liturgický spev, Hudobná stránka liturgie 

39. lektor Mgr. Potašová Soňa  Nemčina 

40. odb. as.  ThDr.  Reimer Tibor PhD. Katechetika, Metodológia vedeckej práce, 
Katechetická prax 

41. lektor  ThLic. 
Ing.  

Seman Pavol  Taliančina 

42. as. Mgr. Skala Jozef  Liturgický spev, Biblická archeológia, 
Spirituálna teológia 

43. odb. as.  ThLic.  Slaninka Augustín  Homiletika, Rétorika 

44. int.dokt. ThLic. Slepčan Peter  Patrológia, Kresťanská archeológia 

45. odb. as.  SSLic.  Sova Milan  Starý zákon, Hebrejčina, Gréčtina 

46. odb. as.  ThDr.  Stohl Stanislav PhD. Fundamentálna teológia, Základná 
kristológia, Základná ekleziológia, 
Dogmatická teológia 

47.  Mgr. 
Ing. 

Šantavý Peter  Informačné a komunikačné technológie I. 

48. doc. ThDr. Šuráb Marian PhD. Pastorálna teológia, Pastorácia manželstva 

49. odb. as.  ThDr. 
Ing.  

Thurzo Vladimír PhD. Špeciálna morálna teológia, Pastorácia 
manželstva 

50. as. ThLic. Vadkerti Jozef  Sociálna náuka Cirkvi 

51. odb. as.  ThLic. Valábek Marián  Liturgia sviatostí, Liturgia Eucharistie 

52. as. Ing. Veselská Magdaléna  Formačná a rezidenčná škola, Základy 
riadenia cirkevných a nezisk.organizácií 

53. odb. as. ThLic. Vivoda Michal  Všeobecná morálna teológia 

54. prof. ThDr. Vojtko Stanislav PhD. Nový zákon 

55. doc. PhDr. Žáková Martina PhD. Závislosti 
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NITRA 

č. ped.tit. titul priezvisko meno hodnosť predmet 

1. odb. as.  JCLic.  Bredschneider  Ernest    Kánonické právo 

2. odb. as.  ThLic.  Brňák  Dominik    Liturgia sviatostí, Liturgia Eucharistie, 
Liturgika 

3. odb. as.  Mgr.  Brodek  Peter    Spirituálna teológia 

4. odb. as.  ThDr.  Buchtinec  Peter   PhD.   Dogmatika 

5. odb.as.  ThDr.  Cíbik  Marcel   PhD. Patrológia 

6. lektor   Danková  Stella    Francúzsky jazyk 

7. int.dokt. ThLic. Dorman Róbert  Spiritualita pastoračného kňaza 

8. as.  Mgr.  Dukátová  Marta   Pedagogika 

9. prof.  ThDr.  Farkaš  Pavol   PhD.   Základy bibl. gréčtiny,  Nový zákon,  

10. odb. as.  Mgr.  Fronc  Gašpar    Filozofia prírody, Filozofia práva, Dejiny 
filozofie, Metafyzika a filozofia prírody, 
Filozofia náboženstva a filoz. etika 

11. odb. as.  PaedDr.  Gabčová  Helena    Latinský jazyk, Anglický jazyk  

12. doc. ThDr. Galis Tomáš PhD. Pastorálna teológia 

13. odb.as. MUDr. Gallus Ján  Pastorálna psychológia 

14. odb.as.  ThDr.  Hanko  Igor    Nový zákon, Starý zákon, Liturgický spev 

15. as. ThLic. Hlad Ľubomír  Dogmatika 

16. doc.  PhDr.  Horák  Ján   CSc.   Všeobecná pedagogika 

17. odb. as.  ThDr.  Chovanec  Marián   PhD.   Dogmatika 

18. odb. as.  PaedDr.  Ivanová  Eva    Etická výchova, Praktické metódy EV 

19. prof.  ThDr.  Judák  Viliam   PhD.   Cirkevné dejiny, Dejiny biskupstva 

20. odb. as.  ThDr.  Kaššovic  Stanislav   PhD.   Cirkevné dejiny 

21. odb. as.  PhDr.  Klech  Peter    Dejiny stredovekej filozofie, Metafyzika 

22. odb. as.  ThDr.  Linet  Pavol   PhD.   Základná kristológia, Základná ekleziológia, 
Metodológia vedeckej práce 

23. as. ThDr. Michalíček Martin PhD. Katechizmus Katolíckej cirkvi 

24. odb.as. Mgr. Podpera Rastislav PhD. Liturgický spev 

25. odb. as.  ThDr.  Šelinga  Jozef   PhD.   Katechetika 

26. odb. as.  Mgr.  Šoška  Jozef    Starý zákon, Hebrejský jazyk, Vybrané texty 
Nového zákona 

27. odb. as.  ThDr.  Šulík  Ivan   PhD.   Špeciálna morálna teológia, Aplikovaná MT, 
Taliansky jazyk 

28. doc.  ThDr.  Šuráb  Marian   PhD.   Homiletika, Pastorálna teológia 

29. odb. as.  JCLic.  Šútor  František   Kánonické právo 

30. odb. as.  ThDr.  Vallo  Štefan   PhD.   Seminár z pastorálnej liturgiky 

31. odb. as.  ThDr.  Vojtek  Štefan   PhD.  Sociálna náuka Cirkvi 

32. odb.as ThLic. Zahatlan  Pavol  Nemecký jazyk, Pastoračná prax 

33. int. dokt. ThLic. Zvara Pavol  Liturgika 

34. odb.as. PhDr. Žebrák  Pavel  Kresťanská archeológia 

 
 
BANSKÁ BYSTRICA – BADÍN 

č. ped.tit. titul priezvisko meno hodnosť predmet 

1. doc. ThDr. Adam Anton PhD. Dogmatická teológia 

2. odb. as.  ThDr. Brendza Gabriel PhD. Patrológia, Cirkevné dejiny, Kresťanská 
archeológia 
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archeológia 

3. lektor Mgr. Brezánska Erika  Nemčina 

4. doc. ThDr. Caban Peter PhD. Liturgika, Liturgický spev 

5. odb. as.  ThLic. Ďuračka Martin  Špeciálna pedagogika, Všeobecná 
pedagogika 

6. odb. as.  ThLic. Farkaš Vladimír  Základná kristológia, Základná ekleziológia 

7. odb. as.  Mgr. Grega Ľubomír  Spirituálna teológia, Spiritualita 
pastoračného kňaza 

8. odb. as.  ThDr. 
PhDr. 

Homolová Mária PhD. Pastorálna psychológia 

9. odb. as.  ThLic. 
Ing. 

Kapusňák František  Misiológia 

10. odb. as. ThLic. Kasan Vladimír  Spirituálna teológia 

11. odb. as. ThLic. Klimant Miroslav  Rétorika, Homiletika 

12. odb. as. ThDr. Kľuska Branislav PhD. Nový zákon 

13. odb. as.  ThDr. Kollár Pavol PhD. Cirkevné dejiny, Sakrálne umenie 

14. odb. as.  PhDr. Koniarová Anna  Latinčina, Gréčtina, Francúzština 

15. odb. as.  PhLic. 
Ing. 

Koppal Branislav  Dejiny filozofie, Filozofia náboženstva a 
filozofická etika 

16. odb. as.  PaedDr. Krížová Oľga  Diplomový seminár (E) (4)  

17. odb. as. ThLic. Kuneš Ján  Katechetika, Ekumenizmus 

18. as. JCDr. Kuneš Jozef PhD. Kánonické právo 

19. odb. as.  PhDr. 
Ing. 

Kuric Miroslav PhD. Dejiny filozofie, Filozofická teológia, 
Filozofia prírody 

20. odb. as.  Mgr. Kýška Matej  Katechetická prax 

21. odb. as. ThDr. Nepšinský Vojtech PhD. Liturgika, Pastorálno-liturgický seminár, 
Pastoračná prax 

22. odb. as.  ThDr. Pecha Jaroslav PhD. Kánonické právo 

23. dokt.  ThDr. Repko Jozef PhD. Pastorálna teológia 

24. odb. as.  ThLic. Seko Roman  Všeobecná morálna teológia 

25. odb. as.  S.S.Dr. Štrba  Blažej PhD. Starý zákon, Seminár zo Starého zákona, 
Hebrejský jazyk  

26. odb. as.  ThLic. Štrba Jozef  Sociálna náuka Cirkvi 

27. lektor  PaedDr. Tatranská Miroslava  Taliančina, Angličtina 

28. odb. as.  ThDr. Tuka Štefan PhD. Liturgický spev, Hudobná náuka liturgie 

29. odb.as. PhDr. Uram Jozef PhD. Metafyzika, Filozofická etika 

30. odb. as. ThLic. Viglaš Ján  Špeciálna morálna teológia, Aplikovaná 
morálna teológia 

 
 
Zoznam pedagógov a predmety, ktoré prednášali v zimnom semestri 2010/2011 
 
BRATISLAVA + ŽILINA 

č. ped.tit. titul priezvisko meno hodnosť predmet 

1. odb. as. Mgr. Adamus Ján  Kancelaristika 

2. odb. as.  ThDr.  Augustín Juraj PhD. Pastorálna teológia 

3. odb. as. ThDr. Baláž Michal PhD. Pastorálna teológia, 

4. odb. as.  JCLic.  Bazala  Radoslav  Kánonické právo 

5. odb. as.  Mgr.  Bencze Attila  Maďarčina 

6. as. Mgr. Bér Marián  Pastoračná prax 
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7. prof.  MUDr.  Bošmanský Karol DrSc. Pastorálna medicína 

8. odb. as. Ing.arch. Botek Andrej PhD. Sakrálne umenie 

9. doc. PhDr. 
Mgr. 

Dobríková Patrícia PhD. Úvod do psychológie, Biodromálna 
psychológia, Odborná prax, Komunikačný 
výcvik, Sebapoznanie a komunikácia 

10. odb. as.  Mgr.  Fronc Gašpar  Základy logiky, Dejiny filozofie, Filozofia 
poznania 

11. doc. ThDr. 
Ing. 

Fula Milan PhD. Úvod do filozofie, Filozofická antropológia, 
Spritiuálna teológia, Seminár z filozofie 

12. doc. PhDr. Fulková Emília CSc. Didaktika a teória výchovy, Pedagogická 
diagnostika a akčný výskum, Školský 
vzdelávací program a školská dokumentácia 

13. odb. as.  PhDr.  Gavendová Oľga PhD. Dejiny filozofie, Úvod do filozofie, Filozofia 
náboženstva, Filozofická antropológia, 
Základy logiky a filozofie poznania, 
Filozofická teológia a antropológia  

14. odb. as. Mgr. Gerová Katarína  Latinčina 

15. odb. as. JCDr. Hajdu Tibor PhD. Kánonické právo 

16. doc.  ThDr. Haľko Jozef PhD. Cirkevné dejiny 

17. as. Mgr. Hallon Ján  Spirituálna teológiak Permanentná formácia 
katechétu 

18. prof. Dr. phil. Hrabovec Emília  Cirkevné dejiny 

19. as. Mgr. Horka Róbert PhD. Latinčina 

20. odb. as.  PaedDr. Ivanová Eva  Základy psychológie a pedagogiky, Teória 
etickej výchovy, Metodika etickej výchovy 

21. as. Mgr. Ižold Daniel  Pastorálno-liturgický seminár, Pastorácia 
manželstva a rodiny 

22. odb. as.  ThDr. 
Ing.  

Jančovič Jozef PhD. Starý zákon, Vybrané biblické texty, Nový 
zákon, Biblická archeológia 

23. odb. as.  ThLic.  Józsa Attila  Princípy liturgie, Dejiny liturgie, Liturgický 
rok, Pastorálna liturgika 

24. as. RNDr. Kaločaj Pavol PhD. Časový manažment 

25. odb. as.  JCDr.  Kemp Jozef PhD. Kánonické právo 

26. odb. as. ThDr. Knorr Alexander PhD. Spirituálna teológia, Úvod do duchovného 
života 

27. odb. as. ThLic. Kováčik Jozef  Masmediálna komunikácia 

28. int.dokt. Mgr. 
Ing. 

Kráľová Dagmar  Všeobecný úvod do Sv. písma, Starý zákon – 
Úvod do Pentateuchu 

29. odb. as. ThDr. Krošlák Marek PhD. Sociálna náuka Cirkvi 

30. prof.  ThDr.  Krupa Jozef PhD. Dogmatická teológia, Dokumenty II. vat. 
koncilu, Vierouka 

31. odb. as. ThDr. Kubanovič Zlatko PhD. Cirkevné dejiny 

32. as. PhDr. Lesňák Rudolf  Základy komunikácie a tímovej spolupráce 

33. as. ThLic. Martiška Ján  Taliansky jazyk 

34. odb. as.  ThLic. 
Ing.  

Mášik Peter  Dogmatická teológia 

35. odb. as. PhDr. 
Ing. 

Mlynarčík Peter PhD. Dejiny filozofie, Filozofia poznania 

36. as. JUDr. Mokrý Martin  Základy práva, Právne formy cirkevných a 
neziskových organizácií 

37. as. ThLic. Pajerský Jozef  Pastorálna teológia, Liturgika 

38. lektor  Ing.  Pavlendová Gabriela PhD. Angličtina 

39. odb. as. Mgr. Podpera Rastislav PhD. Liturgický spev, Hudobná stránka liturgie 

40. odb. as. PhDr. Poláčková Anna  Základy psychológie a pedagogiky 

41. lektor Mgr. Potašová Soňa  Nemčina 

42. odb. as.  ThDr.  Reimer Tibor PhD. Katechetika, Katecheticko-pedagogická prax, 
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43. lektor ThLic. 
Ing.  

Seman Pavol  Taliančina 

44. odb. as.  ThLic.  Slaninka Augustín  Homiletika, Rétorika 

45. int.dokt. ThLic. Slepčan Peter  Patrológia 

46. int.dokt.  ThLic.  Sova Milan  mobilita 

47. odb. as.  ThDr.  Stohl Stanislav PhD. Fundamentálna teológia, Teológia zjavenia, 
Ekumenizmus, Misiológia, Dogmatická 
teológia, Základná teológia 

48. doc. ThDr. Šuráb Marian PhD. Pastorálna teológia, Pastorácia manželstva a 
rodiny 

49. odb. as.  ThDr. 
Ing.  

Thurzo Vladimír PhD. Morálna teológia, Pastorácia manželstva a 
rodiny 

50. odb. as.  ThLic. Valábek Marián  Liturgia sviatostí, Liturgia Eucharistie, 
Dejiny liturgie 

51. as. Ing. Veselská Magdaléna  Odborná prax, Komunikačný výcvik, 
Základy riadenie cirkevných a neziskových 
organizácií 

52. odb. as. ThLic. Vivoda Michal  Všeobecná morálna teológia, Špeciálna 
morálna teológia 

53. prof. ThDr. Vojtko Stanislav PhD. Nový zákon 

 
 
NITRA 

č. ped.tit. titul priezvisko meno hodnosť predmet 

1. odb. as.  JCLic.  Bredschneider  Ernest    Kánonické právo 

2. odb. as.  Mgr.  Brodek  Peter    Spirituálna teológia 

3. odb. as.  ThDr.  Buchtinec  Peter   PhD.   Dogmatika 

4. odb. as.  ThLic.  Daniš Jozef  Misiológia 

5. lektor   Danková  Stella    Francúzsky jazyk 

6. int.dokt. ThLic. Dorman Robert  Spiritualita pastoračného kňaza 

7. as.  Mgr.  Dukátová  Marta    Základy psychológie a pedagogiky 

8. prof.  ThDr.  Farkaš  Pavol   PhD.   Základy bibl. gréčtiny, Nový zákon, Vybrané 
biblické texty, Vybrané texty SZ 

9. odb. as.  Mgr.  Fronc  Gašpar    Základy logiky, Dejiny novovekej filozofie, 
Fil. poznania, Základy logiky a filozofie 
poznania, Filozofická teológia a antropológia 

10. odb. as.  PaedDr.  Gabčová  Helena    Latinský jazyk, Anglický jazyk 

11. doc. ThDr. Galis Tomáš PhD. Pastorílna teológia 

12. odb. as. MUDr. Gallus Ján  Pastorálna psychológia 

13. odb. as. ThDr.  Hanko  Igor   PhD. Katedra biblických vied 

14. odb.as. ThDr. Hlad Ľubomír PhD. Dogmatika 

15. doc.  PhDr.  Horák  Ján   CSc.   Didaktika a teória výchovy 

16. odb. as.  ThDr.  Chovanec  Marián   PhD.   Dogmatika 

17. odb. as.  PaedDr.  Ivanová  Eva    Etická výchova, Praktické metódy EV 

18. prof.  ThDr.  Judák  Viliam   PhD.   Cirkevné dejiny, Dejiny biskupstva 

19. odb. as.  ThDr.  Kaššovic  Stanislav   PhD.   Cirkevné dejiny 

20. odb. as.  PhDr.  Klech  Peter    Úvod do filozofie, Filozofia náboženstva, 
Dejiny starovekej filozofie, Fil. antropológia 

21. odb. as.  ThDr.  Linet  Pavol   PhD.   Fundamentálna teológia, Teológia zjavenia, 
Metodológia vedeckej práce 

22. odb. as ThDr. Michalíček Martin PhD. Dokumenty II. vatikánskeho koncilu 

23. as. Mgr. Michalov Peter  Pastorálna teológia 
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24. odb. as Mgr. Podpera Rastislav PhD. Liturgický spev, Hudobná stránka liturgie 

25. odb. as.  ThDr.  Šelinga  Jozef   PhD.   Katechetika 

26. odb. as.  Mgr.  Šoška  Jozef    Starý zákon 

27. odb. as.  ThDr.  Šulík  Ivan   PhD.   Špeciálna morálna teológia 

28. doc.  ThDr.  Šuráb  Marian   PhD.   Rétorika, Homiletika, Pastorálna teológia 

29. odb. as.  JCLic.  Šútor  František   Kánonické právo, Kancelaristika 

30. odb. as.  ThDr.  Vallo  Štefan   PhD.   Pastorálna liturgika, Liturgika, 
Liturgia sviatostí, Liturgia Eucharistie 

31. odb. as.  ThDr.  Vojtek  Štefan   PhD.  Všeobecná morálna teológia, Sociálna náuka 
Cirkvi 

32. odb.as. ThDr. Zahatlan Pavol PhD. Nemecký jazyk 

33. int.dokt. SLLic. Zvara Pavol  Teológia liturgie,Dejiny liturgie,  

34. odb. as. PhDr. Žebrák Pavel  Kresťanská archeológia 

 

 
BANSKÁ BYSTRICA – BADÍN 

č. ped.tit. titul priezvisko meno hodnosť predmet 

1. prof.  ThDr. Adam Anton PhD. Dogmatická teológia 

2. odb. as.  ThDr. Brendza Gabriel PhD. Patrológia, Cirkevné dejiny 

3. lektor Mgr. Brezánska Erika  Nemčina 

4. odb. as.  ThDr. Bublinec Marián PhD. Základy psychológie a pedagogiky 

5. doc.  ThDr. Caban Peter PhD. Liturgika, Liturgický spev 

6. odb. as.  ThLic. Ďuračka Martin  Didaktika a teória výchovy 

7. lektor PaedDr. Ďurkovičová   Miroslava  Taliančina, Angličtina 

8. odb. as.  ThLic. Farkaš Vladimír  Fundamentálna teológia, Teológia zjavenia 

9. odb. as.  Mgr. Grega Ľubomír  Spirituálna teológia, Spiritualita 
pastoračného kňaza 

10. odb. as.  ThLic. 
Ing. 

Kapusňák František  Misiológia 

11. odb. as. ThLic. Kasan Vladimír  Spirituálna teológia 

12. odb. as. ThLic. Klimant Miroslav  Rétorika, Homiletika 

13. odb. as. ThDr. Kľuska Branislav PhD. Nový zákon 

14. odb. as.  ThDr. Kollár Pavol PhD. Cirkevné dejiny, Sakrálne umenie 

15. odb. as.  PhDr. Koniarová Anna  Gréčtina 

16. odb. as.  PhLic. 
Ing. 

Koppal Branislav  Dejiny filozofie 

17. odb. as. Mgr. Kováč Dušan PhD. Latinčina 

18. odb. as. ThLic. Kuneš Ján  Katechetika, Ekumenizmus 

19. odb. as. JCDr. Kuneš Jozef PhD. Kánonické právo 

20. odb. as.  PhDr. 
Ing. 

Kuric Miroslav PhD. Úvod do filozofie, Dejiny filozofie, Základy 
logiky, Filozofia poznania, Lektúra 
filozofických textov  

21. odb. as.  Mgr. Kýška Matej  Katechetická prax 

22. odb. as. ThDr. Nepšinský Vojtech PhD. Pastorálno-liturg. seminár, Pastoračná prax, 
Liturgický rok 

23. odb. as. MUDr. Paľúch Štefan  Pastorálna medicína 

24. odb. as.  ThDr. Pecha Jaroslav PhD. Kánonické právo, Kancelaristika 

25. odb. as.  ThDr. Repko Jozef PhD. Pastorálna teológia 

26. odb. as.  ThLic. Seko Roman  Všeobecná morálna teológia 
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27. doc. ThDr. Spuchľák Juraj PhD. Metodológia vedeckej práce 

28. odb. as. SSDr. Štrba Blažej PhD. Starý zákon, Biblická archeológia, Vybrané 
biblické texty, Všeobecný úvod do Svätého 
Písma 

29. odb. as.  ThLic. Štrba Jozef  Sociálna náuka Cirkvi 

30. odb. as.  ThDr. Tuka Štefan PhD. Liturgický spev, Hudobná stránka liturgie 

31. odb. as. PhLic. Uram Jozef  Filozofická antropológia, Filozofia 
náboženstva 

32. odb. as. ThLic. Viglaš Ján  Špeciálna morálna teológia 
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II. VÝVOJ FAKULTY ZA UPLYNULÉ OBDOBIE 

2.1. OBLASŤ VZDELÁVANIA 

Na základe vyjadrenia akreditačnej komisie má fakulta právo konať štátne skúšky 
magisterského štúdia v študijnom odbore katolícka teológia a v odbore učiteľstvo 
všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia: náboženská výchova – etická 
výchova, uskutočňovať doktorandské štúdium vo vednom odbore katolícka teológia 
(dobiehajúce štúdium podľa § 109 zákona č. 131/2002 Z.z.).  

V rámci komplexnej akreditácie v roku 2009 boli akreditované študijné programy: 

• magisterský študijný program katolícka teológia v študijnom odbore 2.1.13. 
katolícka teológia, spojený 1. a 2. stupeň, šesťročné štúdium, denná forma; 

• magisterský študijný program katolícka teológia v študijnom odbore 2.1.13. 
katolícka teológia, spojený 1. a 2. stupeň, päťročné štúdium, externá forma; 

• doktorandský študijný program katolícka teológia v študijnom odbore 2.1.13. 
katolícka teológia, trojročné štúdium, denná forma; 

• doktorandský študijný program katolícka teológia v študijnom odbore 2.1.13. 
katolícka teológia, päťročné štúdium, externá forma; 

• bakalársky študijný program nábožensko-kultúrne štúdiá ako medziodborové 
štúdium v kombinácii študijného odboru 2.1.13. katolícka teológia a študijného 
odboru 3.1.2. kulturológia, trojročné štúdium, denná forma; 

• bakalársky študijný program učiteľstvo predmetov náboženská výchova a etická 
výchova v študijnom odbore 1.1.3. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných 
predmetov, denná forma a externá forma. 

• dvojročné magisterské štúdium študijného programu učiteľstvo predmetov 
náboženská výchova a etická výchova v študijnom odbore 1.1.3. učiteľstvo 
umelecko-výchovných a výchovných predmetov, denná forma a externá forma; 

• trojročné bakalárske štúdium študijného programu riadenie cirkevných 
a neziskových organizácií v študijnom odbore 2.1.13. katolícka teológia, denná 
forma a externá forma; 

• dvojročné magisterské štúdium študijného programu riadenie cirkevných 
a neziskových organizácií v študijnom odbore 2.1.13. katolícka teológia, denná 
forma a externá forma. 

Učiteľské študijné programy boli akreditované spoločne v rámci Univerzity 
Komenského tak, že študijný program – spoločný pedagogický základ je vytvorený ako 
spoločný pre celú UK a má spoločného garanta z Filozofickej fakulty UK. Študijný 
program – náboženská výchova a etická výchova je garantovaný našou fakultou. 

2.1.1. BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM 

BAKALÁRSKE  ŠTÚDIUM 

Kontrola štúdia a hodnotenie vedomostí študentov sa realizuje počas semestra a na 
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konci semestra podľa kreditového systému na báze ECTS (Európsky systém). 

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu náboženská výchova a etická 
výchova je pripravený pokračovať v magisterskom štúdiu zvoleného odboru. Má 
všeobecný rozhľad v oblasti biológie, psychológie, pedagogiky, religionistiky 
a teologických disciplín potrebných na pochopenie a napredovanie vo svojej 
špecializácii. Okrem základných zručností potrebných na formovanie hodnotovej 
orientácie človeka a špeciálne detí a mládeže, chápe širšie súvislosti výchovy 
a vzdelávania. Je kompetentný v oblasti interpersonálnej a pedagogickej komunikácie 
i pedagogických disciplín potrebných pre plánovanie a vedenie edukačného procesu, 
najmä v oblasti voľnočasových a záujmových aktivít mládeže. Je schopný primeraného 
empatického prístupu k deťom. Vie chápať myslenie a správanie žiakov ako subjektu 
edukačného procesu. Na základe odbornej i osobnostnej pripravenosti je schopný 
ponúknuť primárnu pomoc deťom so špeciálnymi potrebami. Má prehľad 
v inštitucionálnom vzdelávaní a jeho podmienkach a je schopný podľa svojich 
kompetencií do nich vstupovať. 

Absolvent ovláda základné teoretické portfólium svojej špecializácie, ktorým sú 
základné teoretické aspekty náboženskej výchovy a etickej výchovy. Na tieto disciplíny 
nadväzujú poznatky z oblasti etiky a etickej výchovy, rovnako teologické disciplíny 
a katechetika. Spolu s orientáciou v špecifikách odboru ako sú etika, etické systémy 
náboženstiev, aplikovaná etika, absolvent ovláda i ďalšie poznatky z vývinovej 
psychológie, z pedagogickej psychológie, psychológie prosociálnosti a z pedagogických 
disciplín ako je pedagogika voľného času, špeciálna pedagogika. 

Bakalárske štúdium sa ukončuje vykonaním štátnej skúšky, ktorú môže konať študent, 
ktorý pri kontrole štúdia v poslednom roku štúdia splnil povinnosti predpísané 
študijným plánom a získal minimálne 180 kreditov (vrátane 8 kreditov za záverečnú 
prácu). Štátnou skúškou bakalárskeho štúdia je obhajoba bakalárskej práce 
a kolokviálna skúška (prierezová ústna skúška z oblasti teoretického poznania 
študijného odboru). 

Štátnu skúšku vykoná študent z týchto predmetov: 

� Teoretické základy výchovy a vzdelávania – pokrýva témy z predmetov všeobecná 
psychológia, vývinová psychológia, všeobecná pedagogika, teória výchovy, 
všeobecná didaktika, základy vzdelávania dospelých, 

� Základy náboženskej výchovy – pokrýva témy z predmetov cirkevné dejiny, 
fundamentálna a dogmatická teológia a katechetika, 

� Základy etickej výchovy – otázky pokrývajú témy, ktoré sa preberajú v rámci 
predmetov etické systémy náboženstiev, dejiny etických teórií a teória a metodika 
etickej výchovy, 

� Obhajoba bakalárskej práce. 

 

Absolvent bakalárskeho študijného programu riadenie cirkevných a neziskových 
organizácií je pripravený pokračovať v magisterskom štúdiu zvoleného odboru. Má 
všeobecný prehľad v oblasti teologických disciplín, riadenia a psychológie, potrebných 
na pochopenie a napredovanie vo svojej špecializácii. Chápe podstatné východiská 
z teologických a psychologických disciplín, ktoré ovplyvňujú hodnotovú orientáciu, 
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motiváciu, proces a výsledky v riadení cirkevných a neziskových organizácií. Je 
kompetentný v oblasti interpersonálnej komunikácie a schopný primeraného prístupu k 
ľuďom. Na základe odbornej i osobnostnej pripravenosti je schopný ponúknuť odborné 
zručnosti v danej oblasti. Má základný prehľad v legislatívnom rámci, ktorý upravuje 
vznik a fungovanie cirkevných a neziskových organizácií. 

Absolvent ovláda základné teoretické portfólium svojej špecializácie, čiže základné 
vedomosti v teologických disciplínach, ktoré poskytuje prvý stupeň teologického štúdia, 
a taktiež vo filozofii, ktorá je predpokladom a základom teologického štúdia. Na tieto 
disciplíny nadväzujú poznatky zo základov riadenia ľudí a organizácií, plánovania 
a riadenia procesov i financovanie cirkevných a neziskových inštitúcií. Absolvent 
ovláda i ďalšie poznatky z psychologických disciplín, ktoré by mal integrovať do svojej 
budúcej profesie i k osobnostnému rozvoju. Svojimi poznatkami je pripravený 
pokračovať v štúdiu na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. 

Vzdelávací proces zahŕňa povinné prednášky, semináre, cvičenia podľa študijného 
programu. Okrem toho sa študenti zúčastňujú na formačnej a  rezidenčnej škole, ktorej 
cieľom je poskytnúť na niektoré typy cvičení a aktivít konzistentný časový priestor, 
ktorý nie je striktne obmedzený vyučovacími hodinami, pretože si to vyžadujú zo svojej 
povahy. Na druhej strane jej cieľom je napomôcť jednému z hlavných cieľov študijného 
programu, a to získaniu praktických schopnosti, ktoré súvisia s riadením ľudí. Študenti 
sa zároveň zúčastňujú na mimoriadnych prednáškach a seminároch, ktoré vedú pozvaní 
odborníci z oblasti teologických disciplín, psychológie a manažmentu. 

Študijný program je koncipovaný tak, aby spĺňal požiadavky identifikácie študijného 
odboru 2.1.13. katolícka teológia. Predmetová štruktúra a ich kreditová dotácia spĺňajú 
požiadavky vymedzené opisom jadier študijného odboru katolícka teológia. Na úspešné 
absolvovanie štúdia sa požaduje získanie 180 kreditov. Študijný program je zostavený 
tak, že študent môže získať z celkového počtu kreditov určených na úspešné skončenie 
štúdia 146 kreditov za povinné predmety. 

Štátnu skúšku vykoná študent z týchto predmetov (časti štátnej skúšky): 

� Filozofické a biblické základy teológie – otázky pokrývajú témy z predmetov 
Logika a filozofia poznania, Metafyzika a filozofické poznanie Boha, Filozofická 
antropológia a axiológia, Starý zákon I. a II. a Nový zákon I. a II.; 

� Základy riadenia ľudí a organizácie – otázky pokrývajú témy z predmetov Úvod do 
psychológie, Biodromálna psychológia, Základy riadenia cirkevných a neziskových 
organizácií, Základy  komunikácie a tímovej spolupráce; Základy finančného 
manažmentu; 

� Obhajoba bakalárskej práce. 
 

Fakulta má akreditovaný aj medziodborový bakalársky študijný program nábožensko-
kultúrne štúdiá, ktorý bol pripravený a akreditovaný v roku 2007 a pri kompelxnej 
akreditácii v roku 2009 (3.1.2. kulturológia a 2.1.13. katolícka teológia), ktorý zatiaľ pre 
malý počet uchádzačov nebol otvorený.  

Základným cieľom bakalárskeho študijného programu je vysokoškolská výchova 
odborníkov, ktorých systematické vzdelanie sa prepája s bakalárskou erudíciou 
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v náboženských reáliách v spojení s vedami o človeku, spoločnosti a kultúre, 
s náležitými schopnosťami a znalosťou v oblasti živej kultúrnej praxi, ekonomiky, 
administratívy, legislatívy, manažmentu a nových komunikačných technológií. 

Bakalársky študijný program nábožensko – kultúrnych štúdií sa zameriava na prepojenie 
medzi filozofiou, históriou a dejinami literatúry, ktoré sú hlavnými oblasťami stretnutia 
medzi náboženstvom a kultúrou. Do profilu bakalárskeho štúdia preto patria poznatky: 
z dejín kultúry, z dejín literatúry, zo všeobecných dejín Európy a sveta, z hudobných 
dejín, výtvarných dejín, architektonických dejín, a to v kontexte s filozofiou. Študenti sa 
oboznámia aj s príbuznými humanitnými odbormi: dejinami všeobecnej Cirkvi, 
miestnej cirkvi, s príbuznými teologickými disciplínami, biblistikou, religionistikou, 
psychológiou, knižnou kultúrou a technológiami komunikácie a informatiky. 
Vedomostná príprava bakalárskeho štúdia obsiahne poznatky a skúsenosti Pápežskej 
rady pre kultúru vo Vatikáne. Zohľadní aj praktické regionálne a diecézne požiadavky, 
ako aj celonárodné. 

Integrálnou súčasťou študijného programu sú tvorivé semináre a konkrétna prax 
v slovenskom kultúrnom teréne. Tu sa preveria aj individuálne schopnosti študentov. 

Teologicky vzdelaný absolvent (v základných teologických disciplínach – na 
bakalárskom stupni) so solídnym prehľadom a znalosťou kultúrneho pokladu ľudstva, 
osobitne onej veľkej časti tohoto pokladu, ktorá je inšpirovaná Evanjeliom 
(kresťanstvom), je pripravený spolupracovať v rozmanitých oblastiach 
celospoločenského a cirkevného života, najmä tam, kde treba prezentovať, autenticky 
interpretovať a ochraňovať kultúrne dedičstvo náboženského obsahu. Bakalárske 
štúdium má tiež pripraviť absolventov na možnosť pokračovať v štúdiu na iných 
univerzitách, fakultách a odboroch: teologických, kulturologických, umenovedných. 

Štátna skúška pozostáva z predmetov:  

� cirkevné dejiny 

� kulturológia 

� obhajoba bakalárskej práce 
 

MAGISTERSKÉ  ŠTÚDIUM 

Vysokoškolské magisterské štúdium  katolíckej teológie (spojený 1. a 2. stupeň štúdia) 
je realizované podľa kreditového systému. Vzdelávací proces zahŕňa kurzy predmetov, 
ktoré sa rozdeľujú na povinné, povinne voliteľné a výberové (voliteľné). Okrem týchto 
kurzov sa študenti zúčastňujú na mimoriadnych prednáškach a seminároch, ktoré vedú 
pozvaní odborníci z oblasti teologických disciplín. 

Počas letných prázdnin študenti 1.- 4. ročníka denného štúdia katolíckej teológie 
pomáhajú vo svojej farnosti pri práci s mládežou, absolvujú pastoračnú prax vo farnosti, 
prax v nemocnici, v charite alebo v ústave sociálnej starostlivosti. Po 5. ročníku 
v mesiaci júl – august sú zaradení ordinármi na diakonskú prax do jednotlivých farností. 
V priebehu prednáškového obdobia zimného a letného semestra 6. ročníka sa zúčastňujú 
pastoračnej praxe vo farnostiach pravidelne od piatku do nedele. Katecheticko-
pedagogickú prax absolvujú počas zimného semestra 6. ročníka na základných a 
stredných školách, v ústavoch, prípadne v špeciálnych skupinách nášho obyvateľstva 
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(pastorácia Rómov, hluchonemých, mentálne postihnutých).  

Študenti externého magisterského štúdia študijného programu katolícka teológia 
absolvujú katechetickú prax počas 3. a 4. ročníka. 

Kontrolu vedomostí realizuje vyučujúci počas semestra i na konci semestra ústnou alebo 
písomnou formou. Kontrolné a skúšobné otázky majú za cieľ zistiť schopnosť študenta 
využívať vedomosti pri riešení konkrétnych úloh. Formu hodnotenia a všetky 
požiadavky na udelenie hodnotenia v danom semestri učiteľ oznámi na začiatku 
semestra ako súčasť syláb predmetu. Hodnotenie učiteľ zapisuje do indexu a do AIS2 
(Akademický informačný systém). 

Celkové vedomosti študentov z hlavných predmetov sa hodnotia formou štátnej skúšky, 
ktorá sa realizuje z týchto predmetov: 

katolícka teológia (6-ročné štúdium), denná forma:  

� filozofia – po 2. ročníku, 
� pedagogika – po 4. ročníku, 
� dogmatická teológia – na konci 6. ročníka, 
� morálna teológia – na konci 6. ročníka, 
� pastorálna teológia – na konci 6. ročníka, 
� kánonické právo – na konci 6. ročníka, 
� obhajoba diplomovej práce – na konci 6. ročníka; 

katolícka teológia (5-ročné štúdium), externá forma: 

� pedagogika – po 4. ročníku, 
� katechetika – po 4. ročníku, 
� dogmatická teológia – na konci 5. ročníka, 
� morálna teológia – na konci 5. ročníka, 
� obhajoba diplomovej práce – na konci 5. ročníka. 
 

V akademickom roku 2010/2011 sa prvýkrát otvoril magisterský študijný program 
učiteľstvo náboženskej výchovy a etickej výchovy externou formou. 

Absolvent magisterského stupňa študijného programu náboženská výchova a etická 
výchova je pripravený nastúpiť do pedagogického procesu v rámci zvolenej aprobácie. 
Má postačujúci rozhľad v oblasti biológie, psychológie, pedagogiky, religionistiky 
a teologických disciplín potrebných na pochopenie kauzality správania dieťaťa 
školského veku. Je mu jasná základná hodnotová orientácia a možnosti jej výchovného 
uplatnenia vo svojich predmetoch. Je schopný viesť výchovno-vzdelávací proces 
s akcentom na všeľudskú a kresťanskú hodnotovú orientáciu. Vie chápať myslenie 
a správanie žiakov ako subjektu edukačného procesu. Na základe odbornej 
i osobnostnej pripravenosti je schopný odborne posúdiť, prípadne poskytnúť odbornú 
pomoc deťom so špeciálnymi potrebami. 

Absolvent ovláda teoretické portfólium svojej špecializácie, ktorým sú  teoretické 
aspekty náboženskej výchovy a etickej výchovy.  

Na tieto disciplíny nadväzujú poznatky z oblasti etiky a etickej výchovy – jej 
základných a aplikačných tém. Orientuje sa v cirkevnom práve, hlavne v častiach 
týkajúcich sa postavenia laika v Cirkvi, a rodinnom práve, ktoré úzko súvisí 
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s aprobačným predmetom. Spolu s orientáciou v špecifikách odboru, ako sú globálne 
rozvojové vzdelávanie, multikultúrna výchova, mediálna výchova, výchova orientovaná 
na stabilnú rodinu, absolvent ovláda i ďalšie poznatky z oblasti pastorálnej teológie, 
sociálnej náuky Cirkvi, ekumenizmu.  

Absolventi magisterského stupňa sa uplatňujú ako učitelia náboženskej a etickej 
výchovy na základných a stredných školách. Rovnako môžu pracovať i ako 
kvalifikovaní koordinátori školských klubov detí a odborne viesť farskú katechézu. 

Štátnu skúšku vykoná študent z týchto predmetov: 

� sociálnovedný a pedagogicko-psychologický základ; 

� náboženská výchova – pokrýva témy z predmetov dogmatická teológia I. a II., 
špeciálna morálna teológia I. a II.; 

� etická výchova – otázky pokrývajú témy, ktoré sa preberajú v rámci predmetov 
teória etickej výchovy I. až IV. a metodika etickej výchovy I. až IV., 

� obhajoba diplomovej práce. 

 

Personálne garancie študijných študijných programov bakalárskeho a magisterského 
štúdia podľa komplexnej akreditácie v roku 2009: 

• ŠP: katolícka teológia – spojený 1. a 2. stupeň, denná a externá forma:  
prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. (1957) 

• ŠP: učiteľstvo náboženská výchova a etická výchova – 1. a 2. stupeň, denná 
a externá forma: 
prof. PhDr. PaedDr. Martin Žilinek, PhD. (pedagogicko-psychologický základ) 
prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD. (etická výchova) 
doc. Marian Šuráb, PhD. (náboženská výchova) 

• ŠP: nábožensko-kultúrne štúdiá – 1. stupeň, denná forma: 
prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. (katolícka teológia) 
doc. ThDr. Jozef Haľko, PhD. (kulturológia) 

• ŠP: riadenie cirkevných a neziskových organizácií – 1. a 2. stupeň, denná 
a externá forma: 
prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD. 
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Priemerný počet študentov v roku 2010 podľa odborov/štud. programov ((2a + b)/3)*: 
 

ŠO/ŠP KT KT/x UVP/x upNE/x RCO/x umNE/x z toho ženy (E) 

Bratislava 46 94 1 7** 21 9*** 66 

Žilina 17      0 

Nitra 56 67 1    42 

Badín 52 35 1 - -  20 

spolu  171 196 3 7 21 9 128 

celkový počet študentov: denných: 171, externých: 236 

Poznámky: 
*    a = počet študentov k 31.10.2009, b = počet študentov k 31.10.2010 
**  počet je priemer za rok 2009/2010 a 2010/2011; upNE/x sa v roku 2010/2011 neotvorilo. 
***  počet študentov je k 31.10.2010 (umNE/x je otvorený od ak.r. 2010/2011); 

 
Prehľad počtu študentov za celú fakultu  podľa štatistických hľadísk k 31.10.2010: 

• Počty študentov vysokoškolského štúdia:  

Bc. Mgr. a MUDr. PhD. 

denné denné 

samoplatci -          
Bc., Mgr. a 
MUDr.  denné Fakulta Spolu 

SR zahr. 
ext. 

