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Pohľadom rektora

Časopis ako písomné mé-
dium zachytávajúce chro-
nológiu udalostí v živo-
te, „časopis či zapisu júci 
v čase“ je výrazom fungo-
vania jeho inštitúcie a pro-
striedkom komunikácie ko-
munity ľudí, ktorí v nej žijú 
a pracujú. 
Čo sme teda prežívali 
v týchto ostatných týž-
dňoch, čo si môžeme zapí-
sať? Je vám to známe...
Obhajoby prác a skúšky, 
promó cie, odvolania, ale aj 
projekty, granty, dolaďova-

nie študij ných programov, zá verečné hodnotenia a sprá-
vy. Na fakulty i univerzitu zavítalo viacero významných 
hostí, ale aj audity ministerstiev. Konala sa u nás rektor-
ská konferencia a vedecké konferencie na medzinárodnej 
úrovni. Život na univerzite plynul bez extrémnych udalos-
tí, ale o to intenzívnejšie. A to aj navonok. Hlásili sa navyše 
aj zmeny v štátnej školskej politike a veľa o nich počúva-
me; výrazom toho je pripravovaná novela zákona o vyso-
kých školách, ktorú podrobne pripomienkujeme v rámci 
Slovenskej rektorskej konferencie a ďalších akademic-
kých zoskupení. Popri každodenných povinnostiach stále 
viac tých mimoriadnych a nových.
Patrí sa mi poďakovať všetkým milým kolegyniam a vá-
ženým kolegom na univerzite i na fakultách – mám ich 
menovite všetkých na mysli, ale nedá sa v tomto prie store 
uvádzať ich – za to, že sa usilujú v podmienkach, ktoré 
by sme si želali stále zlepšiť, a usilujeme sa hľadať na to 
riešenia, prinášať cenné ovocie svojich vedeckých a pe-
dagogických, ale aj výchovných skúseností. Stretneme 
sa na pripomienke dvadsiateho výročia obnovenia našej 
univerzity v októbri. Bude to o uvedomení si, že čas ply-
nie a treba ho dobre využiť. Dobre využiť čas zna mená 
vložiť všetko pozitívne, čo v nás je, do služby dru hým 
ľuďom a prijať dobre a bez znechutenia to, čo nemož-
no zmeniť; jednoducho povedať si: nie je to ideálne ani 
ľahké, ale stojí to za to. K šťastiu sa vraj ide naokolo, cez 
druhých. Nuž, niekedy to tak nevyzerá, ale stavil by som 
sa, že je to tak, keď sa zamyslím. A ak je to tak, tak náma-
ha ľudí vo vede a pedagogike vynaložená počas dlhých 
dvadsiatich rokov patrí do tejto peknej kategórie hodnôt 
bez akýchkoľvek pochybností.

V ostatných dňoch nám svitlo svetlo na dobudovanie 
internátu, máme nové akreditačné výsledky a ako dú- 
fame aj určitú finančnú stabilitu a perspektívu rozvoja. 
Musíme však byť pozorní a mať na mysli stále všetky tri 
komponenty našej koncepcie: hodnoty, kvalitu i hospo-
dárenie. V koncepcii na nasledujúce štyri roky sme prvý 
komponent postavili ako opozitum relativizmu v našich 
východiskách, druhý ako požiadavku zdravého rozumu, 
poctivosti a európskej i slovenskej vynaliezavosti vo vede 
a pedagogike a tretí ako pozorný odhad situácie, rozum-
né výdavky a nachádzanie vhodných zdrojov príjmov. 
Všetko toto je o ľudskej dôstojnosti; nás – učiteľov, za-
mestnancov, študentov. Myslím, že na ňu treba myslieť 
pri všetkom, a tak konať premyslene – s nohami na zemi 
a hlavou v nebi, či inak povedané, ak si popletieme prvý 
gombík, ťažko sa správne pozapíname.
Máte v rukách časopis pripravený v dobrej vôli. Želal by 
som si, aby ste ho vnímali ako pozitívny a príjemný po-
kus o kontakt v čase všeobecnej spoločenskej rezignácie 
a chla du vzťahov; mohol by byť jedným z tých stretnutí, 
ktoré nás tešia.

Marek Šmid, rektor 
Trnavskej univerzity v Trnave
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Na pulze univerzity...

Trnavská univerzita uzatvorila zmluvy o spolupráci
Dňa 24. apríla 2012 v Smoleniciach podpí- 
sali rektor Trnavskej univerzity v Trnave 
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., a rek- 
tor Univerzity sv. Cyrila a Metoda Dr. h. c. doc. 
Ing. Jozef Matúš, CSc., Memorandum o spo-
lupráci. Základom partnerského vzťahu podľa 
podpísaného memoranda je  vzájomné rešpek-
tovanie sa  a úcta, spolupráca s kresťanskými 
cirkvami v Trnave a okolí, ako aj podpora  roz-
voja vzdelanosti a vedeckej základne v celom 
regióne.
Obe univerzity považujú za vzájomne výhodné 
rozšíriť svoju spoluprácu napr. v oblasti spoloč-
ných výskumných aktivít, podpory Univerzit-
ného pastoračného centra sv. Stanislava Kostku, využívania knižničných fondov, koordinácie mobilitných 
programov. Na slávnostnom akte podpísania sa okrem predstaviteľov univerzít zúčastnil zástupca mesta 
Trnava Ing. Pavol Tomašovič, ktorý prezentoval možnosti  podpory študentského života z pohľadu mesta.

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., a kaplán UPeCe Mgr. 
Adrián Čontofalský SJ, podpísali  „Zmluvu o spolupráci medzi Trnavskou univerzitou v Trnave 
a Univerzitným pastoračným centrom svätého Stanislava Kostku v Trnave“, ktorou dohodli podmienky a pra-
vidlá vzájomnej spolupráce pri činnosti univerzitného pastoračného centra. 

Medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a Univerzitným inštitútom SOPHIA v talianskom Loppiane bolo podpí-
sané Memorandum o spolupráci s cieľom podpory akademických a kultúrnych vzťahov. Spolupráca zahŕňa 
vzdelávacie, vedecké a výskumné aktivity, mobility pedagógov, študentov a administratívnych pracovníkov.

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., viedol delegáciu Trnavskej univer-
zity v Trnave do Bosny a Hercegoviny 
s cieľom rozšíriť zahraničnú spoluprá-
cu podpisom rámcovej zmluvy o  vzá-
jomnej spolupráci medzi Trnavskou 
univerzitou a Univerzitou v Banja Luke 
a Trnavskou univerzitou  a Univerzitou 
v Sarajeve. Obsah zmlúv je zameraný 
na štyri základné okruhy: výmena štu-
dentov, výmena profesorov, účasť na 
konferenciách a spoločné projekty. Uza-
tvorením rámcových zmlúv sa otvára 
možnosť fakultám Trnavskej univerzity 
uzatvoriť konkrétne zmluvy o spolupráci 
s fakultami  rovnakého zamerania, ktoré 
sa nachádzajú na partnerských univer-
zitách. Po podpise rámcových zmlúv 
boli podpísané vykonávacie zmluvy me-
dzi Fakultou zdravotníctva a sociálnej 
práce TU a partnerskými fakultami le-
kárskych a zdravotníckych vied v Banja 
Luke a v Sarajeve. V Banja Luke majú záujem rozvinúť najmä mobility učiteľov a profesorov, spolupracovať 
vo výskume, najmä v oblasti verejného zdravotníctva a ošetrovateľstva a zapojiť sa do projektu rozvoja 
vzdelávania vo verejnom zdravotníctve za podpory TEMPUS či Višegrádskeho fondu. V Sarajeve prejavili 
záujem o ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo, najmä v oblasti mobilít učiteľov a študentov. Obidve strany 
začnú s prípravou projektu.
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Vynikajúce umiestnenie Trnavskej univerzity 

Spoločnosť Cybermetrics Lab, patriaca najväčšej ve-
rejnej výskumnej inštitúcii v Španielsku – CSIC, pub-
likovala ranking svetových univerzít „Ranking Webo-
metrics Ranking of World Universities“ (http://www.
webometrics.info/top12000.asp?offset=450), ktorý je 
zhodnotením univerzít z celého sveta. Hodnotenia sú 
zverejnené aj podľa jednotlivých štátov http://www.
webometrics.info/rank_by_country.asp?country=sk.
Medzi sledované položky okrem údajov uverejnených 
na webových stránkach inštitúcií a publikovaných 
v elektronických časopisoch, patrí aj vedecká, ekono-
mická, sociálna a kultúrna činnosť vzdelávacej inšti-
túcie. Z hodnotenia slovenských vysokých škôl vyplý-
va, že Trnavská univerzita v Trnave sa umiestnila na 6. 
mieste spomedzi všetkých slovenských vysokých škôl.