SR zahr. 
ext. 

denné  ext. SR zahr. 
ext. 

RKCMBF 424   30 170 0 195 48 108 9 0 29 

 
• Počty študentov podľa stupňa vysokoškolského štúdia: 

Fakulta bakalársky magisterský / doktorský doktorandský 

RKCMBF 30 365 29 

 
• Počty študentov podľa formy štúdia v 1. a 2. stupni, resp. spojených stupňoch štúdia: 

denná forma štúdia externá forma štúdia 

Fakulta 
1. stupeň 

2. + spojený 
stupeň 

spolu 1. stupeň 
2. + 

spojený 
stupeň 

spolu 
spolu 

RKCMBF 0 170 170 30 195 225 395 

 

Počet absolventov prvého a druhého stupňa v roku 2010 podľa odborov/programov: 

ŠO/ŠP KT KT/x UVP/x upNE/x z toho žien (E) 

Bratislava 7 18 – 11 19 

Nitra 7 15 – – 7 

Badín 8 9 1 – 6 

spolu 22 42 1 11 32 

celkový počet absolventov:   1. stupeň: 11; 2. stupeň: 65;  spolu: 76 
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Prijímacie konanie v roku 2010:  prijímacie skúšky sa uskutočnili v júni 2010 

• Prehľad počtu uchádzačov o štúdium: 

príjímacie skúšky prijatí 
miesto štúdium 

prihlás. zúčast. 1. kolo 2. kolo spolu 
neprijatí neprišli 

zapísaní 
do 1. roč. 

denné 21 21 11 1 12 9 0 11 

Žilina - dn 6 5 5 - 5 0 1 5 

externé -
I., I. a II. 

56 46 25 18 43 3 10 33 
Bratislava 

externé -
II. 

10 10 10 - 10 0 0 9 

denné 28 25 18 1 19 6 3 18 
Nitra 

externé 16 15 14 1 15 0 1 14 

denné 11 10 9 - 9 1 1 9 
Badín 

externé 15 12 12 - 12 0 3 11 

denné 66 61 43 2 45 16 5 43 
spolu 

externé 97 83 61 19 80 3 14 67 

 
Prehľad prijímacieho koniania za celú fakultu podľa počtu prihlášok (výstup z AIS): 

• Prehľad prijímacieho konania v bakalárskom stupni štúdia: 

Fakulta Počet prihlášok Počet zúčastnených Počet prijatých 

Počet 
žiadostí 
o presk. 
rozhodn
. dekana 

Počet zapísaných 

forma denné ext. spolu denné ext. spolu denné ext. spolu spolu  denné ext. spolu 

RKCMBF 2 36 38 2 29 31 0 20 20 3 0 17 17 

 

• Prehľad prijímacieho konania v magisterskom a spojenom 1. a 2. stupni štúdia: 

Fakulta Počet prihlášok Počet zúčastnených Počet prijatých 

Počet 
žiadostí 
o presk. 
rozhodn
. dekana 

Počet zapísaných 

forma denné ext. spolu denné ext. spolu denné ext. spolu spolu  denné ext. spolu 

RKCMBF 69 63 132 64 56 120 47 55 102 6 42 49 91 

 

 

MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIUM 

V roku 2010 udelil rektor Univerzity Komenského akademickú pochvalu rektora a 
cenu rektora za diplomovú prácu v súlade s čl. 62 Štatútu Univerzity Komenského 
v Bratislave týmto študentom: 

• JÁN STREČOK: cena rektora za vynikajúcu diplomovú prácu Duchovné vedenie 
pred a po transplantácii orgánov 
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• CYRIL SITÁR: cena rektora za vynikajúcu diplomovú prácu Pastoračný rozhovor 
ako dôležitý prostriedok pastorácie 

• MAREK MUCHA: akademická pochovala rektora za vynikajúce plnenie študijných 
povinností počas celého štúdia na vysokej škole 

• VILIAM ZEMANČÍK: akademická pochovala rektora za vynikajúce plnenie 
študijných povinností počas celého štúdia na vysokej škole 

• VLADIMÍR VÁCLAVÍK: akademická pochovala rektora pri príležitosti Dňa 
študenstva za úspešnú reprezentáciu fakulty aktívnou prípravou a organizáciou 
MINFA, ako organista hudobného telesa Teologického inštitútu RKCMBF pri 
Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne.  

V roku 2010 udelil rektor Univerzity Komenského akademickú pochvalu rektora 
pedagógovi fakulty: 

• THDR. VOJTECH NEPŠINSKÝ, PHD. –  pri príležitosti Dňa študenstva za 20 
rokov aktívnej výchovnovzdelávacej a vedeckej činnosti v oblasti liturgiky, za účasť 
na vedeckých konferenciách a eucharistických kongresoch doma i v zahraničí.  

Dekan udelil akademickú pochvalu dekana za príkladné plnenie študijných 
povinností a cenu dekana za diplomovú prácu v súlade s čl. 9 ods. 8 Štipendijného 
poriadku UK týmto študentom: 

• ONDREJ KELLNER: cena dekana za diplomovú prácu Symbolika očí 
v religionistickom a biblickom kontexte 

• MARTIN ŠAFÁRIK: cena dekana za diplomovú prácu Vplyv sviatosti zmierenia na 
psychiku človeka 

• VLADIMÍR UHRIN: akademická pochvala dekana na vynikajúce plnenie študijných 
povinností počas celého štúdia 

Touto svojou činnosťou prispievali k šíreniu dobrého mena fakulty, a tým aj univerzity. 

2.1.2. DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 

Doktorandské štúdium sa zameriava na prípravu odborníkov v jednotlivých 
teologických disciplínach a má dva stupne.  

Prvý stupeň sa nazýva „špecializácia“ (cyclus specialisationis) a uzatvára sa 
akademickým stupňom licenciát teológie - Licentiatus Sacrae Theologiae. Po úspešne 
vykonanej skúške a po vyznaní viery pred veľkým kancelárom alebo pred vlastným 
ordinárom je udelený doktorandovi akademický titul licenciát teológie - Licenciatus 
Sacrae Theologiae (skratka „ThLic.“).  

Po dosiahnutí licenciátu doktorand môže pokračovať v doktorandskom štúdiu druhým 
stupňom. V tomto čase sa doktorand venuje písaniu dizertačnej práce. Počas štúdia 
preukáže svoju vedeckú spôsobilosť publikovaním aspoň dvoch vedeckých článkov 
v recenzovaných časopisoch. Exemplár každej uverejnenej vedeckej práce (dizertácie) 
sa zasiela Kongregácii pre katolícku výchovu. Po úspešnom vykonaní dizertačnej 
skúšky a obhajoby dizertačnej práce dokorandovi Univerzita Komenského udelí 
vedecko-akademickú hodnosť „philosophiae doctor“ (skratka „PhD.“). Po vyznaní viery 
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kandidáta pred veľkým kancelárom alebo vlastným ordinárom je udelený doktorandovi 
akademický titul „doktor teológie“ - Doctor Sacrae Theologiae (skratka „ThDr.“). 
Absolventom v študijnom programe katolícka teológia je po úspešnej obhajobe 
dizertačnej práce Univerzitou Komenského udelený akademický titul „doktor teológie“ 
(skratka „ThDr.“). 

Zásady prijímacieho konania: 

Odporúčanie na prijatie uchádzača na štúdium predkladá učiteľ, ktorý vedie príslušný 
odbor štúdia, na posúdenie vedeckej rade. Vyžaduje sa: 

o spôsobilosť uchádzača na vedeckú prácu, 
o magisterské štúdium v odbore katolícka teológia (6-ročné štúdium), resp. 

absolvovaný prvý stupeň doktorandského štúdia – licenciát v danom odbore alebo 
príbuznom odbore, 

o výborný prospech v základnom cykle štúdia (najmä skúšky z hlavných 
predmetov), 

o aktívna znalosť aspoň dvoch živých cudzích jazykov, 
o znalosť biblických jazykov – latinský, hebrejský, grécky, 
o súhlas vlastného ordinára, 
o spravidla dvojročná prax po ukončení vysokoškolského magisterského štúdia. 

Žiadosť o štúdium musí byť podaná najneskôr do 30. 5. daného kalendárneho roka a 
predložená prijímacej komisii. Uchádzač sa prihlasuje na I. stupeň alebo II. stupeň 
doktorandského štúdia. 

Štruktúra študijného programu, formy výučby, spôsob hodnotenia a ukončenia 
predmetov: 

Prvý stupeň, ktorý trvá zvyčajne dva roky (štyri semestre) dennou formou alebo tri roky 
(šesť semestrov) externou formou, sa uzatvára akademickým titulom licenciát teológie. 
V tomto stupni sa preberajú špeciálne disciplíny podľa povahy vlastnej špecializácie a 
zároveň sa konajú semináre a cvičenia na získanie spôsobilosti v teologickom a 
vedeckom bádaní (porov. Sap. Chr. čl. 40, b a čl. 72, b). 

Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť 

I. stupeň - licenciát: 

• Povinné predmety:  počet kreditov 
Starý zákon 7 
Nový zákon 7 
Fundamentálna teológia 6 
Cirkevné dejiny 6 
Morálna teológia 7 
Dogmatická teológia 8 
Pastorálna teológia 7 
Cudzí (svetový) jazyk 1 5 
Cudzí (svetový) jazyk 2 5 
Vypracovanie licenciátskej práce 15 

• Povinne voliteľné predmety (alternatívne):  
Kánonické právo  7 
Liturgika  7 
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Sociálna náuka Cirkvi  7 
Katechetika  7 

Ku licenciátskej skúške musí študent získať za povinné a povinne voliteľné predmety 
80 kreditov (nezameniteľné kredity). 

Druhý stupeň doktorandského štúdia trvá najmenej dva semestre. 

V tomto čase sa doktorand venuje písaniu dizertačnej práce. Počas štúdia preukáže 
svoju vedeckú spôsobilosť publikovaním aspoň dvoch vedeckých článkov 
v recenzovaných časopisoch. 

II. stupeň - doktorát: kredity 

• absolvovanie iného predmetu z ponuky fakúlt max. 5  
• autorstvo alebo spoluautorstvo učebných pomôcok a textov 10-20 
• spolupráca pri tvorbe učebných pomôcok a textov 5-10 
• vlastná pedagogická činnosť doktoranda 10-20 
• vypracovanie posudku na diplomovú prácu 4 
• vedenie magisterskej práce 10 

Tvorivá činnosť v oblasti vedy 

• publikácia v recenzovanom zahraničnom časopise 20-35 
• aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 15-20 
• publikácia v domácom recenzovanom vedeckom časopise 10-20 
• publikácia odborného článku 5-10 
• aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 10-15 
• získanie „Grantu UK pre mladých vedeckých pracovníkov“ 15-20 
• získanie fakultného grantu pre doktorandov 10-15 
• účasť na riešení vedeckého projektu 10-15 
• iné činnosti (napr. člen organizačného výboru konferencie,  

členstvo v odborných komisiách) 5-10 
• prednáška na odbornom seminári v rámci pracoviska 3-6 
• citácia (domáca, zahraničná) 2-5 

Minimálne kritériá 

• Kredity za povinné predmety, povinne voliteľné predmety, licenciátsku skúšku, 
licenciátsku prácu, dizertačnú skúšku a dizertačnú prácu sú nezameniteľné. 

• Publikovanie dvoch vedeckých článkov pred dizertačnou skúškou je povinné a 
nezameniteľné. 

• Za prvý rok a druhý rok štúdia licenciátu musí študent získať minimálne 40 kreditov 
v dennej forme a 30 kreditov v externej forme. 

• Za I. stupeň štúdia je minimálny počet kreditov 90 v predpísanej skladbe povinných 
a povinne voliteľných predmetov. 

• Na prijatie na II. stupeň štúdia - doktorát je potrebné získať akademický stupeň 
licenciát. 

• Podmienkou ku obhajobe dizertačnej práce je 150 kreditov, z toho min. 40 kreditov 
za tvorivú činnosť v oblasti vedy. 

Dĺžka štúdia 

• I. stupeň štúdia - licenciát trvá dennou formou dva roky a externou formou tri roky. 
• II. stupeň štúdia - doktorát trvá dennou formou jeden rok a externou formou 

minimálne dva roky. 
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Celková dĺžka štúdia (I. a II. stupeň) sa v externej forme môže predĺžiť maximálne 
o dva roky. 

Licenciátska skúška, dizertačná skúška, dizertačná práca a jej obhajoba: 

Prvý stupeň doktorandského štúdia - po absolvovaní predpísaných seminárov a skúšok 
doktorand predloží licenciátsku prácu (rozsah 100-180 ns) na tému schválenú vedeckou 
radou fakulty. Na záver štúdia zloží štátnu skúšku z celej teológie k licenciátu, súčasťou 
ktorej je obhajoba licenciátskej práce. 

• Licenciátska skúška 10 kreditov 
Za I. stupeň musí študent získať minimálne 90 kreditov. 

Druhý stupeň doktorandského štúdia je ukončený dizertačnou skúškou a obhajobou 
dizertačnej práce (rozsah 200-300 ns), ktorej tému schválila vedecká rada fakulty. 
Obhajobe dizertačnej práce predchádza dizertačná skúška, ktorou doktorand musí 
preukázať osobitnú odbornosť v disciplíne, ktorá je predmetom jeho dizertačnej práce. 

• Vypracovanie dizertačnej práce 30 kreditov 
• Dizertačná skúška 10 kreditov 
Doktorandské štúdium sa riadi podľa apoštolskej konštitúcie Jána Pavla II. Sapientia 
Christiana a podľa ustanovení zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pedpisov. 

Uplatnenie absolventov: 

Absolvent doktorandského študijného programu katolícka teológia je vo väčšine 
prípadov rímskokatolícky kňaz, o ktorého zadelení a uplatnení v spoločnosti rozhoduje 
vlastný ordinár podľa aktuálnych potrieb Cirkvi a spoločnosti. Predovšetkým nachádza 
uplatnenie ako vyučujúci teologických disciplín na vysokých školách, vedecký 
pracovník alebo zamestnanec ordinariátov. Svoje uplatnenie nachádzajú absolventi aj 
v duchovných redakciách masmédií, ako členovia cirkevných tribunálov (cirkevných 
súdov – sudcovia, notári, obhajcovia), ako členovia v rôznych komisiách katolíckej 
Cirkvi, kde sú požadované vyššie akademické stupne. 

Personálne garancie doktorandského štúdia: 

• katolícka teológia:  prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. (1957) – hlavný garant 
prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD. (1963) - spolugarant 
doc. ThDr. Marian Šuráb, PhD. (1958) – spolugarant 

Priemerný počet doktorandov v roku 2010 ((2a + b)/3): 

denní študenti:  7, z toho 1 žena 
externí študenti: 21, z toho 2 ženy 

Počet študentov k 31. 10.2010: 

denní študenti:  9, z toho 2 ženy 
externí študenti: 29, z toho 2 ženy 

Počet novoprijatých doktorandov v roku 2010: 

denní študenti:  2 + 1 študent prestup z externej formy na dennú formu (žena) 
externí študenti: 5, z toho 2 ženy 
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Počet absolventov I. stupňa - licenciátu v roku 2010 

denní študenti: 0 
externí študenti: 3, z toho 1 žena 

Počet absolventov v roku 2010, ktorí získali „ThDr.“ a „PhD.“: 

denní študenti:  1, z toho 1 žena 
externí študenti: 5 

Školitelia v roku 2010 

Prof. MUDr. Karol Bošmanský, DrSc. 
Prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD. 
Prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. 
Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. 
Prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD. 
Prof. ThDr. Ivan Kútny, PhD. 
Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. 
Prof. ThDr. Anton Tyrol, PhD. 
Prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD. 
Doc. ThDr. Peter Caban, PhD. 
Doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. 
Doc. ThDr. Jozef Haľko, PhD. 
Doc. ThDr. Marian Šuráb, PhD. 
ThDr. Michal Baláž, PhD. 
JCDr. Tibor Hajdu, PhD. 
ThDr. Jozef Jančovič, PhD. 
JCDr. Jozef Kemp, PhD. 
ThDr. Alexander Knorr, PhD. 
ThDr. Tibor Reimer, PhD. 
 

2.2. OBLASŤ VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI 

2.2.1. HABILITAČNÉ A INAUGURAČNÉ KONANIE 

Fakulta v roku 2006 získala právo na habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie 
profesorov v odbore katolícka teológia, ktoré bolo obnovené pri komplexnej akreditácii 
v roku 2009.  

Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu 
„docent“ a na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu 
„profesor“ RKCMBF UK boli v rámci komplexnej akreditácie UK schválené Vedeckou 
radou fakulty 9.12.2008 a Vedeckou radou UK dňa 16.2.2009.  

Habilitácie v roku 2010:  1 (ThDr. Vojtech Nepšinský, PhD. – prebiehajúce, 
ukončenie v januári 2011) 

Vymenúvacie konanie v roku 2010: žiadne 
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Personálne garancie habilitačného a inauguračného konania: 

• katolícka teológia: prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. (1957) – hlavný garant 
prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD. (1963) - spolugarant 
doc. ThDr. Marian Šuráb, PhD. (1958) – spolugarant 
 

 

Kritériá na habilitačné a inauguračné konanie 
RKCMBF UK 

 
 

Aktivity  habilitačné inauguračné 
  1 + Kontinuálna vzdelávacia činnosť v odbore 5 5 r. od doc. 
  2  Garantovanie študijného programu - + 

Pedago-
gické 
aktivity   3  

Vedenie diplomovej práce 
Príprava štud. programu 

10 
+ 

20 
+ 

  4 + Vedecké monografie  1 1 

  5 + 
Autorstvo, resp. spoluautorstvo učebnice VŠ, SŠ, ZŠ 
s celoštátnou pôsobnosťou (alebo niektorej VŠ) alebo 
pedagogických štúdií v odb. časopisoch 

- 1 

  6 + Učebné texty 1 2 
  7 + Vedecké práce v časopisoch a zborníkoch  15 35 
  8 + z toho vedecké práce v zahraničných časopisoch a zborníkoch 3 7 
  9 Prehľadové práce, heslá v slovníkoch a iné 5 10 
10 Recenzie indiv. indiv. 
11 Umelecké práce (aj literárne) indiv. indiv. 

12 
Redakčné a zostavovateľské práce, editorstvo vedeckých 
publikácií 

2 5 

13  
Expertízna a posudzovateľská činnosť (monografií, ved., 
dokt. a habil. prác) 

5 10 

14 Odborné a umelecké preklady (aj literárne) indiv. indiv. 
15 + Ohlasy prác v odbornej literatúre 20 35 

Vedecký 
výskum 
a publi-
kačná 
aktivita 

16 + z toho ohlasy prác v zahraničnej odbornej literatúre 5 7 

17 + 
Vedenie doktorandov  

- 
2 (z toho 1 
skončený) 

Vedecká 
výchova 

18 
Iné vedecko-výchovné aktivity (prednášková aktivita v rámci 
dokt. štúdia, členstvo v odborovej komisii, vedenie 
poslucháčov v rámci ŠVOUČ , a i.) 

+ + 

19  Vedecké prednášky na zahraničných konferenciách - 3 
20 + Vedecké prednášky na domácich konferenciách 3 6 
21 Prednáškové pobyty v zahraničí 2 4 

22 
Členstvo v zahr. a domácich redakčných radách ved. 
časopisov a zborníkov 

- + 

23 
Členstvo v komisiách pre udeľovanie ved. a vedecko-pedag. 
hodností 

- + 

24 Členstvo v organizačných výboroch vedeckých konferencií + + 

25 + 
Vedecká (vedecko-akademická) hodnosť CSc. (PhD.), resp. 
uznanie doktorandského štúdia získaného v zahraničí 

+ + 

26 + CSc. (PhD.) habilitovaný docent - + 

27 
Riešené vedeckovýskumné úlohy - KEGA, VEGA a iné 
domáce grantové úlohy 

áno áno 

Ostatná 
odborná 
činnosť 

28 
 

Ukončené vedeckovýskumné úlohy v rámci medzinár. 
grantových agentúr 

áno áno 

  
Pozn.: položka označená „+“ je povinná kategória 
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2.2.2. NAJVÝZNAMNEJŠIE VÝSLEDKY FAKULTY V OBLASTI VEDY A 
VZDELÁVANIA ZA ROK 2010 

1. Zahraničné výskumné pobyty: 

o Prof. Emília Hrabovec – štyri výskumné pobyty vo Vatikánskom tajnom archíve 
a v Pápežskom východnom inštitúte v Ríme 

o Doc. Peter Caban – dva výskumné pobyty na Univerzite vo Viedni a na 
Univerzite v Prahe v rámci krátkodobých výmenných pobytov UK 

o ThLic. Peter Slepčan (denný doktorand) – tri krátke výskumné návštevy vo 
Vatikánskom tajnom archíve Vatikán / Rím v priebehu roka 

2. Účasť na zasadnutiach vedeckých spoločností a grémií v zahraničí: 

o Prof. Emília Hrabovec sa zúčastnila na pracovných zasadnutiach Pápežského 
výboru pre historické vedy vo Vatikáne: 14.5.-15.5.2010 a 12.11.-13.11.2010. 

o Prof. Emília Hrabovec sa zúčastnila na Generálnom zhromaždení Comité 
internationale des sciences historiques / International Committee of Historical 
Sciences v Amsterdame, Holandsko: 22.8.-26.8.2010. 

3. Vedecké projekty / granty, medzinárodná vedecká spolupráca: 

o Medzinárodný výskumný projekt BLX 2010/2 Bischofslexikon 
Habsburgermonarchie (Lexikón katolíckych biskupov habsburskej monarchie) 
– medzinárodný projekt iniciovaný Univerzitou vo Viedni s účasťou univerzít 
z desiatich štátov (Prof. E. Hrabovec – slovenská národná koordinátorka) (viď 
bod 4.2. Medzinárodná spolupráca); 

o Medzinárodný výskumný projekt FRT 2010/1 Frintaneum iniciovaný 
Univerzitou vo Viedni za účasti univerzít z desiatich štátov (Prof. E. Hrabovec – 
slovenská národná koordinátorka) (viď bod 4.2. Medzinárodná spolupráca); 

o Prof. Emília Hrabovec je zapojená do medzinárodnej siete historikov 
pracujúcich na systematickom výskume novosprístupnených fondov 
Vatikánskeho tajného archívu (viď bod 4.2. Medzinárodná spolupráca); 

o Prof. Emília Hrabovec v rámci výskumu vatikánskych archívnych fondov 
pripravuje v spolupráci s Vatikánskym tajným archívom edíciu vatikánskych 
slovacikálnych dokumentov Slovensko a Svätá stolica (1918-1939). Zbierka 
dokumentov; 

o Doktor Attila Józsa je zapojený do medzinárodneho grantového projektu 
Stredoveké pontifikály v Uhorsku – Medieval Pontificals in Hungary v rámci 
spolupráce s Univerzitou Eötvösa Loránda v Budapešti - Inštitút pre starovek;  

o KEGA-projekt č. 040UK-4/2010 Konceptuálna a metodická tvorba itinerárov 
výchovy k viere ako inovatívneho modelu náboženskej výchovy pre žiakov 
základných a stredných škôl (2010 – 2011, Dr. Reimer); 

o Spolupráca na projekte 443.20030248 Komentáre k Svätému písmu (2006 – 
dlhodobý projekt) (prof. Pavol Farkaš, Dr. Jozef Jančovič, Dr. Blažej Štrba, 
SSLic. Milan Sova – denný doktorand); 

o Spolupráca na projekte VEGA č. 1/0274/09 Komentár k Starému zákonu: 
Exodus, (2009 – 2011; Dr.Blažej Štrba – zástupca vedúceho projektu); 

o Spolupráca na projekte VEGA 1/3753/06 K dendrochronológii Slovenska ako 
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metóde archeologických a historických výskumov (2010-ukončené, prof. Anton 
Adam). 

o Katedra biblických vied v spolupráci s Biblickým inštitútom pri TF TU 
organizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému Exodus: moderný 
komentár k starovekej knihe (Teologický inštitút RKCMBF Banská Bystrica – 
Badín, 11.-12.9.2010; viď bod 4.2. Medzinárodná spolupráca); 

o Doc. Jozef Haľko viedol archeologicko-historický výskum v Katedrále sv. 
Martina v Bratislave; 

o Prof. Emília Hrabovec pracuje v Conseil International / International Board 
najstaršieho cirkevnohistorického vedeckého časopisu na svete Revue 
d’histoire ecclésiastique (Louvain, Belgicko). 

4. Udelené ocenenie:  

o  Prof. Viliam JUDÁK: ocenenie Ústavu dejín kresťanstva na Slovensku za 
najvýznamnejšie dielo historickej literatúry vydané v uplynulom roku 2009 
za editované pramenné dielo Katalóg patrocínií na Slovensku (november 
2010). 

5. Aktívna účasť pedagógov fakulty a jednotlivých teologických inštitútov 
v spolupráci s Katolíckym biblickým dielom na vydávaní odborného biblického 
časopisu Sväté písmo pre každého, ktorý vychádzal mesačne od 2001 a v decembri 
2010 bolo jeho publikovanie úspešne ukončené. 

6. Univerzita tretieho veku: 

o TI Nitra: dva programy: Dejiny náboženstiev, Základy katolíckej teológie 

o  TI Banská Bystrica - Badín: dva programy: Filozoficko-teologické vzdelávanie, 
Teologická antropológia a antropologická katechéza 

7. Fakulta a jednotlivé teologické inštitúty zabezpečujú pravidelne ďalšie 
vzdelávanie a formáciu absolventov denného magisterského štúdia v odbore 
katolícka teológia v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska. 

Ďalšie aktivity v oblasti vedy a vzdelávania: 

• Na pôde fakulty a jednotlivých pedagogických pracoviskách alebo v spolupráci 
s inými vzdelávacími inštitúciami boli organizované vedecké sympóziá, konferencie 
a semináre a hosťovské prednášky zahraničných pedagógov (viď bod 
V. Organizačné aktivity pracoviska). 

• Do vedecko-výskumnej činnosti treba započítať aktívnu účasť viacerých učiteľov 
RKCMBF UK na zahraničných, medzinárodných a domáciach konferenciách, 
sympóziách a seminároch a účasť pedagógov v reláciách v masmédiách (viď bod 
VI. Výsledky pracoviska). 

• Fakulta zaviedla nový spôsob vnútrofakultnej vedeckej a pedagogickej komunikácie, 
interdisciplinárneho vedeckého dialógu a vzdelávania študentov i postgraduálneho 
vzdelávania pedagógov formou tzv. fakultných štvrtkov, počas ktorých na pôde 
fakulty pedagógovia a doktorandi fakulty predstavovali svoje vedecké práce 
s ťažiskom na metodológiu. V rámci série fakultných štvrtkov boli tiež pozývaní 
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externí hostia, ponúkajúci ďalšie vzdelávanie pedagógov, najmä v oblasti 
projektového managementu (viď bod VI. Výsledky pracoviska). 

 

2.2.3. ČLENSTVO V MEDZINÁRODNÝCH A DOMÁCICH VEDECKÝCH 

ORGANIZÁCIÁCH A V ODBORNÝCH RADÁCH 

Pol Názov Od roku Meno a priezvisko 
1. Anton-Gindely-Jury, Wien (Rakúsko) 2008 Emília Hrabovec 
2. Associazione cultori storia Salesiana (ACSSA) 2008 Zlatko Kubanovič 
3. Collegium Carolinum, München (Nemecko) 2003 Emília Hrabovec 

4. 
Fórum pastorálních teologu zriadeného pri Centrum 
Aletti v Olomouci, Česká republika 

1997 Tomáš Galis 

5. 
Institut für den Donauraum und Mitteleuropa – 
Wissenschaftlicher Beirat, Wien (Rakúsko) 

2003 
Emília Hrabovec 

6. 
Internationales Institut fúr Nationalitätenrecht und 
Regionalismus / INTEREG München (Nemecko) 

2007 
Emília Hrabovec 

7. Kolégium dekanov teologických fakúlt v Európe 2006 Marian Šuráb 

8. 
Konzultor Kongregácie pre Boží kult a disciplínu 
sviatostí 

2005 Vojtech Nepšinský 

9. 

Národný delegát Konferencie biskupov Slovenska 
v Rade európskych biskupských konferencií (CCEE) 
v Sankt Gallen a v Sekcii univerzít pri vikariáte v 
Ríme 

2000 Tomáš Galis 

10. 
Pastorales Forum e. V. zriadeného pri Teologickej 
fakulte Viedenskej univerzity, Wien, Rakúsko   

1997 Tomáš Galis 

11. Polskie Towarzystwo Mariologiczne 2001 Anton Adam 

12. 
Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu – SITA 
(http://www.sita.cl) 

 Gašpar Fronc 

13. 
Pontificio Comitato di Scienze Storiche (Pápežský 
výbor pre historické vedy), Vatikán 

2005 
Emília Hrabovec 

14. 
Pontifical Committee for international Eucharistic 
congresses 

2007 Vojtech Nepšinský 

15. 
Redakčná rada časopisu Magyar Sion (Ostrihom – 
Budapešť) 

2008 Jozef Haľko 

16. Redakčná rada Studia Biblica Slovaca 
2005 Blažej Štrba-šéfredaktor, 

Pavol Farkaš, Jozef Jančovič, 
Milan Sova 

17. 
Revue d´histoire ecclésiastique – Conseil 
International, Louvain (Belgicko) 

2009 Emília Hrabovec 

18. Sekcja Pastoralistów Polskich v Krakowe, Poľsko 
1996 
1998 

Tomáš Galis, 
Michal Baláž 

19. 
Slovenská sekcia Európskej spoločnosti pre 
katolícku teológiu (ESCT - The Europian Society for 
Catholic Theology) 

2007 Anton Adam, Milan Fula, 
Jozef Krupa, Vojtech 
Nepšinský, Stanislav Stohl, 
Blažej Štrba, Vladimír Thurzo 

20. Society of Biblical Literature (SBL) 2005 Blažej Štrba 
21. Stredoeurópska spoločnosť pre filozofiu náboženstva 2010 Milan Fula 

22. 
The Catholic Biblical Association of America 
(CBAA) 

2004 Jozef Jančovič, 
Milan Sova, Blažej Štrba 

23. 
Towarzystwo Naukowego Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego 

1997 Anton Adam 

24. 
Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego – 
Poľsko 

2008 Peter Mlynarčík 

25. 
Združenie učiteľov filozofie na teologických 
fakultách Slovenskej a Českej republiky 

1997 
1998 

Gašpar Fronc;Peter Mlynarčík, 
Jozef Ižold, Milan Fula,  
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(http://kfcmtf.upol.cz/petr/pagex.htm) 2001 
2008 

Oľga Gavendová  
Jozef Uram 

26. Diecézna kňazská rada v Banskej Bystrici 

1990 
 

1999 
2006 
2007 
2010 

Vojtech Nepšinský, Vladimír 
Farkaš, Jaroslav Pecha,  
Gabriel Brendza 
Jozef Štrba 
Jozef Repko 
Ján Viglaš 

27. Diecézna kňazská rada v Bratislave 
2008 Tibor Hajdu, Jozef Haľko, 

Daniel Ižold, Jozef Jančovič, 
Jozef Kemp, Vladimír Thurzo 

28. Diecézna kňazská rada v Nitre 

1999 
 

2001 
2007 
2008 

Marián Chovanec, Viliam 
Judák,  
Marian Šuráb, Štefan Vallo, 
Pavol Zahatlan, Peter Klech 
František Šútor 

29. Diecézna kňazská rada v Žiline 2008 Michal Baláž 

30. Diecézna liturgická komisia v Banskej Bystrici 
1990 
2004 

Vojtech Nepšinský,  
Štefan Tuka 

31. Diecézna liturgická komisia Žilinskej diecézy 2008 Peter Švec, Pavol Zvara 

32. Diecézny cirkevný cenzor 

1995 
 

2005 
2009 

Gabriel Brendza 
Vladimír Farkaš 
Marian Šuráb 
Jozef Šoška 

33. Diecézny tribunál v Banskej Bystrici 
1990 
2009 

Jaroslav Pecha – súdny vikár,  
Jozef Kuneš 

34. Dozorná rada De Paul Slovensko 2005 Augustín Slaninka 

35. 
Etická komisia FNsP F.D. Roosevelta v Banskej 
Bystrici 

2010 Ján Viglaš 

36. 
Grantová komisia Univerzity Komenského 
v Bratislave pre mladých vedeckých pracovníkov 

2007 Jozef Krupa 

37. Historický odbor Matice slovenskej 
2000 
2004 

Viliam Judák,  
Emília Hrabovec 

38. Hodnotiteľská komisia Ministerstva školstva SR 2010 Pavol Farkaš – odborný garant 

39. 
Hudobná sekcia Diecéznej liturgickej komisie v 
Nitre 

1999 Igor Hanko - vedúci 

40. Katolícke biblické dielo pri KBS vo Svite 
1999 
2009 

Jozef Jančovič, Jozef Šoška, 
Pavol Farkaš, Blažej Štrba 

41. Katolícke pedagogické a katechetické centrum 2010 Tibor Reimer - konzultant 

42. Kolégium konzultorov Bratislavskej arcidiecézy 
2008 Tibor Hajdu, Jozef Haľko, 

Daniel Ižold, Jozef Jančovič, 
Vladimír Thurzo 

43. Kolégium konzultorov Nitrianskej diecézy 
2008 Marián Chovanec, Marian 

Šurab, Pavol Zahatlan 

44. Kolégium konzultorov Žilinskej diecézy 
2008 Tomáš Galis – predseda, 

Michal Baláž 

45. 
Komisia ekumenického prekladu a revízie Starého 
zákona  

2001 
2004 

Jozef Jančovič 
Milan Sova 

46. Komisia pre klérus pri KBS 

1998 
1999 
2001 
2006 
2010 

Tomáš Galis, 
Vojtech Nepšinský 
Viliam Judák, Marian Šuráb 
Pavol Zahatlan 
Ján Viglaš 

47. 
Komisia pre posvätné rády a ministériá Nitrianskej 
diecézy 

2001 
 

2008 

Gašpar Fronc, František Šútor, 
Štefan Vallo, Pavol Zahatlan,  
Pavol Zvara 

48. Komisia pre posvätné rady Banskobystrickej diecézy 
1999 
2000 

Vojtech Nepšinský 
Jaroslav Pecha 
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2002 
2003 
2010 

Branislav Koppal 
Jozef Repko 
Ján Viglaš 

49. 
Komisia pre posvätné rády a ministeriá Žilinskej 
diecézy 

2009 Pavol Zvara 

50. 
Komisia KBS pre revíziu prekladu Kódexu 
kánonického práva 

2000 
2001 

František Šútor 
Jaroslav Pecha 

51. Komisia Rady pre migrantov pri KBS 2006 Augustín Slaninka 
52. Kurikulárna rada Ministerstva školstva 2009 Emília Hrabovec 

53. Metropolitný tribunál Bratislavskej arcidiecézy 

2001 
2000 
2002 
2008 

Jozef Kemp 
Radoslav Bazala,  
Tibor Hajdu,  
Vladimír Thurzo 

54. 
Múzejná rada – Štátna vedecká knižnica v Banskej 
Bystrici 

2003 Miroslava Tatranská -
Ďurikovičová 

55. 
Odborová komisia pre obhajoby diz. prác v odbore 
Humanitné vedy – Historické vedy 

2006 Viliam Judák 

56. 
Odborová komisia na FF TU v Trnave pre študijný 
program etika 

2007 Pavol Farkaš 

57. 
Odborová komisia v doktorandskom študijnom 
programe katolícka   
teológia, Teologická fakulta Trnavskej univerzity 

2010 Anton Adam 

58. Programová rada rádia Lumen 2004 Vojtech Nepšinský 

59. Rada charity Banskobystrickej diecézy 
2005 Vladimír Farkaš, Štefan 

Paľúch 
60. Rada KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru  Gašpar Fronc 
61. Rada KBS pre realizáciu zmlúv so Svätou Stolicou 2009 Tibor Hajdu 

62. Rada pre históriu KBS 

2007 
 
 

2008 

Gabriel Brendza, Jozef Haľko, 
Emília Hrabovec, Viliam 
Judák, Pavol Kollár, 
Stanislav Kaššovic 

63. Rada pre mládež a univerzity pri KBS 2008 Tomáš Galis 
64. Rada pre prípravu komentárov Nového zákona 2009 Pavol Farkaš 

65. 
Rada pre školský systém, celoživotné vzdelávanie a 
vedu 

2007 Emília Hrabovec 

66. Rada pre univerzity pri KBS   2000 Tomáš Galis - predseda 
67. Rada vlády Slovenskej republiky pre vedu a techniku 2006 Emília Hrabovec 
68. Rada vysokých škôl Slovenskej republiky 2006 Jozef Krupa 

69. Redakčná rada časopisu ACTA 
2001 Jozef Krupa – šéfredaktor, 

Jozef Haľko, Viliam Judák, 
Marian Šuráb 

70. Redakčná rada časopisu Duchovný pastier 
1990 
2002 
2005 

Pavol Kollár 
Viliam Judák 
Ivan Šulík 

71. 
Redakčná rada časopisu Historia Ecclesiastica 
Prešov 

2010 Viliam Judák 

72. Redakčná rada časopisu Impulz 2005 Jozef Haľko 

73. Redakčná rada časopisu Liturgia 
1992 
2008 
2010 

Vojtech Nepšinský,  
Pavol Zvara 
Štefan Tuka 

74. Redakčná rada časopisu Nové horizonty 2009 Pavol Zvara 

75. Redakčná rada časopisu Pamäť národa 
2005 
2007 

Jozef Haľko 
Emília Hrabovec 

76. 
Redakčná rada časopisu RaN 
(http://www.uski.sk/frames_files/ran.htm) 

 Gašpar Fronc 

77. Redakčná rada časopisu Studia Aloisiana 
2009 
2010 

Anton Adam 
Oľga Gavendová 
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78. Redakčná rada časopisu Verba theologica 2010 Pavol Zvara 
79. Redakčná rada Encyklopédie Beliana 2000 Viliam Judák 

80. Redakčná rada vydavateľstva SSV 
2004 
2008 

Ivan Šulík 
Vojtech Nepšinský 
Vladimír Farkaš 

81. 
Relátor o univerzitných  štúdiách medzi 
Konferenciou biskupov Slovenska a Kongregáciou 
pre katolícku výchovu v Ríme 

2001 Tomáš Galis 

82. Slovenská biblická spoločnosť (SBS) 2007 Blažej Štrba 
83. Slovenská historická spoločnosť 2005 Emília Hrabovec 

84. Slovenská liturgická komisia KBS 
1990 
2006 
2008 

Vojtech Nepšinský, Š. Tuka, 
Peter Caban,  
Pavol Zvara 

85. Slovenská spoločnosť kanonického práva 

1995 
 

2004 

Jaroslav Pecha – člen 
predsedníctva, František Šútor 
Tibor Hajdu – podpredseda 
Jozef Kemp, Ján Adamus 

86. Slovenská spoločnosť pre katolícku teológiu 

2007 Anton Adam, Pavol Farkaš, 
Milan Fula, Jozef Jančovič, 
Viliam Judák, Jozef Krupa, 
Vojtech Nepšinský, Stanislav 
Stohl, Blažej Štrba, Vladimír 
Thurzo, Ján Viglaš 

87. Slovenské filozofické združenie pri SAV 2007 Peter Mlynarčík 
88. Sociálna subkomisia pri KBS 2006 Štefan Vojtek 

89. SOK pre katolícku teológiu (odbor) 
1999 Viliam Judák, Tomáš Galis, 

Jozef Krupa, Vojtech 
Nepšinský 

90. SOK pre katolícku teológiu (študijný program) 

2009 Marian Šuráb, Pavol Farkaš, 
Tomáš Galis, Viliam Judák, 
Jozef Krupa, Vojtech 
Nepšinský 

91. Spolok slovenských spisovateľov 2006 Viliam Judák 
92. Správna rada Katolíckej Univerzity v Ružomberku 2001 Tomáš Galis - predseda 
93. Správna rada nadácie na podporu KU v Ružomberku 2004 Tomáš Galis - predseda 

94. 
Subkomisia pre kňazské semináre a pastoráciu 
povolaní v Komisii pre klérus pri KBS 

2003 Tomáš Galis - predseda 

95. Subkomisia pre bioetiku KBS 
2007 Ján Viglaš – stály 

spolupracovník 
96. Subkomisia pre náuku viery KBS 2000 Marián Chovanec 
97. Subkomisia LK KBS pre preklad Rímskeho misála 2009 Pavol Zvara 
98. Teologická komisia KBS 2000 Marián Chovanec - predseda 

99. 
USKI – Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie 
(http://www.uski.sk/) 

2004 
2008 

Gašpar Fronc, 
Peter Mlynarčík 

100. 
Vedecká rada FMPTZ, VŠZaSP sv. Alžbety, 
Bratislava 

2006 
2009 

Tibor Reimer 
Viliam Judák 

101. Vedecká rada KU Ružomberok 2002 Viliam Judák 
102. Vedecká rada TF KU, Košice 2008 Marian Šuráb 
103. Vedecká rada FF KU Ružomberok 2002 Viliam Judák 
104. Vedecká rada RKCMBF UK  18 pedagógov 
105. Vedecká rada Trnavskej Univerzity v Trnave 2001 Tomáš Galis 
106. Vedecká rada UK v Bratislave 2006 Marian Šuráb 
107. Vedecká rada UKF Nitra 2006 Viliam Judák 
108. Vedecká rada FF UKF Nitra 2006 Viliam Judák 
109. Vedecká rada Slovenskej národnej knižnice Martin 2005 Viliam Judák 
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2.3. OBLASŤ LEGISLATÍVY A VZŤAHOV S VEREJNOSŤOU 

V roku 2010 boli schválené a vydané tieto vnútorné predpisy fakulty: 

1. Vnútorný predpis č. 1/2010: Štipendijný poriadok Rímskokatolíckej 
cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave – schválený AS fakulty 
17.5.2010. 

2. Vnútorný predpis č. 2/2010: Smernica dekana – o základných náležitostiach 
záverečných a kvalifikačných prác na Rímskokatolíckej cyrilometodskej 
bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. 

3. Vnútorný predpis č. 3/2010: Dodatok ku Štipendijnému poriadku 
Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave – 
schválený AS fakulty 30.11.2010. 

V tomto roku boli vydaných 6 príkazov dekana, ktoré sa týkali ekonomickej a 
hodposdárskej oblasti fakulty. 

V oblasti vzťahov s verejnosťou je komunikácia bez problémov. Informácie o štúdiu sú 
zverejňované na webových stránkach fakulty, pracovníci študijného oddelenia podávajú 
informácie aj v telefonickom kontakte i elektronickou formou.  

V roku 2010 boli v oblasti vzťahov s verejnosťou naplnené tieto úlohy: 

� Zabezpečiť prezentáciu výsledkov pedagogických a výskumných pracovníkov pre 
širšiu verejnosť s cieľom väčšieho zviditeľnenia sa fakulty. 

1. Mnohí učitelia fakulty pravidelne prezentovali výsledky svojej výskumnej práce 
a zaujímali stanoviská ku aktuálnym témam v rôznych katolíckych i profánnych 
médiách na Slovensku (TV Lux, Rádio Lumen, STV, TA 3, SRo) i v zahraničí 
(Radio Vaticana). 

2. Prof. Emília Hrabovec mala 20.10.2010 verejnú hosťovskú prednášku 
v auditorium maximum Univerzity v Mníchove, v ktorej prezentovala najnovšie 
výsledky svojho vedeckého výskumu o medzinárodných vzťahoch Svätej stolice 
v období studenej vojny. 

3. Doc. Jozef Haľko poskytoval sprievodcovské výklady po Katedrále sv. Martina 
pre odbornú (pracovníci Múzea mesta Bratislavy) i širšiu verejnosť (študenti 
katolíckych a evanjelických škôl). 

4. Prof. Emília Hrabovec písala pre taliansky katolícky časopis Nova Historica a 
spolupracovala s najrozšírenejším nemeckým historickým internetovým 
portálom H-Soz-Kult. 

5. Členovia Katedry cirkevných dejín spolupracovali ako členovia redakčnej rady, 
resp. príležitostní prispievatelia so slovenskými populárnymi časopismi Pamäť 
národa, Dimenzie a pod. 

6. Spolupráca so Slovenským Orlom (prof. Viliam Judák). 

7. Katedra liturgiky sa zúčastňuje na vydavaní nových liturgických kníh. V roku 
2010 bolo vydané: Spoločné modlitby veriacich – II. diel. 

� Prezentácia pedagogických a výskumných pracovníkov fakulty v printových 
i elektronických médiách za účelom uživotnenia dosiahnutých poznatkov a zároveň 
prezentácie konkurencieschopnosti fakulty. 
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o V medzinárodne rozšírenom talianskom populárnovedeckom časopise Nova 
Historica (roč. 9, 2010, č. 32, s. 52-62) vyšiel ilustrovaný rozhovor s prof. 
Emíliou Hrabovec. 

� Zviditeľňovať fakultu prostredníctvom Dní otvorených dverí, liturgických slávností, 
mládežníckych letných táborov, internetových možností a webstránok. 

1. Dni otvorených dverí boli aj tento rok vydarenými akciami s veľmi zaujímavým 
programom a hojnou účasťou verejnosti. Je to dôležitá forma prezentácie fakulty 
na verejnosti. Internetová stránka fakulty a inštitútov sa obsahovo, i po stránke 
dizajnu a technologicky neustále zdokonaľuje. 

Deň otvorených dverí:  

Bratislava:  25.4.2010  

Nitra:  24.4.2010 

Banská Bystrica – Badín: v roku 2010 sa deň otvorených dverí uskutočnil formou 
návštevy študentov – bohoslovcov Kňazského seminára 
sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne 
v jednotlivých farnostiach Banskobystrickej diecézy dňa 
25.4.2010. 

2. Mládežnícke letné tábory: MINFA (3 turnusy – spolupráca Bratislava + Nitra: 
6.7.-12.7., 13.7.- 19.7., 20.7.-26.7.2010). 

3. 20.- 21.11.2010 Deň otvorených dverí MINFA 2010 – stretnutie nitrianskych 
a bratislavských bohoslovcov s účastníkmi letných táborov MINFA (TI Nitra). 

4. Mládežnícke víkendové stretnutia (miništranti) - dvakrát do roka v Kňazskom 
seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne (16.-18.4.2010, 
17.11.2010). 

5. Pastoračná prax bohoslovcov Kňazského seminára sv. Františka Xaverského 
v Banskej Bystrici – Badíne v Dome Božieho milosrdenstva (hospic) a v FNsP 
F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. 

6. Lectio divina otca arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského v Katedrále sv. 
Martina; príprava podkladov na jednotlivé stretnutia je v spolupráci s pedagógmi 
Katedry biblických vied v Bratislave (Jozef Jančovič, Milan Sova, prof. 
Stanislav Vojtko). 

7. Kňaz včera a dnes – cyklus prednášok pre kňazov aj verejnosť pri príležitosti 
Roku kňazov pod vedením SSDr. Blažeja Štrbu, Banská Bystrica – Badín. 

8. Projekt Biblia dňom i nocou – súvislé čítanie a počúvanie Svätého písma, ktoré 
prebiehalo od 21. do 26. novembra 2010 v kostole sv. Ladislava v Bratislave 
z iniciatívy veriacich bratislavských farností pod záštitou bratislavského 
arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského.  

Prvý pilotný projekt na Slovensku, v rámci ktorého sa čítalo súvisle (nonstop) 
celé Sväté písmo, podujatie trvalo približne 4,5 dňa; čítanie bolo prenášané 
a hojne sledované na www.tkkbs.sk a aj poslucháčmi v kostole. Po odbornej a 
organizačnej stránke na podujatí participovali pedagógovia našej fakulty: doc. 
Jozef Haľko, Tibor Hajdu, Jozef Jančovič. Zúčastnených na súvislom čítaní 
Písma bolo vyše 400 lektorov, medzi nimi aj študenti našej fakulty. 
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Videozáznam a živý internetový prenos súvislého čítania a počúvania Svätého 
písma zabezpečovala RKCMBF UK - technologické riešenie a administráciu 
prenosu Peter Šantavý, technický správca IIKS, v spolupráci s bohoslovcami 
KSCM, študentami RKCMBF UK. 

9. Katedra biblických vied v spolupráci s Katolíckym biblickým dielom vo Svite 
(Jozef Jančovič) realizovala Kurz lektorov II pre 60 účastníkov (viď bod 
V. Organizačné aktivity pracoviska) 

10. Prednášky zo spirituálnej teológie pre laikov, animátorov spoločenstiev, stredné 
školy (Katedra morálnej teológie: Peter Brodek). 

11. Liturgické slávnosti: pravidelne počas celého roka v Katedrále sv. Martina, 
Katedrále sv. Emeráma v Nitre a v kaplnke Kňazského seminára sv. Františka 
Xaverského v Banskej Bystrici-Badíne. 

� Propagácia štúdia a účasť pedagógov fakulty v masovokomunikačných 
prostriedkoch. 

V priebehu roka fakulta uverejnila niekoľko inzerátov v masovokomunikačných 
prostriedkoch, ktorými propagovala svoje študijné programy na verejnosti 
(Katolícke noviny, TV Lux, Rádio Lumen, internetové stránky farských úradov, 
tkkbs). 

2.4. OBLASŤ MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV 

Do oblasti medzinárodných vzťahov patrí aj oblasť medzinárodnej spolupráce, ktorá je 
bližšie uvedená v bode 4.2. Fakulta v roku 2010 mala v oblasti medzinárodných 
vzťahov aj tieto aktivity: 

� RKCMBF uzavrela v roku 2010 ďalšie dve päťročné zmluvy v rámci programu 
akademickej mobility ERASMUS: 

o s Cyrilometodskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, 
Česká republika, v odbore katolícka teológia; 

o s Teologickou fakultou Pápežskej Univerzity Jána Pavla II. v Krakove 
(Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie, Wydzial Teologiczny), 
Poľsko, v odbore katolícka teológia. 

� RKCMBF uzavrela v roku 2010 bilaterálnu zmluvu o spolupráci s Teologickou 
fakultou Univerzity Jána Pavla II. v Krakove (Uniwersytet Papieski Jana Pawla 
II w Krakowie, Wydzial Teologiczny), Poľsko. Pri príležitosti podpísania zmluvy 
navštívila fakultná delegácia (dekan fakulty doc. Marian Šuráb, prodekanka prof. 
Emília Hrabovec a denný doktorand ThLic. Peter Michalov) 19.11.2010 Krakov 
a rokovala o možnostiach spolupráce. 

� Fakulta aktívne pestovala medzinárodné vzťahy v zmysle ďalších zmlúv v rámci 
programu ERASMUS, uzavretých v predchádzajúcom roku:  

o na Università Europea di Roma v Ríme vyslala na zimný semester 2010 jednu 
študentku (Zuzana Škrinárová, externá študentka); 

o na Teologickú fakultu partnerskej univerzity Universidad de Navarra, 
Pamplona, Španielsko, vyslala v zimnom semestri 2010 jedného študenta 
(denný doktorand Milan Sova); 
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o v máji 2010 prijala na RKCMBF v Bratislave hosťujúceho pedagóga 
z Università Europea di Roma prof. Massimiliana Valente; 

o v rámci zmluvy ERASMUS s Cyrilometodskou teologickou fakultou 
Univerzity Palackého v Olomouci prijala na Teologickom inštitúte v Badíne 
hosťujúcu prednášajúcu, dekanku fakulty RNDr. Ivanu Vlkovú, PhD.; 

o  v rámci zmluvy ERASMUS s Cyrilometodskou teologickou fakultou 
Univerzity Palackého v Olomouci vyslala naša fakulta Dr. Blažeja Štrbu ako 
hosťujúceho pedagóga od 15.11. – 21.11.2010 do Olomouca. 

� V máji 2010 na fakulte v Bratislave a Badíne hosťovsky prednášal kanadský 
biblista prof. Michael Kolarcik, SJ z Regis College, University of Toronto. 

� Doc. Peter Caban sa v roku 2010 v rámci krátkodobých zahraničných pobytov na 
partnerských univerzitách UK zúčastnil na dvoch týždenných výskumných 
pobytoch: na Univerzite vo Viedni, Rakúsko, a na Karlovej univerzite v Prahe, 
Česká republika. 

� Prof. Emília Hrabovec bola členkou skúšobnej komisie pre diplomové skúšky 
v odbore história na Hisoricko-kultúrnovedeckej fakulte Univerzity vo Viedni. 

� Aktívna spolupráca s Pontificio Comitato di Scienze Storiche (Pápežský výbor pre 
historické vedy) vo Vatikáne, s historickými inštitúciami v Rakúsku, Taliansku, 
Maďarsku, Veľkej Británii, Francúzsku a inde (viď bod 4.2. Medzinárodná 
spolupráca). 

� Výskum a spolupráca s Archivio Segreto Vaticano (Vatikánsky tajný archív) 
a s Bulharským štátnym archívom Ferdinanda Coburgského. 

o Prof. Emília Hrabovec počas celého roka aktívne pracovala na výskume 
a príprave edičného projektu vo Vatikánskom tajnom archíve;  

o Peter Slepčan (denný doktorand) pokračoval v príprave dokumentácie ku životu 
a dielu biskupa Michala Buzalku, a to štúdiom vo Vatikánskom tajnom 
archíve a spoluprácou s Bulharským štátnym archívom Ferdinanda 
Coburgského. 

� Výskum a spolupráca s Katolíckou teologickou fakultou Univerzity vo Viedni, 
Rakúsko (prof. E. Hrabovec – viď bod 4.2. Medzinárodná spolupráca) 

� Výskum a spolupráca s Inštitútom pre starovek, Univerzita Eötvösa Loránda 
v Budapešti, Maďarsko (A. Józsa – viď bod 4.2. Medzinárodná spolupráca). 

� Spolupráca pedagógov Katedry filozofie s učiteľmi filozofie v Českej republike 
v rámci aktivít Združenia učiteľov filozofie na teologických fakultách 
Slovenskej a Českej republiky (príprava a organizácia konferencií spojená 
s aktívnou účasťou v SR a ČR). 

2.5. OBLASŤ HOSPODÁRENIA 

RKCMBF ako súčasť UK sa pri hospodárení riadila všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, teda zákonom č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, opatreniami MF SR, metodickými 
usmerneniami MŠ SR, rozhodnutiami akademickej samosprávy a vedenia UK. 
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Veľkou pomocou pre ekonomické zabezpečenie chodu fakulty v roku 2010 bolo pri 
delení dotácií zo štátneho rozpočtu vedením UK navrhnuté a AS UK schválené zvýšenie 
garantovaného minima z 90 % na 98 %, čo zabezpečilo isté zmiernenie sociálneho 
napätia medzi zamestnancami, keďže na mzdy a odvody dostala fakulta dotáciu 
o 73.132 € vyššiu, ako by vychádzala suma podľa metodiky výpočtu na základe výkonu. 
Znížilo to tiež výšku nutných finančných intervencií zo strany arcibiskupských 
a biskupských úradov na naše jednotlivé pracoviská. Fakulta v Bratislave prijala v roku 
2010 na pokrytie svojich prevádzkových nákladov celkovo dary vo výške 25.250,- €, 
Kňazský seminár v Nitre 113.300,00 € a Kňazský seminár v Badíne 117.610,97,- €, teda 
spolu 256.160,97 €. Prevažnú časť darov na všetkých pracoviskách tvorili finančné 
príspevky biskupských úradov. Všetci biskupi okrem toho prispievali aj na stravu 
a ubytovanie bohoslovcov, ich športové a kultúrne aktivity a platili školné za tých, ktorí 
prekročili štandardnú dĺžku štúdia. 

Celkovo fakulta hospodárila s dotáciami zo štátneho rozpočtu na všetky programy 
v objeme 1.073.369,- €, čo je o 105.621,- € menej ako v roku 2009 (pokles o 8,96 %). 
Aj v roku 2010 sa vďaka úsporným opatreniam v oblasti ľudských zdrojov, 
energetickom hospodárstve, obmedzeniu nákupu a obnovy materiálneho vybavenia, 
aplikácii postupov verejného obstarávania, dôslednému výberu školného, spomínanej 
pomoci arcibiskupských a biskupských úradov, a tiež zvýšeným podnikateľským 
aktivitám v poskytovaní stravovacích a ubytovacích služieb, či nájmom nebytových 
priestorov podarilo fakulte dosiahnuť kladný hospodársky výsledok pred zdanením vo 
výške 9.264,78 €, hoci celá spoločnosť v tomto roku stále pociťovala dopady 
celosvetovej hospodárskej a finančnej krízy.  

 
 Bratislava+Žilina Nitra Badín Spolu   [€]     
Výnosy 812.585 558.662 481.781 1.853.028 
Náklady 807.140 552.911 483.713 1.843.764 
Hosp. výsled.     5.445     5.751    -1.932        9.264 
 

Vo výsledku Bratislavy je započítaný aj celofakultný spoločný štipendijný fond, ktorý je 
tvorený 20 % zo školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, súbežného štúdia 
a externého doktorandského štúdia. Práve v tomto roku sa však zintenzívnilo aj jeho 
čerpanie na základe Vnútorného predpisu č.1/2010 – Štipendijného poriadku RKCMBF 
UK. Na štipendiá za vynikajúce plnenie študijných povinností a jednorazové 
mimoriadne štipendiá zo sociálnych dôvodov vyplatila v roku 2010 fakulta z vlastných 
zdrojov celkovo 20.320,- €. K 31.12.2010 bol zostatok štipendijného fondu 24.986,02 €. 
Takisto sa v Bratislave v účtovnom roku 2010 prijalo školné od časti študentov zo 
všetkých pracovísk, ktorí zaplatili za celý akademický rok 2010/2011 naraz, avšak 
polovica prislúchajúca k letnému semestru bude použitá na úhradu nákladov 
jednotlivých pracovísk až v roku 2011.  

Medzi významné udalosti, ktoré mali v roku 2010 vplyv na hospodárenie fakulty, treba 
jednoznačne uviesť postupný prechod na spoločných dodávateľov tovarov a služieb, 
ktorých UK vybrala verejným obstarávaním pre všetky súčasti, aj keď proces mal 
mnoho ťažkostí vyplývajúcich hlavne zo vzdialenosti a relatívne malých objemov, 
najmä na pracoviskách v Nitre a Badíne. Značne stúpla administratívna náročnosť 
procesov, plánovanie a zaisťovanie nevyhnutných zásob, na druhej strane sa zase znížili 



Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

 44

náklady na pohonné hmoty a dopravu pri obstarávaní tovarov, najmä pre stravovacie 
zariadenia na všetkých pracoviskách. Niektoré tovary a služby nám však paradoxne po 
prechode na spoločných dodávateľov zdraželi, napríklad výpočtová technika či poistenie 
liečebných nákladov. 

K postupnému znižovaniu nákladov viedla tiež redukcia fakultou využívaných 
priestorov. Z dôvodu znižujúceho sa počtu denných študentov sme v lete mohli 
prebudovať niektoré priestory na Kapitulskej 26 na dve nové učebne, následne sa mohli 
úplne prestať využívať učebne a izby so sociálnym zariadením na Kapitulskej 19. 
Veľkým prínosom v energetickom hospodárstve bolo spustenie samostatnej kotolne na 
Kapitulskej 19 začiatkom novembra 2010, čím sa v budúcnosti znížia straty pri 
vykurovaní a dodávkach teplej úžitkovej vody zo zastaralej kotolne na Kapitulskej 26 
a zníži sa aj zaťaženie a riziká porúch v starej kotolni. Na jeseň sa začalo aj s prípravami 
plánov na premiestnenie fakultnej knižnice do vhodnejších a dôstojnejších priestorov. 

Šetrenie sa okrem iného prejavuje aj v obmedzení modernizácie väčšiny pracovísk, či 
v redukcii plánovaných opráv a výmeny zastaralého vybavenia len na nevyhnutné 
a havarijné prípady, čo nie je z dlhodobého hľadiska želateľný stav.  

2.6. OBLASŤ ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

S účinnosťou od 1.1.2010 sa podľa nariadenia vlády č. 578/2009 upravovali stupnice 
platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.  

Začiatok roka 2010 bol náročný, najmä na ekonomickom oddelení v Bratislave, kde sa 
v priebehu krátkej doby vymenilo 75 % zamestnancov z dôvodu odchodu do dôchodku 
a odchodu jednej pracovníčky na materskú dovolenku.  
Vnútorným predpisom č. 2/2010 – Smernicou rektora UK sa od 1.3.2010 určila 
minimálna hranica normatívu priamej výučby na všetkých fakultách UK, v dôsledku 
ktorej sa upravili výšky úväzkov niektorých pedagógov. 
Naša fakulta má dlhodobo najnižšiu priemernú mzdu spomedzi všetkých fakúlt UK, 
a v dôsledku toho stále vysoký počet pracujúcich dôchodcov, čo nie je výhľadovo 
priaznivý stav. Novelou Zákonníka práce, ktorá platí od 1.3.2010, sa tento stav ďalej 
komplikuje, nakoľko už nebude možné zamestnávať dôchodcov na dobu určitú dlhšie 
ako dva roky. Na niektorých pozíciách (vrátnik, kurič, údržbár, upratovačka) však bude 
problém pri terajších mzdových možnostiach našej fakulty nahradiť pracujúcich 
dôchodcov zamestnancami v produktívnom veku. 

2.7. OBLASŤ ROZVOJA A RIADENIA KVALITY 

Plnenie hlavných úloh v oblasti rozvoja a riadenia kvality v roku 2010: 

• Reštrukturalizácia štruktúry zamestnancov v administratívno-hospodárskej oblasti 
so zacielením na vyššiu efektivitu práce a v synergii s ostatnými pracoviskami 
fakulty (teologickými inštitútmi): 

V roku 2010 sme výrazné úspory dosiahli najmä počas letných prázdnin 
a v nevykurovacom období. 

• Skvalitnenie práce, súčinnosti a informovanosti členov kolégia dekana: 

Dekan fakulty sa stretáva s členmi kolégia dekana podľa aktuálnej situácie 
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a požiadaviek, ktoré vyplývajú z toho, že fakulta je súčasťou UK.. 

• Zefektívnenie práce na úrovni katedier a medzikatedrovej spolupráce: 

Pravidelne sa konali stretnutia jednotlivých katedier. Vzhľadom na to, že na jednej 
katedre sú pedagógovia, ktorí pracujú na viacerých pracoviskách, od seba 
vzdialených, je potrebné neustále skvalitňovať a zlepšovať koordináciu ich 
vzájomnej spolupráce. Vedenie fakulty vidí ako dôležitú zmenu riadenia katedier, 
aby sa spolupráca rozvíjala viac na úrovni katedry, než na princípe územnej 
dislokácie, t.j. jednotlivých pracovísk. 

• Zabezpečenie finančných zdrojov pre podporu a pravidelné vydávanie fakultného 
vedckého časopisu Acta Facultatis Theologicae Universitatis Comenianae 
Bratislaviensis, ktorý predstavuje dôležitú publikačnú príležitosť pre pedagógov 
fakulty a zároveň platformu pre vedecké bádanie v oblasti katolíckej teológie. 

• Vedúci pracovníci:  
o od 1.3.2010 sa prodekanom pre vzdelávaciu činnosť, kreditový systém 

a IIKS stal ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.; 
o od 1.7.2010 bol na základe výberového konania vymenovaných do funkcie 

rektora Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave Mgr. Daniel 
Ižold; 

o od 1.7.2010 bol na základe výberového konania vymenovaný do funkcie 
moderátora Teologického inštitút a rektora Kňazského seminára sv. 
Františka Xaverského v Banskej Bystrici - Badíne ThLic. Ján Viglaš; 

o od 1.9.2010 bol na základe výberového konania vymenovaný do funkcie 
moderátora štúdia na Inštitúte sv. Tomáša Akvinského v Žiline ThDr. Ing. 
Milan Fula, PhD.  

• Rozvoj podnikateľskej činnosti fakulty: 

Okrem zmluvného vzťahu na prenájom nebytových priestorov so spoločnosťou 
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., pokračoval v tomto roku pravidelný prenájom 
vzdelávacích miestností spoločnosti Kanet n.o. a viaceré jednodňové prenájmy pre 
rôzne subjekty (prenájom auly). V poskytovaní ubytovacích služieb sa aktivity 
zatiaľ veľmi nemôžu rozširovať z dôvodu nedostatočného technického stavu 
ubytovacích priestorov. 

2.8. SWOT ANALÝZA FAKULTY (SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY, POTREBY, CIELE 
A OBMEDZENIA) 

Silné stránky (Strengths) 
• Teologické štúdiá na Slovensku majú svoju tradíciu, ktorej predstaviteľom je 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, najstaršia nepretržite 
fungujúca a po desaťročia jediná katolícka teologická fakulta na Slovensku, ktorá 
z veľkej časti vychovala dnes na vrchole produktívneho veku sa nachádzajúcu 
generáciu katolíckych teológov na Slovensku. Ostatné teologické fakulty na 
Slovensku sú mladé a vychádzajú z tradície našej fakulty. 

• Väčšina učiteľov a vedcov je mladých a perspektívnych, mnohí z nich absolvovali 
časť alebo celé štúdiá na zahraničných univerzitách resp. si svoju kvalifikáciu 
naďalej dopĺňajú v zahraničí. Takto získavajú cenné skúsenosti a široký rozhľad 



Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

 46

a fakulta je ich prostredníctvom zapojená do medzinárodných personálnych, 
intelektuálnych a inštitucionálnych sietí a najnovšieho výskumu a aplikácie jeho 
výsledkov do pedagogického procesu. 

• Fakulta si napriek silným ekonomickým tlakom a klesajúcemu počtu študentov 
a záujemcov o vzdelávanie v humanitných študijných odboroch zachováva svoje 
hlavné poslanie – prípravu budúcich kňazov a vzdelaných laikov v oblasti katolíckej 
teológie. 

• Svojím zameraním fakulta napomáha zvyšovaniu humanitného povedomia 
a poslania, vychádzajúceho z kresťanskej tradície, v celej spoločnosti. Štúdium 
katolíckej teológie pomáha spoločnosti uchovať si povedomie etickej zodpovednosti 
a duchovnej dimenzie poznania, rozlišovať pravú snahu po poznaní od nepravej, 
vďaka svojej starobylej racionalistickej tradícii udržiavať striktný vedeckoteoretický 
profil a metodické povedomie, reflektovať svetonázory a ich funkciu vo vedeckom 
diskurze a upozorňovať na konečnosť ľudských vedomostí. V dobe krízy a 
fragmentácie vedeckého poznania a hodnotovej orientácie sa práve katolícka 
teológia stáva nezanedbateľným pilierom pre ďalší rozvoj vedeckého poznania a 
stability a koherencie spoločnosti. 

 
Slabé stránky (Weaknesses) 
• Prevládajúci politický konsenzus dnes z krátkodobej ekonomickej motivácie 

a nedostatočnej schopnosti rozpoznať z dlhodobého hľadiska kľúčovú relevanciu 
krátkodobo ekonomicky „nevýhodných“ humanitných odborov podporuje 
predovšetkým alebo takmer výlučne odbory technického a prírodovedného smeru, 
do ktorých smeruje nielen väčšina finančných tokov, ale aj hlavná infraštrukturálna 
podpora. Následkom je dlhodobé a v porovnaní s vyspelým zahraničím dramatické 
podfinancovanie humanitných odborov, nedostatočné možnosti ich štrukturálneho 
a personálneho rozvoja a absencia resp. nedostatok adekvátnych výskumných, 
komunikačných a publikačných príležitostí. 

• Prevažujuca podpora prírodných a technických vied, absentujúca podpora 
spoločenskej diskusie o význame humanitných vied i o ich špecifickom charaktere 
a potrebách majú za následok, že hodnotiace kritériá posudzujúce úspešnosť 
vedných odborov (publikačné indikátory, kvantitatívny objem získaných finančných 
prostriedkov atď.) sú nastavené výlučne podľa potrieb prírodných a technických 
vied, majú prevažne formálno-kvantitatívny ráz a nie sú schopné vyjadriť potreby 
a špecifiká humanitných vied a osobitne katolíckej teológie. 

• Vyššie uvedené rámcové podmienky, skromné kvantitatívne rozmery a špecifický 
charakter teologickej fakulty ju tak v rámci Univerzity Komenského s jej 
charakterom, smerovaním i veľkosťou veľmi heterogénnymi fakultami apriorne 
stavajú do nevýhodnej pozície nerovnomerných šancí.  

• Teologické štúdium si zo svojej podstaty vyžaduje širokú paletu úzko 
špecializovaných odborníkov, čo má za následok zvýšený pomer počtu učiteľov 
k počtu študentov, čo však spôsobuje vysoké náklady na štúdium jedného študenta. 

• Počet študentov katolíckej teológie klesá, čo je dané špecifickým zameraním 
a uplatnením absolventov. 

• Teologické fakulty, vzhľadom na svoje zameranie a spätosť so seminármi ako 
formačnými zariadeniami, majú z princípu veľmi obmedzené možnosti 
podnikateľskej činnosti, a tým sú existenčne závislé od rozpočtu Ministerstva 
školstva a od dotácií Cirkvi. 
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• Napriek niekoľkým úspešným habilitačným a inauguračným konaniam ešte stále 
nedostatočný počet profesorov a docentov. 

• Väčšina vyučujúcich má aj iné úlohy v Cirkvi, čo im nedovoľuje venovať sa v plnej 
miere akademickej činnosti, čo má za následok slabšiu publikačnú činnosť a menšiu 
snahu o získavanie a podieľanie sa na riešení grantov. 

• Nízka atraktivita tretieho – doktorandského stupňa štúdia v odbore katolícka 
teológia. 

• Nedostatok publikačných možností, absencia karentovaných časopisov v oblasti 
katolíckej teológie a príbuzných vied nielen na Slovensku, ale aj v európskom 
zahraničí. 

 
Príležitosti (Opportunities) 
• Snaha fakulty sústrediť svoje kapacity viac na rozvoj vedeckej činnosti 

a medzinárodnej spolupráce. 
• Širokospektrálna impostácia katolíckej teológie (od filozofie, cez predmety 

teologické, až po pedagogiku, históriu a pod.) predstavuje potenciál otvoriť sa pre 
širšie výskumné aktivity a vyučovanie nových študijných programov, ktoré by 
pripravili absolventov na služby, ktoré majú v kresťanských hodnotách svoju hlavnú 
motiváciu. 

• Nadviazanie nových inštitucionálnych medzinárodných kontaktov s vysokým 
potenciálom pre rozvoj vedy i pedagogickej cinnosti (ERASMUS, medzinárodné 
vedecké projekty a siete). 

• Pozitívny dopad konkurencie medzi teologickými fakultami, ktorý vyvoláva snahu 
o zlepšenie. 

• Pozícia fakulty v hlavnom meste a centre vedeckých inštitúcií a vedecko-
pedagogickej infraštruktúry na Slovensku a v bezprostrednej blízkosti Viedenskej 
univerzity, jednej z najstarších a najlepšie vybavených univerzít a katolíckych 
teologických fakúlt v Európe, ponúka zvýhodňuje jej východiskovú situáciu 
v rozvoji vedeckého výskumu a národných i medzinárodných kontaktov. 

• Spolupráca s viacerými orgánmi Konferencie biskupov Slovenska (hlavne Komisia 
pre klérus, Rada pre mládež a univerzity a Rada pre rodinu) pri realizácii 
čiastkových úloh vyplývajúcich z Pastoračného plánu Katolíckej cirkvi na 
Slovensku na roky 2007-2013, ktoré sú cielene zamerané na ďalšie vzdelávanie 
kňazov, formáciu laikov a prípravu riadiacich pracovníkov v Cirkvi, sú pre fakultu 
príležitosťou väčšieho prieniku na trh vzdelávania v týchto oblastiach. 

• Väčšina pedagógov je mladých, čo vytvára predpoklad pre ich väčšiu flexibilitu. 
• Vytvorenie nových priestorov fakultnej knižnice, ktoré poskytnú nielen lepšie 

knižnično-informačné služby študentom, pedagógom aj externým záujemcom, ale 
vytvoria tiež kultivovaný priestor na interdisciplinárne akademické stretnutia, 
studium generale, aplikáciu elektronických pedagogických metód vo výuke a verejné 
akademické podujatia. Fakulta tak získa nové intelektuálne a kultúrne centrum, 
ktoré pritiahne záujem vedeckej komunity širšej verejnosti i potencionálnych 
záujemcov o štúdium. 

 
Ohrozenia, riziká (Threats) 
• Najvyššou prioritou vysokého školstva všeobecne je otázka peňazí, čo kontrastuje 

s celkovým nastavením teologickej fakulty, ktorá je výrazne hodnotovo orientovaná.  
• Fakulty pod vplyvom nastavenia kritérií pre rozdeľovanie finančných prostriedkov 

nerozmýšľajú natoľko v intenciách toho, čo je dobré a potrebné urobiť, ale čo 
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prinesie viac peňazí - otváranie nových študijných programov za účelom získania 
financií na úkor kvality, a zároveň hrozí nebezpečenstvo odklonenia sa od svojho 
vlastného cieľa. 

• Kritériá rozdeľovania dotačných prostriedkov sú nastavené tak, že nenapomáhajú 
humanitným vedným odborom a oblastiam vzdelávania, predovšetkým v oblasti 
teológie, keďže nezohľadňujú špecifické charakteristiky teologického štúdia 
a výskumu, predovšetkým širokospektrálny záber teológie, vyžadujúci početných 
vyučujúcich, nevyhnutne pracujúcich iba na čiastkový úväzok, a tiež charakter 
teologických publikácií, ktorý nie je jednoducho aplikovateľný na ministerské 
publikačné kategórie. 

• Klesajúci počet záujemcov o štúdium na fakulte a zároveň potreba vysokého počtu 
učiteľov, ktorá je daná širokospektrálnym záberom štúdia katolíckej teológie, 
vytvárajú vážne a reálne ohrozenie fakulty z finančného hľadiska do budúcnosti. 

• Prílišný dôraz na výstupy publikačnej činnosti má za následok zníženie jej kvality 
a spôsobuje, že sa do istej miery stáva samoúčelná. 

• Celkový trend dnešnej doby – nižší záujem o humanitné odbory vrátane teológie.  
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III. PROJEKTY – GRANTY 

� Katedra katechetiky získala projekt KEGA č. 040UK-4/2010 Konceptuálna 
a metodická tvorba itinerárov výchovy k viere ako inovatívneho modelu 
náboženskej výchovy pre žiakov základných a stredných škôl (2010 – 2011, 
zodpovedný riešiteľ: ThDr. Tibor Reimer, PhD.). 

� Katedra biblických vied podala návrh grantu v rámci programu VEGA: č. 1/0796/11 
Literárne znaky jednoty Starého zákona s Novým zákonom; súčasný stav projektu: 
hodnotenie (2011-2012; vedúci projektu Dr. Blažej Štrba). 

� Katedra cirkevných dejín podala návrh grantu v rámci programu VEGA: č. 
1/0094/11 Svätá stolica a Slovensko 1922-1939; súčasný stav projektu: hodnotenie 
(2011-2013; vedúca projektu prof. Emília Hrabovec). 

� Katedra pastorálnej teológie podala v roku 2010 žiadosť o projekt KEGA: Projekt č. 
062UK-4/2011 Technologické zabezpečenie nových metód výuky pastorálnej 
teológie. Súčasný stav projektu: hodnotenie (vedúci projektu: doc. Marian Šuráb). 

� Katedra cirkevných dejín (prof. Emília Hrabovec) pracuje na dvoch medzinárodných 
kooperačných výskumných projektoch:  

1. Medzinárodný výskumný projekt BLX 2010/2 „Bischofslexikon 
Habsburgermonarchie“ (Lexikón katolíckych biskupov habsburskej 
monarchie) – medzinárodný projekt iniciovaný Univerzitou vo Viedni za účasti 
univerzít z desiatich štátov. Na projekte pracujú štyri pedagógovia Katedry 
cirkevných dejín (prof. Viliam Judák, prof. Emília Hrabovec ako slovenská 
národná koordinátorka, doc. Jozef Haľko, dr. Gabriel Brendza) a jeden študent 
(vyštudovaný historik Mgr. Bernard Jozef Meliš, OP), katedra spolupracuje 
s ďalšími štyrmi cirkevnými historikmi na Slovensku. Zmluvne prisľúbené 
finančné prostriedky budú poukázané zo zahraničia po odovzdaní a schválení 
príspevkov. 

2. Medzinárodný výskumný projekt FRT 2010/1 „Frintaneum“ iniciovaný 
Univerzitou vo Viedni za účasti univerzít z desiatich štátov. Na projekte pracujú 
štyria pedagógovia Katedry cirkevných dejín (prof. E. Hrabovec ako slovenská 
národná koordinátorka, doc. J. Haľko, dr. G. Brendza, dr. P. Kollár) a jeden 
študent (vyštudovaný historik Mgr. Bernard Jozef Meliš, OP), katedra 
spolupracuje s ďalšími piatimi cirkevnými historikmi na Slovensku. Zmluvne 
prisľúbené finančné prostriedky budú poukázané zo zahraničia po odovzdaní a 
schválení príspevkov. 

Objem financií na výskumné granty a projekty v roku 2010:  

Grantový projekt KEGA: 4.879,-  € 
IT projekt (masmediálna zmluva - KBS):  2.455,- € 
Spolu objem financií: 7. 334,- € 

V roku 2010 sa pedagógovia našej fakulty podieľali v spolupráci s inými inštitúciami na 
týchto grantových projektoch: 

• ThDr. Attila Józsa, PhD: Univerzita Eötvösa Loránda Budapest, Inštitút pre 
starovek, H- 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B, číslo projektu: OTKA 78 680, názov 
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projektu: Stredoveké pontifikály v Uhorsku – Medieval Pontificals in Hungary, 
(2009-2013); účasť pod osobným číslom 996 396 ako bádateľ. 

• Prof. ThDr. Anton Adam: VEGA 1/3753/06, K dendrochronológii Slovenska ako 
metóde archeologických a historických výskumov (2010-ukončené). 

• Prof. Pavol Farkaš: projekt 443.20030248; Komentáre k Svätému písmu; 2006 – 
dlhodobý projekt. 

• Mgr. Gašpar Fronc: VEGA 1/0844/08, Piaristická a neotomistická tradícia 
(kultúrnodejinná a dejinnofilozofická analýza), zodpovedný riešiteľ: Bárcziová 
Žofia, PaedDr., PhD., FSŠ UKF, 2008 – 2010. 

• Mgr. Gašpar Fronc: Metanexus Global Network Initiative Grant ID#: 1303, 
Globalization of Mankind as a Challenge for the New Forms of Communication 
between Science, Philosophy, and Faith; Federation of Slovak Christian 
Intellectuals (USKI); zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Jozef Tiňo, DrSc.; 2008 – 
2010. 

• SSLic. Ing. Jozef Jančovič, PhD.: projekt 443.20030248; Komentáre k Svätému 
písmu; 2006 – dlhodobý projekt. 

• PhDr. Ing. Miroslav Kuric, PhD.: VEGA 1/0560/08, Identita osoby v stredovekej a 
súčasnej analytickej filozofii, 2008-2010. 

• SSLic. Milan Sova (denný doktorand): projekt 443.20030248; Komentáre 
k Svätému písmu; 2006 – dlhodobý projekt. 

• SSDr. Blažej Štrba: projekt 443.20030248; Komentáre k Svätému písmu; 2006 – 
dlhodobý projekt. 

• SSDr. Blažej Štrba: VEGA 1/0274/09; Komentár k biblickej knihe Exodus, 2009 – 
2011; zástupca vedúceho projektu. 

.
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IV. SPOLUPRÁCA 

4.1. SPOLUPRÁCA NA SLOVENSKU 

• RKCMBF UK spolupracuje s Evanjelickou bohosloveckou fakultou Univerzity 
Komenského. Spoločná komisia evanjelických i katolíckych profesorov - biblistov 
po príprave a vydaní ekumenického prekladu Svätého písma ďalej spolupracuje na 
jeho revízii a na elektronickom spracovaní v Paratexte (program od United Bible 
Society) (Jozef Jančovič); pedagógovia fakulty vypracúvajú oponentské posudky na 
dizertačné práce obhajované na EBF (prof. Jozef Krupa). Spolupráca sa rozvinula 
tiež v rámci vzájomných prednášok a spoločných ekumenických slávností. 