Návšteva veľvyslanca Indickej republiky na 
Trnavskej univerzite 

Dňa 19. apríla 2012 navštívil Trnavskú univerzitu 

veľvyslanec Indickej republiky na Slovensku J. E. 
Rajiva Misra. Na oficiálnom stretnutí s rektorom Tr-
navskej univerzity prof. doc. JUDr. Marekom Šmidom 
PhD., prerokovali možnosti sprostredkovania spolu-
práce v oblasti vedy a vzdelávania s indickými inšti-
túciami. Ďalšou časťou programu pána veľvyslanca 
bola prednáška  na tému: Historické, súčasné a per-
spektívne vzťahy Slovenska a Indie, ktorej sa zúčast-
nil veľký počet študentov a prebehla živá diskusia.

Trnavská univerzita bola hostiteľom  
Slovenskej rektorskej konferencie 

V dňoch 31. 5. a 1. 6. 2012 sa na pôde Trnavskej 
univerzity v Trnave konalo 61. zasadnutie Slovenskej 
rektorskej konferencie. Na rokovaní sa zúčastnil aj 
minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky Dušan Čaplovič, ktorý s rektormi a rektor-
kami vysokých škôl hovoril o Programovom vyhlá-
sení Vlády Slovenskej republiky pre oblasti vysoké 
školstvo, veda a výskum a o aktuálnom stave vyso-
kého školstva na Slovensku. V diskusii s ministrom 
školstva, ale aj s generálnou riaditeľkou Agentúry 
pre štrukturálne fondy predstavitelia vysokých škôl 
hovorili o problémoch, ktorým vysoké školy čelia pri 
čerpaní štrukturálnych fondov a problematike verej-
ného obstarávania. SRK okrem iného informovala 
ministra Dušana Čaploviča o potrebe vytvoriť štatút 
univerzitných nemocníc. Na zasadnutí Slovenskej 
rektorskej konferencie sa konali aj voľby prezidenta 
a viceprezidentov Slovenskej rektorskej konferencie 
pre nové funkčné obdobie. Za prezidenta Slovenskej 
rektorskej konferencie bol zvolený prof. RNDr. Libor 
Vozár, CSc., doterajší prezident a rektor Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre.

Udelené univerzitné granty

V polovici mesiaca mája 2012 bola v zmysle Smer-
nice rektora č. 7/2007 „Zásady udeľovania Grantov 
Trnavskej univerzity v Trnave“ zverejnená výzva na 
podávanie vedeckých projektov. Zmyslom výzvy bolo 
podporiť najmä mladých vedeckých a umeleckých 
pracovníkov do 35 rokov zameraných na tvorbu a vy-
danie publikácií kategórie „A“, vrátane elektronických 
publikácií a monografií. Grantová komisia Trnavskej 
univerzity v Trnave posudzovala desať podaných ve-
deckých projektov a grant Trnavskej univerzity v Trna-
ve na rok 2012 priznala uvedeným projektom v nasle-
dovnej výške:
Monografie:
Gaston Bachelard a filozofia pohľadu (700 €), Osobnost-
né charakteristiky manažéra v kontexte  sociálnej kom-
petencie (700 €), Rodová portrétna galéria Pálffyovcov 
na Červenom Kameni. Obdobie prvých troch generácií v 
16. – 17. storočí (960 €)
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Zahraničné monografie: 
Vývoj šľachty na Spiši do začiatku 14. storočia (1000 €), 
Vedecký pokrok ako filozofický problém (700 €)
Odborné články v karentovaných časopisoch: 
Neformálna  edukácia  v  detských  a  mládežníckych 
organizáciách (840 €)
Vedecká práca v zahraničnom karentovanom časo-
pise: 
Analýza  vývoja  úmrtnosti  na  ischemickú  choro-
bu  srdca  na  Slovensku  v  rokoch  1993  až  2008  po-
mocou  modelu  IMPACT  (1400  €),  Fenotypová 
a  genotypová  analýza  transferailnej  rezistencie 
u gramnegatívnych baktérií  izolovaných z hemokultúr 
na Slovensku (1800 €)

Z podujatí Univerzitnej knižnice

Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity v Trnave zor-
ganizovala prednášku známeho českého publicistu, 

novinára a spisovateľa Karla Hvížďalu s názvom Pas-
ce súčasnej česko-slovenskej žurnalistiky. Náš hosť vo 
svojom výklade predstavil historické súvislosti žurna-
listiky v kontexte súčasných nezávislých médií, ktoré 
by mali formovať nezávislú verejnú mienku a ktoré by 
mali byť jednou z podmienok demokracie v spoloč-
nosti. Prednáška sa spolu s výstavou kníh vydava-
teľstva Portál konala v študovni univerzitnej knižnice 
25. apríla 2012.

Osud ľudí trpiacich nám nie je ľahostajný

O tom, že nám nie je ľahostajný osud ľudí trpia-
cich v dôsledku prírodných katastrof či vojnových 
konfliktov, dokazuje podujatie, ktoré pripravila uni-
verzitná knižnica v spolupráci s Občianskym zdru-
žením Človek v ohrození a Fakultou zdravotníctva 
a sociálnej práce Trnavskej univerzity s názvom 
Rozvojová spolupráca a jej konkrétne podoby, 
ktoré sa uskutoč-
nilo v študovni uni-
verzitnej knižnice 
2. mája 2012.

Na novú dimenziu 
knihovníckej pro- 
fes ie  upozor-
n i l  odborný se-
minár a workshop 
Možnosti využitia 
biblioterapie v práci s používateľmi knižnice, ktorý sa 
konal v aule Pazmaneum 29. mája 2012. Organizátor-
mi seminára bola Knižnica Juraja Fándlyho, Univer-
zitná knižnica Trnavskej univerzity, Krajská pobočka 
Spolku slovenských knihovníkov a Slovenská asociá-
cia knižníc.

Pozvánka
20 rokov obnovenej Trnavskej univerzity v Trnave

Trnavská univerzita v Trnave si v tomto roku pripomína 20. výročie obnovenia svojej činnosti v roku 1992. 
Pokračuje tak v stoštyridsaťdvaročnom úsilí svojej predchodkyne – starobylej  Universitas Tyrnaviensis pôsobia-
cej v meste Trnava už v 17. storočí.
Pri tejto príležitosti sa v priebehu roka 2012 uskutočňujú vedecké, akademické  a kultúrno-spoločenské podujatia. 
Zavŕšenie jubilea bude 23. októbra 2012 s nasledovným programom:
 13.00 hod. – slávnostná sv. omša v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave spojená s  Veni Sancte
 14.30 hod. – slávnostný  galaprogram v Dome kultúry Trnava
Rektor  Trnavskej  univerzity  a  predsedníčka Akademického  senátu  Trnavskej  univerzity  srdečne  pozývajú  na 
uvedené podujatia všetkých študentov, učiteľov, zamestnancov aj priaznivcov Trnavskej univerzity.
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Vedenie Trnavskej univerzity, za-
mestnanci a študenti Filozofickej 
fakulty sa konečne tešia z nového 
vzhľadu budovy. Rekonštrukčné 
práce 2. etapy projektu boli oficiálne 
ukončené v mesiaci jún 2012. 
Okrem viacerých rekonštrukcií vo 
vnútorných priestoroch, s ktorý-
mi súvisela aj modernizácia infor-
mačno-komunikačných technológií 
a informačných systémov, dosta-
la budova Trnavskej univerzity na 
Hornopotočnej ulici aj nový vonkajší 
obvodový plášť.
Všetky tieto zmeny sa uskutočnili 
vďaka finančnému príspevku z Eu-
rópskeho fondu regionálneho roz-
voja Európskej únie. Študenti, pe-
dagógovia a zamestnanci tak získali 
dôstojnejšie a kvalitnejšie podmien-
ky pre svoju prácu a obyvatelia mes-
ta Trnavy zaujímavý moderný objekt, 
ktorý dokonale ladí s prekrásnym 
univerzitným parčíkom, vybudova-
ným mestom Trnava a sprístupne-
ným verejnosti len pred mesiacom. 
Podrobnejšie informácie o rekon-
štrukcii budovy uvedieme v bud-
úcom čísle, spolu s informáciou o 
slávnostnom odovzdaní, ktoré sa 
uskutoční v deň vyvrcholenia osláv 
20. výročia obnovenej Trnavskej 
univerzity 23. októbra 2012.