• Pozitívne pokračuje spolupráca s Katolíckou univerzitou v Ružomberku a jej 
Teologickou fakultou a dlhoročná spolupráca s Teologickou fakultou Trnavskej 
univerzity. Rozvíja sa spolupráca s Gréckokatolíckou bohosloveckou fakultou PU 
v Prešove, s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, s Univerzitou Mateja Bela 
v Banskej Bystrici. 

• Teologický inštitút v Nitre spolupracuje s Nitrianskym diecéznym múzeom v oblasti 
historického výskumu. Pracovník múzea spolupracuje na výskumnom projekte 
„Frintaneum“. 

• Odborná spolupráca s Katolíckym biblickým dielom: Katedra biblických vied sa 
aktívne podieľa na príprave časopisu Sväté Písmo pre každého (Jozef Jančovič, 
Milan Sova, Blažej Štrba); v rámci práce Katolíckeho biblického diela na Slovensku 
zastupuje bratislavskú arcidiecézu Jozef Jančovič, rožňavskú diecézu prof. Pavol 
Farkaš, banskobystrickú diecézu Blažej Štrba. 

• Fakulta úzko spolupracuje s viacerými vedeckými a nábožensko-kultúrnymi 
inštitúciami, ako napr. Spolok sv. Vojtecha, Ekumenická biblická spoločnosť, 
Matica slovenská, Ekumena, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 
Archeologický ústav SAV, Historický ústav SAV, Historický ústav Matice 
slovenskej, Vedecká rada Národnej knižnice v Martine,  Štátnou vedeckou 
knižnicou v Banskej Bystrici, Úrad pre vzťahy cirkví a štátu, Spoločnosť 
kánonického práva na Slovensku, Ústav pamäti národa, Redakcia časopisu Pamäť 
národa, Redakcia časopisu Impulz, Redakcia Duchovného pastiera, Redakcia 
Adoremus, Redakcia Liturgia, Redakcia Katolíckych novín (viď kap. VI. Výsledky 
pracoviska). 

• Fakulta a jednotlivé pracoviská úzko spolupracujú s vedením mesta v mieste svojho 
pôsobenia a jednotlivými inštitúciami v oblasti organizovania prednášok pre 
verejnosť. Tiež sa aktívne zapájajú do rozličných kultúrnych a športových podujatí.  

• Katedra liturgiky spolupracuje so Slovenskou liturgickou komisiou, taktiež 
spolupracuje s KBS na preklade a príprave liturgických kníh (Vojtech Nepšinský, 
Pavol Zvara). 

• Univerzita Komenského v Bratislave – Univerzita tretieho veku:  

o na Teologickom inštitúte v Nitre sa realizujú dva kurzy: Dejiny 
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náboženstiev, Základy katolíckej teológie.  

o na Teologickom inštitúte v Banskej Bystrici - Badíne sa ralizujú tieto dva 
kurzy: Filozoficko-teologické vzdalávanie, Teologická antropológia 
a antropologická katechéza. 

• Teologický inštitút v Nitre a fakulta v Bratislave poskytla neziskovej organizácii 
Kanet, n.o. priestory a technické vybavenie na svoje projekty. 

• Pod záštitou Biskupského úradu v Nitre spolupracuje Teologický inštitút v Nitre 
s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v študijnom odbore 
sociálna práca (vyučujúci: Peter Klech, Pavol Zahatlan, Štefan Vojtek). Inštitút sv. 
Tomáša Akvinského v Žiline spolupracuje s VŠZaSP sv. Alžbety pod záštitou 
Saleziánov don Bosca od roku 2006 (doc. Milan Fula, Tibor Reimer). 

• Teologický inštitút v Nitre spolupracuje s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre 
pri konaní konferencií a prednášok, ktoré sa uskutočňujú v priestoroch Teologického 
inštitútu v Nitre.  

• Teologický inštitút v Banskej Bystrici – Badíne spolupracuje s Diecéznym centrom 
mládeže MAJÁK v Španej Doline, Diecéznym centrom pre bioetiku, Diecéznym 
centrom pre rodinu, Diecéznym katechetickým úradom, Diecéznym centrom pre 
masmédiá, Diecéznym archívom, Diecéznou historickou knižnicou. 

• Katedra morálnej teológie a Katedra biblických vied v Banskej Bystrici – Badíne 
spolupracujú s duchovným centrom v Kláštore Premenenia Pána – Rehoľa mníchov 
sv. Benedikta v Sampore. 

4.2. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 

� Katedra cirkevných dejín (prof. Emilia Hrabovec) pracuje na dvoch medzinárodných 
kooperačných výskumných projektoch:  

o Medzinárodný výskumný projekt BLX 2010/2 „Bischofslexikon 
Habsburgermonarchie“ (Lexikón katolíckych biskupov habsburskej 
monarchie) 

o Medzinárodný výskumný projekt FRT 2010/1 „Frintaneum“. 

Oba projekty iniciovala Katolícka teologická fakulta Univerzity vo Viedni (prof. 
Rupert Klieber ako hlavný vedúci projektu) v spolupráci s prof. Erwinom Gatzom, 
emeritným profesorom cirkevných dejín na Univerzite v Regensburgu a rektorom 
Kolégia Teutonica v Ríme. Na riešení projektu sa z katedry cirkevných dejín 
RKCMBF zúčastňujú prof. Viliam Judák, prof. Emília Hrabovec, doc. Jozef Haľko, 
dr. Gabriel Brendza, dr. Pavol Kollár a študent (vyštudovaný historik) Bernard Jozef 
Meliš, OP;  

� Katedra cirkevných dejín spolupracuje s ďalšími historickými inštitúciami 
v zahraničí (Rakúsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina, Slovinsko, 
Chorvátsko, Rumunsko, Taliansko) a na Slovensku. Prof. Emília Hrabovec ako 
národná koordinátorka za Slovensko sa pravidelne zúčastňuje zasadnutí vedenia 
projektu na Teologickej fakulte vo Viedni a koordinuje komunikáciu medzi 
pracovnými skupinami a v rámci slovenskej pracovnej skupiny.  
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� Fakulta prostredníctvom svojich vedecko-pedagogických zamestnancov pestuje 
vedeckú spoluprácu s početnými univerzitami a  teologickými fakultami resp. 
teologickými inštitútmi v zahraničí: s rímskymi univerzitami Pontificia Università 
Gregoriana, Pontificia Università Lateranense, Pontificia Università Salesiana, 
Istituto Biblico Augustianeum, Università Santa Croce, Università Europea di 
Roma, Università La Sapienza, Università Roma Tre; s ďalšími talianskymi 
univerzitami ako Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di 
Bologna, Scuola normale superiore di Pisa; s univerzitami v nemecky hovoriacom 
priestore (Universität Wien, Johann-Kepler-Universität Graz, Ludwig-Maximilian-
Universität München, Alexander-von-Humboldt-Universität Berlin, univerzity 
v Potsdame, Frankfurte a Fribourgu, Teologický inštitút Pápežskej Saleziánskej 
univerzity Benediktbeuern); s Katolíckymi univerzitami v Leuvene/Louvaine 
v Belgicku; s prestížnou London College vo Veľkej Británii; so španielskou 
Universidad de Navarra v Pamplone; s poľskými univerzitami v Lubline, Krakove, 
Wroclavi, Tarnowe; s Katolíckou univerzitou Petra Pázmánya v Budapešti-
Piliscsabe; s českými univerzitami (Katolícka teologická fakulta Karlovej univerzity 
v Prahe, Cyrilometodská teologická fakulta v Olomouci, Teologická fakulta 
v Českých Budějoviciach). Zamestnanci fakulty pripravujú s kolegami zo 
spomenutých univerzít spoločné publikácie a projekty, vzájomne konzultujú, píšu 
hodnotenia a evaluácie na svoje aktivity, sú členmi vzájomných vedeckých inštitúcií, 
vedeckých a redakčných rád, píšu oponentúry na záverečné práce, podieľajú sa na 
školení diplomandov a doktorandov a pod. 

� Katedra biblických vied v rámci medzinárodnej spolupráce s Pontificio Istituto 
Biblico, Roma (Jean-Louis Ska, SJ, Peter Dubovský, SJ), Pontificia Università 
Gregoriana, Roma (Fides Iveta Strenková, CJ), Universität Wien (Georg Braulik 
OSB, Miroslav Varšo), Univerzitou Karlovou, Praha (Martin Prudký), 
Univerzitou Palackého v Olomouci (Gabriela Ivana Vlková, OP) úspešne 
zorganizovala vedeckú konferenciu na tému Exodus: moderný komentár k starovekej 
knihe,  (Badín 11.-12.9.2010), ktorej prípravu realizoval a garantoval pedagóg 
Teologického inštitútu fakulty v Badíne (Blažej Štrba). 

� Katedra liturgiky aktívne spolupracuje na výskume s Univerzitou Eötvösa 
Loránda Budapest, Inštitút pre starovek, v rámci medzinárodného vedeckého 
projektu: Stredoveké pontifikály v Uhorsku – Medieval Pontificals in Hungary 
(Attila Józsa). 

� Katedra kánonického práva je zapojená do medzinárodnej spolupráce medzi 
Slovenskou republikou a Svätou Stolicou v oblasti bilaterálnych zmlúv. Tibor 
Hajdu ako člen Rady KBS pre realizáciu zmlúv so Svätou Stolicou sa podieľa na 
analýze legislatívneho procesu pri príprave zákonov Slovenskej republiky 
v matériách, ktoré sú obsiahnuté v uzatvorených medzištátnych zmluvách so Svätou 
Stolicou. 

� Pracovníci fakulty udržujú pracovné kontakty aj s viacerými neuniverzitnými 
vedeckými inštitúciami v zahraničí, ako napríklad s Fondazione Bruno Kessler – 
Istituto Storico Italo-Germanico v Trente (Taliansko), s Nemeckým historickým 
ústavom v Ríme (Deutsches Historisches Institut Rom), s Accademia Lortziana 
v Ríme, s École Française de Rome v Ríme, s Vatikánskym tajným archívom vo 
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Vatikáne, s Fondazione Ambrosiana v Miláne, s Ústavom svetových dejín Ruskej 
akadémie vied v Moskve, s Komisiou pre dejiny Habsburskej monarchie 
a s Historickou komisiou Rakúskej akadémie vied vo Viedni a pod. 

� Prof. E. Hrabovec je zapojená do medzinárodnej siete historikov pracujúcich na 
systematickom výskume novosprístupnených fondov Vatikánskeho tajného 
archívu. V rámci tejto siete sa zúčastnila na vedeckých konferenciách expertov na 
École française de Rome, na univerzite v nemeckom Münsteri, na Ústave svetových 
dejín Ruskej akadémie vied v Moskve, na viacerých vedeckých podujatiach v Ríme 
a na univerzite v Mníchove a na Svetovom kongrese historikov v Amsterdame (viď 
bod 6.6.1. Zahraničné vedecké konferencie), vydala viaceré vedecké štúdie 
a poskytovala informácie o stave výskumu tlači a rozhlasu v zahraničí i na 
Slovensku. V rámci tejto výskumnej siete pripravuje prof. E. Hrabovec v spolupráci 
s Vatikánskym tajným archívom vydanie zbierky vatikánskych slovacikálnych 
dokumentov – prvej svojho druhu na Slovensku – Slovensko a Svätá stolica 1918-
1939. Zbierka dokumentov. 

� Prof. Emília Hrabovec v spolupráci s Prof. Davidom d’Avray z London College, 
Londýn, Veľká Británia a prof. Johannesom Helmrathom z Humboldtovej univerzity 
v Berlíne pripravila a úspešne zrealizovala samostanú sekciu na Svetovom 
kongrese historikov v Amsterdame „History and Ethics“ (23. augusta 2010). 

� Prof. E. Hrabovec spolupracovala v rámci projektu organizovaného École française 
de Rome „Gouvernement pontifical sous Pie XI : Pratiques romaines et gestion de 
l´universel” a v rámci projektu sa v marci 2010 zúčastnila výskumného seminára 
na tému „La collecte de l’information sur des problèmes mondiaux”. Druhej 
časti na tému „La prise de décision dans une monarchie théocratique“ sa 
zúčastní v januári 2011. Materiály z oboch zasadnutí budú knižne publikované.  

� Katedra cirkevných dejín aktívne spolupracovala s historickými inštitúciami 
v Rakúsku: 

o spolupráca Katolíckou teologickou fakultou Univerzity vo Viedni (prof. Rupert 
Klieber) na medzinárodných výskumných projektoch „Bischofslexikon“ a 
„Frintaneum“;  

o koordinácia výskumu s rakúskou Pracovnou skupinou na výskum pontifikátu Pia 
XI. (prof. Rupert Klieber z Katolíckej teologickej fakulty Univerzity vo 
Viedni) (prof. E. Hrabovec); 

o výskumná a projektová spolupráca s Komisiou pre výskum dejín Habsburskej 
monarchie Rakúskej akadémie vied (Kommission für die Geschichte der 
Habsburgermonarchie der Österreichischen Akademie der Wissenschften – 
Univ. Doz. Andreas Gottsmann) (prof. E. Hrabovec); 

o aktívna spolupráca s maďarským zástupcom v Haus-, Hof- und Staatsarchive vo 
Viedni Dr. Istvánom Fazekasom v rámci medzinárodného projektu 
„Bischofslexikon“; 

o prof. E. Hrabovec pracovala v Stálej porote na udeľovanie Ceny Antona 
Gindelyho Rakúskej akadémie vied;  

o prof. E. Hrabovec pracovala vo Vedeckej rade Ústavu pre podunajský priestor 
a strednú Európu.  
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� Katedra cirkevných dejín aktívne spolupracovala s Università Europea di Roma – 
Corso di laurea in Scienze storiche (prof. de Mattei, prof. Valente), s ktorou má 
fakulta bilaterálnu zmluvu ERASMUS; prof. E. Hrabovec v spolupráci s nimi 
pripravila do tlače publikáciu zo spoločnej medzinárodnej konferencie, ktorú obe 
univerzity organizovali v novembri 2009 v Ríme na tému „Santa Sede e potere 
politico nell’Europa centro-orientale tra le due guerre mondiali (1918-1939)“. 

� Katedra cirkevných dejín aktívne spolupracovala s historickými inštitúciami 
v Maďarsku:  

o výskumná práca v Arcibiskupskom archíve v Ostrihome a v Archíve 
rukopisov Széchenyiho národnej knižnice v Budapešti (doc. J. Haľko) 

o aktívna spolupráca s maďarskými cirkevnými historikmi z Katolíckej 
univerzity Petra Pázmánya Budapešť v rámci medzinárodného projektu 
„Bischofslexikon“ (Dr. Péter Tusor) (prof. E. Hrabovec) 

� Prof. Hrabovec je členkou Pápežského výboru pre historické vedy a aktívne 
spolupracuje na jeho vedeckých aktivitách (spoluorganizácia medzinárodného 
sympózia v Moskve „Katoličeskaja cerkov’ i russkaja emigracija v Evrope 
meždu dvumja mirovymi vojnami – La Chiesa cattolica e l’emigrazione russa 
nell’Europa tra le due guerre mondiali“ organizovaného Pápežským výborom pre 
historické vedy a Ústavom svetových dejín Ruskej akadémie vied 3.6—4.6.2010; 
príprava a realizácia samostatnej sekcie History and Ethics na Svetovom kongrese 
historikov v Amsterdame), spolupracuje s CISH/ICHS (Comité international des 
sciences historiques – International Committee of Historical Sciences), na ktorého 
Generálnom zhromaždení sa v auguste 2010 zúčastnila ako delegátka Pápežského 
výboru pre historické vedy.  

� Dekan našej fakulty je členom Kolégia dekanov teologických fakúlt v Európe.  

� Pracovníci fakulty sa pravidelne zúčastňujú na zasadnutiach medzinárodných 
vedeckých inštitúcií a grémií, ktorých sú členmi (prof. E. Hrabovec na zasadnutiach 
Pápežského výboru pre historické vedy /Vatikán, Collegia Carolina /Mníchov) 

� Prof. E. Hrabovec pracuje ako členka Medzinárodnej vedeckej rady (Conseil 
international / International Board) najstaršieho a jedného z najprestížnejších 
cirkevnohistorických vedeckých časopisov na svete Revue d’histoire ecclésiastique 
(Louvain, Belgicko). 

� Dr. Blažej Štrba, Dr. Jozef Jančovič sa podieľajú aktívne na príprave recenzií 
biblických publikácii pre uznávaný biblický vedecký časopis Catholic Biblical 
Quarterly (Washington, USA). 

 

Vyučovací proces v zahraničí  

Pravidelne každý rok končia 2-3 naši denní študenti magisterského štúdia v odbore 
katolícka teológia v zahraničí. Niektorí z nich pokračujú v zahraničí v I. stupni 
(licenciát) alebo v II. stupni (doktorát) doktorandského štúdia na teologických, 
filozofických, biblických alebo právnických fakultách. 

• Dvaja študenti strávili zimný semester 2010 na partnerských univerzitách v rámci 
programu ERASMUS (Zuzana Škrinárová (KT/x) na Università Europea di Roma 
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v Ríme a SSLic. Milan Sova (dKT) na Universidad de Navarra, Pamplona). 

Čerpané finančné prostriedky (účelové prostriedky Erasmu): 2922,25 €. 

• Kurzy a pobyty v zahraničí pre študentov: Francúzsko, Rakúsko. Dvaja naši študenti 
(TI Nitra) absolvovali v letných mesiacoch študijný pobyt a jazykový kurz na 
Univerzite Institut Catholique de Paris vo Francúzsku.  

• Niektorí naši študenti absolvujú časť svojho magisterského štúdia na pápežských 
univerzitách v Taliansku (Rím).  

• Spolupráca s kňazským seminárom v Salzburgu – vzájomné exkurzie študentov, 
možnosti pastoračného ročníka v Salzburgu (TI Nitra). 

 

Zahraniční študenti:   

Fakulta nemá samoplatcov – zahraničných študentov. V roku 2010 sme mali 
3 zahraničných študentov externého magisterského štúdia, ktorí boli z Českej republiky. 

 

Zahraničné cesty pedagógov: 

Pre nedostatok finančných prostriedkov sú zahraničné cesty pedagógov veľmi 
obmedzené. Zväčša si účastníci jednotlivých akcií hradia náklady vo veľkej miere 
z vlastných zdrojov.  

Zahraničné cesty schvaľuje dekan alebo prodekan pre zahraničné vzťahy. Zahraničné 
cesty sa evidujú na ekonomickom oddelení. Úhrady sa vykonávajú v zmysle platných 
legislatívnych noriem a Metodického usmernenia UK. Fakulta nemá vypracované 
vnútorné smernice a formuláre pre služobné cesty. 

Účastník zahraničnej cesty po jej skončení vypracuje správu, ktorá sa prikladá 
k cestovnému príkazu a vyúčtovaniu nákladov.  

Zahraničné cesty hradené z rozpočtu: 

• Emília Hrabovec: všetky zahraničné cesty (vedecké a výskumné pobyty) boli 
hradené zo zahraničných grantových projektov (viaceré cesty do Ríma, Münster, 
Moskva, Mníchov).  

• Peter Caban: dva študijné pobyty: na Univerzite vo Viedni a na Univerzite v Prahe;  
čerpané finančné prostriedky (účelové prostriedky Erasmu): 116,44 €. 

• Blažej Štrba: v rámci programu Erasmus učiteľská mobilita na Univerzite 
Palackého v Olomouci: čerpané finančné prostriedky: 223,57 €. 

 

Zahraničné študijné pobyty pedagógov a denných doktorandov 

• Prof. Emília Hrabovec – výskumné pobyty vo Vatikánskom tajnom archíve 
a v Pápežskom východnom inštitúte, Vatikán / Rím: 4.3.-5.3.2010, 14.5.2010, 
12.11.2010, 6.-7-12.2010  

• ThLic. Peter Slepčan – tri krátke výskumné návštevy vo Vatikánskom tajnom 
archíve Vatikán / Rím v priebehu roka (denný doktorand). 



Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

 57

• Doc. Peter Caban: v rámci krátkodobých zahraničných pobytov na partnerských 
univerzitách UK sa zúčastnil na dvoch týždňových výskumných pobytoch na 
Univerzite vo Viedni a na Karlovej univerzite v Prahe. 

• SSDr. Blažej Štrba: v rámci programu Erasmus (bilaterálne vzťahy) – učiteľská 
mobilita: na Univerzite Palackého v Olomouci, Cyrilometodská teologická fakulta, 
Olomouc, 15.-21.11.2010. 

• ThDr. Jozef Jančovič, PhD. a SSLic. Milan Sova boli na krátkodobom študijnom 
pobyte na Pápežskom biblickom inštitúte, Rím 5.-8.5.2010. 

• ThDr. Jozef Jančovič, PhD sa zúčastnil na študijnom pobyte na Pontificia Università 
Gregoriana usporiadanom pre pedagógov teologických fakúlt Kongregáciou pre 
náuku a jej agentúrou pre zvyšovanie kvality výuky AVEPRO v dňoch 21.-23. 
októbra 2011.  

• SSLic. Milan Sova: študijná cesta po biblickej Perzii – Irán, 1.-12.6.2010 (denný 
doktorand). 
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V. ORGANIZAČNÉ AKTIVITY PRACOVISKA 

V roku 2010 sa fakulta v Bratislave a jej pedagogické pracoviská v Nitre, Badíne a 
Žiline aktívne podieľali na nasledovných podujatiach: 

• 11.1.2010 celodiecézne kňazské rekolekcie, prednáška Mgr. Ľubomíra Gregu, 
Banská Bystrica – Badín 

• 14.1.2010 trvalá formácia kňazov Nitrianskej diecézy, TI Nitra, prednášajúci: 
SLLic. Pavol Zvara, ThDr. Martin Michalíček, PhD. 

• 18.1.2010 piate stretnutie kňazov – absolventov TI RKCMBF UK, Banská 
Bystrica – Badín 

• 20.1.2010 tretie stretnutie v rámci cyklu prednášok Kňaz včera a dnes. 
Prednášajúci: ThDr. Branislav Kľuska, PhD a ThDr. Marián Bublinec, 
PhD., Banská Bystrica – Badín 

• 15.2.2010 permanentná formácia kňazov Bratislavskej arcidiecézy, Bratislava; 
prednášajúci: Jozef Jančovič, Peter Mášik  

• 16.2.2010 verejné obhajoby záverečných prác: ThLic. Peter Hudymač: dizertačná 
práca Novozákonné pozadie pojmu Kristova tvár Novozákonné 
pozadie pojmu Kristova tvár 

• 24.2.2010 štvrté stretnutie v rámci cyklu prednášok Kňaz včera a dnes. 
Prednášajúci: prof. ThDr. Anton Tyrol, PhD. a CSILic. Jozef Kováčik, 
Banská Bystrica – Badín 

• 25.2.2010 trvalá formácia kňazov Nitrianskej diecézy, TI Nitra, prednášajúci: 
ThDr. Martin Michalíček PhD, ThDr. Ivan Šulík PhD. 

• 25.2.2010 siedme stretnutie nemocničných kaplánov Slovenska pod vedením 
predsedu Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve, Mons. Štefana 
Sečku, Banská Bystrica – Badín 

• 21.3.2010  krížová cesta na Banskobystrickej kalvárii, ktorú moderoval Mgr. 
Ľubomír Grega v spolupráci so študentmi Teologického inštitútu 
RKCMBF v Banskej Bystrici – Badíne 

• 22.3.2010 slávnostné kňazské rekolekcie pri príležitosti 20-teho výročia 
biskupskej vysviacky Mons. Rudolfa Baláža, Banská Bystrica – Badín 

• 24.3.2010 piate stretnutie v rámci cyklu prednášok Kňaz včera a dnes. 
Prednášajúci: Mgr. Jozef Šoska a ThDr. Jaroslav Pecha, PhD., Banská 
Bystrica – Badín 

• 24.3.2010 permanentná formácia kňazov Bratislavskej arcidiecézy, Bratislava; 
prednášajúci: Jozef Jančovič, Peter Mášik 

• 16.-18.4.2010 víkendové stretnutie miništrantov, Banská Bystrica – Badín 

• 21.4.2010 šieste stretnutie v rámci cyklu prednášok Kňaz včera a dnes. 
Prednášajúci: SSDr. Blažej Štrba, PhD. a prof. ThDr. Anton Adam, 
PhD., Banská Bystrica – Badín 

• 22.4.2010 historický seminár Juraj Selepčéni-Pohronec, cirkevný hodnostár, 
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štátnik a diplomat a jeho prínos k porážke Osmanskej ríše v bitke pri 
Viedni r. 1683 z príležitosti 325. výročia jeho smrti a 
nadchádzajúceho 330. výročia pamätnej bitky; Kňazský seminár sv. 
Gorazda v Nitre (prof. V. Judák) 

• 22.4.2010 trvalá formácia kňazov Nitrianskej diecézy, TI Nitra, prednášajúci: 
doc. ThDr. Marian Šuráb, PhD., ThDr. Ivan Šulík, PhD. 

• 24.4.2010 Deň otvorených dverí v Kňazskom seminári v Nitre 

• 25.4.2010 Deň otvorených dverí na fakulte a v Kňazskom seminári sv. Cyrila 
a Metoda v Bratislave 

• 29.4.2010 vedecká konferencia: Stimuly kresťanskej kultúry. Konala sa pri 
príležitosti Roka kresťanskej kultúry v spolupráci s TI v Nitre, 
Biskupským úradom v Nitre a UKF v Nitre. 

• 5.-6.5.2010 medzinárodná konferencia Likvidácia reholí a ich život v ilegalite 
v rokoch 1950-1989 organizovaná Ústavom pamäti národa 
v spolupráci s RKCMBF UK v Bratislave na pôde fakulty v Bratislave 

• 6.5.2010 hosťovská prednáška prof. Massimiliana Valente z Università Europea 
di Roma: Santa Sede e Jugoslavia 1918-1941 na RKCMBF UK 
v Bratislave 

• 10.5.2010 stretnutie všetkých pedagógov RKCMBF UK, ktoré býva každé dva 
roky, Banská Bystrica – Badín 

• 14.5.2010 stretnutie s katolíckym kňazom a filmárom Jurajom Tırıkom, 
priamym účastníkom Druhého vatikánskeho koncilu a zakladateľom 
spoločnosti Hallel Communication, Banská Bystrica – Badín 

• 18.5.2010 hosťovská prednáška prof. Michaela Kolarcika, SJ z Regis College, 
University of Toronto na RKCMBF v Bratislave. 

• 19.5.2010 siedme, záverečné stretnutie v rámci cyklu prednášok Kňaz včera 
a dnes. Prednášajúci: ThLic. Miroslav Klimant a Michael Kolarcik, 
SJ, Banská Bystrica – Badín 

• 20.5.2010 trvalá formácia kňazov Nitrianskej diecézy, TI Nitra, prednášajúci: 
ThLic. Peter Michalov, ThDr. Igor Hanko, PhD. 

• 21.5.2010 permanentná formácia kňazov Bratislavskej arcidiecézy, Bratislava; 
prednášajúci: Jozef Jančovič, Peter Mášik 

• 24.5.2010 permanentná formácia kňazov Bratislavskej arcidiecézy, Bratislava; 
prednášajúci: Jozef Jančovič, Peter Mášik 

• 29.5.2010 organizovanie sympózia Možnosti výchovy v súčasných podmienkach 
kultúry, Žilina 29.5.2010, v spolupráci s Katedrou aplikovanej 
edukológie Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU, Katedrou 
pastorálnej teológie RKCMBF UK, Rímskokatolíckou cirkou 
Žilinskou diecézou a Diecéznym školským úradom 

• 29.5.2010 Kurz lektorov a žalmistov II, organizovaný Katedrou biblických vied 
RKCMBF UK v spolupráci s Katolíckym biblickým dielom vo Svite v 
TI Nitre, prednášajúci SLLic. Pavol Zvara 
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• 19.6.2010 Kurz lektorov II; kurz pre 60 účastníkov, organizovaný Katedrou 
biblických vied (Jozef Jančovič) v spolupráci s Katolíckym biblickým 
dielom vo Svite v aule fakulty v Bratislave 

• 21.-25.6.2010 Permanentná formácia kňazov Nitrianskej diecézy, 2 turnusy po 80 
účastníkov, prednášajúci: ThDr. Štefan Vallo, PhD., prof. ThDr. 
Viliam Judák, PhD., Mgr. Wieslaw Kondrat (Poľsko), Ing. M. 
Michalčík, RNDr., Ing. M. Dobešová, ThLic. Peter Michalov, JCLic. 
František Šútor 

• 11.-12.9.2010 medzinárodná vedecká konferencia na tému Exodus, organizovaná 
Katedrou biblických vied v spolupráci s Biblickým inštitútom pri TF 
TU, Banská Bystrica – Badín 

• 19.9.2010 Kurz lektorov a žalmistov II, organizovaný Katedrou biblických vied 
RKCMBF UK v spolupráci s Katolíckym biblickým dielom vo Svite v 
TI Nitre, prednášajúci SLLic. Pavol Zvara 

• 22.9.2010 celodiecézne kňazské rekolekcie, Banská Bystrica – Badín 

• 29.9.2010 20-výročie obnoveného Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, 
v rámci ktorého sa ukutočnilo stretnutie bohoslovcov, ktorí študovali 
na Teologickom inštitúte v Nitre počas rokov 1990-2010 

• 30.9.2010 verejné obhajoby záverečných prác: PharmDr. Mgr. Mária Raučinová: 
licenciátska práca Teologálny aspekt ženy v kresťanskom 
personalizme; ThLic. Michal Vivoda: dizertačná práca Vyvolanie 
predčasného pôrodu ľudského plodu s anencefáliou vo svetle čnosti 
rozvážnosti; ThLic. Ing. Ladislav Stromček: dizertačná práca Cirkev 
ako communio podľa Josepha Ratzingera 

• 5.10.2010 medzinárodná vedecká konferencia Sloboda-Viera-Autenticita, 
organizovaná Kňazským seminárom sv. Gorazda v Nitre (prof. V. 
Judák) v spolupráci s UKF v Nitre (prof. L. Vozár) 

• 9.10.2010 organizovanie sympózia Kresťanská kultúra?, Žilina, Inštitút 
Communio, n.o., v spolupráci s Rímskokatolíckou cirkvou Žilinskou 
diecézou a Združením Ekuza 

• 10.10.2010 celodiecézna kňazská rekolekcia, TI Nitra 

• 11.10.2010 pracovné zasadnutie Rady pre históriu pri Konferencii biskupov 
Slovenska na pôde RKCMBF v Bratislave 

• 11.10.2010 Celoslovenský liturgický deň, ktorý sa konal pri príležitosti 20. výročia 
založenia a vydávania časopisu Liturgia, Teologický inštitút v Nitre 

• 12.10.2010 vedecká konferencia 60  rokov v živote katolíckej bohosloveckej 
fakulty v Bratislave (1950-2010), organizovaná Katedrou cirkevných 
dejín na pôde RKCMBF v Bratislave (prof. V. Judák, prof. E. 
Hrabovec, doc. J. Haľko, dr. V. Thurzo, Mgr. G. Fronc) 

• 18.10.2010 vedecká konferencia Aktuálne témy súčasnej mariológie, usporiadaná 
Katedrou dogmaticke teológie RKCMBF a Katolíckou univerzitou 
v Ružomberku, Ružomberok KU 
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• 22.10.2010 celodiecézne kňazské rekolekcie, Banská Bystrica – Badín 

• 28.10.2010 séria fakultných štvrtkov: prednáška ThDr. Jozefa Jančoviča, PhD. 
Ideál manželskej lásky ako koncept vzťahu Boha k ľuďom v kánonickej 
perspektíve, Bratislava 

• 10.11.2010 prezentácia knižky Viliama Judáka a Štefana Poláčika: Katalóg 
patrocínií na Slovensku, Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská 
bohoslovecká fakulta UK, 2009, a udelenie Ceny Ústavu dejín 
kresťanstva na Slovensku v aule RKCMBF UK v Bratislave 

• 11.11.2010 séria fakultných štvrtkov: prednáška Bc. Jany Čillikovej Ako na to?, 
Bratislava; základný know-how o možnostiach uchádzania sa 
verejných škôl v grantových projektoch VEGA a KEGA. 

• 17.11.2010 štvrtý ročník miništrantského futbalového turnaja, Banská Bystrica – 
Badín 

• 22.11.2010 slávnostné kňazské rekolekcie pri príležitosti životného jubilea 
diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža, Banská Bystrica – Badín 

• 20.- 21.11.2010 Deň otvorených dverí MINFA 2010 – stretnutie nitrianskych 
a bratislavských bohoslovcov s miništrantami v Kňazskom seminári 
v Nitre, účastníkmi letných táborov Minfa  

• 21.– 26.11.2010 podujatie Biblia dňom i nocou – súvislé čítanie a počúvanie 
Svätého Písma, Kostol sv. Ladislava v Bratislave; pripravené 
a realizované z iniciatívy veriacich bratislavských farností pod záštitou 
otca arcibiskupa Stanislava Zvolenského v spolupráci 
s Arcibiskupským úradom, našou fakultou a bratislavskými 
farnosťami. 

• 24.11.2010 hosťovská prednáška RNDr. Gabriely Vlkovej, ThD., dekanky 
RKCMTF Univerzity Palackého v Olomouci, Banská Bystrica – Badín 

• 2.12.2010 séria fakultných štvrtkov: prednáška ThLic. Petra Slepčana 
Predstavenie obsahu a metodológie dizertačnej práce o biskupovi 
Mons. Michalovi Buzalkovi 

• 9.12.2010 prezentácia publikácie Duchovné Slovensko, TI Nitra, organizovaná 
Greckokatolíckym arcibiskupstvom v Prešove, Biskupským úradom 
v Nitre, TI v Nitre a Spolkom sv. Vojtecha v Trnave 

• 15.12.2010 verejná obhajoba záverečnej práce: Mgr. Anton Ižold: licenciátska 
práca Mariológia v dielach Josepha Ratzingera 

• 16.12.2010 verejné obhajoby záverečných prác: JCDr. Antal Szlávik: dizertačná 
práca Starostlivosť Cirkvi o chorých a zomierajúcich; ThLic. Miroslav 
Komorný: dizertačná práca Postoj Cirkvi k drogám a drogovo 
závislým; ThLic. Gabriela Svrčková: dizertačná práca Náboženská 
sloboda a uplatnenie výhrady vo svedomí na Slovensku po roku 1989 

• 16.12.2010 séria fakultných štvrtkov: prednáška Bc. Jany Čillikovej Ako viesť 
úspešne projekt?, Bratislava 
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VI. VÝSLEDKY PRACOVISKA 

6.1. PUBLIKÁCIE 

Z významnejších publikácií, vydaných našimi pedagógmi, uvádzame nasledujúce tituly: 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
 
AAB01 Haľko, Jozef [UKORKCD] (100%) - Komorný, Štefan: Dóm - Katedrála sv. 

Martina v Bratislave. - Bratislava : Lúč, 2010. - 608 s. : fotogr. : 26 x 38 cm 
Recenzované; Lit. 77 zázn.; ISBN 978-80-7114-805-0 
Ohlasy (2): 
[o6] 2010 Matejov, Radoslav: Knižná revue, roč. 20, č. 25, 2010, s. 1 
[o6] 2011 Daniška, Jaroslav: Týždeň, roč. 8, č. 1-2, 2011, s. 77 

 
AAB02 Krupa, Jozef [UKORKDT] (100%) : Držať sa svojho vyznania : úvod do 

katolíckej teológie. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - 226 s. 
Lit. 194 zázn.; ISBN 978-80-223-2718-3 

 
AAB03 Krupa, Jozef [UKORKDT] (100%) : Stvoriteľ a Oživovateľ : katolícka 

kreatológia a pneumatológia. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - 434 s. 
Lit. 78 zázn.; ISBN 978-80-223-2840-1 

 
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 
 
ABC01 Hrabovec, Emília [UKORKCD] (100%) : Pio XI e le conseguenze pastorali dei 

trattati di pace nell´Europa centro-orientale: il caso della Cecoslovacchia e 
dell´Ungheria 
Lit. 104 zázn.; In: La sollecitudine ecclesiale di Pio XI. - Citt? del Vaticano : 
Libreria Editrice Vaticana, 2010. - S. 363-395. - ISBN 978-88-209-8344-4 
Ohlasy (3): 
[o3] 2010 Mattei, Roberto de: Significato e valore della presente ricerca su Pio XI. 
In: La sollecitudine ecclesiale di Pio XI. Citt? del Vaticano : Libreria Editrice 
Vaticana, 2010, S. 439 
[o3] 2010 Romanato, Gianpaolo: Bilancio conclusivo. In: La sollecitudine 
ecclesiale di Pio XI. Citt? del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 2010, S. 442 
[o5] 2010Storia e identit?. Annali Italiani on line. A cura dell´Istituto Storico 
dell´Insorgenza e per l´Identit? nazionale, www.identitanazionale.it 25.3.2010 

 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
ADF03 Gavendová, Oľga [UKORKFI] (100%) : Novotomizmus a Ladislav Hanus 

Lit. 10 zázn.; In: Studia Aloisiana. - Roč. 1, č. 2 (2010), s. 5-16 
 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách 
 
AEC02 Hrabovec, Emília [UKORKCD] (100%) : Der Heilige Stuhl und die 
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Tschechoslowakei 1938-1939 
Recenzovaný zborník; Lit. 83 zázn. 
In: Der Heilige Stuhl in den internationalen Beziehungen (1870-1939). - München : 
Herbert Utz Verlag, 2010. - S. 333-360. - ISBN 978-3-8316-4021-8 

 
AEC04 Hrabovec, Emília [UKORKCD] (100%) : Pio XI e la Cecoslovacchia: un 

rapporto difficile alla luce delle nuove fonti vaticane 
Recenzovaný zborník; Lit. 63 zázn. 
In: Pius XI: Keywords. International Conference Milan 2009. - Münster : LIT 
Verlag, 2010. - S. 339-359. - ISBN 978-3-643-90027-2 

 
AEC05 Krupa, Jozef [UKORKDT] (100%) : Zabobon jako namiastka prawdziwej 

religii. - (Studia i rozprawy ; 24) 
Recenzovaný zborník; Lit.5 zázn. 
In: Między wiarą a zabobonem. - Szczecin : Wydawnictwo naukowe uniwersytetu 
szczecińskiego, 2010. - S. 137-151. - ISBN 978-83-7241-766-4 

 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách 
 
AED05 Jančovič, Jozef [UKORKBV] (100%) : Mojžišov stan mimo tábora (Ex 33, 7-

11); Recenzovaný zborník; Lit. 27 zázn. 
In: Chokma : zborník pri príležitosti 60. narodenín prof. ThDr. Juraja Bándyho. - 
Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 82-92. - ISBN 978-80-223-2893-7 

 
AED06 Kuric, Miroslav [UKORKFI] (100%) : Bytostná dokonalosť osoby podľa 

Tomáša Akvinského; Recenzované; Lit. 18 zázn. 
In: Problém identity osoby v stredovekej a súčasnej analytickej filozofii. - 
Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2010. - S. 21-31. - ISBN 978-80-
8084-612-1 

 
AED09 Štrba, Blažej [UKORKBV] (100%) : Novozákonní presbyteri : skúmaním 

pojmu "presbyter" ku koreňom kňazskej identity 
Recenzovaný zborník; Lit. 13 zázn. 
In: Kňaz včera a dnes. - Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2010. - 
S. 37-48. - ISBN 978-80-88937-42-5 

 
Doteraz zaevidované publikácie v databáze UK za rok 2010 (do 10.3.2011): 

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2010 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 78): 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách  3 
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách  1 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch  1 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch  19 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách  8 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách  10 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  5 
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách  5 
BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch  1 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch  4 
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BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch  
(konferenčných aj nekonferenčných)  6 

DAI Dizertačné a habilitačné práce  1 
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch  2 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie,  

katalógy, slovníky, zborníky...)  1 
GHG Práce zverejnené na internete  3 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej  

z predchádzajúcich kategórií  8 
 
Štatistika ohlasov (6): 
[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch  2 
[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch  1 
[o5] Recenzie v zahraničných publikáciách  1 
[o6] Recenzie v domácich publikáciách  2 

 
ZOZNAM OHLASOV PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI V ROKU 2010  

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 59): 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách  11 
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách  1 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách  5 
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch  2 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch  1 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch  6 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách  1 
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  2 
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách  1 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  5 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  5 
BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách  1 
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách  4 
BCI Skriptá a učebné texty  2 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch  5 
BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch  

(konferenčných aj nekonferenčných)  4 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť  

do žiadnej z predchádzajúcich kategórií  3 
 
Štatistika ohlasov (75): 
[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch  32 
[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch  40 
[o5] Recenzie v zahraničných publikáciách  1 
[o6] Recenzie v domácich publikáciách  2 

 

6.2. DIPLOMOVÉ A BAKALÁRSKE PRÁCE 

Počet diplomových a bakalárskych prác obhájených v roku 2010:  79 

č. typ meno a priezvisko názov práce školiteľ miesto katedra 

1.  B Jana Kesegová Hodnota osoby a ľudské práva Gavendová BA Fi 

2.  B Eva Némethová Náboženský rozmer ľudskej bytosti Gavendová BA Fi 

3.  B Zuzana Vozárová Otázka telesnej lásky z pohľadu Jána Pavla II. Gavendová BA Fi 

4.  B Terézia Bučková Vedecký pohľad na svet a kresťanstvo Fronc BA Fi 

5.  B Michal Dzúrik Zlo ako filozofický problém v diele F. M. Dostojevského Gavendová BA Fi 

6.  D Marián Oravec Problém hodnôt v diele Friedricha Nietzscheho Gavendová BA Fi 

7.  D Marta Klottonová Kult chrámu v Starom zákone Brňák Badín Bi 

8.  B Darina Morávková  Prorok Jeremiáš - predobraz Ježiša Krista Sova BA Bi 
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9.  D Michal Kollár 
"Zvádzal si ma, Pane..." (Jer 20,7-18). Exegéza a teológia vyznania 
proroka Jeremiáša Jančovič BA Bi 

10. D Mária Durcová 
Analýza problému vernosti u Jozefa a Márie v kontexte s 
problematikou súčasného manželstva Vojtko BA Bi 

11. D Jana Martinková Ovocie múdrosti v Sir 4, 12 - 22 a jeho plnosť v Ježišovi Kristovi Sova BA Bi 

12. D Silvia Trenčanová Pokrmy v Starom zákone Sova BA Bi 

13. D Erika Puliková Žena ako nositeľka evanjelia v Lukášovom a Jánovom posolstve Jančovič BA Bi 

14. D Ivana Babíková Kerygma v ikone Šoška Nitra Bi 

15. D Ondrej Kellner Symbolika očí v religionistickom a biblickom kontexte Farkaš Nitra Bi 

16. D Tomáš Gera Synagóga - miesto tradovania Božieho slova Šoška Nitra Bi 

17. D Zuzana Buchtová Dôstojnosť ženy z teologicko-antropologického pohľadu Stohl BA Do 

18. D Marek Lauko Herézy Juana Ariasa v knihe "Ježiš, veľký neznámy" Mášik BA Do 

19. D Ján Siklienka Historický vývin dogmy o Nanebovzatí Panny Márie Hlad BA Do 

20. D Beata Gažová Zmysel utrpenia v náuke Jána Pavla II. Stohl BA Do 

21. D Magdaléna Škopcová Dôstojnosť ženy z teologicko-antropologického pohľadu Adam Badín Do 

22. D Marcel Všianský Teológia ekológie v dokumentoch Magistéria Katolíckej cirkvi Adam Badín Do 

23. D Martin Pavúk Ekumenické perspektívy otázky Filioque Hlad Nitra Do 

24. D Veronika Mikulová Ježiš Kristus - vrchol zjavenia Linet Nitra Do 

25. D Miroslav Hložný Kristológia Jehovových svedkov Hlad Nitra Do 

26. D Terézia Chrenková 
Posvätné podanie a Sväté písmo v procese odovzdávania Zjavenia v 
Cirkvi Linet Nitra Do 

27. D Helena Hôrecká Učenie o Panne Márii v dielach súčasných teológov Hlad Nitra Do 

28. D Mário Jančovič Vnútorné príčiny chudoby na africkom kontinente Vadkerti BA Mo 

29. D Michal Dušanič 
Pohľad Magistéria na dominantné spoločenské systémy v druhej 
polovici 20. storočia Thurzo BA Mo 

30. D Michal Habánek Miesto a úlohy prosociálnosti v súčasnej spoločnosti Ivanová BA Mo 

31. D Dušan Lechan Formy deformovania mravnej predstavivosti televíznych divákov Thurzo BA Mo 

32. D Alžbeta Dudášová 
Postoj k celibátu a k zasvätenej forme života v diele Bernharda 
Häringa "Free and Faithful in Christ" Viglaš Badín Mo 

33. D Jozef Sagan 
Prežívanie Eucharistie ako prameň a vzor pre budovanie manželskej 
jednoty Seko Badín Mo 

34. D Peter Ondrík Satanizmus a jeho prejavy v živote mladého človeka Viglaš Badín Mo 

35. D Ján Kraus 
Dôležitosť rodiny pri sprostredkovaní teologickej motivácie morálneho 
správania v prevencii drogových závislostí Seko Badín Mo 

36. D Erik Hanzen Spirituálny pohľad na prípravu a slávenie svätej omše Kasan Badín Mo 

37. D Branislav Donoval Spiritualita laikov v Reholi kazateľov Kasan Badín Mo 

38. D Michal Benko Dôstojnosť človeka - základný antropologický a morálny koncept Kútny Nitra Mo 

39. D Marta Muchová 
Náboženský aspekt docenenia človeka ako predpoklad rešpektovania 
jeho dôstojnosti Kútny Nitra Mo 

40. B Martina Mravíková Dejiny kláštora Hronský Beňadik Haľko BA CD 

41. B Eva Zelinková 

Zneužitie náboženskej tematiky na propagáciu 
ľudovodemokratického režimu v Katolíckych novinách a v 
Duchovnom pastierovi v 50-tych rokoch Haľko BA CD 

42. D Martin Ďurčo 
Postoj slovenského episkopátu, kňazstva a katolíckych laikov k 
fenoménu vojny v rokoch 1939 - 1945 Letz BA CD 

43. D Juraj Práger Významné kňazské osobnosti na Slovensku. Ján Chryzostom Korec Haľko BA CD 

44. D Magdaléna Tomová Život a dielo dona Štefana Sandtnera Haľko BA CD 

45.  D Róbert Dobranský Internačný tábor Želiv 1950-1956 Kollár Badín  CD 

46.  D Jana Saganová Štefan Nikolaj Hýroš - (1813-1888) - život a dielo Kollár Badín  CD 

47. D Ivan Balla Nitrianske biskupstvo v 9.-12. storočí Judák Nitra CD 

48. D Jozef Blahovec 
Nitrianski biskupi Karol Kmeťko, Eduard Nécsey, Ján Pázstor v 
časoch totalitného režimu Judák Nitra CD 

49. D Miroslav Gális 
Stále otvorená náruč. Subjekt podliehajúci trestným sankciám podľa 
CIC 1983 Bazala BA KP 

50. D Vladimír Uhrin 
Hodnota spoločenstva. Delikty proti náboženstvu a jednote Cirkvi 
podľa CIC 1983 Hajdu BA KP 

51. D Ferdinand Vyskoč Treba zväčšiť sýpky? Nadobúdanie majetku podľa CIC 1983 Bazala BA KP 

52. D Rastislav Durčák Kauzy na vyhlásenie nulity manželstva Michalovič Badín KP 

53. D Viera Vantová 
Bezdomovectvo na Slovensku a pastorálna starostlivosť Cirkvi o ľudí 
na ulici Slaninka BA Pa 

54. D Cyril Sitár Pastoračný rozhovor ako dôležitý prostriedok pastorácie Stachovič BA Pa 
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55. D Martin Karásek Pastorácia rodiny Ižold BA Pa 

56. D Júlia Slobodníková 
Príprava snúbencov na sviatosť manželstva v pohľade Cirkvi, kňazov 
a laikov Stachovič BA Pa 

57. D Ján Strečok Duchovné vedenie pred a po transplantácii orgánov Repko Badín Pa 
58. D Jozef Rucek Pastoračná starostlivosť o nevyliečiteľne chorých Repko Badín Pa 

59. D Patrik Malota 
Príprava na prijatie sviatosti manželstva v novodobých podmienkach 
Slovenska Repko Badín Pa 

60. D Lucia Cepláková Voľný čas a farské spoločenstvo Repko Badín Pa 

61. D Milan Šalka 
Analýza činnosti univerzitných pastoračných centier na Slovensku a 
vízia pôsobenia Cirkvi v univerzitnom prostredí Michalov Nitra Pa 

62. D Jozef Ráztočný 
Budovanie spoločenstva farnosti v kontexte Pastoračného plánu 
Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007-2013 Michalov Nitra Pa 

63. D František Rampáček Pastoračná práca laikov v misiách Michalov Nitra Pa 

64. D Martina Šerá Pastorácia detí v hnutí kresťanských spoločenstiev detí - eRko Michalov Nitra Pa 

65. D Marián Žemla Pastorácia rodiny v pokoncilových dokumentoch Cirkvi Michalov Nitra Pa 

66. D Juraj Budinský Príprava snúbencov pred sviatosťou manželstva Michalov Nitra Pa 

67. D Jana Kopáčiková Sekularizácia ako fenomén doby v podmienkach veriaceho kresťana Linet Nitra Pa 

68. D Michal Orolín Voľný čas a farnosť Šuráb Nitra Pa 

69. D Martin Šafárik Vplyv sviatosti zmierenia na psychiku človeka Reimer BA KaP 

70. D Jana Hudecová 
Školy s integrovanými triedami detí s postihnutím a narušením v 
žilinskom kraji Tisovičová BA KaP 

71. B Ľubica Bajusová Zážitkové učenie na hodinách náboženskej výchovy Reimer BA KaP 

72. B Mária Cintulová 
Jednotlivci so špecifickými poruchami správania a metódy prístupu v 
náboženskej výchove Ivanová BA KaP 

73. B Renáta Sameková Prosociálne správanie ako prevencia siekt a kultov Ivanová BA KaP 

74. D Ľubica Holosová Význam nádeje v sociálnej práci so seniormi Bublinec Badín KaP 

75. D Alena Luptáková Asertivita ako prvok prosociálnej výchovy Krížová Badín KaP 

76. D Marek Mucha 
Analýza stavu a možné katechetické východiská pri vzdialenej 
príprave na život v manželstve a rodine Šelinga Nitra KaP 

77. D Michal Kukuča Obrady benediktínskeho ofícia v kontexte starých ceremoniálov Nepšinský Badín  Li 

78. D Mária Kováčiková Liturgia ako dialóg medzi Bohom a človekom Zvara Nitra Li 

79. D Viliam Zemančík Liturgické slávenia v čase vakantnej Apoštolskej stolice vo Vatikáne Zvara Nitra Li 

 

6.3. LICENCIÁTSKE A DIZERTAČNÉ PRÁCE 

V roku 2010 boli obhájené licenciátske a dizertačné práce v študijnom odbore, resp. 
študijnom programe katolícka teológia dennou formou a externou formou: 

Licenciátske práce:  

1. ŠTEFAN KOVÁČ: Analýza židovských sviatkov Šavuot a Sukot, školiteľ: prof. 
ThDr. Stanislav Vojtko, PhD., obhajoba: 28.4.2010 

2. MÁRIA RAUČINOVÁ: Teologálny aspekt ženy v kresťanskom personalizme, 
školiteľ: prof. ThDr. Ivan Kútny, PhD., obhajoba: 30.9.2010 

3. ANTON IŽOLD: Mariológia v dielach Josepha Ratzingera, školiteľ: prof. ThDr. 
Jozef Krupa, PhD., obhajoba: 15.12.2010 

Dizertačné práce:  

1. PETER HUDYMAČ: Novozákonné pozadie pojmu Kristova tvár Novozákonné 
pozadie pojmu Kristova tvár, školiteľ: prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD., 
obhajoba: 16.2.2010 

2. LADISLAV STROMČEK: Cirkev ako communio podľa Josepha Ratzingera, 
školiteľ: prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD., obhajoba: 30.9.2010 
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3. MICHAL VIVODA: Vyvolanie predčasného pôrodu ľudského plodu s anencefáliou 
vo svetle čnosti rozvážnosti, školiteľ: prof. MUDr. Karol Bošmanský, DrSc., 
obhajoba: 30.9.2010 

4. MIROSLAV KOMORNÝ: Postoj Cirkvi k drogám a drogovo závislým, školiteľ: 
prof. MUDr. Karol Bošmanský, DrSc., obhajoba: 16.12.2010 

5. ANTAL SZLÁVIK: Starostlivosť Cirkvi o chorých a zomierajúcich, školiteľ: prof. 
MUDr. Karol Bošmanský, DrSc., obhajoba: 16.12.2010 

6. GABRIELA SVRČKOVÁ: Náboženská sloboda a uplatnenie výhrady vo svedomí na 
Slovensku po roku 1989, školiteľ: prof. ThDr. Ivan Kútny, PhD., obhajoba: 
16.12.2010; denná doktorandka 

Školenie a oponovanie dizertačných a licenciátskych prác mimo RKCMBF, ktoré 
boli obhájené v roku 2010: 

� Prof. Pavol Farkaš: školiteľ dizertačnej práce: Pavol Myjavec: Antropologická 
integrita dobra a krásy v náboženskej výchove (Pedagogická fakulta KU 
v Ružomberku) 

� Prof. Viliam Judák: oponent dizertačnej práce: Mgr. Juraj Skačan: Mystika 
v stredovekej filozofii (denný doktorand FF UKF Nitra) 

� Prof. Emília Hrabovec: školiteľka dizertačnej práce: Pavol Jakubčin: Snahy 
komunistickej štátnej moci o ovládnutie Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku 
prostredníctvom jej kňazov v rokoch 1945-1968 (denný doktorand slovenských dejín 
na FF TU) 

� Prof. Emília Hrabovec: školiteľka dizertačnej práce: Peter Fedorčák: Politický 
profil Vojtecha Tuku (externý doktorand slovenských dejín na FF TU)  

� Prof. Emília Hrabovec: školiteľka dizertačnej práce: Jana Zaťková: Zajatecký 
tábor v Šaštíne počas prvej svetovej vojny (externá doktorandka slovenských dejín 
na FF TU) 

� Prof. Jozef Krupa: oponent dizertačnej práce: Mgr. Miroslav Varga: Recepcia 
Augustínovej teológie v dielach Luthera a Kalvína. Učenie o slobodnej vôli a 
predestinácii (EBF UK Bratislava, obhajoba: 30.9.2010) 

 

6.4. HABILITAČNÉ PRÁCE A HABILITAČNÉ PREDNÁŠKY 

V roku 2010 sa nekonali žiadne habilitačné prednášky. 

 

6.5. INAUGURAČNÉ PREDNÁŠKY 

V roku 2010 sa nekonali žiadne inauguračné prednášky. 

 

6.6. ÚČASŤ A PRÍSPEVKY NA KONFERENCIÁCH 

6.6.1. ZAHRANIČNÉ KONFERENCIE, PREDNÁŠKY NA ZAHRANIČNÝCH 
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VEDECKÝCH INŠTITÚCIÁCH: 

1. GAVENDOVÁ Oľga: Konferencia Združenia učiteľov filozofie na teologických 
fakultách ČR a SR, 5.-7.9.2010, Olomouc, prijatá prednáška: Dobro v etike 
Josepha de Finance 

2. HRABOVEC Emília: medzinárodné sympózium Le gouvernement pontifical sous 
Pie XI : pratiques romaines et gestion de l’universel, École française de Rome 
v Ríme, Taliansko, 5.-6.3.2010, vyžiadaná prednáška: La Santa Sede e la 
Slovacchia, 1918-1939 : problemi e prospettivo di un progetto editoriale 

3. HRABOVEC Emília: medzinárodné sympózium Eugenio Pacelli als Nuntius in 
Deutschland, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Nemecko, 24.-
26.3.2010, vyžiadaná prednáška: Prag: Clemente Micara (1920-1923), Francesco 
Marmaggi (1923-1928), Pietro Ciriaci (1928-1934) und Saverio Ritter (1935-
1939) 

4. HRABOVEC Emília: medzinárodné sympózium Katoličeskaja cerkov’ i russkaja 
emigracija v Evrope meždu dvumja mirovymi vojnami – La Chiesa cattolica e 
l’emigrazione russa nell’Europa tra le due guerre mondiali, Ústav svetových 
dejín Ruskej akadémie vied v Moskve, Rusko, 3.-4.6.2010; vyžiadaná prednáška: 
L´emigrazione russa tra il 1922 e il 1939 in Cecoslovacchia  

5. HRABOVEC Emília: 21th World Congress of Historical Sciences, Comité 
international des sciences historiques / International Committee of Historical 
Sciences Amsterdam, Holandsko, 22.-28.8.2010;  vyžiadaná prednáška: Ethical 
Aspects of Political Decision-Making in the 20th Century 

6. HRABOVEC Emília: Der Heilige Stuhl in den internationalen Beziehungen 1870-
1939, Historisches Seminar der Ludwig-Maximilians-Universität Mníchov, 
Nemecko, 20.10.2010; vyžiadaná prednáška: Der Heilige Stuhl, die 
Tschechoslowakei und die Genese des Kalten Krieges 1945-1948 

7. HRABOVEC Emília: Colloquio accademico in occasione del 10° anniversario 
dell´Accordo base tra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca, Ambasciata della 
Repubblica Slovacca presso la Santa Sede, Roma, 7.12.2010; vyžiadaná 
prednáška: Alcune riflessioni in occasione del decimo anniversario dell´Accordo 
Base 

8. MLYNARČÍK Peter: vedecká konferencia: III Miedzynarodowa Konferencja 
Nukowa nt.: Globalne konteksty poszanowania praw i wolnosci czlowieka. 
Katedra Stosowanych Nuk Spolecznych Wydzialu Organizacji i Zarzadzania 
Politechniki Slaskiej, Zabrze - Poľsko 10.12.2010, vyžiadaný príspevok: Edukacja 
do i rzecz praw czlowieka 

9. ZAHATLAN Pavol: Konferencia rektorov seminárov z Nemecka, Rakúska, 
Švajčiarska, Južného Tirolska, Holandska a Švédska na tému: Selbstgesteuertes 
Lernen lernen, Viedeň, 8.3.2010 - 12.3.2010, vyžiadaná prednáška: 
Priesterausbildung in der Slowakei, 8.3.2010 
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6.6.2. MEDZINÁRODNÉ DOMÁCE KONFERENCIE 

1. BRENDZA GABRIEL: medzinárodná vedecká konferencia Cirkev v okovách 
totalitného režimu – Likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v r. 
1950, 27.-28.4.2010, Prešov, vyžiadaná prednáška: Násilné zásahy totalitnej moci 
proti Cirkvi na území Banskobystrickej diecézy v rokoch 1950 -1968 

2. DORMAN Róbert: medzinárodná vedecká konferencia Sloboda – viera – 
autenticita, UKF Nitra, 5.10.2010; prijatá prednáška: Autentické prežívanie viery 
a jej rozvoj v živote kňaza 

3. FULA Milan: medzinárodná vedecká konferencia Spoločnosť, kríza, rodina. 
Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet III., organizátor PF KU, 25.-
26.3.2010, Ružomberok, prijatá prednáška Interpretácia krízy súčasnej rodiny 

4. FULA Milan: medzinárodná vedecká konferencia Etika a existencializmus. 
Podnety a výzvy pre súčasnosť, organizátor Katedra všeobecnej a aplikovanej 
etiky FF UKF, 23.- 24.9.2010, Nitra, prijatá pednáška: Kierkegaardova 
existenciálna lektúra ženy a manželstva 

5. FULA Milan: medzinárodná vedecká konferencia Filozoficko - antropologické 
predpoklady výchovy v personalistickej filozofii, konanej na Katedre filozofie a 
religionistiky Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity, 
organizátor GTF PU v Prešove, PF KU v Ružomberku, Polskie Towarzystwo 
Filozoficzne, 2.3.2010, Prešov, prijatá prednáška: Aktuálnosť uniduálnej 
antropológie pre edukáciu 

6. HAĽKO Jozef: medzinárodná vedecká konferencia Trnavská univerzita vo svetle 
dejín, TU, Trnava, 29.9.-1.10.2010, vyžiadaná prednáška: Identifikácia hrobu 
kardinála Petra Pázmaňa v bratislavskej Katedrále sv. Martina 

7. JANČOVIČ Jozef: po hosťovskej prednáške prof. Michaela Kolarcika, SJ z Regis 
College, University of Toronto na RKCMBF v Bratislave 18.5.2010, prijatá 
prednáška: „Ježiš, veľkňaz nášho vyznania“ (Hebr 3,1). Kňazstvo Ježiša v Liste 
Hebrejom 

8. JANČOVIČ Jozef: medzinárodná vedecká konferencia Exodus: moderný 
komentár k starovekej knihe, 11.-12.9.2011, Badín, vyžiadaná prednáška: 
Gnadenformel Exod 34,6-7 in Canonical Perspective, 11.9.2010 

9. JANČOVIČ Jozef: medzinárodná konferencia o dokumente Biblia a morálka, 
25.10.2010 Prešov, Gréckokatolícka fakulta PU, vyžiadaná prednáška: Dar 
stvorenia a jeho morálne implikácie 

10. KLECH Peter: medzinárodná vedecká konferencia Sloboda – viera – autenticita, 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 5.10.2010, Nitra, 
vyžiadaná prednáška: Antropologický aspekt slobody a viery 

11. MLYNARČÍK Peter: 4. slovenský filozofický kongres SFZ Identita a diferencia, 
Smolenice, 13.-15.9.2010, prijatá prednáška: Emergencia a problém 
indeterminizmu vo svete 

12. MLYNARČÍK Peter: Konferencia Etika v sociálnej práci, Piešťany 20.-
21.10.2010, prednáška: Etický kódex a problémy praxe študentov sociálnej práce 

13. ŠTRBA Blažej: medzinárodná vedecká konferencia Exodus: moderný komentár 
k starovekej knihe, 11.-12.9.2011, Badín, vyžiadaná prednáška: Moses’ vocation 
or Yahweh’s revelation? 
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14. ZVARA Pavol: medzinárodná vedecká konferencia Sloboda – viera – autenticita, 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 5.10.2010, Nitra, 
vyžiadaná prednáška: Romano Guardini a jeho kresťanský svetonázor v otázkach 
personalizmu a etiky 

6.6.3. DOMÁCE KONFERENCIE A SYMPÓZIÁ, INÉ DOMÁCE PODUJATIA 

1. ADAM Anton: vedecká konferencia Aktuálne témy súčasnej mariológie, 
Ružomberok 18.10.2010; prijatá prednáška: Mariológia – súčasť teológie 
v kontexte dokumentu Medzinárodnej pápežskej mariánskej akadémie „Matka 
Pána” 

2. BRENDZA Gabriel: vedecká konferencia 60 rokov od barbarskej noci, 
15.11.2010, PF KU Ružomberok, vyžiadaná prednáška: Proticirkevné útoky počas 
povstania ako predzvesť „barbarskej noci“ 

3. GABČOVÁ Helena: historický seminár: Juraj Selepčéni-Pohronec, cirkevný 
hodnostár, štátnik a diplomat a jeho prínos k porážke Osmanskej ríše v bitke pri 
Viedni r. 1683 z príležitosti 325. výročia jeho smrti a nadchádzajúceho 330. 
výročia pamätnej bitky, 22.4.2010, TI v Nitre, vyžiadaná prednáška: Literárne 
dielo Juraja Pohronca Selepčéniho 

4. GREGA Ľubomír: celodiecézna rekolekcia, 11.1.2010, Badín, vyžiadaná 
prednáška: Duchovný život duchovného 

5. FRONC Gašpar: vedecká konferencia 60 rokov v živote katolíckej bohosloveckej 
fakulty v Bratislave (1950-2010), RKCMBF, 12.10.2010; vyžiadaná prednáška: 
Filozofická veda v tieni komunistického režimu 

6. HAĽKO Jozef: vedecká konferencia 60 rokov v živote katolíckej bohosloveckej 
fakulty v Bratislave (1950-2010), organizovaná Katedrou cirkevných dejín 
RKCMBF, 12.10.2010; vyžiadaná prednáška: Zásahy ministerstva kultúry na 
zasadnutiach Fakultnej rady.  

7. HRABOVEC Emília: vedecká konferencia 60 rokov v živote katolíckej 
bohosloveckej fakulty v Bratislave (1950-2010), organizovaná Katedrou 
cirkevných dejín RKCMBF, 12.10.2010; vyžiadaná prednáška: Formácia kléru 
a výzvy 20. storočia očami Svätej stolice 

8. CHOVANEC Marián: vedecká konferencia Aktuálne témy súčasnej mariológie, 
Ružomberok 18.10.2010; vyžiadaná prednáška: Máriin svätý vznik a jej 
nanebovzatie 

9. CHOVANEC, Marián: Permanentná formácia kňazov, TI Nitra, 25.11.2010, 
vyžiadaná prednáška: Rozoznávanie duchov (pneumatológia a démonológia) 

15. JANČOVIČ Jozef: prednáška Dopad a význam Ježišovej obety v biblickej 
perspektíve v rámci kňazskej rekolekcie 11.1.2011, Bratislava-Petržalka 

16. JANČOVIČ Jozef: permanentná formácia kňazov Bratislavskej arcidiecézy, 15.2., 
24.3., 21.5., 24.5.2010, RKCMBF UK v Bratislave; vyžiadaná prednáška: Novota 
originálneho Ježišovho kňazstva na pozadí starozákonného kňazstva v Liste 
Hebrejom 
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17. JANČOVIČ Jozef: vedecká Konferencia o prof. Jozefovi Heribanovi, KU 
Ružomberok, 17.4.2010, vyžiadaná prednáška: Divulgácia exegetických prác prof. 
Jozefa Heribana v knihe Apoštol Pavol v službe evanjelia 

18. JANČOVIČ Jozef: permanentná formácia kňazov Žilinskej diecézy 26.5.2010 
v Rajeckých Tepliciach, vyžiadané dve prednášky: Ježišovo kňazstvo na pozadí 
starozákonného kňazstva v Liste Hebrejom; Biblické východiská pre služobné 
kňazstvo v Novom zákone 

19. JANČOVIČ Jozef: v rámci fakultnej aktivity „Fakultné štvrtky“, 28.10.2010, 
RKCMBF UK Bratislava, vyžiadaná prednáška: Ideál manželskej lásky ako 
koncept vzťahu Boha k ľudom v kánonickej perspektíve  

20. JANČOVIČ Jozef: v rámci Adventných konferencií usporiadaných ABÚ v Trnave 
13.12.2010, vyžiadaná prednáška: Prirodzený zákon v novozákonných textoch 
s prihliadnutím na List Rimanom 

10. JUDÁK Viliam: historický seminár: Juraj Selepčéni-Pohronec, cirkevný 
hodnostár, štátnik a diplomat a jeho prínos k porážke Osmanskej ríše v bitke pri 
Viedni r. 1683 z príležitosti 325. výročia jeho smrti a nadchádzajúceho 330. 
výročia pamätnej bitky, 22.4.2010, TI v Nitre, vyžiadaná prednáška: Juraj 
Selepčéni, nitriansky biskup 

11. JUDÁK Viliam: vedecká konferencia Konferencia pri príležitosti 140. výročia 
SSV, 23.4.2010, Trnava, vyžiadaná prednáška: Úcta sv. Vojtecha v dejinách 
Slovákov a SSV 

12. JUDÁK Viliam: vedecká konferencia: Stimuly kresťanskej kultúry. Pri príležitosti 
Roka kresťanskej kultúry, TI Nitra, 29.4.2010, vyžiadaná prednáška: Kresťanstvo 
ako tradovaná kultúra 

13. JUDÁK Viliam: vedecká konferencia Sloboda-viera-autenticita, FF UKF Nitra, 
27.9.2010, vyžiadaná prednáška: Sloboda-viera-autenticita; garant konferencie 

14. JUDÁK Viliam: Seminár Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho 
kraja. Pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2010, Nitra 7.10.2010, 
vyžiadaná prednáška: Románske umenie 

15. JUDÁK Viliam: vedecká konferencia 60 rokov v živote katolíckej bohosloveckej 
fakulty v Bratislave (1950-2010), RKCMBF, 12.10.2010, vyžiadaná prednáška: 
Cirkevné dejiny na CMBF v období totalitného režimu 

16. JUDÁK Viliam: Konferencia Bioetické výzvy súčasnosti, 19.11.2010 Bratislava, 
VŠZaSP sv. Alžbety, vyžiadaná prednáška: Náboženský alebo politický disent? 

17. KURIC Miroslav: konferencia Podnety stredovekých metafyzických princípov pri 
riešení problému identity osoby; Ružomberok, FF KU, 27.5.2010, prijatá 
prednáška: Dokonalosť osoby podľa Tomáša Akvinského 

18. NEPŠINSKÝ Vojtech: Liturgický deň v Nitre, 11.10.2010, prednáška: Dvadsať 
rokov časopisu Liturgia 

19. SEKO Roman: Adventné konferencie, Trnava, 6.12.2010; vyžiadaná prednáška: 
Prirodzený mravný zákon a Desatoro 

20. SLEPČAN Peter: vedecká konferencia 60 rokov v živote katolíckej bohosloveckej 
fakulty v Bratislave (1950-2010), Bratislava 12.10.2010, vyžiadaná prednáška: 
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Katolícka teologická fakulta pred rokom 1950 – ohnisko teologického vzdelania 
na Slovensku 

21. ŠULÍK Ivan: stretnutie riaditeľov katolíckych škôl, Poprad, 9.6.2010, vyžiadaná 
prednáška: Profil katolíckeho učiteľa 

22. ŠULÍK Ivan: Adventné konferencie usporiadané ABÚ v Trnave, 29.11.2010, 
vyžiadaná prednáška: Prirodzený zákon a svedomie 

23. ŠURÁB Marian: vedecké sympózium Rok kresťanskej kultúry, Michalovce, 
29.5.2010, vyžiadaná prednáška: Dnešné kultúrne tendencie a ich vplyv na 
religiozitu 

24. ŠÚTOR František: permanentná formácia kňazov, TI Nitra, tematické prednášky 
z kánonického práva: Zmiešané manželstvá „religio mixta“ a „disparitas cultus“; 
Kánonická forma pri uzatváraní manželstva; Iregulárne a ťaté manželské situácie 

25. ŠVEC Peter: vedecké sympózium Možnosti výchovy v súčasných podmienkach 
kultúry, Žilina, 29.5.2010; vyžiadaná prednáška: Výchova a medzináboženský 
dialóg 

26. ŠVEC Peter: vedecké sympózium Význam kresťanskej kultúry na Slovensku, 
Žilina, 9.10.2010, vyžiadaná prednáška: Kresťanská kultúra a medzináboženský 
dialóg 

27. THURZO Vladimír: vedecká konferencia 60 rokov v živote katolíckej 
bohosloveckej fakulty v Bratislave (1950-2010), Bratislava, 12.10.2010, vyžiadaná 
prednáška: Nové perspektívy po páde komunizmu 

28. VIGLAŠ Ján: 5. konferencia Kresťan v dnešnej nemocnici: Hľadanie odpovedí na 
dilemy súčasného zdravotníctva na Slovensku, Martin, 10.4.2010, vyžiadaná 
prednáška: Svedomie – imperatív, intuícia, pocit 

29. VIGLAŠ Ján: Adventné konferencie 2010, Trnava, 20.12.2010, vyžiadaná 
prednáška: Prirodzený zákon a jeho aktuálnosť v súčasnej modernej spoločnosti 

30. VOJTEK Štefan: vedecká konferencia Aktuálne otázky vyučovania sociálnej 
náuky Cirkvi na Slovensku II., Verbum, Ružomberok, január 2010, prijatá 
prednáška: Je ešte dnes aktuálna vízia Cirkvi o hospodársko-sociálnom živote? 

31. ZVARA Pavol: rekolekčné stretnutia kňazov Nitrianskej diecézy, 11.2.2010, 
vyžiadaná prednáška: Rok kňazov a posvätná liturgia 

32. ZVARA Pavol: trvalá formácia kňazov Žilinskej diecézy, 25.2.2010, vyžiadaná 
prednáška: Sviatosť kňazstva. Dejiny, vývoj a teológia 

33. ZVARA Pavol: trvalá formácia kňazov Ordinariátu OS a OZ SR, 23.4.2010, 
vyžiadaná prednáška: Liturgický priestor vo svetle náuky Druhého vatikánskeho 
koncilu 

34. ZVARA Pavol: Teologické dni Žilinskej diecézy, 26. – 27. mája 2010, Workshop 
na tému Presbytérium, oltár ambona, sedes a svätostánok; člen organizačného 
výboru  
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35. ZVARA Pavol: Trvalá formácia novokňazov Nitrianskej diecézy, 21.10.2010, 
vyžiadaná prednáška: Liturgický priestor vo svetle náuky Druhého vatikánskeho 
koncilu 

 

6.6.4. PASÍVNA ÚČASŤ NA ZAHRANIČNÝCH KONFERENCIÁCH A SYMPÓZIÁCH 

1. DORMAN Róbert: Lo sviluppo ha bisogno di cristiani Riflessioni intorno 
all'enciclica Caritas in veritate, Pontificia Facoltá teologica Teresianum, Roma 
21.-25.2.2010 

2. DORMAN Róbert: Identità cattolica e dialogo interreligioso. Esperienze e 
proposte per la formazione dei leader, Pontificia Università Gregoriana, 
23.3.2010 

3. DORMAN Róbert: Identità persa e ritrovata. Una nuova teologia della missione 
Christiana, Pontificia Università Gregoriana, 24.3.2010 

4. GABČOVÁ Helena: medzinárodná vedecká konferencia Slovenská kresťanská 
kultura, 7.4.2010 Ostrihom 

5. HRABOVEC Emília: Nation, Nationalitäten und Nationalismus im östlichen 
Europa, Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien, 11.11.2010 

6. JANČOVIČ Jozef: 100 anni al servizio della Parola. Pontificio Istituto Biblico 
1909-2009 (100 rokov v službe Slova. Pápežský biblický inštitút 1909-2009) – 3.-
8.5.2010, Rím 

7. JANČOVIČ Jozef: 73. medzinárodná konferencia Catholic Biblical Association of 
America, Loyola Marymount University 31.7.-3.8.2010, Los Angeles, USA 

8. KURIC Miroslav: XIII. konferencia Združenia učiteľov filozofie na teologických 
fakultách ČR a SR na tému Dobro, 5.-7.9.2010, Olomouc, ČR 

9. MLYNARČÍK Peter: Krakowska konferencja metodologiczna, Krakow, máj 2010 

10. NEPŠINSKÝ Vojtech: Plenary assembly of the Pontifical Commitee for 
international Eucharistic congresses, Roma, 9.-11.11.2010 

11. SOVA Milan: 100 anni al servizio della Parola. Pontificio Istituto Biblico 1909-
2009 (100 rokov v službe Slova. Pápežský biblický inštitút 1909-2009) – 3.-
8.5.2010, Rím 

12. SOVA Milan: 20. kongres Medzinárodnej organizácie pre štúdium Starého 
zákona (IOSOT) – 1.-6.8.2010, Helsinki, Fínsko 

13. ŠTRBA Blažej: Colloquium Biblicum Lovaniense, 26.–28.7.2010, Leuven, 
Belgicko 

14. ŠTRBA Blažej: 14th Congress of the International Organization for the Study of 
the for Septuagint and Cognate Studies, 29.-31.7.2010, Helsinki, Fínsko 

15. ŠTRBA Blažej: 20th Congress of the International Organization for the Study of 
the Old Testament, 1.-6.8.2010, Helsinki, Fínsko 
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16. ŠVEC Peter: Teologické dni, téma: Kňěz – služebník evangelia, svátostí a lásky, 
Velehrad, 8.-10.3.2010 

17. ŠVEC Peter: sympózium Láska z teologického a filozofického hľadiska, Flüeli-
Ranft (Švajčiarsko), 21.-22.8.2010 

18. URAM Jozef: XIII. konferencia Združenia učiteľov filozofie na teologických 
fakultách ČR a SR na tému Dobro, 5.-7.9.2010, Olomouc, ČR 

6.7. INÉ PREZENTÁCIE VRÁTANE POPULÁRNO-VEDECKÝCH 

o  Rozhlasové relácie:  

Rádio LUMEN: Gabriel Brendza, Peter Brodek, Marcel Cíbik, Vladimír Farkaš, 
Ľubomír Grega, Tibor Hajdu, Jozef Haľko, Emília Hrabovec, 
Marián Chovanec, Jozef Jančovič, Viliam Judák, Vojtech 
Nepšinský, Marian Šuráb, Jozef Uram, Ján Viglaš, Pavol 
Zahatlan 

Slovenský rozhlas: Vladimír Farkaš, Gašpar Fronc, Marián Chovanec, Jozef 
Jančovič, Viliam Judák, Jozef Krupa, Vojtech Nepšinský 

Vatikánsky rozhlas: Emília Hrabovec Vojtech Nepšinský 
Rádio Regina: Jozef Haľko, Jozef Krupa, Blažej Štrba,  

o  Televízne relácie: 

STV: Gabriel Brendza, Jozef Haľko, Jozef Jančovič, Viliam Judák 
TA3: Jozef Jančovič, Jozef Haľko 
TV Central Nitra: Viliam Judák 
TV Lux: Gabriel Brendza, Peter Brodek, Gašpar Fronc, Tibor Hajdu, Jozef 

Haľko, Jozef Jančovič, Jozef Krupa, Vojtech Nepšinský, Ivan Šulík, 
Vladimír Thurzo, Ján Viglaš, Pavol Zahatlan 

TV Noe: Gabriel Brendza 
TV Nitrička: Marián Chovanec, Pavol Zahatlan 
POĽSKO: Wiadomosci TV Zabrze – Peter Mlynarčík 

o  Publikované populárno-vedecké práce:  

Anton Adam (Katolícke noviny) 
Michal Baláž (Katolícke noviny) 
Peter Brodek (Katolícke noviny) 
Ľubomír Grega (Katolícke noviny) 
Vojtech Nepšinský (Katolícke noviny) 
Jozef Repko (Katolícke noviny) 
Blažej Štrba (Slovo) 
Ivan Šulík (Katolícke noviny) 
Marian Šuráb (Katolícke noviny) 
Vladimír Thurzo (Katolícke noviny) 
Ján Viglaš (Katolícke noviny) 
 

o  Prednášky:  

1. BRODEK Peter: prednášky zo spirituálnej teológie pre laikov, animátorov 
spoločenstiev, stredné školy 
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2. BRODEK Peter: vedenie exercícií, niekoľko turnusov počas celého roka. 