Deň učiteľov

Na slávnostnej akadémii pri príle-
žitosti Dňa učiteľov 3. apríla 2012 
udelil rektor Trnavskej univerzity 
v Trnave, prof. doc. JUDr. Marek 
Šmid, PhD., cenu Martina Palkoviča 
ako znak uznania a ocenenia v pe-
dagogickej oblasti a cenu Antona 

Hajduka za mimoriadne výsledky 
v tvorivej činnosti pedagógom trnav-
skej univerzity.
Cena Martina Palkoviča v tomto 
roku bola udelená Ing. arch. Iva-
novi Gojdičovi z Filozofickej fa-
kulty, (foto – prvý zprava) doc. 
PhDr. Zuzane Kollárikovej, CSc., z 
Pedagogickej fakulty, ďalej doc. 
MUDr. Dušanovi Salátovi, CSc., 
z Fakulty zdravotníctva a sociál-
nej práce, doc. ThDr. Jozefovi Ky- 
selicovi SJ, PhD., z Teologickej fa-
kulty a Dr. h. c. prof. JUDr. Petrovi 
Blahovi, CSc.,  z Právnickej fakulty. 
Cenu Antona Hajduka si z rúk rek-

tora Trnavskej univerzity prevzali  
prof. Ing. Ján Letz, PhD., z Filozofic-
kej fakulty,  (foto – prvý zľava) prof. 
RNDr. Július Krempaský, DrSc., z 
Pedagogickej fakulty a prof. MUDr. 
Ľudovít Jurga, DrSc., z Fakulty 
zdravotníctva a sociálnej práce. 

Ocenenie najlepších za rok 
2011

Vedenie univerzity si v Koncepcii 
rozvoja Trnavskej univerzity v Tr-
nave na roky 2012 – 2015 stano-
vilo cieľ zvýšiť kvalitu a úspešnosť 
v oblasti vedy, výskumu a umelec-
kej činnosti. Jedným z nástrojov do-
siahnutia tohto cieľa je oceňovanie 
osobitnou finančnou odmenou naj-
lepších zamestnancov jednotlivých 
fakúlt v zmysle schválenej Smerni-
ce rektora na ocenenie zamestnan-
cov TU za mimoriadne výsledky vo 
vedeckej a umeleckej činnosti. 
V  júni  boli  za  vynikajúce  výsledky 
v oblasti publikačnej činnosti ocenení:
doc. PaedDr. Pavol Prokop, 
PhD., – Pedagogická fakulta 
TU, prof. ThDr. Helena Hrehová, 
PhD., –  Filozofická fakulta TU, 
doc. JUDr. PhDr. Adriána Šveco-
vá, PhD., z Právnickej fakulty TU, 
doc. PharmDr. Pavol Beňo, PhD., 
z Fakulty zdravotníctva a sociálnej 
práce TU a Mgr. Martin Šarkan, 
PhD., z Teologickej fakulty TU.
V  oblasti  projektovej  činnosti  boli 
ocenení:
prof. JUDr. Helena Barancová, 
DrSc., – Právnická fakulta TU, 

Čo nás teší...
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PhDr. Lenka Jančovičová, PhD., – 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej 
práce TU, doc. PaedDr. Kristína 
Žoldošová, PhD., – Pedagogická 
fakulta TU, ThDr. Ján Ďurica SJ, 
PhD., – Teologická fakulta a Mgr. 
Erika Juríková, PhD., z Filozofickej 
fakulty TU. 

Ocenenia na Právnickej 
fakulte TU

Najúspešnejší pedagógovia 
V priebehu marca a apríla 2012 
sa na Právnickej fakulte Trnav-
skej univerzity v Trnave uskutoč-
nilo hodnotenie pedagógov za rok 
2011, ťažisko ktorého tvorila pub-
likačná činnosť pedagógov, citácie 
a iné ohlasy na vedeckú prácu, 
grantová úspešnosť, organizácia 
vedeckých podujatí na fakulte, ako 
aj ďalšie formy osobnej participácie 
na vedeckej činnosti fakulty. 
Na základe bodovej bonifikácie 
príslušných druhov vedeckých 
aktivít, ktorú uskutočnili samotní 
pedagógovia fakulty, medzi pe-
dagógov s najlepšími vedecký-
mi výsledkami za rok 2011 patria: 
prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., 
doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.,
JUDr. Miroslava Vráblová, PhD.,
prof.  JUDr.  Peter  Blaho,  CSc., 
doc. JUDr. Andrea Olšovská, PhD., 
JUDr.  Natália  Štefanková,  PhD., 
JUDr. Peter Lysina, PhD.,
doc. JUDr. Adriana Švecová, PhD., 
prof. JUDr. Pavel Baláž, CSc.,
JUDr. Monika Jurčová, PhD.,
doc. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.,
doc. JUDr. Miriam Laclavíková,
PhD., doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD.  
Najúspešnejší študenti
Právnická fakulta si vysoko váži 
úspechy svojich študentov, preto 
sa dekanka fakulty rozhodla meno-
vite vysloviť ocenenie aj verejne na 
web stránke fakulty http://iuridica.
truni.sk/. Dekanka fakulty menovi-
te ocenila študentov bakalárskeho 
a magisterského študijného progra-
mu, ktorí vo svojom štúdiu dosiahli 
výborné študijné výsledky - a to -  
dosiahli vážený študijný priemer do 

výšky 1,2, taktiež osobitne ocenila 
študentov, ktorí uspeli na študent-
ských vedeckých konferenciách a 
simulovaných súdnych sporoch, 
tiež tých, ktorí preukázali výborné 
odborné znalosti a mimoriadny zá-
ujem o spracovávanú problematiku 
pri napísaní a obhajobe záverečnej 
práce a v neposlednom rade ocenila 
aj študentov, ktorí dosiahli mimoria-
dne úspechy v športe, umení alebo 
v inej oblasti svojho mimo-študij-
ného pôsobenia.
Obdobne ocenila aj 
dosiahnuté výsledky 
doktorandov v dok-
torandskom štúdiu. 
Ocenenými štu-
dentmi za úspech 
dosiahnutý na V. 
vedeckej konferencii 
študentov boli:
Bc. Jozef Lettrich, 
Bc. Ján Juran, Bc. 
Igor Kútny, Bc. 
Terézia Hablá-
ková, Bc. Michaela Rohoňová, 
Bc. Martin Császár, Bc. Hana Pur-
gatová, Bc. Jana Kosmeľová, Bc. 
Veronika Mamajová, Bc. Tomáš 
Hubiňák, Bc. Daniel Arbet, Bc. Na-
tália Záleská, Bc. Martin Majzún, Bc. 
Tibor Baniar, Bc. Lenka Šlahorová, 
Bc. Michal Beňo.
Právnická fakulta sa teší i z úspe-
chu študentov Bc. Simona Lak-
tišová, Bc. Petra Pecháčková, 
Bc. Pavel Škoda, ktorí boli členmi 
víťazného družstva fakultného kola 
súťaže Trnavskej univerzity v Trna-
ve, Právnickej fakulty „Simulované 
rozhodcovské konanie“, ktoré sa 
konalo dňa 13. 4. 2012.
Študentka Bc. Kristína Potomová 
obsadila 1. miesto na II. ročníku 
súťaže študentských esejí Cena ot-
voreného práva, ktorú organizova-
lo občianske združenie VIA IURIS 
a webový portál Otvorené právo so 
svojou esejou na tému „Sloboda 
prejavu a jej hranice“.
Študent Mgr. Martin Császár získal 
4. miesto v odbornej súťaži ELSA 
ESSAY COMPETITION na tému 
Praktické problémy pri aplikácii zá-
kona o ochrane osobných údajov a 

návrhy možných riešení. Organizá-
tormi súťaže boli ELSA Slovensko 
a advokátska kancelária BEATOW 
PARTNERS s.r.o.
Zo športových úspechov možno 
spomenúť študenta Mgr.  Martina 
Császara, ktorý vybojoval 1. mies-
to na Majstrovstvách Slovenska 
2012 v čínskom bojovom umení 
WUSHU (obr); študenta Mgr. Petra 
Paulinyho, ktorý dosiahol 3. miesto 
na Univerziáde SR 2012 v karate, 

disciplína kumite. Štu-
dent Mgr.  Tibor  Baniar 
získal 2. miesto na me-
dzinárodnom turnaji v 
čínskom bojovom umení 
WUSHU „International 
WUSHU festival“ v ka-
tegórii jean shu; študent 
Mgr. Tomáš Ďurovič zís-
kal tiež 2. miesto na me-
dzinárodnom turnaji v 
čínskom bojovom ume-
ní WUSHU „Internatio-
nal WUSHU festival“ v 

kategórii sanshou muži nad 80 kg. 
Študenti Mgr. Jozef Jesenič a Mgr. 
Peter  Pauliny vybojovali 3. miesto 
na Akademických majstrovstvách 
SR v kumite. 
Obdobne ocenila aj dosiahnuté vý-
sledky doktorandov v doktorand-
skom štúdiu.