3. HAĽKO Jozef: prednáška pre členov ÚSKI (Ústredie slovenskej katolíckej 
inteligencie), Bratislava, evanjelizačné centrum Quo vadis, 1.6.2010, vyžiadaná 
prednáška: Počiatky kresťanstva 

4. HAĽKO Jozef: Doplnkové vzdelávanie – kurz pre turistických sprievodcov 
o Katedrále sv. Martina, 12 vyučovacích hodín v novembri a decembri 2010 

5. HALLON Ján: Prednášky na Animátorskej škole Bratislavskej arcidiecézy na 
tému Malé spoločenstvo v živote mladého kresťana, Bratislava 21.-22.5.2010 

6. CHOVANEC MARIÁN: Prednáška: Poslanie kňaza vo farnosti. Rímskokatolícka 
cirkev – Farnosť Topoľčany - Sv. Gorazda, dňa 18.3.2010 

7. CHOVANEC MARIÁN: Prednáška: Nadnárodnosť katolíckej viery. 
Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Bíňa, dňa 22.4.2010 

8. CHOVANEC MARIÁN: Prednáška: Kresťanské sebazapieranie. CZŠ sv. 
Andreja-Svorada a Beňadika, Nitra, dňa 11.5.2010 

9. CHOVANEC MARIÁN: Prednáška: Morálna čistota mladého kresťana. CZŠ sv. 
Andreja-Svorada a Beňadika, Nitra, dňa 11.5.2010 

10. CHOVANEC MARIÁN: Prednáška: Viera v Boha a (naozaj) plnohodnotný 
(šťastný) život. CZŠ sv. Marka, Nitra, dňa 18.5.2010 

11. CHOVANEC MARIÁN: Prednáška: Zmysel života – stvorenia človeka – veľký 
Boží plán. CZŠ sv. Marka, Nitra, dňa 18.5.2010 

12. CHOVANEC MARIÁN: Prednáška: Ľudské a duchovné povolanie človeka (podľa 
Božieho plánu). CZŠ sv. Gorazda, Nitra, dňa 25.5.2010 

13. CHOVANEC MARIÁN: Prednáška: Potrebnosť duchovných pastierov – kňazov 
a biskupov pre Cirkev a svet. CZŠ sv. Gorazda, Nitra, dňa 25.5.2010 

14. CHOVANEC MARIÁN: Prednáška: Vysvätený kňaz – pastier farnosti. 
Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Diviaky nad Nitricou, dňa 27.5.2010 

15. CHOVANEC MARIÁN: Prednáška: Poslanie katolíckeho biskupa. 
Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Radava, dňa 21.10.2010 

16. CHOVANEC MARIÁN: Prednáška (anketa a beseda): Praktický úžitok 
duchovného života. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda (GCM) Nitra, dňa 
10.12.2010 

17. JANČOVIČ Jozef: 8. ročník ekumenických večerov pri Božom slove, 1.2.2010, 
Bratislava, evanjelizačné centrum Quo vadis, vyžiadaná prednáška: Primát sv. 
Petra 

21. JANČOVIČ Jozef: prednáška pre členov ÚSKI (Ústredie slovenskej katolíckej 
inteligencie), Bratislava, evanjelizačné centrum Quo vadis, 6.4.2010, vyžiadaná 
prednáška: Dejiny Izraela 

18. JANČOVIČ Jozef: biblické prednášky pre rehoľnú komunitu sestier Missionaries 
of Charity v kláštore Petržalke počas troch dní: Loving trust, 11.8.2010, Total 
surrender, 12.8.2010, Cheerfulness, 13.8.2010 

19. JANČOVIČ Jozef: podujatie: Nádej, stretnutie mládeže Tnavskej arcidiecézy, 
30.8.2010, vyžiadaná prednáška: Paradoxný Boh Starého a Nového zákona 

20. JANČOVIČ Jozef: prednáška pre lektorov vo farnosti Bratislava - Podunajské 
Biskupice, 8.11.2010, vyžiadaná prednáška: Božie slovo a jeho význam v živote 
veriaceho 
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21. JANČOVIČ Jozef: dve prednášky pre katechétov Bratislavskej arcidiecézy 
v rámci prípravy na Biblickú olympiádu v Bratislave, RKCMBF UK v Bratislave: 
Prvá kniha Samuelova (4.9.2010) a Lukášovo evanjelium (22.11.2010) 

22. JÓZSA Attila: Letný kurz cirkevnej hudby, Spojená cirkevná škola Marianum, 
Komárno 11. - 17.7.2010. Organizácia kurzu, prednášanie liturgiky 

23. NEPŠINSKÝ Vojtech: Kurz lektorov a žalmistov II., organizovaný Katolíckym 
biblickým dielom vo Svite, Nová Baňa, 8.5.2010, vyžiadaná prednáška: 
Ministerium lektorátu 

24. SOVA Milan: prednáška pre Bratislavskú katolícku charitu Senior klub 
v Evanjelizačnom centre Quo vadis, Bratislava 28.4.2010, vyžiadaná prednáška: 
Problémy pri čítaní Svätého písma 

36. ZVARA Pavol: Kurz lektorov a žalmistov II., organizovaný Katolíckym biblickým 
dielom vo Svite, Prievidza 13.2.2010, Košice 20.3.2010, Nitra 29.5.2010, 
Bratislava 19.6.2010, Nitra 19.9.2010, Myjava 9.10.2010, Stará Ľubovňa 
20.11.2010, vyžiadaná prednáška: Ministérium lektorátu a posvätná liturgia 

 

o  Iné činnosti:  

1. SLEPČAN Peter: Postulátor procesu blahorečenia biskupa Buzalku (Rímska fáza)
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VII. MATERIÁLNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE 

7.1. UČEBNE 

BRATISLAVA:  - 7 učební, kapacita cca 260 miest, 1 počítačová miestnosť (učebňa) 
- aula s kapacitou 200 miest,  
Učebne sú vybavené bielymi tabuľami a zvukovou technikou. Dve 
učebne majú k dispozícii televízor s videom a DVD prehrávačom. Pre 
vyučovací proces sú k dispozícii tri prenosné prezentačné pracoviská 
pozostávajúce z dataprojektora a prenosných počítačov (notebook), 
samostatný dataprojektor, premietacia technika a spätný projektor. 

NITRA: - 8 učební, kapacita cca 260 miest; magnetické tabule v učebniach.  
V každej učebni je možnosť pripojenia na internet; k dispozícii je 
video, diaprojektor, meotar. 
V inštitúte sú kabinety všetkých katedier vybavené výpočtovou 
technikou pripojenou do počítačovej siete s prístupom na internet. 
Nachádza sa tu 1 študentská počítačová miestnosť (učebňa). 

BADÍN: 7 učební, kapacita cca 160 miest, magnetické tabule v učebniach, na 
stenách sú biblické mapy, k dispozícii je video, diaprojektor, meotar. 
- aula – kapacita 140 miest, diaprojektor, visúvacia technika. 
- počítače sú pre študentov dostupné v knižnici 
- 4 kabinety pre vyučujúcich 

ŽILINA: - 2 učebne s kapacitou 35 miest, študovňa pre 30 študentov (stolíky so 
zásuvkami, stolná lampa, príručná knižnica), 
- aula s kapacitou 70 miest.  
Vybavenie: školské lavice, čalúnené stoličky, biele tabule, spätný 
projektor na premietanie fólií, data projektor, biblické a politické 
mapy . 

Vybavenie jednotlivých súčastí fakulty výpočtovu technikou a jej rozdelenie podľa 
jednotlivých kategórií užívateľov je uvedené v tabuľkách pri výpočtovej technike. 

V sídle fakulty v Bratislave a v inštitúte v Nitre sú kabinety všetkých katedier vybavené 
výpočtovou technikou pripojenou do počítačovej siete s prístupom na internet. 

 

Počty počítačových učební podľa jednotlivých súčastí fakulty sú vyjadrené 
v nasledovnej tabuľke. 

Súčasť fakulty Počítačová učebňa Študentská poč. miestnosť* 

Bratislava 2 1 

Nitra 2 1 

Badín 1 1 

Žilina 1 1 

* Študentská počítačová miestnosť je vždy jednou z počítačových učební. 
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7.2. KNIŽNICA 

Knižnice na jednotlivých pracoviskách fakulty poskytujú svoje informačné fondy a 
služby predovšetkým pedagogickým pracovníkom fakulty, študentom všetkých foriem 
štúdia i záujemcom mimo fakulty. Fakultná knižnica v Bratislave, nakoľko má 
celouniverzitnú databázu, tiež študentom celej Univerzity Komenského. 

Knižnice sa postupne dopĺňajú a rozširujú tvorbou z teologických vydavateľstiev 
z domácich i zahraničných zdrojov, ako i z vlastnej publikačnej činnosti našich 
pedagógov, ako to uvádzame v prílohe. 

Kapacita jednotlivých knižníc: 

BRATISLAVA: 

• knižničný fond do r. 1992 cca 26.000 zväzkov,  
• nový fond od r. 1992 je 16.308 knižničných jednotiek; 
• časopisy:  slovenské: 25, zahraničné: 32 titulov (v jazykoch: slovenský, český, 

anglický, nemecký, taliansky, francúzsky, maďarský) 
• ročný prírastok knižničného fondu: 509 knižničných jednotiek.; 
• používané programy:  

o PARIS – len na vyhľadávanie vo fonde 
o VTLS-VIRTUA – celouniverzitný softver pre katalogizáciu kníh a evidenciu 

publikačnej činnosti (od r. 2001) 
• počet záznamov:  

o PARIS nový fond: 6.743 kniž. jednotiek  
 starý fond: 4.031 kniž. jednotiek 

o VTLS-VIRTUA 
katalóg:  8271 záznamov  
(nové knihy 198, skriptá 5, kvalif. práce 5, rekatalogizácia z PARIS 301) 
EVIPUB - VTLS V.:  8271 záznamov 

• výpožičky za rok: 2712; 
• čitatelia: 376; 
• služby čitateľom: vyhľadávanie v katalógoch, výpožičky, rešerše, atď. (podľa 

knižničného a výpožičného poriadku Akademickej knižnice UK); 
• popis: knižnica má malú študovňu; v priebehu roku 2005 sa zrealizoval projekt 

počítačovej učebne fakultnej knižnice primárne určenej na využívanie univerzitných 
knižničných intranetových aplikácií; od septembra t.r. sa vypožičiavajú knihy 
automatizovane cez program VIRTUA, v prípravnej fáze sa museli zapísať do 
predpísaných formulárov čitatelia a knihy musia byť katalogizované vo VIRTUA-
VTLS (musia byť opatrené čiarovým kódom). V roku 2010 začali prípravné práce na 
nové priestory knižnice, ktoré by mali byť sprístupnené na jeseň 2011. 

Nové publikácie vydané fakultou alebo UK v roku 2010: 

1. KRUPA J.: Stvoriteľ a oživovateľ. Katolícka kreatológia a pneumatológia, 
Vydavateľstvo UK, 2010, 444 s., ISBN 978-80-223-2840-1 

2. KRUPA J.: Držať sa svojho vyznania. Úvod do katolíckej teológie, Vydavateľstvo 
UK, 2010, 226 s., ISBN 978-80-223-2718-3 

 
NIRA: 

• Knižničný fond: 28612 zväzkov; 
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• prírastok za rok 2010: 855 
• časopisy: 45 slovenských a 14 zahraničných vedeckých a odborných časopisov 

(v jazykoch: český, anglický, nemecký, taliansky); 
• knižničné fondy sú spracovávané v programe: ADEMIS; 
• výpožičky za rok: 4265 
• počet registrovaných čitateľov: 1915 
• služby čitateľom: knižnica poskytuje služby študentom a kňazom hlavne nitrianskej 

diecézy, ale aj cudzím záujemcom, vedie katalogizáciu, vytvára rešerše, pravidelné 
akvizície periodík. V súčasnosti sa pracuje na skvalitnení internetových služieb pri 
online vyhľadávaní a používania elektronických služieb pri rezervácii kníh 
z knižničného katalógu podľa požiadaviek užívateľov 

Nové publikácie v roku 2010: 

1. PETER BRODEK: Blahoslavenstvá skratka ku svätosti. ISBN: 978-80-89481-00-2 
2. VILIAM JUDÁK: Učte sa odo mňa. ISBN: 978-80-89481-01-9 
3. PATRIK MATURKANIČ: Liturgický rok v praxi. ISBN: 978-80-89481-04-0 
4. MARIÁN CHOVANEC: Kristológia II. Soteriológia. ISBN: 978-80-89481-02-6 
5. MARIÁN ŠURÁB: Vždy sa oplatí žiť. ISBN: 978-80-969787-9-3 
6. Dielo: Agnesa od Ježiša, preklad Tomáš Šandrik, Andrej Filín. Názov: Mystický 

výstup. ISBN: 978-80-89481-05-7 
7. LUKÁŠ LOŽEK: Kňazi farnosti Lukáčovce. ISBN: 978-80-89481-06-4 

 
BANSKÁ BYSTRICA - BADÍN: 

• počet zväzkov: 37 124 
• časopisy:  81, z toho 32 odborných (v jazykoch: slovenský, český, anglický, 

nemecký, taliansky, poľský) 
• ročný prírastok knižničného fondu:  570 
• počet vypožičaných jednotiek za rok:  1 600 
• počet čitateľov:  352 
• nové publikácie: 5 
• služby čitateľom: knižnica má svoje študijné priestory, poskytuje svoje služby 

študentom, pedagógom a kňazom banskobystrickej diecézy, pre verejnosť len 
v obmedzenom množstve. 

Nové publikácie v roku 2010: 

1. Pootvoriť bránu evanjeliám, ISBN 978-80-88937-40-1, Kňazský seminár sv. F. 
Xaverského, Banská Bystrica - Badín 2010 

2. Kňaz včera a dnes, Biblicko-teologické prednášky, ISBN 978-80-88937-42-5, 
Kňazský seminár sv. F. Xaverského, Banská Bystrica - Badín 2010 

3. Provida Mater Ecclesia, ISBN 978-80-88937-43-2, Kňazský seminár sv. F. 
Xaverského, Banská Bystrica – Badín 2010 

4. Nevoľné, ISBN 978-80-88937-44-9, Kňazský seminár sv. F. Xaverského, Banská 
Bystrica – Badín 2010 

5. Nový humanizmus – výzva pre univerzitu, ISBN 978-80-88937-45-6, Kňazský 
seminár sv. F. Xaverského, Banská Bystrica – Badín 2010 

 
ŽILINA: 

• počet zväzkov: cca 50 000 zväzkov 
• časopisy: 40 titulov (v jazykoch: slovenský, český, nemecký, taliansky) 
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• čitatelia: 300 
• výpožičky za rok: 913 
• ročný prírastok knižničného fondu: 800 
• služby čitateľom: knižnica má svoje študijné priestory a čitáreň, poskytuje svoje 

služby študentom, pedagógom aj verejnosti. 
• Po realizácii rekonštrukcie Saleziánskej knižnice sme v uplynulom roku pristúpili 

k inováciám technického vybavenia a k skvalitneniu služieb formou inštalácie 
nového knižničného informačného systému DAWINCI a sprístupnenia katalógu cez 
internet pre potreby verejnosti. Postupne prebieha proces obnovy a katalogizácie 
celého knižničného fondu. 

• Nové publikácie v roku 2010: 

1. Fula, Milan: Myslenie na ceste k Bohu. Úvod do filozofickej teológie, VŠZaSP 
Saleziánum, Žilina 2010. ISBN 978-80-8074-127-3. 

2. Fula, Milan: Úvod do bioetiky, VŠZaSP Saleziánum, Žilina, 2010. ISBN 978-80-
8074-105-1. 

3. Ižold, Jozef: Základy etiky. VŠZaSP Saleziánum, Žilina 2010. ISBN 978-80-8074-
129-7. 

4. Mlynarčík, Peter: Základy filozofie. Žilina: VŠZaSP sv. Alžbety 2010, 104s. ISBN 
978-80-8074-106-8. 

5. Reimer, Tibor: Základy pedagogiky. VŠZaSP Saleziánum, Žilina, 2010. ISBN 978-
80-8074-107-5. 

 

7.3. VÝPOČTOVÁ TECHNIKA 

V roku 2010 boli nielen v rámci budovania informačných technológií fakulty, ale 
osobitne v rámci projektu rozvoja IIKS (integrovaného informačného komunikačného 
systému), rozširovania využívania a zlepšovania celouniverzitných služieb realizované 
nasledovné úlohy: 

1. rozširovanie služieb a úpravy funkcionalít nového akademického informačného 
systému AIS2 pre potreby UK; 

2. migrácia dlhodobej záložnej prevádzky pôvodného systému ŠTUDENT 
na celouniverzitné servery; 

3. pokračujúce rozširovanie počítačovej siete v Bratislave (nové aktívne prvky 
i kabeláž) a v Badíne (kabeláž); 

4. nové počítačové vybavenie pre administratívu (Bratislava), knižnicu (Bratislava) a 
výučbu (Nitra); 

5. zvýšenie rýchlosti internetového pripojenia inštitútu v Badíne; 
6. vybudovanie bezdrôtových prístupových bodov WiFi v Bratislave (Eduroam, 

zborovňa, študenti) a študentského prístupového bodu WiFi v Badíne; 
7. rozširovanie možností využívania mobilných pracovísk (notebook a projektory) 

v pedagogickom procese (Bratislava); 
8. migrácia webových stránok do nového redakčného systému v Badíne; 
9. ďalší postup pri zavádzaní softvéru pod open source licenciami a pokračovanie 

v procese rozširovania využívania GNU/Linux v Bratislave; 
10. participácia na projekte Biblia dňom i nocou – zabezpečenie päťdňového 

kontinuálneho video prenosu cez internet a záznamu z podujatia (Bratislava); 
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11. realizácia video a audio prenosov z podujatí fakulty a kňazského seminára 
prostredníctvom internetu (Bratislava); 

12. zabezpečovanie bežnej prevádzky a údržby počítačov, počítačovej siete 
i využívaných služieb na všetkých pracoviskách fakulty. 

Snahou fakulty je využívať služby výpočtovej techniky vo všetkých zmysluplných 
oblastiach. Preto k úlohám fakultnej výpočtovej techniky patrí:  

1. napomáhať pri zabezpečovaní vyučovacieho a formačného procesu študentov 
RKCMBF; 

2. napomáhať pri zabezpečovaní chodu administratívnych pracovísk a manažmentu 
fakulty; 

3. zabezpečovať integráciu a prepojenie služieb informačných a komunikačných 
technológií fakulty s celouniverzitnými službami; 

4. podporovať vedecký a pedagogický rozvoj pedagógov, podporovať prevádzku 
a služby fakultnej knižnice; 

5. rozvíjať využívanie informačných technológií študentami pri výučbe 
i pri odbornej a záujmovej činnosti. 

Tieto ciele sú zabezpečované vhodnou kombináciou používaných i plánovaných 
technológií, výberom vhodného programového vybavenia a tomu zodpovedajúcej 
správy výpočtovej techniky v súčinnosti s CIT UK a podľa nariadení vedenia UK. 

V rámci sídla fakulty v Bratislave je riadenie rozvoja a zabezpečovanie vyššie 
uvedených cieľov realizované oddelením správy informačných technológií, ktoré svoju 
činnosť vykonáva na základe plánu rozvoja IT našej fakulty, ktorý je priebežne 
aktualizovaný (približne každé tri mesiace). Jednotlivé inštitúty si zabezpečujú rozvoj 
a správu výpočtovej techniky samostatne. Spoločne sú koordinované: 

1. informačné toky, ktoré sa týkajú behu fakulty alebo celej fakulty vzhľadom 
na univerzitnú alebo mimo univerzitnú pôdu; 

2. integrácia a implementácia celouniverzitných služieb; 

3. implementácia jednotlivých častí IIKS. 

Fakulta – vzhľadom na jej rozsah a organizačnú štruktúru - má zavedený systém 
vnútorných úhrad za služby v oblasti IT v minimálnej miere (existuje predovšetkým 
v prípade spoločných nákupov softvéru a výpočtovej techniky). 

Nasledovná tabuľka uvádza technické vybavenie – hardvér. Uvedenou technikou sú 
vybavené všetky časti našej fakulty. 

Bratislava 
Typ vybavenia Výučba/výskum Riadenie Knižnica Študenti 
Servre 3 (spoločné pre všetky oblasti) + 1 (študijné oddelenie) 

(2 z nich využívané aj pre inštitúty) 
Pracovné stanice 
a terminály 

11 17 8 4 

Pripojené do siete 100,00% 
Nitra (inštitút) 
Typ vybavenia Výučba/výskum Riadenie Knižnica Študenti 
Servre 2 (spoločný pre všetky oblasti) 
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Pracovné stanice 
a terminály 

13 14 4 4 

Pripojené do siete 100,00% 
Badín (inštitút) 
Typ vybavenia Výučba/výskum Riadenie Knižnica Študenti 
Servre 2 (spoločný pre všetky oblasti) 
Pracovné stanice 
a terminály 

6 7 2 7 

Pripojené do siete 100,00% 
Žilina (detašované pracovisko) 
Typ vybavenia Výučba/výskum Riadenie Knižnica Študenti 
Servre 1 (spoločný pre všetky oblasti) 
Pracovné stanice 
a terminály 

3 7 

Pripojené do siete 100,00% 
 

Nižšie uvedená tabuľka ukazuje orientačný prehľad o používaných softvérových 
technológiách. V posledných siedmich rokoch sme začali v hojnejšej miere využívať 
technológie postavené na platforme GNU/Linux a riešenia postavené na slobodnom 
softvéri (open-source). K strategickým zámerom v tejto oblasti patrí pokračovanie 
v rozširovaní využívania open-source na jednotlivých pracoviskách fakulty a postupné 
nahradzovanie terminálovej prevádzky v Bratislave serverovými službami a počítačmi 
v tzv. kiosk móde. Aj na počítačoch pracujúcich na platforme MS Windows sme 
pokročili v hojnejšom využívaní open-source programového vybavenia (kancelársky 
softvér, multimediálne programy, systémové nástroje a aplikácie pre prácu 
s internetom). 

I v uplynulom roku sme pokračovali v rozširovaní využívania e-learningoveho systému 
Moodle na ďalšie skvalitňovanie podpory pedagogického procesu prostriedkami 
informačných technológií. 

Na zabezpečenie rezervácie mobilných pracovísk pre podporu pedagogického procesu 
sme druhým rokom využívali open-source systém GLPI. 

Oblasti nasadenia Softvérová technológia 
OS serverov GNU/Linux (Debian, CentOS) 

MS Windows 2003 Server 
OS pracovných 
staníc a terminálov 

MS Windows XP 
MS Windows 7 
GNU/Linux (CentOS, Ubuntu, Fedora) 
MacOS X 

WWW/FTP servre  Apache, ProFTPD, IIS 
Mail servre Postfix, Kerio Mail Server 

MailScanner, Spamassassin, ClamAV 
Kancelársky 
softvér 

MS Office, OpenOffice.org 
Adobe Acrobat 

Knižničný softvér Virtua, EviPub, Paris, VTLS Chameleon iPortal, KOHA 
Softvér pre výučbu 
a výskum 

Moodle, BibleWorks, Anchor Bible Dictionary, Theophilos, Bible 
Time, rôzne malé balíky... 
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Softvér 
pre riadenie 

SOFIA, AIS2, STUDENT, MS Office, vlastný databázový softvér 
(DBF, FOX) 

Ďalšie menšie softvérové balíky podporujúce činnosť v jednotlivých uvedených 
oblastiach. 

V období od roku 2000 nastal viacnásobný kvalitatívny posun v zabezpečení pripojenia 
pracovísk fakulty na internet. Hlavným motivačným prvkom týchto zmien bolo 
zabezpečiť flexibilnú a efektívnu komunikáciu v rámci UK a v rámci riešenia 
jednotlivých úloh IIKS (osobitne kreditový systém, komunikácia manažmentu 
a intranetový knižničný systém) spolu so snahou ponúknuť vedecko-pedagogickým 
pracovníkom a študentom adekvátny nástroj pre využívanie informácií prístupných 
na internete, resp. v rámci mimo fakultnej spolupráce. V poslednom období je kvalitné 
prepojenie fakulty v rámci UK nutnou podmienkou pre prevádzku kľúčových 
univerzitných aplikácií (SOFIA, AIS2, Virtua,...). 

Výsledkom našich snáh je aktuálne pripojenie do siete SANET optickou linkou 
rýchlosťou 100 Mb/s v Bratislave a v Nitre, rádiovou linkou rýchlosťou 2 Mb/s a dvoma 
ADSL linkami 6Mb/s v Badíne a mikrovlným spojom 6 Mb/s v Žiline. Výhľadovo 
plánujeme zrealizovať skvalitnenie a zrýchlenie pripojenia sídla fakulty v Bratislave 
(1Gb/s). 

Denní študenti majú k dispozícii šesť počítačových učební a externí študenti majú 
k dispozícii učebne tri. Súbežne sa rozširuje pokrytie budov fakulty a inštitútov WiFi 
signálom (v Bratislave priamo Eduroam) na umožnenie využívania univerzitných 
aplikácií a služieb vlastnou technikou študentov a pedagógov (notebooky, netbooky, 
PDA, smart phony). 

Nakoniec uvádzame prehľad využívania počítačových technológií jednotlivými 
cieľovými skupinami fakulty. 

Pracovníci Majú prístup Pravidelne používajú 
Výučba a výskum 
elektronická pošta 100,00% 100,00% 
www 100,00% 100,00% 

Riadenie 
elektronická pošta 100,00% 100,00% 
www 100,00% 100,00% 

Knižnica 
elektronická pošta 100,00% 100,00% 
www 100,00% 100,00% 

Študenti * 
elektronická pošta 100,00% 100,00% 
www 100,00% 100,00% 

* V kategórii študentov sú uvedení denní študenti. Prístup externých študentov 
k informačným technológiám je v sídle fakulty v Bratislave a na inštitútoch v Nitre 
i v Badíne v rámci počítačových učební a na miestach pokrytých WiFi signálom. 
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VIII. EKONOMICKÉ ZABEZPEČENIE 

8.1. SOCIÁLNE PODMIENKY ŠTUDENTOV 

Ubytovanie a stravovanie denných študentov je zabezpečené v Kňazskom seminári sv. 
Cyrila a Metoda v Bratislave, Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre, Kňazskom 
seminári sv. Františka Xaverského v Badíne a v Inštitúte sv. Tomáša Akvinského 
v Žiline. 

Súčasťou každého seminára je vlastná kuchyňa s jedálňou s kapacitou cca 130 - 150 
miest. V Bratislave kňazský seminár a fakulta sídlia v jednej budove a majú spoločnú 
jedáleň. 

Pre športové vyžitie majú bohoslovci k dispozícii posilňovňu, v Badíne aj telocvičňu, 
futbalové a tenisové ihrisko. Študenti majú založený vlastný športový klub - Pelikán, 
každoročne poriadajú futbalové turnaje medzi bohoslovcami všetkých teologických 
fakúlt na Slovensku. 

Bohoslovci majú možnosť využívať kultúrne ponuky miest, v ktorom sídli ich seminár – 
koncerty, divadlá, kiná. Každý seminár má svoju vlastnú schólu, ktorá má vo svojom 
repertoári gregoriánske spevy i moderné náboženské piesne. Priamo v seminároch majú 
študenti k dispozícii miestnosť s televízorom a videom. 

Študenti majú prístup k elektronickej pošte a počítačovej technike na všetkých 
pracoviskách fakulty 24 hodín denne v súlade s internými predpismi kňazského 
seminára. 

8.2. EKONOMICKÉ ZABEZPEČENIE FAKULTY 

Fakulta je súčasťou verejnej vysokej školy a prostriedky na svoju činnosť získava 
jednak zo štátneho rozpočtu (prerozdelené na základe schválených kritérií AS UK), ale 
aj od študentov formou školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, súbežné 
štúdium, či externých doktorandov, iných schválených poplatkov súvisiacich so 
štúdiom, zabezpečením ubytovacích a stravovacích služieb. Okrem toho získava 
prostriedky podnikateľskou činnosťou, prenájmom nebytových priestorov a taktiež 
formou darov, hlavne od biskupských úradov. 

8.2.1. SKUTOČNÉ NÁKLADY NA ŠTÚDIUM JEDNÉHO ŠTUDENTA ZA ROK 2010 

Pracovisko Výdavky 
Bežné 

za rok 

Vecné 

za rok 

Počet 

študentov 

Bežné 

na 

študenta 

Vecné 

na 

študenta 

Spolu 

na študenta 

[€] 

Spolu 

na študenta 

[€] 

Dotačné 406 635,39 5 447,55 119 3417,10 45,78 3463 Bratislava  

+ Žilina Nedotačné 112 536,19 50 614,96 119 945,68 425,34 1371 
4834 

Dotačné 243 868,00 3 820,26 79 3086,94 48,36 3135 
Nitra 

Nedotačné 102 781,79 55 982,47 79 1301,04 708,64 2010 
5145 

Dotačné 156 661,00 1 873,41 64 2447,83 29,27 2477 
Badín 

Nedotačné 135 511,28 29 483,20 64 2117,36 460,68 2578 
5055 
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Počet študentov je súčet priemerného počtu denných študentov (bakalárske, magisterské 
a doktorandské štúdium) a jednej tretiny priemerného počtu externých študentov 
(bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium). 

8.2.2. NÁKLADY NA SLUŽBY, KTORÉ HRADÍ ŠTUDENT 

Denní študenti platia za stravu: 

Bratislava:  2,32 €/deň  
Nitra:   2,50 €/deň  
BB - Badín:  2,00 €/deň    
 
Príspevky arcibiskupských a biskupských úradov na stravu bohoslovcov: 

Bratislava:   3,00 €/deň (1,99 €/deň v mesiacoch január a február 2009) 
Nitra:    2,00 €/deň 
BB - Badín:   1,10 €/deň 

Štátny príspevok vo výške 1,- € bolo možné uplatniť na dve hlavné jedlá denne. 
 
Denní študenti platia za ubytovanie v seminári: 

Bratislava:  0,66 €/deň (1-6/2010) 
30,00 €/mesiac (9-12/2010) 

Nitra:   0,66 €/deň 
BB-Badín:  0,33 €/deň 
 
Príspevky arcibiskupských a biskupských úradov na ubytovanie bohoslovcov: 

Bratislava:  0,66 €/deň (1-6/2010) 
30,00 €/mesiac (9-12/2010) 

Nitra:  0,66 €/deň (len príspevok od BÚ v Žiline) 
BB-Badín: 0,66 €/deň 

Okrem prostriedkov na mzdy a odvody prevádzkových zamestnancov študentských 
domovov poskytol štátny rozpočet aj finančné prostriedky na prevádzkové náklady ŠD 
v Bratislave vo výške 80 € na 1 ubytovaného študenta za rok (kategória C) a  64 € 
v Nitre a v Badíne (kategória B – zohľadňuje sa nižší vek budovy v Badíne, resp. dátum 
od kolaudácie po rekonštrukcii ŠD v Nitre). Zároveň bol poskytnutý príspevok zo 
štátneho rozpočtu 7,- € za mesiac na 1 ubytovaného študenta (najviac na 10 mesiacov 
v roku, v prípade doktorandov v dennej forme štúdia 12 mesiacov v roku). 
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IX. STRATÉGIA V OBLASTI ROZVOJA, VEDY A VZDELÁVANIA NA ROK 2008-2013 

9.1.  PERSPEKTÍVY A PLÁNY PRE ROK 2011 

1. OBLASŤ VZDELÁVANIA (zodpovedný prodekan pre vzdelávaciu činnosť) 

� Trvalá a permanentná formácia 

o Trvalá formácia (cyklus prednášok pre kňazov po vysviacke – 3 roky, raz 
mesačne), ktorá zatiaľ funguje ako spolupráca s nitrianskym biskupstvom 
a bratislavským arcibiskupstvom, by sa mohla inštitucionälne začleniť do 
ponuky fakulty v rámci ďalšieho vzdelávania. 

o Permanentná formácia (trojdňový letný kurz pre kňazov v pastorácii) - 
zaradenie do programu celoživotného vzdelávania. 

o  Formačné vzdelávanie po ukončení magisterského štúdia počas jedného 
roka v spolupráci s banskobystrickým biskupstvom, Teologický inštitút 
v Banskej Bystrici - Badíne 

o Päťročné vzdelávanie mladých kňazov na Teologickom inštitúte v Banskej 
Bystrici - Badíne v spolupráci s banskobystrickým biskupstvom, v rámci 
prednášok z jednotlivých teologických odborov. 

� Katedra katechetiky a pedagogiky: príprava akreditovaného programu ďalšieho 
vzdelávania (celoživotné vzdelávanie) pre učiteľov náboženskej a etickej výchovy 
podľa zákona o pedagogických zamestnancoch. 

� Ponúknuť spoluprácu diecéznym katechetickým centrám pri príprave kurzov, na 
ktorých by sa mohli zúčastňovať učitelia ZŠ a SŠ. Tým by sa im vyšlo v ústrety, aby 
mohli napĺňať požiadavky aktuálnej legislatívy v oblasti školstva. 

� Katedry TI pri Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici 
Badíne: aktualizácia už existujúcich študijných programov UTV. 

� Katedra pedagogiky a katechetiky na Teologickom inštitúte v Banskej Bystrici 
Badíne v spolupráci s Diecéznym katechetickým centrom v Banskej Bystrici: 
príprava duchovného programu a celková organizácia duchovných cvičení pre 
katechétov v banskobystrickej diecéze  

� Spolupráca s USKI najmä v oblasti interdisciplinárnych dialógov (teológia – 
filozofia – prírodné vedy) a pri príprave cyklov popularizačných prednášok. 

� Permanentná implementácia najnovších vedeckých poznatkov do pedagogického 
procesu 

o Vyučujúci na katedre CD zapojení do medzinárodných vedecko-výskumných 
sietí budú systematicky zoznamovať študentov s najnovšími výskumnými 
poznatkami a metodologickými diskusiami a integrovať do vyučovacieho 
procesu nový pramenný materiál a najnovšiu literatúru 
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2. OBLASŤ VEDY A VÝSKUMU (zodpovední prodekan pre vedeckú činnosť, vedúci 
katedier) 

� Príprava a organizácia medzinárodnej konferencie Katolícka teológia v dnešnom 
svete. Reflexie ad intra et ad extra (8.-9. novembra 2011 v Bratislave)  

� Katedra filozofie:  

o Publikovanie materiálov 13. konferencie Združenia učiteľov filozofie na 
teologických fakultách Ateizmus – filozofické a teologické súvislosti vo 
fakultnom časopise. 

o Aktívna účasť na pripravovanej 15. konferencii Združenia učiteľov 
filozofie na teologických fakultách SR a ČR v roku 2011. 

o Príprava nových učebných textov (filozofia poznania). 

� Katedra biblických vied: 

• Domáce výskumné projekty: 

o Príprava projektu Recepcia biblického posolstva v tvorbe solúnskych bratov 
a  ich žiakov vo vízii prípravy na jubileum 1150 rokov príchodu sv. Cyrila 
a Metoda na naše územie. 

• Edičné projekty 

o Permanentná práca členov katedry na dokončení a publikovaní komentára ku 
knihe Exodus a komentára k Evanjeliu podľa Marka a aktívna participácia 
na rozbehnutých prácach na Komentári ku Starému zákonu: Žalmy 51-100 
(Pavol Farkaš, Jozef Jančovič, Milan Sova, Blažej Štrba, Stanislav Vojtko). 

o Aktívna spolupráca s vedeckým biblickým periodikom Catholic Biblical 
Quartely v príprave recenzií biblických publikácii (J. Jančovič, B. Štrba). 

o Vedenie, aktívna spolupráca, priespievanie a recenzia článkov pre vedecké 
biblické periodikum Studia Biblica Slovaca (Blažej Štrba, Pavol Farkaš, 
Jozef Jančovič, Milan Sova). 

o Pedagógovia katedry sa aktívne podieľajú na príprave biblických brožúr 
novej série Viere do vrecka vydávanej od januára 2011 vydavateľstvom Don 
Bosco v Bratislave (J. Jančovič). 

• Účasť členov katedry na zahraničných vedeckých sympóziách, konferenciách, 
aktivitách 

o Hosťovská prednáška z oblati biblickej teológie v máji na Teologickom 
ištitúte v Trumau v Rakúsku (Jozef Jančovič). 

o Účasť na 74. medzinárdnej konferencii Catholic biblical association of 
America na Assumption College, Worcester, Massachusetts v dňoch 6-9. 
augusta 2011.  

• Organizácia domácich vedeckých podujatí 

o Príprava prezentácie posynodálnej exhortácie Verbum Domini spojenej 
s prezentáciou faksimile Bomerovho rukopisu (P75) v marci 2011 na fakulte 
v Bratislave (Jozef Jančovič, Milan Sova).  
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� Katedra dogmatickej teológie: 

o Predloženie návrhu všetkým katedrám na interdisciplinárny výskumný projekt 
VEGA na tému Lexikón katolíckych teológov. 

o Príprava konferencie z dogmatickej teológie. 

o Publikovanie monografie: J. Krupa. Katolícka dogmatika I. : Triadológia – 
Ekleziológia – Graciológia.  

� Katedra morálnej teológie:  

o Rozšíriť spoluprácu s organizáciami z tretieho sektora angažujúcimi sa v oblasti 
bioetiky, ochrany života a pod., s cieľom participovať na vytváraní 
argumentačnej bázy pri riešení problémov spojených s touto oblasťou života 
spoločnosti. 

� Katedra Kánonického práva:  

o Výjazdové zasadnutie Metropolitného tribunálu Bratislavskej arcidiecézy, 
rozšírené o Cirkevné tribunály sufragánnych diecéz, september 2011.  

o Publikovanie zborníka prednášok zo zasadnutia Metropolitného Metropolitného 
tribunálu Bratislavskej arcidiecézy v septembri 2011. 

o Pokračovanie v príprave publikovania nových učebných textov. 

� Katedra cirkevných dejín  

• Medzinárodné výskumné projekty 

o Medzinárodný výskumný projekt Lexikón katolíckych biskupov habsburskej 
monarchie 1806-1918 (Vedúci projektu: Prof. Rupert Klieber, Viedeň, 
národný koordinátor pre Slovensko: prof. Emília Hrabovec, spolupracovníci 
z katedry prof. Viliam Judák, doc. Jozef Haľko, dr. Gabriel Brendza). 

o Medzinárodný výskumný projekt Frintaneum (Vedúci projektu: Prof. Rupert 
Klieber, Viedeň, národný koordinátor pre Slovensko: prof. Emília Hrabovec, 
spolupracovníci z katedry doc. Jozef Haľko, dr. Gabriel Brendza, dr. Pavol 
Kollár). 

o Medzinárodný výskumný projekt Lexikón k cirkevným dejinám (vedúci 
projektu: prof. Bernard Ardura, Rím; spolupracovník: prof. Emília 
Hrabovec). 

• Domáce výskumné projekty: VEGA č. 1/0094/11 Slovensko a Svätá stolica 
1922-1939 (2011-2013) (prof. E. Hrabovec, doc. J. Haľko, ThLic. P. Slepčan). 

• Edičné projekty 

o Príprava a vydanie edície vatikánskych slovacikálnych diplomatických 
dokumentov Slovensko a Svätá stolica 1918-1939. Edícia dokumentov (prof. 
Emília Hrabovec). 

o Vydanie kolektívnej monografie Katolícka bohoslovecká fakulta 1936-2010 
(prof. Emília Hrabovec). 

o Vydanie populárnovedeckej publikácie o dejinách a prítomnosti RKCMBF 
(doc. Jozef Haľko) 
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• Organizácia domácich vedeckých podujatí 

o Príprava a spoluorganizácia konferencie Biskupi v slovenských dejinách 20. 
storočia (október 2011 v Levoči v spolupráci RKCMBF s Radou pre históriu 
pri KBS).  

• Účasť členov katedry na zahraničných vedeckých sympóziách a konferenciách 

o Aktívna účasť na medzinárodnom sympóziu Le Gouvernement pontifical 
sous Pie XI: Pratiques romaines et gestion de l´universel 14.-15.1.2011 na 
École française de Rome v Ríme v rámci medzinárodného výskumného 
programu Programme de recherche sur le Pontificat de Pie XI (prof. Emília 
Hrabovec). 

o Aktívna účasť na medzinárodnej konferencii Religione e Chiesa negli Stati 
plurinazionali del ottocento e novecento,  24. marca 2011 na Istituto storico 
austriaco, Roma (prof. Emília Hrabovec). 

o Aktívna účasť na medzinárodnom sympóziu Miloserdenstvo v istoriji - 
Carità nella storia v júni 2011 na Ústave svetových dejín Ruskej akadémie 
vied v Moskve (prof. Emília Hrabovec). 

• Ďalšie vedecko-výskumné aktivity 

o Doc. Jozef Haľko bude pokračovať v historicko-archeologickom výskume 
Katedrály sv. Martina v Bratislave. 

� Katedra pastorálnej teológie:  

o Zorganizovanie sympózia v Badíne na tému: Rok 2011 Európsky rok 
dobrovoľníctva v spolupráci so Žilinskou diecézou. 

o Zorganizovanie sympózia v Badíne na tému: Rok 2012 Európsky rok aktívneho 
starnutia a solidarity medzi generáciami.  

� Katedra katechetiky a pedagogiky  

o Príprava nového grantového projektu KEGA. 

� Katedra Liturgiky: 

o V spolupráci so Slovenskou liturgickou komisiou sa zapojí do revízie starých 
textov a prípravy nových textov tretieho vydania Rímskeho misála, pripravuje sa 
nové vydanie inovovanej liturgickej príručky Modlitebník. 

o Členovia katedry sa zúčastnia na zasadaniach jednotlivých diecéznych komisií, 
kde sa budú podieľať na riešeniach nových liturgických zariadení a stavby 
nových kostolov. 

 
3. OBLASTI ZABEZPEČUJÚCE PLNENIE HLAVNÝCH ÚLOH UNIVERZITY 

3.1. OBLASŤ ĽUDSKÝCH ZDROJOV (zodpovední dekan fakulty, tajomník fakulty) 

� Optimalizovať pracovné zaťaženie učiteľov aspoň na celouniverzitný priemer, 
zredukovať vysoký počet učiteľov s čiastočnými úväzkami a dohodami. 

� Intenzívnejšie využívanie spätnej väzby od študentov v procese hodnotenia 
a stimulácie pedagogickej práce vyučujúcich. 
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� Zlepšenie motivácie vyučujúcich, ktorí nemajú titul PhD., v dopĺňaní kvalifikácie. 

� Postupné zavádzanie krokov vedúcich k zvyšovaniu produktivity práce. 

� Vytvorenie podmienok na stabilizáciu vyučujúcich a prevádzkových pracovníkov. 

 
3.2. OBLASŤ SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI (zodpovední: dekan fakulty, moderátori štúdia) 

� Rozširovanie možností športovej činnosti študentov, podpora športových podujatí 
a turnajov medzi teologickými fakultami. 

� Koordinácia a podpora kultúrneho vyžitia študentov. 

� Podporiť spoločné akcie, ktoré by prispeli k zlepšeniu spolupráce a posilneniu 
pracovného kolektívu zamestnancov fakulty. 

� Zabezpečiť možnosť pravidelného využívania športovísk pre prevádzkových 
i pedagogických zamestnancov fakulty. 

� Podpora aktivít pomáhajúcich duchovnému rozvoju zamestnancov. 

 
3.3. OBLASŤ ZAHRANIČNÝCH STYKOV (zodpovedný prodekan pre vedecko-výskumnú 
činnosť) 
�  Zahraničné mobility 

o RKCMBF bude pokračovať v aktivitách v rámci európskeho programu 
študentskej a pedagogickej mobility ERASMUS a vyšle svojich študentov a 
pedagógov na partnerské univerzity, resp. prijme pedagógov zo zahraničia. 

� Katedra cirkevných dejín 

• Medzinárodné výskumné projekty 

o Medzinárodný výskumný projekt Lexikón katolíckych biskupov Rakúska 
a Uhorska 1806-1918 (Vedúci projektu: Prof. Erwin Gatz, Rím a Prof. 
Rupert Klieber, Viedeň, národný koordinátor pre Slovensko: Prof. Emília 
Hrabovec). 

o Medzinárodný výskumný projekt Frintaneum (Vedúci projektu: Prof. Rupert 
Klieber, Viedeň, národný koordinátor pre Slovensko: Prof. Emília Hrabovec) 

o  Medzinárodný výskumný projekt Lexikón k cirkevným dejinám (vedúci 
projektu: prof. Bernard Ardura, Rím; spolupracovník: prof. Emília 
Hrabovec). 

• Výskum v zahraničí 

o Prof. Emília Hrabovec a Peter Slepčan budú pokračovať v archívnom 
výskume vo Vatikánskom tajnom archíve. 

• Priama vedecko-výskumná spolupráca 

o Katedra cirkevných dejín bude v roku 2011 pokračovať v úzkej priamej 
vedecko-výskumnej kooperácii s kolegami z nasledovných vedeckých 
inštitúcií: Katolícka teologická fakulta Univerzity vo Viedni, Rakúsko; 
Universitá Europea di Roma, Rím, Taliansko; École Française de Rome, 
Rím, Taliansko; Pontificia Università Lateranense, Rím, Taliansko; Rakúska 
Akadémia Vied – Komisia pre výskum dejín Habsburskej monarchie, 
Viedeň, Rakúsko; Fondazione Bruno Kessler - Istituto Storico Italo 
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Germanico Trento, Taliansko; London College Londýn, Veľká Británia; 
Katolícka univerzita v Leuvene / Louvaine, Belgicko; Inštitút svetových 
dejín Ruskej akadémie vied, Moskva, Rusko; Katolícka univerzita 
v Piliscsabe – Budapešti, Maďarsko 

� Katedra pastorálnej teológie:  

o Rozvinutie spolupráce s PAT Krakov - participovať na myšlienke vytvoriť 
pastorálny portál na internete podobne ako majú Poliaci 
(http://www.pspid.pl). 

o Spolupráca na literatúre, ktorá by bola obohatením na Slovenskom trhu. 
(dohodnúť sa na preklade Lexikónu pastorálnej teológie). 

 
3.4. OBLASŤ VZŤAHOV S VEREJNOSŤOU (zodpovední: dekan fakulty, prodekani fakulty) 

� Pokračovanie v kooperácii s domácimi i zahraničnými médiami (tlač, rozhlas, 
televízia). 

� Motivovať pedagogických a výskumných pracovníkov fakulty k snahe o väčší 
prienik do printových i elektronických katolíckych médií za účelom uživotnenia 
dosiahnutých poznatkov a zároveň prezentácie konkurencieschopnosti fakulty. 

� Zviditeľňovať fakultu prostredníctvom Dní otvorených dverí, liturgických slávností, 
mládežníckych letných táborov, internetových možností a webstránok. 

� Propagácia štúdia a účasť pedagógov fakulty v masovokomunikačných 
prostriedkoch. 

� Účasť vedecko-výskumných pracovníkov fakulty v televíznych a rozhlasových 
reláciách. 

 
3.5. OBLASŤ INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ A ZDROJOV (zodpovedný prodekan pre IIKS): 

� Pokračovanie v realizácii vhodných materiálno–technických podmienok 
pre skvalitnenie štúdia (aktualizovanie knižnice, počítačového vybavenia). 

� Vybudovanie novej fakultnej knižnice v Bratislave. 

� Pokračovať v elektronickej katalogizácii knižničného fondu. 

� Obnova a rozširovanie ponuky elektronických služieb fakulty. 

� IIKS: 

• budovanie technologického zabezpečenia novej fakultnej knižnice v Bratislave; 

• rozširovanie technologického zabezpečenia prístupnosti univerzitných 
elektronických služieb (AIS2, Virtua, SOFIA,...); 

• dokončenie migrácie na nový centrálny server v teologickom inštitúte v Badíne; 

• zavŕšenie tvorby nových webových stránok inštitútu v Badíne; 

• pokračovanie v implementácii nových bezpečnostných pravidiel UK 
do informačného systému fakulty; 

• poskytovanie video a audio prenosov z podujatí fakulty a kňazského seminára 
prostredníctvom internetu (Bratislava); 
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• realizácia multimediálneho vybavenia auly fakulty v Bratislave; 

• rozširovanie počítačovej siete v Bratislave; 

• pokračovať v rozširovaní možností využívania počítačového vybavenia fakulty 
pre externých študentov; 

• obnova hardvérového vybavenia niektorých pracovísk fakulty a jej súčastí; 

• pokračovať v rozširovaní používania e-learningového systému Moodle 
pri výučbe; 

• pokračovať v inštalácii open source aplikácií a technológií na jednotlivých 
pracoviskách fakulty; 

• rozširovať pokrytie priestorov fakulty WiFi pripojením v rámci celouniverzitnej 
infraštruktúry Eduoram i alternatívne v rámci infraštruktúry fakulty a inštitútov. 

3.6. OBLASŤ ORGANIZÁCIE A RIADENIA (zodpovední: dekan fakulty, vedúci katedier) 

� Skvalitnenie práce, súčinnosti a informovanosti členov kolégia dekana. 

� Oživenie komunikácie medzi členmi katedry. Katedry nespĺňajú celkom svoju 
funkciu. Jednotliví pedagógovia pracujú viac-menej ako jednotlivci, v najlepšom 
prípade komunikujú medzi sebou na úrovni jedného pracoviska (napr. TI).  

 

3.7. OBLASŤ FINANČNÁ (zodpovední: dekan fakulty, tajomník fakulty) 

� Vyhľadávanie využitia možností fakulty na podnikateľskú činnosť. 

� Hľadanie sponzorov a iných zdrojov financií nezávislých od štátneho rozpočtu. 

 

3.8. OBLASŤ MAJETKOVÁ (zodpovední: dekan fakulty, tajomník fakulty) 

� Zabezpečenie materiálneho vybavenia nevyhnutného pre plnohodnotné fungovanie 
knižnice v nových priestoroch. 

� Zabezpečenie väčšieho priestoru pre potreby archivácie dokladov ekonomického 
oddelenia. 
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9.2. DLHODOBÝ ZÁMER 2008-2013 

OBLASŤ VZDELÁVANIA 

� Otvorenie magisterského študijného programu katolícka teológia dennou formou aj 
pre laikov – členov rehoľných spoločenstiev a inštitútov zasväteného života. 

� Otvorenie akreditovaného bakalárskeho študijného programu nábožensko-kultúrne 
štúdiá dennou formou. 

� Príprava a otvorenie nových študijných programov: 

o  bakalársky študijný program Riadenie cirkevných a neziskových organizácií 
o   magisterský študijný program riadenie cirkevných a neziskových 

organizácií 
o magisterský študijný program učiteľstvo predmetov náboženská výchova 

a etická výchova;  
o magisterský študijný program nábožensko-kultúrne štúdiá;  
o príprava nových študijných programov z oblasti prípravy hospicových 

pracovníkov a dobrovoľníkov, teológia zasväteného života. 
o  prezentácia Cirkvi a náboženstva v mediálnom prostredí 

� Skvalitnenie doktorandského študijného programu katolícka teológia – I. stupeň 
(licenciát) – vytvoriť lepšie možnosti pre špecializácie. 

� Reštrukturalizácia študijného programu katolícka teológia (spojený prvý a druhý 
stupeň) s cieľom dosiahnuť väčšiu kompatibilitu s bolonskou trojstupňovou 
štruktúrou vzdelávania. 

� Celoživotné vzdelávanie – Univerzita tretieho veku: Dejiny náboženstiev, Základy 
katolíckej teológie 

� Ďalšie vzdelávanie – príprava a realizácia kurzov zameraných na vzdelávanie 
a formáciu riadiacich pracovníkov v cirkevných organizáciách. 

� Implementácia čiastkových projektov vyplývajúcich z Pastoračného plánu 
Katolíckej cirkvi na roky 2007 – 2013. 

 

OBLASŤ VEDY A VÝSKUMU 

� Začať výskum prác filozofov pôsobiacich na Slovensku v medzivojnovom období 
a cez 2. svetovú vojnu. 

� Začať výskum sociálneho rozmeru preventívneho výchovného systému. 

� Úspešné ukončenie grantových projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2007 

� V rámci výziev na Národný strategický referenčný rámec 2007-2013, participovať 
na realizácii projektov, ktoré by boli začlenené do oblasti Veda, spoločnosť, 
civilizačné výzvy. 

� Predkladanie a získanie nových grantových projektov VEGA v oblasti katolíckej 
teológie. 
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� Zriadenie Inštitútu pre kostol, liturgický priestor a sakrálne umenie, ktorý by mal byť 
vedecko-výskumným pracoviskom fakulty. 

� Spolupráca s novovytvoreným Nitrianskym diecéznym múzeom v oblasti 
historického výskumu.  

� Vyvinieme úsilie pre vytvorenie čo najlepších podmienok pre vedecko–publikačnú 
činnosť pedagógov a skvalitnenie štúdia teológie.  

 
OBLASTI ZABEZPEČUJÚCE PLNENIE HLAVNÝCH ÚLOH UNIVERZITY 

OBLASŤ ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

� Intenzívnejšie využívanie spätnej väzby od študentov v procese hodnotenia 
a stimulácie pedagogickej práce vyučujúcich. 

� Zlepšenie motivácie vyučujúcich, ktorí nemajú titul PhD., v dopĺňaní kvalifikácie. 

� Postupné zavádzanie krokov vedúcich k zvyšovaniu produktivity práce. 

� Vytvorenie podmienok na stabilizáciu vyučujúcich a prevádzkových pracovníkov. 

� Zabezpečenie zdrojov pre dostatočnú finančnú motiváciu kľúčových profesií. 

� Umožnenie zdokonalenia jazykových znalostí pracovníkov fakulty v rámci možností 
zamestnávateľa. 

 
OBLASŤ SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI 

� Zlepšenie kvality bývania študentov, obnova sociálnych zariadení a modernizácia 
vybavenosti ubytovacích priestorov. 

� Rozširovanie možností športovej činnosti študentov, podpora športových podujatí 
a turnajov medzi teologickými fakultami. 

� Koordinácia a podpora kultúrneho vyžitia študentov. 

� Podporiť spoločné akcie, ktoré by prispeli k zlepšeniu spolupráce a posilneniu 
pracovného kolektívu zamestnancov fakulty. 

� Zabezpečiť možnosť pravidelného využívania športovísk pre prevádzkových 
i pedagogických zamestnancov fakulty. 

� Podpora aktivít pomáhajúcich duchovnému rozvoju zamestnancov. 

 
OBLASŤ ZAHRANIČNÝCH STYKOV 

� Nadviazanie aktívnej spolupráce s Katholisch-Theologischen Fakultät, Universität 
Wien. 

� Využitie zahraničných kontaktov pedagógov, ktorí si dopĺňali štúdium v zahraničí, 
s cieľom zabezpečiť prednášky zahraničných pedagógov pre študentov fakulty. 

 
OBLASŤ VZŤAHOV S VEREJNOSŤOU 

� Zabezpečiť prezentáciu výsledkov pedagogických a výskumných pracovníkov pre 
širšiu verejnosť s cieľom väčšieho zviditeľnenia sa fakulty. 
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� Motivovať pedagogických a výskumných pracovníkov fakulty k snahe o väčší 
prienik do printových i elektronických katolíckych médií za účelom uživotnenia 
dosiahnutých poznatkov a zároveň prezentácie konkurencieschopnosti fakulty. 

� Zviditeľňovať fakultu prostredníctvom Dní otvorených dverí, liturgických slávností, 
mládežníckych letných táborov, internetových možností a webstránok. 

� Propagácia štúdia a účasť pedagógov fakulty v masovokomunikačných 
prostriedkoch. 

� Účasť vedecko-výskumných pracovníkov fakulty v televíznych a rozhlasových 
reláciách. 

 
OBLASŤ INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ A ZDROJOV: 

� Budeme pokračovať vo vytváraní vhodných materiálno–technických podmienok pre 
skvalitnenie štúdia (aktualizovanie knižnice, počítačového vybavenia). 

� Fakultná knižnica v Bratislave: 

o pokračovať v elektronickej katalogizácii knižničného fondu; 
o pokračovať v unifikácii informačného systému a vzájomné prepojenie 

knižníc na jednotlivých pracoviskách v Bratislave, Nitre, Badíne a Žiline; 
o budovanie prepojenia slovenských teologických knižníc s možnosťou 

multidatabázového vyhľadávania; 
o zlepšovanie technického vybavenia a zvyšovanie informačnej gramotnosti 

pracovníkov knižnice; 
o rozširovať ponuku elektronických služieb počítačovej miestnosti fakultnej 

knižnice; 
o skvalitnenie vyhľadávania ohlasov v zahraničných publikáciách; 
o budovanie videotéky didaktických, dokumentárnych a hraných filmov 

o Cirkvi a náboženstve s vecnou, miestnou a mennou rešeržnou databázou; 
o vytvorenie systému využitia informačných technológií pre vedeckú prácu a 

rýchlu výmenu informácií v oblasti vedeckého výskumu; 
o rekonštrukcia, modernizácia a rozšírenie nevyhovujúcich a nedostatočných 

priestorov fakultnej knižnice; 
o reštaurácia vzácneho historického knižničného fondu vo fakultnej knižnici; 
o výmena nevyhovujúceho zariadenia fakultnej knižnice za nové. 
 

� IIKS: 

o skvalitnenie pripojenia teologického inštitútu v Badíne; 
o modernizácia aktívnych prvkov sieťovej infraštruktúry v Bratislave; 
o pokračovanie v implementácii adresárových služieb na báze slobodného 

softvéru (open source); 
o realizácia parciálnych informačných webstránok pre viaceré projekty fakulty 

a seminárov; 
o pokračovať v rozširovaní používania e-learningového systému Moodle pri 

výučbe; 
o pokračovať v rozširovaní možností využívania počítačového vybavenia 
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fakulty pre externých študentov; 
o pokračovať v migrácii pracovných staníc vybraných pracovísk na open 

source (aplikácie a aj operačné systémy); 
o implementácia novej verzie terminálových služieb pre počítačové učebne 

fakulty; 
o obnova hardvérového vybavenia niektorých pracovísk fakulty a jej súčastí; 
o implementácia nových služieb IT pre podporu pedagogického a vedeckého 

procesu, ako aj administratívneho zabezpečenia chodu fakulty. 
 

OBLASŤ ORGANIZÁCIE A RIADENIA 
� Reštrukturalizácia štruktúry zamestnancov v administratívno-hospodárskej oblasti 

so zacielením na vyššiu efektivitu práce a v synergii s ostatnými pracoviskami 
fakulty (teologickými inštitútmi). 

� Skvalitnenie práce, súčinnosti a informovanosti členov kolégia dekana. 

 

OBLASŤ FINANČNÁ 
� Vyhľadávanie využitia možností fakulty na podnikateľskú činnosť. 

� Efektívnejšie a adresnejšie využívanie sociálneho fondu so zameraním na zlepšenie 
pracovnej motivácie zamestnancov fakulty. 

� Hľadanie sponzorov a iných zdrojov financií nezávislých od štátneho rozpočtu. 

� Využívanie prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie. 

 

OBLASŤ MAJETKOVÁ 
� Zveľadiť materiálne štruktúry fakulty nevyhnutne potrebné pre skvalitnenie 

pedagogického procesu. 

� Realizácia rekonštrukcie kotolne. 

� Čiastočná rekonštrukcia budovy fakulty smerujúca k úsporám nákladov na energie – 
výmena okien, rekonštrukcia elektroinštalácie, teplovodného potrubia. 

� Zlepšenie vybavenia kancelárskych priestorov, obnova zastaralého 
a opotrebovaného nábytku. 

� Zlepšovanie a pravidelné dopĺňanie zariadenia kuchynských a stravovacích 
priestorov fakulty. 
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X. ADRESÁR AKADEMICKÝCH FUNKCIONÁROV, VEDÚCICH PRACOVNÍKOV  
A VEDÚCICH PRACOVÍSK 

 
Baláž Michal ThDr. PhD., vedúci Katedry pastorálnej teológie, Mariánske nám. 23, 

010 01  Žilina, kancelar@dcza.sk 

Farkaš Pavol prof. ThDr. PhD., vedúci Katedry biblických vied, Samova 14, 949 01 
Nitra, Pavol.Farkas@frcth.uniba.sk 

Fula Milan doc. ThDr. PhD., SDB, moderátor štúdia v Žiline, Rajecká 17, 010 01 
Žilina, tel.: 041/7241 914, fax: 041/7635 283, mifula@gmail.com 

Fronc Gašpar Mgr., predseda Akademického senátu, vedúci Katedry filozofie, 
Kapitulská 26, 814 58 Bratislava, Gaspar.Fronc@frcth.uniba.sk 

Hajdu Tibor JCDr. PhD., vedúci Katedry kánonického práva, Kapitulská 26, 814 58 
Bratislava, hajdu@abuba.sk 

Hrabovec Emília prof. Dr.phil., prodekanka pre vedeckú činnosť a medzinárodné 
vzťahy, vedúca Katedry cirkevných dejín, Kapitulská 26, 814 58 Bratislava, 
Emilia.Hrabovec@frcth.uniba.sk 

Jančovič Jozef ThDr. Ing. PhD., prodekan pre vzdelávaciu činnosť, kreditový systém 
a IIKS, Kapitulská 26, 814 58 Bratislava, 02/54432396, 
Jozef.Jancovic@frcth.uniba.sk 

Krupa Jozef prof. ThDr. PhD., vedúci Katedry dogmatickej teológie, Kapitulská 26, 
814 58 Bratislava, Jozef.Krupa@frcth.uniba.sk 

Nepšinský Vojtech doc. ThDr. PhD., vedúci Katedry liturgiky, Banská 28, 976 32 
Badín, tel. 045/533 21 22, vojtech@xaver.sk 

Reimer Tibor ThDr. PhD., vedúci Katedry katechetiky a pedagogiky, Kapitulská 26, 
814 58 Bratislava, Tibor.Reimer@frcth.uniba.sk 

Šuráb Marian doc. ThDr. PhD., dekan, Kapitulská 29, 814 58  Bratislava,  
tel/fax: 02/5443 5109, Marian.Surab@frcth.uniba.sk 

Thurzo Vladimír ThDr. Ing. PhD., vedúci Katedry morálnej teológie, Kapitulská 26, 
814 58 Bratislava, tel.: 02/5443 2396 kl. 123, Vladimir.Thurzo@frcth.uniba.sk 

Viglaš Ján ThLic. moderátor štúdia v Banskej Bystrici – Badíne, Banská 28, 976 32 
Badín, tel. 048/418 22 40, rektor@xaver.sk 

Vozár Daniel Mgr., tajomník fakulty, Kapitulská 26, 814 58 Bratislava,  
tel.+ fax: 02/5463 0095, Daniel.Vozar@frcth.uniba.sk 

Zahatlan Pavol ThDr. PhD., moderátor štúdia v Nitre, Samova 14, 949 01  Nitra, tel.: 
037/6512 827, rektorat@ksnr.sk 

Zvolenský Stanislav JCDr. PhD., veľký kancelár fakulty, Špitálska 7, 811 08  
Bratislava 1, zvolensky@abuba.sk 
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ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2010 (k 10.3.2011) 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 
 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
 
AAB01 Haľko, Jozef [UKORKCD] (100%) - Komorný, Štefan: Dóm - Katedrála sv. Martina v 

Bratislave. - Bratislava : Lúč, 2010. - 608 s. : fotogr. : 26 x 38 cm 
Recenzované 
Lit. 77 zázn. 
ISBN 978-80-7114-805-0 
Ohlasy (2): 
[o6] 2010 Matejov, Radoslav: Knižná revue, roč. 20, č. 25, 2010, s. 1 
[o6] 2011 Daniška, Jaroslav: Týždeň, roč. 8, č. 1-2, 2011, s. 77 

 
AAB02 Krupa, Jozef [UKORKDT] (100%) : Držať sa svojho vyznania : úvod do katolíckej teológie. - 

Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - 226 s. 
Lit. 194 zázn. 
ISBN 978-80-223-2718-3 

 
AAB03 Krupa, Jozef [UKORKDT] (100%) : Stvoriteľ a Oživovateľ : katolícka kreatológia a 

pneumatológia. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - 434 s. 
Lit. 78 zázn. 
ISBN 978-80-223-2840-1 

 
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 
 
ABC01 Hrabovec, Emília [UKORKCD] (100%) : Pio XI e le conseguenze pastorali dei trattati di pace 

nell´Europa centro-orientale: il caso della Cecoslovacchia e dell´Ungheria 
Lit. 104 zázn. 
In: La sollecitudine ecclesiale di Pio XI. - Citt? del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 2010. - S. 
363-395. - ISBN 978-88-209-8344-4 
Ohlasy (3): 
[o3] 2010 Mattei, Roberto de: Significato e valore della presente ricerca su Pio XI. In: La 
sollecitudine ecclesiale di Pio XI. Citt? del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 2010, S. 439 
[o3] 2010 Romanato, Gianpaolo: Bilancio conclusivo. In: La sollecitudine ecclesiale di Pio XI. 
Citt? del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 2010, S. 442 
[o5] 2010Storia e identit?. Annali Italiani on line. A cura dell´Istituto Storico dell´Insorgenza e per 
l´Identit? nazionale, www.identitanazionale.it 25.3.2010 

 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
 
ADE01 Haľko, Jozef [UKORKCD] (100%) : Hadi oltár a pozsonyi Szent Márton-dómban 

Lit. 22 zázn. 
In: Magyar Sion. - Roč. 4, č. 1 (2010), s. 133-138 
POZNÁMKA: v slovenčine - Pamiatky a múzeá. - Č. 1 (2010), s. 39-42 

 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
ADF01 Fula, Milan [UKORKFI] (100%) : Feminizmus a katolícka cirkev 

Lit. 29 zázn. 
In: Viera a život. - Roč. 20, č. 6 (2010), s. 45-53 

 
ADF02 Gavendová, Oľga [UKORKFI] (100%) : Kultúra a náboženstvo z pohľadu Ladislava Hanusa 

Lit. 7 zázn. 
In: Viera a život. - Roč. 20, č. 4 (2010), s. 53-58 

 
ADF03 Gavendová, Oľga [UKORKFI] (100%) : Novotomizmus a Ladislav Hanus 

Lit. 10 zázn. 
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In: Studia Aloisiana. - Roč. 1, č. 2 (2010), s. 5-16 
 
ADF04 Gavendová, Oľga [UKORKFI] (100%) : Podieľ práce na poľudštení človeka 

Lit. 11 zázn. 
In: Studia Aloisiana. - Roč. 1, č. 1 (2010), s. 17-28 

 
ADF05 Haľko, Jozef [UKORKCD] (100%) : Pázmaň v Dóme sv. Martina 

Lit. 27 zázn. 
In: Impulz. - Roč. 6 , č. 1 (2010), s. 48-59 

 
ADF06 Horka, Róbert (100%) : Hymnarium ambrosianum: stručný úvod do hymnografie sv. Ambróza 

Lit. 20 zázn. 
In: Duchovný pastier. - Roč. 91, č. 7 (2010), s. 351-356 

 
ADF07 Horka, Róbert (100%) : Hymnarium ambrosianum 2. Aeterne rerum Conditor 

Lit. 46 zázn. 
In: Duchovný pastier. - Roč. 91, č. 8 (2010), s. 402-411 

 
ADF08 Horka, Róbert (100%) : Hymnarium ambrosianum 3. Deus Creator omnium 

Lit. 45 zázn. 
In: Duchovný pastier. - Roč. 91, č. 9 (2010), s. 453-464 

 
ADF09 Jančovič, Jozef [UKORKBV] (100%) : Áronovskí a levitskí kňazi 

Lit. 24 zázn. 
In: Studia Biblica Slovaca. - Roč. 2, č. 1 (2010), s. 1-13 

 
ADF10 Jančovič, Jozef [UKORKBV] (100%) : Krátke dejiny Izraela. 

Lit. 12 zázn. 
In: Radosť a nádej. - Roč. Roč. 13, č. 2 (2010), s. 21-44 

 
ADF11 Jančovič, Jozef [UKORKBV] (100%) : Národ(y) v biblickej perspektíve 

Lit. 14 zázn. 
In: Impulz. - Roč. 6, č. 4 (2010), s. 55-68 

 
ADF12 Judák, Viliam [UKORKCD] (100%) : Encyklika Slovarum apostoli 25. výročie 

Lit. 31 zázn. 
In: Duchovný pastier. - Roč. 91, č. 6 (2010), s. 283-291 

 
ADF13 Krupa, Jozef [UKORKDT] (100%) : Učenie kristologickej notifikácie Kongregácie pre učenie 

viery z roku 2006 (1. časť) 
Lit. 53 zázn. 
In: Duchovný pastier. - Roč. 91, č. 5 (2010), s. 209 - 217 

 
ADF14 Krupa, Jozef [UKORKDT] (100%) : Učenie kristologickej notifikácie Kongregácie pre učenie 

viery z roku 2006 (2. časť) 
Lit. 21 zázn. 
In: Duchovný pastier. - Roč. 91, č. 5 (2010), s. 274 - 282 

 
ADF15 Slepčan, Peter [UKORKCD] (100%) : Mons. Michal Buzalka, biskup v Bratislave -1. časť 

Lit. 36 zázn. 
In: Duchovný pastier. - Roč. 91, č. 7 (2010), s. 362-368 

 
ADF16 Slepčan, Peter [UKORKCD] (100%) : Mons. Michal Buzalka, biskup v Bratislave -2. časť 

Lit. 17 zázn. 
In: Duchovný pastier. - Roč. 91, č. 9 (2010), s. 449-453 

 
ADF17 Vivoda, Michal [UKORKMT] (100%) : Pokrok a bioetika 

Lit. 36 zázn. 
In: Nové horizonty. - Roč. 4, č. 3 (2010), s. 118-122 
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ADF18 Zvara, Pavol [UKORKLI] (50%) - Skupin, Jozef: Pápežský kríž - ferula 

Lit. 32 zázn. 
In: Nové horizonty. - Roč. 4, č. 2 (2010), s. 88-91 

 
ADF19 Zvara, Pavol [UKORKLI] (100%) : Rímsky misál - kniha pre slávenie omše. Od liturgickej 

improvizácie k omšovej knihe 
Lit. 43 zázn. 
In: Nové horizonty. - Roč. 4, č. 3 (2010), s. 123-129 

 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
 
AEC01 Fula, Milan [UKORKFI] (100%) : Univerzita na ceste k integrálnemu humanizmu: inšpirácie Jána 

Kentského 
Recenzované 
Lit. 14 zázn. 
In: Rozum i wiara - intelektualne i duchowe dziedzictwo Jana Kantego. - Kęty : Wydawnictwa 
naukowe Beskidzki instytut nauk o człowieku , 2010. - S. 153-158. - ISBN 978-83-62092-16-1 

 
AEC02 Hrabovec, Emília [UKORKCD] (100%) : Der Heilige Stuhl und die Tschechoslowakei 1938-

1939 
Recenzovaný zborník 
Lit. 83 zázn. 
In: Der Heilige Stuhl in den internationalen Beziehungen (1870-1939). - München : Herbert Utz 
Verlag, 2010. - S. 333-360. - ISBN 978-3-8316-4021-8 

 
AEC03 Hrabovec, Emília [UKORKCD] (100%) : Die Slowakei, der Heilige Stuhl und die Großmächte 

1939-1945 
Recenzovaný zborník 
Lit. 81 zázn. 
In: Nation, Nationalitäten und Nationalismus im östlichen Europa. - Wien : LIT, 2010. - S. 539-562. 
- ISBN 978-3-643-50241-4 

 
AEC04 Hrabovec, Emília [UKORKCD] (100%) : Pio XI e la Cecoslovacchia: un rapporto difficile alla 

luce delle nuove fonti vaticane 
Recenzovaný zborník 
Lit. 63 zázn. 
In: Pius XI: Keywords. International Conference Milan 2009. - Münster : LIT Verlag, 2010. - S. 
339-359. - ISBN 978-3-643-90027-2 

 
AEC05 Krupa, Jozef [UKORKDT] (100%) : Zabobon jako namiastka prawdziwej religii. - (Studia i 

rozprawy ; 24) 
Recenzovaný zborník 
Lit.5 zázn. 
In: Między wiarą a zabobonem. - Szczecin : Wydawnictwo naukowe uniwersytetu szczecińskiego, 
2010. - S. 137-151. - ISBN 978-83-7241-766-4 

 
AEC06 Nepšinský, Vojtech [UKORKLI] (100%) : The service of a lector in the spirit of after-council 

directions and legislation 
Recenzovaný zborník 
Lit. 7 zázn. 
In: New Trends in Humanities and Science in the Eastern European Region. - Moscow : Academy 
of Professional Development and Re-training of Educators, 2010. - S. 141-144. - ISBN 978-5-8429-
617-9 

 
AEC07 Nepšinský, Vojtech [UKORKLI] (100%) : The service of lectorate - historical reasoning 

Recenzovaný zborník 
Lit. 9 zázn. 
In: New Trends in Humanities and Science in the Eastern European Region. - Moscow : Academy 
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of Professional Development and Re-training of Educators, 2010. - S. 207-213. - ISBN 978-5-8429-
617-9 

 
AEC08 Šuráb, Marian [UKORKPT] (100%) : Čo dnes hovoriť o Bohu z knihy prírody podľa Jozefa 

Vrableca 
Recenzovaný zborník 
Lit. 5 zázn. 
In: Wiedza w słuŜbie dobra człowieka. - Włocławek : WyŜsza Szkoła Humanistyczno-
Ekonomiczna, 2010. - S. 83-89. - ISBN 978-83-61609-09-4 

 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
 
AED01 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Sviatosti - Božie tajomstvá v ľudskom podaní 

Recenzovaný zborník 
Lit. 10 zázn. 
In: Kňaz včera a dnes. - Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2010. - S. 120-129. - 
ISBN 978-80-88937-42-5 

 
AED02 Farkaš, Pavol [UKORKBV] (100%) : Interpretácia podobenstva o nespravodlivom a 

pochválenom správcovi (Lk 16, 1-9) 
Recenzovaný zborník 
Lit. 10 zázn. 
In: Chokma : zborník pri príležitosti 60. narodenín prof. ThDr. Juraja Bándyho. - Bratislava : 
Univerzita Komenského, 2010. - S. 56-63. - ISBN 978-80-223-2893-7 

 
AED03 Grega, Ľubomír [UKORKMT] (100%) : Duchovný život duchovného 

Recenzovaný zborník 
Lit. 16 zázn. 
In: Kňaz včera a dnes. - Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2010. - S. 139-147. - 
ISBN 978-80-88937-42-5 

 
AED04 Hrabovec, Emília [UKORKCD] (100%) : Česko-Slovensko a Svätá stolica 1938-1939 

Recenzované 
Lit. 32 zázn. 
In: Rozbitie alebo rozpad? Historické reflexie zániku Česko-Slovenska. - Bratislava : Veda SAV, 
2010. - S. 33-47. - ISBN 978-80-224-1150-9 

 
AED05 Jančovič, Jozef [UKORKBV] (100%) : Mojžišov stan mimo tábora (Ex 33, 7-11) 

Recenzovaný zborník 
Lit. 27 zázn. 
In: Chokma : zborník pri príležitosti 60. narodenín prof. ThDr. Juraja Bándyho. - Bratislava : 
Univerzita Komenského, 2010. - S. 82-92. - ISBN 978-80-223-2893-7 

 
AED06 Kuric, Miroslav [UKORKFI] (100%) : Bytostná dokonalosť osoby podľa Tomáša Akvinského 

Recenzované 
Lit. 18 zázn. 
In: Problém identity osoby v stredovekej a súčasnej analytickej filozofii. - Ružomberok : VERBUM 
- vydavateľstvo KU, 2010. - S. 21-31. - ISBN 978-80-8084-612-1 

 
AED07 Štrba, Blažej [UKORKBV] (100%) : Charakteristika starozákonného kňazstva : Niektoré aspekty, 

dôležité pre novozákonného presbytera 
Recenzovaný zborník 
Lit. 12 zázn. 
In: Kňaz včera a dnes. - Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2010. - S. 18-30. - 
ISBN 978-80-88937-42-5 

 
AED08 Štrba, Blažej [UKORKBV] (100%) : Kňaz podľa radu Melchizedechovho 

Recenzovaný zborník 
Lit. 11 zázn. 
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In: Kňaz včera a dnes. - Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2010. - S. 103-117. - 
ISBN 978-80-88937-42-5 

 
AED09 Štrba, Blažej [UKORKBV] (100%) : Novozákonní presbyteri : skúmaním pojmu "presbyter" ku 

koreňom kňazskej identity 
Recenzovaný zborník 
Lit. 13 zázn. 
In: Kňaz včera a dnes. - Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2010. - S. 37-48. - 
ISBN 978-80-88937-42-5 

 
AED10 Štrba, Blažej [UKORKBV] (100%) : Text 11QMelchizedech (11Q13) 

Recenzovaný zborník 
Lit. 1 zázn. 
In: Kňaz včera a dnes. - Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2010. - S. 118-119. - 
ISBN 978-80-88937-42-5 

 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
AFD01 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Mariológia - súčasť teológie v kontexte dokumentu 

Medzinárodnej pápežskej mariánskej akadémie "Matka Pána" 
Recenzovaný zborník 
Lit. 30 zázn. 
In: Aktuálne témy súčasnej mariológie. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej 
univerzity v Ružomberku, 2010. - S. 7-14. - ISBN 978-80-8084-613-8 
[Aktuálne témy súčasnej mariológie - vedecká konferencia. Ružomberok, 18.10.2010] 

 
AFD02 Judák, Viliam [UKORKCD] (100%) : Katolícke noviny v období Slovenského štátu (1939-1945) 

Lit. 20 zázn. 
In: 160 rokov sme vaším svetlom - zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie o 
histórii a súčasnosti Katolíckych novín. - Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2010. - S. 34-44. - ISBN 
978-80-7162-822-4 

 
AFD03 Judák, Viliam [UKORKCD] (100%) : Rodina v kríze? 

In: Rodina v službe rodinám - zborník z konferencie. - Bratislava : Vyd. Michala Vaška pre HKR, 
2010. - S. 28-33. - ISBN 978-80-970372-0-8 
[Rodina v službe rodinám. Nitra, 17.10.2009] 

 
AFD04 Krupa, Jozef [UKORKDT] (100%) : Trvalé panenstvo a mariánska úcta u reformátorov a 

súčasných evanjelikov na Slovensku 
Recenzovaný zborník 
Lit. 29 zázn. 
In: Aktuálne témy súčasnej mariológie. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej 
univerzity v Ružomberku, 2010. - S. 141-150. - ISBN 978-80-8084-613-8 
[Aktuálne témy súčasnej mariológie - vedecká konferencia. Ružomberok, 18.10.2010] 

 
AFD05 Šuráb, Marian [UKORKPT] (100%) : Dnešné kultúrne tendencie a ich vplyv na religiozitu 

Lit.18 zázn. 
In: Viera a kultúra v avanjelizačnom procese. - Košice : BYZANT, 2010. - S. 46-54. - ISBN 978-
80-85581-51-5 
[Rok kresťanskej kultúry - vedecké sympózium. Michalovce, 29.5.2010] 

 
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
 
BAB01 - Bedrna, Zoltán [UKOPREPE] - Benko, Ján [UKOPRCFZ] - Bizubová, Mária [UKOPRZFG] - 

Buček, Ján [UKOPRZHG] - Černušák, Ivan [UKOPRCFZ] - Černušáková, Danica [UKOPRBBO] - 
Gálová, Eliška [UKOPRBGE] - Gbelská, Yvetta [UKOPRBMV] - Grančičová, Oľga - Holec, Peter 
- Bhatia, Ingrid [UKOPRCBI] - Krajčovič, Juraj [UKOPRBUB] - Kršková, Lucia [UKOPRBZF] - 
Lauko, Viliam [UKOPRZRG] - Machová, Zora [UKOPRZFG] - Minár, Jozef [UKOPRZFG] - 
Mistríková, Jela [UKOPRBMV] - Neščáková, Eva [UKOPRBAN] - Obernauerová,Margita 
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[UKOPRBMV] - Putala, Martin [UKOPRCOR] - Zeman, Michal [UKOPRBZF] - Krupa, Jozef 
[UKORKDT]: Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch, 
6. zv., His - Im. - 1. vyd. - Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2010.- 686 s. 
z dôvodu rozsiahlosti úplného zoznamu autorského kolektívu sa uvádzajú len zamestnanci UK 
ISBN 978-80-970350-0-6 

 
BAB02 Fula, Milan [UKORKFI] (100%) : Teodícea - myslenie na ceste k Bohu : úvod do filozofickej 

teológie. - Žilina : VŠZaSP Saleziánum, 2010. - 289 s. 
Lit. 179 zázn. 
ISBN 978-80-8074-127-3 

 
BAB03 Judák, Viliam [UKORKCD] (100%) : Na Petrovom stolci I. : krátke dejiny pápežov. - Trnava : 

Spolok svätého Vojtecha, 2010. - 238 s. 
Lit. 16 zázn. 
ISBN 978-80-7162-834-7 

 
BAB04 Judák, Viliam [UKORKCD] (100%) : Učte sa odo mňa... (Mt 11, 29). - Nitra : Kňazský seminár 

sv. Gorazda, 2010. - 319 s. 
Lit. 32 zázn. 
ISBN 978-80-89481-01-9 

 
BAB05 Judák, Viliam [UKORKCD] (100%) : Vo všedný deň nevšedne : zamyslenia. - Bratislava : 

Karmelitánske nakladateľstvo, 2010. - 205 s. 
ISBN 978-8089231-53-9 

 
BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
 
BDE01 Hrabovec, Emília [UKORKCD] (100%) : Santa Sede, il governo cecoslovacco e i partiti popolari 

slovacco e ceco 
In: Nova Historica. Rivista internazionale di storia. - Roč. 9, č. 32 (2010), s. 31-41 

 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
BDF01 Jančovič, Jozef [UKORKBV] (100%) : Divulgácia exegetických prác prof. Heribana v knihe 

Apoštol Pavol v službe evanjelia 
Lit. 9 zázn. 
In: Duchovný pastier. - Roč. 91, č. 4 (2010), s. 157-160 

 
BDF02 Judák, Viliam [UKORKCD] (100%) : Úcta k sv. Vojtechovi v dejinách slovákov a SSV 

Lit. 17 zázn. 
In: Duchovný pastier. - Roč. 91, č. 7 (2010), s. 336-340 

 
BDF03 Štrba, Blažej [UKORKBV] (100%) : Heribanov príručný lexikón biblických vied v talančine 

Lit. 6 zázn. 
In: Duchovný pastier. - Roč. 91, č. 4 (2010), s. 187-191 

 
BDF04 Zvara, Pavol [UKORKLI] (100%) : Chronica : kurzy lektorov a žalmistov I. a II. organizované 

katolíckym biblickým dielom vo Svite 
Lit. 10 zázn. 
In: Liturgia. - Roč. 20, č. 2 (2010), s. 153-155 

 
BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 
 
BEF01 Haľko, Jozef [UKORKCD] (100%) : Katolícke noviny v období nástupu socializmu 

Lit. 21 zázn. 
In: Katolícke noviny -160 rokov sme vaším svetlom. - Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2010. - S. 
49-53. - ISBN 978-80-7162-822-4 

 
BEF02 Judák, Viliam [UKORKCD] (100%) : Benediktíni, alebo kamalduli? (O pôvode sv. Svorda a 
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Beňadika) 
In: Jubilejný Almanach Nitra. - Nitra : Spolok slovenských spisovateľov, 2010. - S. 274-283. - 
ISBN 978-80-8061-411-9 

 
BEF03 Judák, Viliam [UKORKCD] (100%) : Katolícke noviny v období Slovenského štátu (1939-1945) 

Lit. 20 zázn. 
In: Katolícke noviny -160 rokov sme vaším svetlom. - Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2010. - S. 
34-44. - ISBN 978-80-7162-822-4 

 
BEF04 Judák, Viliam [UKORKCD] (100%) : Počiatky nitrianskeho biskupstva 

In: Jubilejný Almanach Nitra. - Nitra : Spolok slovenských spisovateľov, 2010. - S. 158-166. - 
ISBN 978-80-8061-411-9 

 
BEF05 Šuráb, Marian [UKORKPT] (100%) : Osobnosť kazateľa 

Lit. 32 zázn. 
In: Vernosť povolaniu služobného kňazstva. - Žilina : Rímskokatolícka cirkev diecéza Žilina, 2010. 
- S. 113-124. - ISBN 978-80-970333-3-0 

 
BEF06 Švec, Peter [UKORKDT] (100%) : Participácia kňaza na jedinom Kristovom prostredníctve 

Lit. 108 zázn. 
In: Vernosť povolaniu služobného kňazstva. - Žilina : Rímskokatolícka cirkev diecéza Žilina, 2010. 
- S. 35-48. - ISBN 978-80-970333-3-0 
Ohlasy (1): 
[o4] 2010 Štrba, Blažej: Kňaz včera a dnes. Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 
2010, S. 23 

 
DAI Dizertačné a habilitačné práce 
 
DAI01 Vivoda, Michal [UKORKMT] (100%) : Vyvolanie predčasného pôrodu ľudského plodu s 

anencefáliou vo svetle čnosti rozvážnosti. - Bratislava : [s.n.], 2010. - s. 234 
Doktorandská dizertačná práca ( philosophie doctor, PhD.) - Univerzita Komenského, Bratislava, 
2010 

 
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 
 
EDI01 Šuráb, Marian [UKORKPT] (100 %) : Marian Włosiński, Edukacja i humanizacja 

In: Jasnogórskiego apelu promieniowanie. - Włocławek : WyŜsza Szkoła Humanistyczno-
Ekonomiczna we Włocławku, 2010. - S. 153-154. - ISBN 978-83-61609-07-0 
Rec.: Edukacja i humanizacja / Włosiński, Marian. - Włocławek : WyŜsza Szkoła Humanistyczno-
Ekonomiczna we Włocławku, 2010 

 
EDI02 Šuráb, Marian [UKORKPT] (100 %) : Marian Włosiński, W pedagogicznej słuŜbie narodów 

In: Zeszyty Naukowe WSHE - Nauki Pedagogiczne. - Roč. 30, č. 9 (2010), s. 161-162 
Rec.: W pedagogicznej słuŜbie narodów / Włosiński, Marian. - Włoclawek : Wyzsza Szkoła 
Humanistyczno-Ekonomyczna we Włocławku, 2009 

 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) 
 
FAI01 - Repko, Jozef (50%) - Štrba, Blažej [UKORKBV] (50%): Kňaz včera a dnes. - Badín : Kňazský 

seminár sv. Františka Xaverského, 2010 
ISBN 978-80-88937-42-5 

 
GHG Práce zverejnené na internete 
 
GHG01 Fula, Milan [UKORKFI] (100%) : Kto bude spasený? [elektronický dokument]. - [S.l.] : [s.n.], 

2010 
Popis urobený 9.3.2011 
URL: http://www.postoy.sk/node/2408 
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GHG02 Štrba, Blažej [UKORKBV] (100%) : Spravodlivý a milosrdný Boh v Knihe Exodus [elektronický 
dokument]. - [S.l.] : [s.n.], 2010 
Popis urobený 23.11.2010 
Lit. 18 zázn. 
URL:  

 
GHG03 Štrba, Blažej [UKORKBV] (100%) : Zjavenie podľa DV 2-6 [elektronický dokument]. - [S.l.] : 

[s.n.], 2010 
Popis urobený 23.11.2010 
Lit. 10 zázn. 
URL:  

 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich 
kategórií 
 
GII01 - Hrabovec, Emília [UKORKCD] (90%): Virginia coda nunziante 

In: Nova Historica. Rivista internazionale di storia. - Roč. 9, č. 32 (2010), s. 52-62 
 
GII02 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Rozdiel medzi rehoľníkom a mníchom, pátrom a frátrom 

In: Katolícke noviny. - Roč. 125, č. 41 (2010), s. 14. 
 