Cena dekana FZaSP 
pre najlepších doktorandov  

Cenou dekana FZaSP TU, ktorá  
slúži na ocenenie práce najlepších 
interných doktorandov za prísluš-
ný akademický rok boli dňa 6. júna 
2012 odmenené doktorandky od-
boru ošetrovateľstvo. PhDr. Jarmila 
Jakubeková pod vedením školiteľky 
doc. PhDr. Ľubice Ilievovej, PhD. 
pracuje na dizertačnej práci s ná-
zvom „Sebaakceptácia kontinuál-
neho vzdelávania v profesii sestra“. 
PhDr. Karin Liptáková pracuje pod 
vedením školiteľky doc. PhDr. An-
drey Botíkovej, PhD. na dizertačnej 
práci s názvom „Úloha ošetrova-
teľstva v prevencii osteoporózy“.

Marek Psota
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dekanka Filozofickej fakulty TU, sa narodila v roku 1954 v Bobote. Po absol-
vovaní gymnázia v Bánovciach nad Bebravou pokračovala v štúdiu na Filo-
zofickej fakulte Komenského univerzity, ktoré ukončila v odbore archívnictvo 
(1978). Titul kandidáta vied získala v roku 1988 na svojej Alma Mater, praco-
vala v Štátnom ústrednom archíve SR v Bratislave, v Ústave pre zahranič-
ných Slovákov Matice slovenskej, na Odbore archívnictva a spisovej služ-
by Ministerstva vnútra SR a od 1. 12. 1996 nastúpila ako odborná asistentka 
na Katedru histórie Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity. V roku 2003 sa 
habilitovala prácou Aktivity slovenských žien v USA na konci 19. a začiatku 
20. storočia a v roku 2011 získala profesúru v odbore história. Od roku 2005 
až doteraz je riaditeľkou Slovenského historického ústavu v Ríme pri TU. Od 
apríla 2008 bola poverená vedením fakulty, od 1. 8. 2008 riadne menovaná do 
funkcie dekanky, ktorú momentálne vykonáva po opätovnom jednomyseľnom 
zvolení Akademickým senátom FF TU druhé funkčné obdobie. V pedagogickej 
a vedeckej práci sa špecializuje na pomocné vedy historické, archívnu starost-

livosť a problematiku zahraničných Slovákov. Pani dekanka Dobrotková je medzi kolegami aj študentmi známa 
vedeckou erudíciou, ale aj osobným a ľudským prístupom, rovnako i snahou nachádzať kompromisné riešenia 
aj v tých najzložitejších situáciách. 

Prof. PaedDr. René Bílik, CSc.,
dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, sa narodil v roku 
1960 v Skalici. Po skončení štúdia na tamojšom gymnáziu študoval učiteľstvo 
slovenského jazyka a literatúry a občianskej náuky na Pedagogickej fakulte 
v Nitre. V rokoch 1984 – 1986 pracoval ako učiteľ na Strednom odbornom 
učilišti stavebnom v Pezinku. V roku 1986 nastúpil na internú vedeckú ašpi-
rantúru do vtedajšieho Literárnovedného ústavu Slovenskej akadémie vied 
v Bratislave. Tu v roku 1990 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied o umení 
vo vednom odbore teória literatúry a dejiny slovenskej literatúry. V tom istom 
roku sa stal vedeckým pracovníkom a v roku 1995 samostatným vedeckým 
pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry SAV. V roku 2002 nastúpil ako od-
borný asistent a krátko po tom ako hosťujúci docent na Pedagogickú fakultu 
Trnavskej univerzity v Trnave. Od roku 2004 vedie Katedru slovenského jazy-
ka a literatúry PdF TU. Habilitoval sa na Filozofickej fakulte Trnavskej univer-
zity v odbore dejiny umenia a kultúry v r. 2004 a po inaugurácii na FF UKF v Nitre ho v januári 2011 prezident 
republiky vymenoval za vysokoškolského profesora v odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných 
literatúr. Je autorom  štyroch vedeckých monografií, dvoch vysokoškolských učebníc, publikoval desiatky vedec-
kých štúdií v domácich aj zahraničných vedeckých časopisoch a zborníkoch, viedol domáce výskumné projekty. 
Už dve funkčné obdobia je prodekanom Pedagogickej fakulty TU pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy, pred-
sedom Vedeckej rady Ústavu slovenskej literatúry SAV, predsedom komisie Ministerstva školstva SR pre výber 
lektorov slovenského jazyka a kultúry v zahraničí, členom Rady centier excelentnosti SAV, bol členom Rady pre 
umenie Ministerstva kultúry SR, predsedom Obce spisovateľov Slovenska. 

Prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc.,
dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU je absolventom Prírodove-
deckej fakulty Univerzity Komenského v odbore biológia. Špecializuje sa na 
humánnu genetiku a posledné tri roky štúdia strávil ako diplomant na Lekárskej 
fakulte UK. Po skončení štúdií sa viac ako 30 rokov venoval práci v Národnom 
ústave reumatických chorôb v Piešťanoch. Vo svojom výskume sa tu zaoberal 
a stále zaoberá imunogenetikou reumatických chorôb. Profesor Bošák sa po-
dieľal na troch desiatkach grantov. Za toto obdobie má viac ako 350 publikácií, 
250 citácií z toho 150 v databázach Web of Science a Scopus. V roku 2005 sa 
habilitoval na docenta v odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 
na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce TU. V poslednom období pedagogicky 

Profily

Prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc.,
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pôsobil na Slovenskej zdravotníckej univerzite, na Prírodovedeckej fakulte UK a od roku 2008 pôsobí na plný úväzok 
na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce TU. Vyučuje tu v každom študijnom programe, v sociálnej práci somatoló-
giu, vo verejnom zdravotníctve a ošetrovateľstve základy genetiky a v rámci laboratórnej medicíny učí genetiku a imu-
nológiu. Dňa 10. júla 2012 bol profesor Bošák vymenovaný prezidentom za profesora v odbore laboratórne vyšetro- 
vacie metódy v zdravotníctve. Profesor Bošák je v poradí piatym dekanom Fakulty zdravotníctva a sociálnej 
práce TU. Na čele fakulty stojí od marca 2012.

ThLic. Miloš Lichner SJ, Docteur en théologie,
je dekanom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave od 1. novembra 2011. V roku 1992 vstúpil do noviciátu 
rehole Spoločnosť Ježišova v Trnave. Po dvojročnom noviciáte absol-
voval klasickú jezuitskú formáciu. Štúdia teológie absolvoval v Brati-
slave a kňazskú vysviacku prijal 22. 6. 2002 z rúk Mons. Dominika 
Tótha. Po nej pôsobil pastoračne rok v Trnave. Následne študoval 
dva roky v Paríži patrológiu, na jezuitských fakultách Centre Sèvres 
a pastoračne bol zodpovedný za českú farnosť v Paríži. Po ukončení 
kánonického licenciátu sa vrátil na Slovensko. Vyučoval dogmatickú 
teológiu, patristiku a viedol viaceré odborné semináre z patrológie 
na TFTU a pôsobil pastoračne. V roku 2008 bol vyslaný znovu do 
Paríža na Centre Sèvres na doktorandské štúdia so zameraním na 
dogmatickú patristickú teológiu. Študoval pod vedením prof. Isabelle 
Bochet. Doktorát s témou „Le role de la tolerantia á l´interieur de l´É-
glise selon Saint Augustine“ obhájil v januári 2012. Je členom medzi-
národnej patristickej organizácie Association Internationale d’Études 
Patristiques (A.I.E.P.); je spoluzakladateľom Slovenskej spoločnosti 
pre katolícku teológiu – slovenská sekcia Európskej spoločnosti pre 
katolícku teológiu (SSKT-ESCT) – od začiatku pôsobí ako jej výkon-
ný sekretár a aktívne pôsobí v klube dekanov jezuitských fakúlt Eu-
rópy a Blízkeho východu.

Prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.,
je spoluzakladateľkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Od 
1. 2. 2007 do 30. 4. 2010 pôsobila vo funkcii dekanky Právnickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave a od 1. 11. 2011 bola opäť vymenovaná do 
funkcie dekanky tejto fakulty. Má bohaté dlhoročné skúsenosti vo vyso-
koškolskom vzdelávaní, je uznávaná v právnickej komunite v Slovenskej 
republike i v zahraničí, je osobnosťou s vysokým morálnym a vedeckým 
kreditom.
Vysokoškolskou učiteľkou v odbore pracovné právo je vyše 30 ro-
kov, pričom univerzitnou profesorkou sa stala v roku 1997. Počtom do- 
teraz vydaných monografií a vedeckých štúdií patrí medzi najvýznamnej-
šie osobnosti v oblasti právnych vied v Slovenskej republike. Podstatná 
časť jej doterajšej kariéry bola doteraz spätá s rozvojom pracovno-právnej 
a sociálnej normotvorby v Slovenskej republike. V súčasnosti spolupracuje 
s Európskou komisiou na skúmaní kompatibility slovenského pracovného 
práva s právom Európskej únie.
Patrí medzi zakladateľov Slovenskej Spoločnosti pre pracovné prá-
vo a právo sociálneho zabezpečenia, v ktorej zastávala funkciu pred-
sedníčky a teraz je podpredsedníčkou tejto spoločnosti. Je členkou 
rekodifikačnej komisie Ministerstva spravodlivosti SR pre prípravu no- 
vého Občianskeho zákonníka a od roku 2011 bola ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu vymenovaná do funkcie členky Slovenskej komisie 
pre udeľovanie vedeckých hodností. V roku 2008 dostala cenu podpred-

sedu vlády a ministerstva školstva SR v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy v Slovenskej republike a v roku 
2009 jej bola udelená cena Literárneho fondu za výnimočný vedecký ohlas za dielo „Slovenské a európske pracovné 
právo“. V roku 2011 získala dve ceny Slovenského literárneho fondu za svoju publikačnú činnosť v roku 2011.
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Čas na interview

Ako sa stať právnikom, ktorý 
vyznáva hodnoty dobra a spra- 
vodlivosti? Môže sa ich právnik 
naučiť alebo ich musí cítiť už od 
počiatku?

Študent právnickej fakulty sa môže 
naučiť hodnoty alebo hodnotové 
princípy a zásady, ktoré by mali 
platiť v právnom poriadku. Ale dom- 
nievam sa, že rozhodujúce a dôle-
žitejšie je jeho vlastné osobnostné 
založenie. Ak má v sebe dostatok 
morálnych a etických princípov 
a podľa nich aj žije, tak netreba mať 
o jeho právnu prax obavy. Ak to 
tak nie je, existuje ešte šanca, aby 
po absolvovaní právnického štúdia 
svoj postoj k morálke zmenil. Je 
na každom jednotlivcovi, ako bude 
v praxi postupovať a čím sa bude 
riadiť. Aj v starovekom Ríme boli 
rímsky právnik Celsus aj Ulpianus 
konfrontovaní s praktickým živo-
tom. A nie vždy boli spokojní s inter-
pretáciou a aplikáciou práva. Preto 
teda na túto právnu prax reagovali 
tým, že nás upozornili postupovať 
nielen podľa zákona, ale aj mravne 
– teda interpretovať zákon na zá-
klade morálnych princípov.

Ktoré morálne princípy sú dôleži-
té nielen pre súčasnú generáciu 
právnikov, ale aj pre spoločnosť 
ako takú? 

Vymenovať všetky morálne princípy, ktoré prichádzajú do úva- 
hy, by zabralo veľa času, ale ja by som za dôležité princípy po- 
važoval tie, ktoré vidím v rímskom práve a ktoré zdôrazňujem 
aj našim študentom. Equitas alebo slušnosť by som spome-
nul na prvom mieste, ďalej iustitiu či inak povedané spravodli-
vosť. Týmito dvoma morálnymi princípmi by sa mal právnik 
v právnej praxi riadiť. Ale čo je slušnosť a spravodlivosť? Vi-
eme to? Je to veľmi subjektívne, napr. vrah povie ja som sa 
chcel pomstiť, tak som zavraždil, a v tej pomste vidí prejav 
spravodlivosti. Tieto morálne princípy sú veľmi široké a elas-
tické. Ale spoločnosť predsa len na určitom stupni vývoja a na 
určitom teritóriu vie posúdiť, že napr. pomstychtivá vražda alebo 
vražda zo žiarlivosti nie je spravodlivý čin. Aj keď to daný aktér po-
važuje za spravodlivé. Všeobecná mienka vie spoľahlivo posúdiť 
čo je slušné a spravodlivé. Ďalší dôležitý princíp je dobromyseľ-
nosť – bona fidei, opakom ktorej je zlomyseľnosť. Výstižnejšie to 
pomenúvajú Česi, ktorí hovoria o dobrej a zlej viere. Právnik by 
mal posúdiť, či sa jedna alebo druhá strana správa dobromyseľ-
ne, teda či má čistý morálny postoj k prejednávanej veci alebo či 

je jedným z  najlepších európskych 
právnych romanistov. Narodil sa 
hneď v prvý deň kalendárneho roka, 
t. j. 1. januára roku 1939. Právo 
vyštudoval na Univerzite Komen-
ského, okrem toho študoval právnu 
komparatistiku v Štrasburgu a rím-
ske právo na univerzite v  Ríme. Je 
jedným zo spoluobnoviteľov Práv-
nickej fakulty Trnavskej univerzity 
v  Trnave. Vo februári 1999 sa stal 
jej dekanom a  napokon v  období 
rokov 2000 – 2007 bol rektorom Tr-
navskej univerzity. Je autorom prvé-
ho slovenského prekladu justinián-
skych Inštitúcií. Publikoval viac ako 
200 publikácií. Pôsobí na Katedre 
rímskeho a cirkevného práva PF TU. 

Dr.h.c. prof. JUDr. 
Peter Blaho, CSc.
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špekuluje. Dá sa spoľahnúť na člo-
veka s právnickým vzdelaním, ktorý 
rozhoduje? Na niektorého áno, na 
niektorého nie. Počas praxe si kaž- 
dý právnik vybuduje určité meno 
v prostredí, v ktorom sa pohybuje. 
A všetci o ňom vedia, že za ním 
nemá zmysel ísť a na niečo ho na-
hovárať a naopak za tým druhým 
choď, áno, tam všetko vybavíš, len 
sa musíš pripraviť na „niečo za nie-
čo.“ Domnievam sa, že každá spo-
ločnosť má v každej dobe slušných 
aj neslušných ľudí. 

V roku 1956 ste začali študovať 
na Právnickej fakulte Univerzity 
Komenského pričom Vás v roku 
1960 po viac než ročnom vyšet-
rovaní vylúčili zo štúdia z poli-
tických dôvodov. So štúdiom ste 
pokračovali v roku 1962. Cítili ste 
krivdu a nespravodlivosť? 