GII03 Gavendová, Oľga [UKORKFI] (100%) : Bartolo Longo - apoštol ruženca 

In: Katolícke noviny. - Roč. 125, č. 40 (2010), s. 12 
 
GII04 Gavendová, Oľga [UKORKFI] (100%) : Jej najväčším darom bola dobbrota 

In: Katolícke noviny. - Roč. 125, č. 42 (2010), s. 32 
 
GII05 Gavendová, Oľga [UKORKFI] (100%) : Madagaskar je pomalý ostrov 

In: Katolícke noviny. - Roč. 125, č. 8 (2010), s. 32 
 
GII06 Gavendová, Oľga [UKORKFI] (100%) : Sr. Mária Alfonsina: Byť pravou rukou 

In: Katolícke noviny. - Roč. 125, č. 17 (2010), s. 32 
 
GII07 Grega, Ľubomír [UKORKMT] (100%) : Aká úcta k rodičom, keď nás doma ponižovali 

In: Katolícke noviny. - Roč. 125, č. 35 (2010), s. 14 
 
GII08 Grega, Ľubomír [UKORKMT] (100%) : Hriechy proti duchu Svätému sú naozaj neodpustiteľné? 

In: Katolícke noviny. - Roč. 125, č. 7 (2010), s. 14 
 
Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 78): 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (3) 
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (1) 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (19) 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (8) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (10) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (5) 
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách (5) 
BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (1) 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (4) 
BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 
(6) 
DAI Dizertačné a habilitačné práce (1) 
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (2) 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) 
(1) 
GHG Práce zverejnené na internete (3) 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 
(8) 
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Štatistika ohlasov (6): 
[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (2) 
[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (1) 
[o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (1) 
[o6] Recenzie v domácich publikáciách (2) 
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ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI S OHLASMI ZA ROK 2010 (K 10.3.2011) 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 
 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
 
AAB01 Haľko, Jozef [UKORKCD] (100%) : Arcibiskupov zápas : životná cesta Mons. RNDr. Júliusa 

Gábriša. - 1. vyd. - Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2008. - 343 s. - (Profily) 
Lit. 1236 zázn. 
ISBN 987-80-71627-43-2 
Ohlasy (1): 
[o3] 2010 Pešek, Jan: Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii. Brno : Centrum 
pro studium demokracie a kultury, 2010, S. 309 

 
AAB02 Haľko, Jozef [UKORKCD]: Ave Crux : Život a dielo biskupa Ambróza Lazíka. - 1. vyd. - Trnava 

: Spolok svätého Vojtecha, 2006. - 295 s. - (Profily) 
Lit. 22 zázn. 
ISBN 80-7162-626-0 
Ohlasy (2): 
[o3] 2010 Pešek, Jan: Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii. Brno : Centrum 
pro studium demokracie a kultury, 2010, S. 309 
[o4] 2010 Jakubčin, Pavol: Pamäť národa, roč. 6, č. 4 (2010), s. 29 

 
AAB03 Haľko, Jozef [UKORKCD] (100%) - Komorný, Štefan: Dóm - Katedrála sv. Martina v 

Bratislave. - Bratislava : Lúč, 2010. - 608 s. : fotogr. : 26 x 38 cm 
Recenzované 
Lit. 77 zázn. 
ISBN 978-80-7114-805-0 
Ohlasy (1): 
[o6] 2010 Matejov, Radoslav: Knižná revue, roč. 20, č. 25, 2010, s. 1 

 
AAB04 Haľko, Jozef [UKORKCD]: Rozbiť Cirkev. Rozkolnícka Katolícka akcia : pokus o vytvorenie 

"národnej cirkvi" v Česko-Slovensku 1949. - 1. vyd. - Bratislava : Lúč, 2004. - 256 s. - (Libri 
historiae Slovaciae ; Zv. 4) 
Lit. 246 zázn. 
ISBN 80-7114-493-2 
Ohlasy (2): 
[o4] 2010 Coranič, Jaroslav: Cirkev v okovách totalitného režimu. Prešov : Prešovská univerzita 
Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010, S. 70 
[o3] 2010 Pešek, Jan: Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii. Brno : Centrum 
pro studium demokracie a kultury, 2010, S. 308 

 
AAB05 Krupa, Jozef [UKORKDT]: Matka nášho Pána : Katolícka mariológia. - 2. dopl. vyd. - Bratislava 

: Univerzita Komenského, 2004. - 144 s. 
Lit. 94 zázn. 
ISBN 80-223-1944-9 
Ohlasy (1): 
[o4] 2010 Špánik, Ivan: Aktuálne témy súčasnej mariológie. Ružomberok : VERBUM - 
vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010, S. 32 

 
AAB06 Krupa, Jozef [UKORKDT]: Pôvodca večnej spásy : Katolícka soteriológia. - 2. dopl. vyd. - 

Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - 118 s. 
Lit. 52 zázn. 
ISBN 80-223-1945-7 
Ohlasy (1): 
[o4] 2010 Švec, Peter: Vernosť povolaniu služobného kňazstva. Žilina : Rím. katol. diecéza, 2010, 
S. 42, 43 

 
AAB07 Nepšinský, Vojtech [UKORKLI]: Liturgia na Slovensku v období Tridentského koncilu. - Badín : 
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Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 1998. - 167 s. : obrazová príloha. - (Studia theologica 
neosoliensia ; Zv. 1) 
ISBN 80-967172-3-5 
Ohlasy (1): 
[o4] 2010 Akimjak, Amantius: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, 
Roč. 10, č. 1, 2010, s. 58 

 
AAB08 Nepšinský, Vojtech [UKORKLI]: Vznik a dejiny medzinárodných eucharistických kongresov. - 

1. vyd. - Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2005. - 190 s. 
Lit. 22 zázn. 
ISBN 80-88937-18-3 
Ohlasy (1): 
[o4] 2010 Akimjak, Amantius: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, 
Roč. 10, č. 1, 2010, s. 56, 62 

 
AAB09 Šuráb, Marian [UKORKPT]: Aby nás radi počúvali : Rétorika a teória komunikácie. - Nitra : 

Kňazský seminár sv. Gorazda, 2004. - 147 s. - (Studia Theologica Nitriensia ; Zv. 2) 
Lit. 47 zázn. 
ISBN 80-88741-50-5 
Ohlasy (2): 
[o3] 2010 Włosiński, Marian: Studia Diecezji Radomskiej. Radom : Wydawnictwo Diecezji 
Radomskiej, 2009, S. 394 
[o3] 2010 Maturkanič, Patrik: Kvalita života človeka v sociálnych, medicínskych a edukačných 
aspektoch. Rijeka : Rinaz-Riječki nakladni zavod, 2010, S. 129 

 
AAB10 Šuráb, Marian [UKORKPT] (100%) : Terapeutický rozmer homílie. - Bratislava : Vydavateľstvo 

Spolku slovenských spisovateľov, 2008. - 153 s. 
Lit. 431 zázn. 
ISBN 978-80-88696-47-6 
Ohlasy (2): 
[o4] 2010 Maturkanič, Patrik: Liturgický rok v praxi. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2010, S. 
44 
[o4] 2010 Maturkanič, Patrik: Duchovný pastier, roč. 91, č. 6, 2010, s. 271 

 
AAB11 Vojtek, Štefan [UKORKMT]: Spravodlivosť, základný pilier pre rozvoj ľudskej spoločnosti : 

Aplikácia učenia Druhého vatikánskeho koncilu v Magistériu Jána Pavla II. - Nitra : Kňazský 
seminár sv. Gorazda, 2004. - 132 s. 
Lit.173 zázn. 
ISBN 80-88741-51-3 
Ohlasy (1): 
[o3] 2010 Włosiński, Marian: Edukacja i humanizacja. Włocławek : WyŜsza Szkoła 
Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2010, S. 93 

 
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 
 
ABC01 Hrabovec, Emília [UKORKCD] (100%) : Pio XI e le conseguenze pastorali dei trattati di pace 

nell´Europa centro-orientale: il caso della Cecoslovacchia e dell´Ungheria 
Lit. 104 zázn. 
In: La sollecitudine ecclesiale di Pio XI. - Citt? del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 2010. - S. 
363-395. - ISBN 978-88-209-8344-4 
Ohlasy (3): 
[o3] 2010 Mattei, Roberto de: Significato e valore della presente ricerca su Pio XI. In: La 
sollecitudine ecclesiale di Pio XI. Citt? del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 2010, S. 439 
[o3] 2010 Romanato, Gianpaolo: Bilancio conclusivo. In: La sollecitudine ecclesiale di Pio XI. 
Citt? del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 2010, S. 442 
[o5] 2010Storia e identit?. Annali Italiani on line. A cura dell´Istituto Storico dell´Insorgenza e per 
l´Identit? nazionale, www.identitanazionale.it 25.3.2010 

 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 
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ACB01 Farkaš, Pavol [UKORKBV]: Ježišova reč na vrchu. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita 

Komenského, 2001. - 134 s. 
Lit. 71 zázn. 
ISBN 80-88696-30-5 
Ohlasy (1): 
[o4] 2010 Bernáthová Bernadeta - Klobušická, Mária: Spoločnosť, kríza, rodina. Ružomberok : 
Katolícka univerzita, 2010, S. 65, 67 

 
ACB02 Farkaš, Pavol [UKORKBV]: Symbolika čísiel a farieb v Zjavení apoštola Jána. - 1. vyd. - 

Bratislava : Univerzita Komenského, 2003. - 136 s. 
Lit. 137 zázn. 
ISBN 80-88696-34-8 
Ohlasy (2): 
[o4] 2010 Štrba, Blažej: Kňaz včera a dnes. Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 
2010, S. 45 
[o4] 2010 Trstenský, František: Nové horizonty, Roč. 4, č. 3, 2010, s. 116, 117 

 
ACB03 Gavendová, Oľga [UKORKFI]: Filozofia náboženstva. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2006. - 123 s. 
Lit. 26 zázn. 
ISBN 80-223-2152-4 
Ohlasy (1): 
[o4] 2010 Rojka, Ľuboš: Kto je Boh a či vôbec jestvuje. Úvod do filozofickej teológie. Trnava : 
Dobrá kniha, 2010, S. 11 

 
ACB04 Gavendová, Oľga [UKORKFI] (100%) : Základy všeobecnej etiky. - Bratislava : Univerzita 

Komenského, 2009. - 160 s. 
recenzovaná 
Lit. 46 zázn. 
ISBN 978-80-223-2629-2 
Ohlasy (1): 
[o6] 2010 Rojka, Ľuboš: Viera a život, roč. 20, č. 1, 2010, s. 88-89 

 
ACB05 Stanček, Ľubomír [UKOEXRK] - Šuráb, Marian [UKORKPT] (50%): Rétorika dnes. - 1. vyd. - 

Ružomberok : Rektorát Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2006. - 209 s. 
Lit. 143 zázn. 
ISBN 80-8084-110-1 
Ohlasy (1): 
[o3] 2010 Włosiński, Marian: Studia Diecezji Radomskiej. Radom : Wydawnictwo Diecezji 
Radomskiej, 2009, S. 392 

 
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 
 
ADD01 Haľko, Jozef [UKORKCD] - Pešek, Jan: Kapitulný vikár Ján Dechet - symbol úsilia 

komunistického režimu v Československu o rozvrátenie katolíckej cirkvi 
Lit. 87 zázn. 
In: Historický časopis. - Roč. 54, č. 2 (2006), s. 287-304 
Ohlasy (1): 
[o3] 2010 Pešek, Jan: Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii. Brno : Centrum 
pro studium demokracie a kultury, 2010, S. 309 

 
ADD02 Haľko, Jozef [UKORKCD]: Spory o Štefana Záreczkého - k postojom a činnosti bratislavského 

kanonika 
Lit. 91 zázn. 
In: Historický časopis. - Roč. 52, č. 4 (2004), s. 673-688 
Ohlasy (1): 
[o3] 2010 Pešek, Jan: Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii. Brno : Centrum 
pro studium demokracie a kultury, 2010, S. 309 
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ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
 
ADE01 Caban, Peter [UKORKLI]: Ein ordentlicher und ausserordentlicher Eucharistiespender 

Lit. 29 zázn. 
In: Folia canonica. - č. 8 (2005), s. 229-234 
POZNÁMKA: Vyšlo aj - Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - 
Roč. 2 , č. 3 (2002), s. 261-267 
Vyšlo aj - Liturgia. - Roč. 12, č. 3 (2002), s. 343-347 
Vyšlo aj - Colloquia Theologica Ottoniana. - Roč. 3, č. 1 (2006), s. 150-156 
Ohlasy (1): 
[o4] 2010 Špánik, Ivan: Liturgia, roč. 20, č. 1, 2010, s. 74, 77 

 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
ADF01 Fula, Milan [UKORKFI]: Pastorácia rodiny ako sociálneho subjektu 

Lit. 44 zázn. 
In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 3, č. 4 (2003), s. 
369-384 
Ohlasy (1): 
[o4] 2010 Nagranová, Mária: Spoločnosť, kríza, rodina. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2010, 
S. 394 

 
ADF02 Fula, Milan [UKORKFI] (100%) : Valorizácia adekvátnej antropológie v rodinnej pastorácii na 

Slovensku 
Lit. 25 zázn. 
In: Teologický časopis. - Roč. 7, č. 1 (2009), s. 131-141 
Ohlasy (1): 
[o4] 2010 Nagranová, Mária: Spoločnosť, kríza, rodina. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2010, 
S. 397, 398 

 
ADF03 Kuric, Miroslav [UKORKFI] (100%) : K pojmu numerickej identity podľa Tomáša Akvinského 

Lit. 75 zázn. 
In: Verba Theologica. - Roč. 8, č. 1 (2009), s. 94-100 
Ohlasy (1): 
[o4] 2010 Volek, Peter: Filozofia, Roč. 65, č. 6, 2010. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2010, 
s.549 

 
ADF04 Nepšinský, Vojtech [UKORKLI] (100%) : Apoštol Pavol a Eucharistia 

Lit. 23 zázn. 
In: Liturgia. - Roč. 19, č. 2 (2009), s. 78-84 
POZNÁMKA: vyšlo aj - Témy z Druhého listu Korinťanom. - Badín : Kňazský seminár sv. 
Františka Xaverského, 2009. - S. 103-110. - ISBN 978-80-88937-37-1 
Ohlasy (1): 
[o4] 2010 Štrba, Blažej: Kňaz včera a dnes. Biblicko-teologické prednášky. Badín : Kňazský 
seminár sv. Františka Xaverského, 2010, S. 29 

 
ADF05 Vivoda, Michal [UKORKMT] (100%) : Bioetika cností 

Lit. 36 zázn. 
In: Nové horizonty. - Roč. 3, č. 3 (2009), s. 142-146 
Ohlasy (1): 
[o3] 2010 Włosiński, Marian: Edukacja i humanizacja. W łocławek : WyŜsza Szkoła 
Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2010, S. 70 

 
ADF06 Vojtek, Štefan [UKORKMT]: Súčasné smery spoločenskej komunikácie 

Lit. 31 zázn. 
In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 2, č. 1 (2002), s. 79-
88 
Ohlasy (1): 
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[o3] 2010 Włosiński, Marian: Edukacja i humanizacja. Włocławek : WyŜsza Szkoła 
Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2010, S. 71 

 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
 
AEC01 Šuráb, Marian [UKORKPT]: Zohľadnenie spoločenskej, politickej a hospodárskej situácie 

poslucháčov pri príprave homílie 
Lit. 57 zázn. 
In: Teologické korene a pastoračná činnosť Cirkvi. - Brno : Cesta, 2007. - S. 50-64. - ISBN978-80-
7295-094-2 
POZNÁMKA: Vyšlo aj - W stronę wartości. - Warszawa : Europejskie kolegium Edukacyjne w 
Warszawie, 2006. - S. 391-403. - ISBN 80-88982-25 
Ohlasy (1): 
[o4] 2010 Vojtek, Štefan: Aktuálne otázky vyučovania aociálnej náuky cirkvi na Slovensku II. 
Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2010, S. 55 

 
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
AFA01 Šuráb, Marian [UKORKPT] (100%) : Homília v kultúrnom a evanjelizačnom kontexte 

inšpirovaná učením Jána Pavla II. 
Lit. 37 zázn. 
In: Wizja pedagogiczna Jana Pawła II dla współczesnej edukacji. - Włoclawek : Wyzsza Szkoła 
Humanistyczno-Ekonomyczna we Włocławku, 2009. - S. 75-84. - ISBN 978-83-61609-02-5 
[Wizja pedagogiczna Jana Pawła II dla współczesnej edukacji - medzinárodná konferencia. 
Włoclawek, 2.4.2009] 
Ohlasy (2): 
[o3] 2010 Włosinski, Marian: Zeszyty Naukowe WSHE - Nauki Pedagogiczne, Roč. 30, č. 9, 2010, 
s. 47 
[o3] 2010 Włosiński, Marian: Edukacja i humanizacja. Włocławek : WyŜsza Szkoła 
Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2010, S. 87 

 
AFA02 Vojtek, Štefan [UKORKMT] (100%) : Wychowanie rodzinne jako warunek pedagogii człovieka 

w nauczaniu Jana Pavła II 
Lit. 33 zázn. 
In: W pedagogicznej słuŜbie narodów. - Włoclawek : Wyzsza Szkoła Humanistyczno-Ekonomyczna 
we Włocławku, 2009. - S. 239-255. - ISBN 978-83-61609-04-9 
[W pedagogicznej słuŜbie narodów - medzinárodná konferencia. Włoclawek, 16.10.2009] 
Ohlasy (3): 
[o3] 2010 Włosiński, Marian: Pedagogiczna i katechetyczna formacja człowieka. Włocławek : 
WyŜsza Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2010, S. 24 
[o3] 2010 Włosiński, Marian: Zeszyty naukowe WSHE, Tom 30, seria C zeszyt 9, 2010, s. 38 
[o3] 2010 Włosiński, Marian: Edukacja i humanizacja. Włocławek : WyŜsza Szkoła 
Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2010, S. 91 

 
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
AFB01 Vojtek, Štefan [UKORKMT] (100%) : Chudoba ako narušujúci faktor dôstojnosti ľudskej osoby 

v magistériu Jána Pavla II. 
Lit. 40 zázn. 
In: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet - Chudoba. - Poprad : Katolícka univerzita v 
Ružomberku, Pedagogická fakulta, 2009. - S. 263-273. - ISBN 978-80-8084-459-2 
[Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet - Chudoba, Reflexie cez prizmu sociálnej náuky 
Cirkvi, spoločenských a ekonomických vied - konferencia s medzinárodnou účasťou. Poprad, 
26.03.2009] 
Ohlasy (1): 
[o3] 2010 Włosiński, Marian: Edukacja i humanizacja. Włocławek : WyŜsza Szkoła 
Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2010, S. 100 

 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
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AFC01 Adam, Anton [UKORKDT]: Wspólczesna teologia na Slowacji 

Práca bola uverejnená aj v zborníku Wieksi i mniejsi prorocy Europy Šrodkowo - Wschodniej XX 
wieku 
Lit. 14 zázn. 
In: Teologia w Polsce. - Roč. 20, č. 68-69 (2002), s. 15-19 
[Wspólczesna Teologia Europy Srodkowej i Wschodniej. Lublin, 30.11-1.12.2001] 
Ohlasy (1): 
[o3] 2010 Moricová, Jana: Theologie im Osten Europas seit 1989. Berlin : Lit Verlag Dr. W. Hopf, 
2009, S. 54 

 
AFC02 Šuráb, Marian [UKORKPT] (100%) : Čo nám chcel pápež povedať. Ťažiskové témy príhovorov 

Jána Pavla II. počas jeho návštev Slovenska 
Lit. 22 zázn. 
In: Jan Paweł II. orędownik prawdy i nadziei. - Włocławek : Wyzsza Szkoła Humanistyczno-
Ekonomyczna we Włocławku, 2008. - S. 55-70. - ISBN 978-83-61609-00-1 
[Jan Paweł II. orędovnik prawdy i nadziei. Włocławek, 7.10.2008] 
Ohlasy (3): 
[o3] 2010 Włosiński, Marian: Edukacja i humanizacja. Włocławek : WyŜsza Szkoła 
Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2010, S. 93 
[o3] 2010 Włosiński, Marian: Pedagogiczna i katechetyczna formacja człowieka. Włocławek : 
WyŜsza Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2010, S. 28 
[o4] 2010 Vojtek, Štefan: Sociálne uplatnenie a kresťanské zásady. Tišnov : SURSUM, 2010, S. 
163 

 
AFC03 Šuráb, Marian [UKORKPT] (100%) : Život v slobode a v pravde 

Lit. 23 zázn. 
In: W pedagogicznej słuŜbie narodów. - Włoclawek : Wyzsza Szkoła Humanistyczno-Ekonomyczna 
we Włocławku, 2009. - S. 135-142. - ISBN 978-83-61609-04-9 
[W pedagogicznej słuŜbie narodów - medzinárodná konferencia. Włoclawek, 16.10.2009] 
Ohlasy (1): 
[o3] 2010 Włosiński, Marian: Jasnogórskiego apelu promieniowanie. Włocławek : WyŜsza Szkoła 
Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2010, S. 137 

 
AFC04 Vivoda, Michal [UKORKMT] (100%) : Cnosti a výchova 

Lit. 40 zázn. 
In: W pedagogicznej słuŜbie narodów. - Włoclawek : Wyzsza Szkoła Humanistyczno-Ekonomyczna 
we Włocławku, 2009. - S. 205-220. - ISBN 978-83-61609-04-9 
[W pedagogicznej słuŜbie narodów - medzinárodná konferencia. Włoclawek, 16.10.2009] 
Ohlasy (2): 
[o3] 2010 Włosiński, Marian: Pedagogiczna i katechetyczna formacja człowieka. Włocławek : 
WyŜsza Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2010, S. 24 
[o3] 2010 Włosiński, Marian: Edukacja i humanizacja. Włocławek : WyŜsza Szkoła 
Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2010, S. 77 

 
AFC05 Vojtek, Štefan [UKORKMT] (100%) : Wychowanie w rodzinie jako słuŜba przysłości kościoła i 

świata w nauczaniu Jana Pawła II 
Lit. 36 zázn. 
In: Wizja pedagogiczna Jana Pawła II dla współczesnej edukacji. - Włoclawek : Wyzsza Szkoła 
Humanistyczno-Ekonomyczna we Włocławku, 2009. - S. 217-230. - ISBN 978-83-61609-02-5 
[Wizja pedagogiczna Jana Pawła II dla współczesnej edukacji - medzinárodná konferencia. 
Włoclawek, 2.4.2009] 
Ohlasy (2): 
[o3] 2010 Włosiński, Marian: Edukacja i humanizacja. Włocławek : WyŜsza Szkoła 
Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2010, S. 96 
[o3] 2010 Włosiński, Marian: Zeszyty naukowe WSHE, Tom 30, seria C zeszyt 9, 2010, s. 43 

 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 



Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave           Príloha 

 113

AFD01 Farkaš, Pavol [UKORKBV]: Antropologická symbolika odevu v biblických textoch ako prejav 
morálnej dispozície človeka = The anthropological symbolics of clothing in the biblical texts as a 
phenomenon of human´s moral disposition 
Recenzovaný zborník 
Lit. 16 zázn. 
In: Acta Moralia Tyrnaviensia 1. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2006. - S. 154-
160. - ISBN 80-8082-103-8 
[Ľudská sloboda, hodnoty, cnosti, vzťahy. Medzinárodná konferencia. Trnava, 20.10.2006] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2010 Sarka, Róbert: Rozmer, roč. 13, č. 4, 2010, s. 33 

 
AFD02 Fula, Milan [UKORKFI]: Antropologický základ rodiny podľa Jána Pavla II. 

Lit. 15 zázn. 
In: Rodina v súčasnom svete. - Trnava : Dobrá kniha, 2005. - S. 19-25. - ISBN 80-7141-506-5 
[Rodina v súčasnom svete. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 25.-26.11.2005] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2010 Jakóczy, Ladislav: Spoločnosť, kríza, rodina. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2010, 
S. 244 

 
AFD03 Fula, Milan [UKORKFI]: Ľudská osoba, kríza jej identity a cesty k riešeniu 

Lit. 27 zázn. 
In: Hodnotové aspekty súčasného sveta. - Bratislava : Iris, 2003. - S. 371-379. - ISBN 80-89018-57-
2 
[Hodnotové aspekty súčasného sveta. Interdisciplinárna vedecká konferencia. Nitra, 18.-19.9.2003] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2010 Rajský, Andrej: Saleziánsky preventívny systém edukácie. Trnava : Trnavská univerzita, 
2009, S. 34 

 
AFD04 Šuráb, Marian [UKORKPT] (100%) : Spiritualita kazateľa podľa exhortácie Pastores dabo vobis 

Lit. 25 zázn. 
In: Špecifickosť edukácie v kontexte Pastores dabo vobis. - Bratislava - Nitra : Univerzita 
Komenského v Bratislave, RKCMBF - Kňazský seminár sv. Gorazda, 2007. - S. 127-133. - ISBN 
978-80-88696-52-0 
[Špecifickosť edukácie v kontexte Pastores dabo vobis - vedecká konferencia. Nitra, 18.10.2007] 
Ohlasy (1): 
[o3] 2010 Włosiński, Marian: Edukacja i humanizacja. Włocławek : WyŜsza Szkoła 
Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2010, S. 90 

 
AFD05 Vojtek, Štefan [UKORKMT]: Úloha rodičov pri formovaní sociálnych čností v živote človeka 

Recenzovaný zborník 
Lit. 19 zázn. 
In: Špecifické aspekty edukácie človeka. - Nitra : Univerzita Komenského v Bratislave 
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta - Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre. - S. 
94-112. - ISBN 80-88741-68-8 
[Špecifické aspekty edukácie človeka. Nitra, 26.10.2006] 
Ohlasy (1): 
[o3] 2010 Włosiński, Marian: Edukacja i humanizacja. Włocławek : WyŜsza Szkoła 
Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2010, S. 88 

 
BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
 
BAA01 Judák, Viliam [UKORKCD] (100%) - Valentová, Alena: Postní a Velikonoční zamyšlení. - 

Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2009. - 127 s. 
ISBN 978-80-7195-114-8 
POZNÁMKA: v slov. - Bratislava : Karmelitánske nakladateľstvo, 2009 . - 978-80-89231-15-7 
Ohlasy (1): 
[o3] 2010 Maturkanič, Patrik: 5x člověk. Pět pohledů na život člověka. České Budějovice : 
Nakladatelství JIH, 2010, S. 47, 54 
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BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
 
BAB01 - Vragaš, Štefan [UKORKMT] (19,5%) - Bošmanský, Karol [UKORKPT] (27%) - Chovanec, 

Marián [UKORKDT] (11%) - Krupa, Jozef [UKORKDT] (18%) - Vnuk, František (24,5%): 
Teologický a náboženský slovník : 2. diel L - Ž. - 1. vyd. - Trnava : Spolok svätéhoVojtecha, 2008. 
- 439 s. 
ISBN 978-80-7162-734-0 
Ohlasy (1): 
[o4] 2010 Švec, Peter: Vernosť povolaniu služobného kňazstva. Žilina : Rím. katol. diecéza, 2010, 
S. 35 

 
BAB02 Krupa, Jozef [UKORKDT]: Ochrana zvereného pokladu. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita 

Komenského, 1999. - 196 s. 
Lit. 156 zázn. 
ISBN 80-88696-20-8 
Ohlasy (1): 
[o4] 2010 Stromček, Ladislav: Cirkev ako communio - náčrt ekleziológie Josepha Ratzingera. Žilina 
: Inštitút Communio, 2010, S. 112 

 
BAB03 Šuráb, Marian [UKORKPT]: Radosť z rozprávania. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2004. 

- 206 s. 
ISBN 80-88741-54-8 
Ohlasy (2): 
[o3] 2010 Maturkanič, Patrik: 5 x člověk. České Budějovice : Nakladatelství JIH, 2010, S. 49 
[o3] 2010 Maturkanič, Patrik: Svátosti. Viditelná znamení neviditelné skutečnosti spásy?. Praha : 
Evropské vzdělávací centrum, 2010, S. 51-52 

 
BAB04 Vrablec, Jozef [UKORKPT] (50%) - Šuráb, Marian [UKORKPT] (50%): Hlásaj slovo : Homílie 

- rok A. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999. - 281 s. 
ISBN 80-7165 -188-5 
Ohlasy (1): 
[o4] 2010 Krupa, Jozef: Między wiarą a zabobonem. Szczecin : Wydawnictwo naukowe 
uniwersytetu szczecińskiego, 2010, S. 145 

 
BCI Skriptá a učebné texty 
 
BCI01 Krupa, Jozef [UKORKDT]: Sviatosti kresťanskej iniciácie : Krst - Birmovanie - Eucharistia. - 1. 

vyd. - Bratislava : Oto Németh, 2000. - 223 s. 
Lit. 77 zázn. 
ISBN 80-88949-10-6 
Ohlasy (1): 
[o4] 2010 Stromček, Ladislav: Cirkev ako communio - náčrt ekleziológie Josepha Ratzingera. Žilina 
: Inštitút Communio, 2010, S. 105 

 
BCI02 Nepšinský, Vojtech [UKORKLI]: Eucharistická úcta mimo svätej omše. - 1. vyd. - Badín : 

Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2005. - 212 s. - (Studia theologica neosoliensia ; Zv. 9) 
Celý text publikácie rozpísaný na dni od 5.9 do 13.9. 2005 v rámci Tretieho celoslovenského 
eucharistického kongresu na internete 
Lit. 57 zázn. 
ISBN 80-88937-19-1 
URL: http://www.kbs.sk/?cid=1125906617 
POZNÁMKA: Vyšlo aj - Liturgia. - Roč. 18, č. 2 (2008), s. 73-102 
Ohlasy (2): 
[o4] 2010 Akimjak, Amantius: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, 
Roč. 10, č. 1, 2010, s. 57, 60 
[o4] 2010 Grega, Ľubomír: Kňaz včera a dnes. Biblicko-teologické prednášky. Badín : Kňazský 
seminár sv. Františka Xaverského, 2010, S. 142 

 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
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BDF01 Adam, Anton [UKORKDT] (100%) : Mariánska úcta v živote a poslaní kňaza 

Lit. 32 zázn. 
In: Duchovný pastier. - Roč. 90, č. 6 (2009), s. 272-278 
Ohlasy (1): 
[o4] 2010 Barta, Jaroslav: Duchovný pastier, roč. 91, č. 3 (2010), s.115 

 
BDF02 Nepšinský, Vojtech [UKORKLI] (100%) : Štyridsiaty deviaty medzinárodný Eucharistický 

kongres Kanada - Québec (5. časť) 
Lit. 15 zázn. 
In: Duchovný pastier. - Roč. 89, č. 1 (2008), s. 23-27 
Ohlasy (1): 
[o4] 2010 Akimjak, Amantius: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, 
Roč. 10, č. 1, 2010, s. 61 

 
BDF03 Nepšinský, Vojtech [UKORKLI] (100%) : Štyridsiaty deviaty medzinárodný Eucharistický 

kongres Kanada - Québec (6. časť) 
Lit. 19 zázn. 
In: Duchovný pastier. - Roč. 89, č. 2 (2008), s. 84-90 
Ohlasy (1): 
[o4] 2010 Akimjak, Amantius: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, 
Roč. 10, č. 1, 2010, s. 61 

 
BDF04 Nepšinský, Vojtech [UKORKLI] (100%) : Štyridsiaty deviaty medzinárodný Eucharistický 

kongres Kanada - Québec (7. časť) 
Lit. 20 zázn. 
In: Duchovný pastier. - Roč. 89, č. 3 (2008), s. 124-129 
Ohlasy (1): 
[o4] 2010 Akimjak, Amantius: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, 
Roč. 10, č. 1, 2010, s. 61 

 
BDF05 Nepšinský, Vojtech [UKORKLI] (100%) : Štyridsiaty deviaty medzinárodný Eucharistický 

kongres Kanada - Québec (10. časť) 
Lit. 13 zázn. 
In: Duchovný pastier. - Roč. 89, č. 8 (2008), s. 478-483 
Ohlasy (1): 
[o4] 2010 Akimjak, Amantius: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, 
Roč. 10, č. 1, 2010, s. 62 

 
BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 
 
BEF01 Fula, Milan [UKORKFI]: Vzájomnosť muža a ženy 

Lit. 35 zázn. 
In: Úloha otca a matky v rodine. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné 
rodičovstvo, 2003. - S. 65-80. - ISBN 80-968891-0-9 
[Úloha otca a matky v rodine. Bratislava, máj 2003] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2010 Tirpák, Peter: Spoločnosť, kríza, rodina. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2010, S. 
486 

 
BEF02 Gavendová, Oľga [UKORKFI] (100%) : Aj pre filozofov dúfať znamená veriť 

Lit. 14 zázn. 
In: Primát Petrovho nástupcu v tajomstve Cirkvi. - Bratislava : Lúč, 2008. - S. 181-194. - ISBN 
978-80-7114-712-1 
[Primát Petrovho nástupcu v tajomstve Cirkvi - sympózium dogmatickej teológie. Bratislava, 
16.4.2008] 
Ohlasy (1): 
[o4] 2010 Chabada, Milan: Antická demokracia a sloboda a súčasnosť. Bratislava : Univerzita 
Komenského, 2010, S. 228, 235 
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BEF03 Nepšinský, Vojtech [UKORKLI]: Procesio 

In: Celoslovenský liturgický deň. - Bratislava : Slovenská liturgická komisia, 1992. - S. 18-19 
[Celoslovenský liturgický deň. Šaštín, 23.9.1992] 
POZNÁMKA: vyšlo aj - Liturgia. - Roč. 3, č. 1 (1993), s. 64-67 
Ohlasy (1): 
[o4] 2010 Akimjak, Amantius: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, 
Roč. 10, č. 1, 2010, s. 60 

 
BEF04 Švec, Peter [UKORKDT] (100%) : Participácia kňaza na jedinom Kristovom prostredníctve 

Lit. 108 zázn. 
In: Vernosť povolaniu služobného kňazstva. - Žilina : Rímskokatolícka cirkev diecéza Žilina, 2010. 
- S. 35-48. - ISBN 978-80-970333-3-0 
Ohlasy (1): 
[o4] 2010 Štrba, Blažej: Kňaz včera a dnes. Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 
2010, S. 23 

 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich 
kategórií 
 
GII01 Nepšinský, Vojtech [UKORKLI] (100%) : Bude sa konať 49. Medzinárodný eucharistický kongres 

v Kanade 
In: Liturgia. - Roč. 18, č. 1 (2008), s. 12-16 
Ohlasy (1): 
[o4] 2010 Akimjak, Amantius: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, 
Roč. 10, č. 1, 2010, s. 62 

 
GII02 Nepšinský, Vojtech [UKORKLI] (100%) : Medzinárodné teologické sympózium o Eucharistii 

Québec, Kanada, 11. 13.jún 2008 
In: Liturgia. - Roč. 18, č. 3 (2008), s. 166-171 
Ohlasy (1): 
[o4] 2010 Akimjak, Amantius: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, 
Roč. 10, č. 1, 2010, s. 62 

 
GII03 Nepšinský, Vojtech [UKORKLI]: 48. medzinárodný eucharistický kongres Mexico - Guadalajara : 

sympózium 
Lit. 4 zázn. 
In: Liturgia. - Roč. 14, č. 4 (2004), s. 398-403 
POZNÁMKA: Vyšlo aj v pol. - Wspólczesne trendy w badaniach naukovych. - Sandomierz : 
Instytut Teologiczny im B. Wincentego Kadluba w Sandomierzu, 2006. - S. 52-58. - ISBN 83-
917225-6-2 
Ohlasy (1): 
[o4] 2010 Akimjak, Amantius: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, 
Roč. 10, č. 1, 2010, s. 62 
 
Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 59): 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (11) 
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (5) 
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (2) 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (1) 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (6) 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1) 
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (2) 
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1) 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (5) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (5) 
BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) 
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách (4) 
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BCI Skriptá a učebné texty (2) 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (5) 
BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 
(4) 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 
(3) 
 
Štatistika ohlasov (75): 
[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (32) 
[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (40) 
[o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (1) 
[o6] Recenzie v domácich publikáciách (2) 
 

 