Samozrejme, na prvom mieste som 
cítil krivdu, pretože keby sa vylúče-
nie týkalo môjho zlého, nevhodného 
alebo nekvalitného štúdia, tak mám 
niesť za to zodpovednosť. Ale to 
nebol môj prípad, takže som svoje 
vylúčenie považoval za nespra-
vodlivé. Vylúčený zo štúdia som 
bol kvôli rodičom. Ja som bol v tom 
čase už dospelý človek a niesol som 
zodpovednosť. No niesť zodpoved-
nosť znamená niesť zodpovednosť 
za vlastné činy a nie za činy nieko-
ho druhého. Avšak ja som mal po-
dobný svetonázor ako moji rodičia, 
takže sa z toho nechcem vyzúvať. 
Čiže z hľadiska nazerania systému 
som bol možno „spravodlivo“ vyl-
účený, ale tá argumentácia, ktorým 
moje vylúčenie odôvodnili, a to tak, 
že som pri prijímacích skúškach 
zatajil rozhodujúce okolnosti, ktoré 
by mi bránili na prijatie, tak to ma 
hnevalo, pretože žiadne okolnosti 
som nezatajoval. Týmto vylúčením 
som bol označený ako „nepriateľ 
pracujúceho ľudu“. To dnes znie 
trochu úsmevne, ale vtedy to bola 
vážna vec. Keď som bol vylúčený, 
vyšiel som von na ulicu, stretával 
ľudí, ktorí samozrejme o ničom ne-
vedeli a ja som si v duchu myslel 

„práve ste stretli svojho nepriateľa, 
ja som vo vašich očiach vyvrheľ 
spoločnosti.“ Tak si viete predsta-
viť tie pocity u 19-ročného mladého 
človeka pripravujúceho sa na svoje 
budúce povolanie. 

Ocenenie Rytier commendator 
Rádu sv. Gregora Veľkého  ste 
získali za prácu vykonanú pri prí-
prave Základnej zmluvy medzi 
Svätou stolicou a Slovenskou 
republikou. Ako vnímate disku-
siu ohľadom odluky cirkví a štátu 
v našej republike? 
V tejto problematike hovoríme 
o dvoch spoločenských veličinách, 
o cirkvi a štáte. Medzi nimi, sa-
mozrejme, musí nevyhnutne prísť 
k určitému vzťahu. V prípade, že 
použijeme pojem vzťah, musíme 
súčasne definovať, kto je v tomto 
vzťahu dominantný a kto submisív-
ny – raz to bola cirkev a raz štát. 
Moje stanovisko na tento problém 
je, že štát a predstavitelia štátu by 
si mali uvedomovať aj v 21. storočí, 
že všetci občania vyznávajú určité 
náboženské presvedčenie. Každý 
občan má v sebe určitú religiozitu, 
dokonca aj ateista. Aj ateista, ktorý 
o sebe tvrdí, že nemá s nábožen-
stvom nič spoločné, už touto vetou 
povedal svoje náboženstvo – ne-
chce mať nič spoločné s nábožen-
stvom, to je jeho náboženstvo. 

Argumentom ateistov však môže 
byť fakt, že oni žiadne financie na 
svoje spolky od štátu nedostá-
vajú, cirkvi však áno.

Áno, oni však nemajú takú tradíciu. 
Domnievam sa, že by sa na pomere 
týchto dvoch veličín, cirkvi a štátu 
v Slovenskej republike, nemalo nič 
meniť. Ja som za status quo, lebo 
na to máme aj historické dôvody. 
My v Európe zabúdame na svoju 
vlastnú európsku históriu, na to, že 
sme niečo zdedili. Dedič, ktorý de-
dičstvo za svojho života minie, nie 
je dobrý dedič. V tomto prípade ide 
o duchovné dedičstvo, ktoré treba 
rozvíjať, ochraňovať ho. 

V rozhovore pre Mestskú televí-
ziu Trnava ste povedali, že byť 
učiteľom nie je práca, ale povo-
lanie a poslanie. Ako hodnotíte 
vzdelávanie na právnických fa-
kultách na Slovensku? 

Právnické vzdelávanie na Sloven- 
sku sa všeobecne, zdôrazňujem 
slovíčko všeobecne, neuberá 
správnym smerom. Sú aj vynikajú-
ce osobnosti medzi učiteľmi práv-
nických fakúlt, ktoré vedia, akým 
smerom by sa mala slovenská 
právna veda uberať. Ale títo učitelia 
sú, bohužiaľ, v menšine. Ide o po-
mer slušných a neslušných ľudí. Ak 
je väčšina slušných, tak môžeme 
byť spokojní. To platí aj tu. Ak je 
väčšina učiteľov právnických fakúlt 
na Slovensku odborne a morálne 
kvalitných, môžeme byť spokojní. 
Ale je to tak? 

Dlhý čas ste boli rektorom Trnav-
skej univerzity. Smeruje Trnav-
ská univerzita za čoraz lepšou 
budúcnosťou?

Univerzita má v sebe také prvky 
a obsahuje také personálne ele-
menty, ktoré garantujú zdravý vývoj 
tejto univerzity. Aj dnes jej vývoj vní-
mam pozitívne. Ale to je môj subjek-
tívny pohľad ako pohľad človeka, 
ktorý na túto univerzitu patrí.

Stále vyzeráte vo veľmi dobrej 
kondícii, aké sú ešte Vaše ciele 
do budúcnosti?

Ja mám už dosť vysoký vek, tak-
že by som nemal mať nejaké veľ-
ké ciele či lepšie povedané mnoho 
cieľov. Mojím štandardným cieľom 
je, aby som bol užitočný pre túto 
fakultu a študentov. Ďalej plánujem 
aj vedecky pracovať, čo sa mi za-
tiaľ aj darí. Zdravie mi zatiaľ slúži, 
to som dostal do daru od Pána 
Boha. Chcem s týmto darom ďalej 
pozitívne nakladať, a nie premrhať 
ho – tak, ako som sa o to snažil celý 
život.

Marek  Maslák

Čas na interview
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Dekanka fakulty začala svoje 2. funkčné 
obdobie

Akademický senát Filozofickej fakulty TU v Trnave na 
svojom XIII. riadnom zasadnutí dňa 13. 6. 2012 jed-
nomyseľne zvolil za kandidátku na funkciu dekana na 
nasledujúce funkčné obdobie opätovne prof. PhDr. 
Martu Dobrotkovú, CSc. Dekanka fakulty ukonči-
la svoje prvé funkčné obdobie 31. júla 2012. Rektor 
Trnavskej univerzity odovzdal prof. Dobrotkovej me-
novací dekrét na funkciu dekanky pre obdobie 2012 
– 2016, ktorú začala vykonávať od 1. augusta 2012.

Doktorandský deň

V priestoroch fakult-
nej auly sa 31. janu-
ára 2012 uskutočnil 
2. doktorandský 
deň Filozofickej fa-
kulty TU. Tradícia 
doktorandských dní 
prináša študentom 
tretieho stupňa štúdia 
vzájomné obohatenie, 
má potenciál vyvolať 
plodnú diskusiu, po-
ukazuje na interdisci-
plinaritu a metodolo- 
gické prieniky skúma-
ných tém a v nepo-
slednom rade poskytu-

je príležitosť na nadviazanie osobných kontaktov. Takto 
otvorené stretnutie študentov doktorandského štúdia 
obvykle zahľadených cez priezor vlastnej metodológie 
do rozľahlých priestorov vlastného odboru poskytuje 
osobitnú možnosť na zvýraznenie samotného pohybu 
myslenia a toho, čo ukazujú práve humanitné vedy. 
Printovým výstupom dňa je zborník Studia doctoralia 
Tyrnaviensia 2012, ktorý bol prezentovaný v máji t. r.

Sociológia opäť medzi študijnými  
programami fakulty

Fakulta od nového akademického roka opäť otvára 
štúdium bakalárskeho študijného programu socioló-

gie, ktorému predchádzalo obnovenie Katedry socio-
lógie v máji minulého roku. Jej vedením bol povere-
ný doc. Ivan Chorvát, CSc., ktorý zároveň program 
garantuje. Fakulte sa podarilo získať akreditáciu na 
magisterské štúdium politológie, v ktorom sa bude 
znovu uskutočňovať štúdium od akademického roka 
2012/2013. Jeho garantom je vedúci katedry prof. 
PhDr. Milan Katuninec, PhD. 

Expert na pôde univerzity

Katedra filozofie 
v rámci poduja-
tia „One week 
with...“, ktorého 

cieľom je hosťovanie uznávaných zahraničných ex- 
pertov na pôde univerzity, privítala 21. – 26. 3. 2012 
profesora Anthonyho Josepha Steinbocka pôso- 
biaceho na Southern Illinois University v Carbondale, 
Illinois. Ten sa venuje vývoju fenomenológie u nemec-
kých a francúzskych autorov, obzvlášť u Husserla, 
Merleau-Pontyho, Schelera, Heideggera, Levinasa, 
Derridu, Mariona, Waldenfelsa a Leforta.  

V rámci toho istého cyklu prijal pozvanie Dr. Richard 
Gray z Cardiffskej univerzity, ktorý sa zaoberá epis-
temiológiou, filozofiou mysle a jazyka a vybranými 
témami z metafyziky. Jeho prednášky sa uskutočnia 
v termíne od 5. do 9. 11. 2012. 

Katedra filozofie zrealizovala prednášku doc. Micha-
la Chabadu, PhD., Boethius z Dácie v kontexte recep-
cie aristotelizmu (23. 4. 2012), ktorej súčasťou bola aj 

Zo života fakúlt

Filozofická fakulta
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prezentácia knihy Boethius z Dácie: O večnosti sveta 
a O najvyššom dobre (Pusté Úľany, 2012). 

Svet a jeho dejiny podľa Sentivániho

Katedra klasických jazykov v spolupráci so Sloven-
skou jednotou klasických filológov zorganizovala pred-
nášku Svorada Zavarského Svet a jeho dejiny podľa P. 
Martina Sentivániho SJ, ktorá sa uskutočnila 25. apríla 
2012 v priestoroch Okaliana. Pracovník Slavistického 
ústavu SAV prezentoval kozmologické názory profeso-
ra historickej Trnavskej univerzity.

Katedra politológie v spolupráci s Univerzitnou knižni-
cou Trnavskej univrzity v Trnave zrealizovala dňa 29. 
marca 2012 prezentáciu najnovšej publikácie prof. Mi-
lana Katuninca (foto – prvý zprava), Zlyhania a nádeje 
demokracie  v Európe. Prezentácia sa konala formou 
dialógu autora s moderátorom Ing. Pavlom Tomašovi-
čom a poslucháčom ponúkla hodnotný intelektuálny 
zážitok.

Doktorandské kolokvium katedier archeológie
Katedra klasickej archeológie zorganizovala Dokto-
randské kolokvium katedier archeológie slovenských 
univerzít a Archeologického ústavu SAV (24. 4. 2012), 
na ktorom vystúpilo desať študentov. Tí za prítomnosti 
školiteľov a garantov prezentovali čiastkové výsledky 
svojich výskumov a orientáciu v odbore. Študenti kla-
sickej archeológie absolvovali počas jarných mesiacov 
odborné exkurzie do Ríma a Berlína, ktoré im umož-
nili priamy kontakt s antickými pamiatkami, čím sa vý-
znamne obohatil ich vyučovací proces. 

Úspešná reprezentácia 
Študentky magisterského stupňa psychológie Alena 
Jánošíková a Darina Alexyová sa na Univerzite Palac-
kého v Olomouci zúčastnili Študentských psychologic-
kých dní 2012 spojených so Študentskou vedeckou a 
odbornou konferenciou katedier psychológie (30. – 31. 
1. 2012). Úspešne reprezentovali školu a v magister-
skej sekcii obsadili 2. a 3. miesto.

Antická kultúra a jej dedičstvo aj v rámci 
Univerzity tretieho veku

Katedra Dejín umenia Filozofickej fakulty TU sa zapo-
jila a v novom akademickom roku opätovne zapojí do 
vyučovania v rámci Univerzity tretieho veku. Študen-
tom poskytne prehľad zameraný na svetové i sloven-
ské umenie a kultúru, ktorý bude obohatený o doplňuj-
úce prednášky z problematiky pamiatkovej, muzeálnej 
a galerijnej práce aj odborné exkurzie. Novým študij-
ným programom, ktorý fakulta ponúka, je antická kul-
túra a jej dedičstvo. Štúdium sa zameria na získava-
nie vedomostí z antických literatúr, mytológie a kultúry 
a na zachytenie dedičstva antiky v európskej kultúre, 
osobitne s prihliadnutím na slovenské prostredie.

Zo života fakúlt

V dňoch 4. - 5. októbra sa na pôde Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity konala medzinárodná doktorandská 
konferencia Obraz ako predmet transdisciplinárneho skúmania. Usporiadateľom podujatia bola Katedra dejín 
a teórie umenia a projekt bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Hlavnými cieľmi organizátorov bolo podnietiť medziodborovú komunikáciu, predstaviť a priblížiť charakteris- 
tiku výskumu zúčastnených študentov rôznych vedeckých disciplín zaoberajúcich sa spoločným predmetom zá-
ujmu - vizuálnym obrazom. Plánovaným výsledkom stretnutia malo byť vzájomné oboznámenie sa s rôznorodosťou 
a bádateľským potenciálom uplatnených prístupov, čo sa napokon naplnilo. Na našu výzvu zareagovali dokto-
randi filozofie, kulturológie, religionistiky, dejín a teórie umenia, histórie, archeológie a muzeológie. Prostredníc- 
tvom svojich študentov boli zastúpené odborné a školiace pracoviská univerzít z Mníchova (Ludwig – Maxi- 
milians – Universität), Prahy (Univerzita Karlova), Brna (Masarykova univerzita), Olomouca (Univerzita Palacké-
ho), Bratislavy (Univerzita Komenského) a Trnavy (Trnavská univerzita). Program konferencie a ďalšie informá-
cie sú prístupné na webových stránkach katedry dejín a teórie umenia.

Mgr. Peter Megyeši (organizátor konferencie)
Katedra dejín a teórie umenia FF TU
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Journal of Pedagogy

Na pôde Pedagogickej fakulty TU vychádza tretím 
rokom dvakrát ročne vedecký databázovaný časopis 
Journal  of  Pedagogy, ktorý je redigovaný Katedrou 
predškolskej a elementárnej pedagogiky pod vedením 
doc. Kaščáka. Krátky čas vychádzania časopisu do-
kazuje jeho životaschopnosť a súčasne dokumentuje 
adekvátnu zapojenosť tohto časopisu do siete me-
dzinárodného vedeckého pedagogického diskurzu. 
Rozvoj časopisu významne prispieva ku kvalite vedec-
kých výstupov v oblasti pedagogických a príbuzných 
vied na samotnej Trnavskej univerzite, je však najmä 
podporou  a prostriedkom vedeckých a výskumných 
aktivít v nadnárodnom rozsahu a vedeckej komuni-
kácii, čo dokazujú príspevky autorov zo Spojených 
štátov amerických, Veľkej Británie, Kanady, Talianska, 
Nemecka, Grécka, Švédska, Mexika, Austrálie a tra-
dične Českej republiky. Pretože pôvodným zámerom 
časopisu bolo ponúknuť seriózny publikačný priestor 
najmä slovenskej pedagogickej vede, vychádzal ča-
sopis dva roky v dvoch jazykových verziách. Avšak 
vzhľadom na nedostatok ponúknutých slovenských 
príspevkov redakčná rada odsúhlasila od roka 2012 
len jeho anglickú verziu. V súčasnosti je časopis evi-
dovaný v databázach Education  Research  Comple-
te (EBSCO), ERA – Educational Research Abstracts 
(Routledge), Cabell‘s  Directories  –  Educational  Psy-
chology & Administration, CEJSH – The Central  Eu-
ropean  Journal  of  Social  Sciences  and  Humanities, 
Higher  Education  Abstracts  (Wiley-Blackwell) a The 
Summon (ProQuest).  

Návšteva v Pennsylvánii

V rámci rozvíjajúcich sa medzinárodných aktivít Ka-
tedry predškolskej a elementárnej pedagogiky PdF TU 
sa pracovníci katedry prof. B. Pupala, doc. O. Kaščák 
a Dr. Z. Petrová v dňoch 29. 4. – 13. 5. 2012 zúčast-
nili na pracovnom pobyte na Univerzite v Scrantone 
(Pennsylvánia, USA), počas ktorého absolvovali vi-
aceré rokovania na úrovni vedenia univerzity, Minis-
terstva školstva štátu Pennsylvánia a centra ďalšieho 

vzdelávania učiteľov – Northeastern Educational In-
termediate Unite 19, ktorý bol zavŕšený prednáškami 
zúčastnených reflektujúcich súčasné reformné pohyby 
v oblasti vzdelávania na Slovensku, EU i v globálnej 
perspektíve s dosahom na oblasť vzdelávania učiteľov, 
určenej pracovníkom a študentom univerzity.

Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia

Katedra pedagogiky vyvíja aktivity aj v oblasti zvy- 
šovania kvality doktorandského štúdia. Jedným z jej 
dôležitých výsledkov v tejto oblasti je úspešné akre-
ditovanie spoločného doktorandského študijného pro-
gramu školská pedagogika, ktorý bude od školského 
roka 2012/2013 zabezpečovaný na Pedagogickej 
fakulte TU a Ústavu výskumu sociálnej komunikácie 
Slovenskej akadémie vied. Popri tom katedra pravi-
delne organizuje mimoriadne prednášky (nielen) pre 
študentov doktorandského štúdia, na ktoré pozýva 
odborníkov zo zahraničných univerzít. V roku 2012 
v rámci nich o ideologicko-politických dimenziách 
reformy vzdelávania a metodologických úskaliach 
skúmania jej implementácie a dôsledkov referovali Dr. 
Andrew Wilkins z University of Roehampton v Londýne 
a doc. Tomáš Janík, Dr. Petr Knecht a Dr. Petr Najvar 
z Masarykovej univerzity v Brne. 

 
Výskumný pobyt v USA 

Začiatkom roka absolvoval trojmesačný výskumný 
pobyt na Collegeville  Institute  for  Ecumenical  and 
Cultural Research kmeňový člen Katedry pedagogic-
kých štúdií Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity 
PaedDr. Martin Dojčár, PhD. Dr. Dojčár získal nominá-
ciu na program resident scholars na základe výskum-
ného projektu The Problem of Self-Transcendence  in 
the Perspective of Interreligious Dialogue, ktorý počas 
svojho pobytu na hosťujúcej inštitúcii realizoval a pre-
zentoval. 
Collegeville  Institute  for Ecumenical and Cultural Re-
search  je výskumným centrom pre štúdium kultúry, 
ekumenizmu a medzináboženských vzťahov pri Saint 
John’s University v USA. Od svojho vzniku v roku 1968 
inštitút každoročne hostí bádateľov, ktorých predmet 
záujmu korešponduje s misiou inštitútu. Medzi jeho 
prominentných hostí patria napríklad Henri Nouwen, 
Kathleen Norris či Parker Palmer.

Zo života fakúlt

Pedagogická fakulta
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Knižné novinky

Zo života fakúlt

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity vydala v máji tohto roka postupovú monografiu 
PaedDr. Martina Dojčára, PhD., Problém globálneho  spolužitia  – Antropologické  výcho-
disko. Publikácia je výsledkom autorovho dlhoročného skúmania problematiky ľudského 
spolužitia v nábožensky a kultúrne pluralitnom prostredí multicivilizačného sveta a pred-
stavuje pokus o syntetizujúci pohľad na fenomén globálneho spolužitia v antropologickej 
perspektíve.

Názvy vodných tokov, vrchov, polí, obcí a miest neraz v sebe ukrývajú prvky slovnej záso-
by, ktorá bola živá v období, keď tieto názvy vznikali. Dnes mnohé z nich v slovnej záso-
be nejestvujú, alebo zmenili svoj význam. Monografia Hydronymia povodia Dudváhu doc. 
PhDr. Juraja Hladkého, PhD., spracúva a analyzuje historické aj súčasné názvy vodných 
objektov v povodí Dudváhu podľa metodiky európskeho projektu Hydronymia Europaea a 
vyšla v sérii Hydronymia Slovaciae. Autor Juraj Hladký v nej nadviazal na svoj starší výskum 
v povodí Nitry.

Doc. Dr. Jozef Pavlovič, CSc., v monograficky ladenej publikácii Prednášky zo štylistiky 
slovenčiny opúšťa selektívny princíp tradičnej štylistiky a koncepčne sa odvíja z Mikovej 
teórie štýlu, zakladajúcej sa na výrazovej sústave. V publikácii doc. Pavloviča sa v rámci 
rečníckeho štýlu podrobnejšie predstavuje aj moderná rétorika, ktorá vznikla v cirkevnom 
prostredí v 20. storočí ako reakcia na postupné vytláčanie náboženstva zo spoločnosti. 
Napokon sa venuje štylistike diskurzov, pričom sa vo výbere opiera o sociálne rozčlenenie 
používateľov jazyka a príslušné subkultúry.

Vysokoškolská učebnica Teoretické aspekty jazykového a literárneho vzdelávania sa pri-
márne orientuje na poslucháčov pedagogických fakúlt v aprobácii slovenského jazyka, no 
svoje opodstatnenie nájde aj u skúsených pedagógov či pracovníkov metodických centier. 
Autori učebnice prof. R. Bílik, Dr. M. Beláková, Dr. E. Chudíková a Dr. R. Raffaj sa usilujú 
argumentovať potrebu súčasného jazykového a literárneho vzdelávania – implementáciu 
teórie funkčného chápania jazyka. 

Príručka PaedDr. M. Belákovej, PhD. Kde sa píšu čiarky? je určená pre žiakov sekundár-
neho stupňa a nadväzuje na predchádzajúce príručky Aké i/y sa píše? a Kde sa píšu veľké 
písmená? od autorov L. Gianitsovej-Ološtiakovej a M. Ološtiaka. Autorka v trinástich pod-
kapitolách podáva v modifikovanej podobe teóriu o písaní čiarky, ktorú dopĺňa rozličnými 
cvičeniami a úlohami. Súčasťou príručky sú kapitoly Súhrnné cvičenia a Kľúč k cvičeniam.

Čo ukrývajú názvy potokov?

Projekt Diachrónna a synchrónna hydronymia Žitného ostrova, ktorý podporila agentúra VEGA a na ktorom pod 
vedením doc. Juraja Hladkého spolupracuje päť pracovníkov Katedry slovenského jazyka a literatúry a Katedry 
nemeckého jazyka a literatúry PdF TU, nadväzuje na staršie onomastické výskumy, ktoré slovakistická katedra 
úspešne realizovala už v minulosti – vo výskume historických aj súčasných názvov vodných tokov, ale aj osád 
v povodiach Nitry, Dudváhu alebo slovenských prítokov Moravy (vyšli aj ako samostatné monografie). V súvis-
losti s týmto projektom riešitelia úzko spolupracujú s Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra SAV a zahraničnými uni-
verzitnými aj vedeckými pracoviskami, ktoré riešia podobné projekty.
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Úspešní absolventi FZaSP

V akademickom roku 2011/2012 ukončilo štúdium 
na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 
univerzity v riadnom termíne 99 bakalárov a 67 ma-
gistrov v dennej forme štúdia a 163 bakalárov a 120 
magistrov v externej forme štúdia. Fakulta poskytu-
je bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium 
v odboroch verejné zdravotníctvo, sociálna práca, 
ošetrovateľstvo a laboratórne vyšetrovacie metódy 
v zdravotníctve.

Marek Psota 

Zmeny na postoch prodekanov FZaSP 

V apríli 2012 boli na návrh profesora Bošáka – deka-
na FZaSP TU – volení noví prodekani fakulty. Prode-
kankou pre doktorandské štúdium a rigorózne konanie 
sa stala doc. PhDr. Martina Žáková, PhD., prodekan-
kou pre zahraničie a rozvoj sa stala prof. MUDr. Vie-
ra Rusnáková, CSc., novým prodekanom pre vedec-
ko-výskumnú činnosť je PhDr. Marek Majdan, PhD., 
a prodekankou pre študijné záležitosti sa stala PhDr. 
Andrea Lajdová, PhD.

Marek Psota

Diagnóza v ošetrovateľstve

V rámci osláv 20. výročia znovuzaloženia Trnavskej 
univerzity v Trnave usporiadala Katedra ošetrovateľ-
stva FZaSP v spolupráci s  odborným časopisom Diag-
nóza v ošetřovatelství a Slovenskou komorou sestier a 
pôrodných asistentiek medzinárodnú vedecko-odbor-
nú konferenciu s názvom Diagnóza v  ošetrovateľ-
stve – nové trendy v odbore.
Úvodný slávnostný príhovor predniesla vedúca Kated-
ry ošetrovateľstva doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. 
Po ňom nasledovali príhovory hostí: rektora Trnav-
skej univerzity prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD., 
za Mesto Trnava privítal hostí v Trnave JUDr. Štefan 
Dvorský, za FN Trnava námestníčka pre ošetrova-
teľskú starostlivosť PhDr. Melanie Beťková, PhD., za 
odborný časopis Diagnóza v ošetřovatelství riaditeľka 
Mgr. Eva Mašatová a nakoniec sa predovšetkým ses-
trám a študentom ošetrovateľstva prihovoril prednosta 
Chirurgickej kliniky FN Trnava prof. MUDr. Miroslav 
Danaj, CSc.

Po príhovoroch hostí odzneli príspevky jednotlivých 
prednášajúcich zo Slovenska, ale aj z Českej republiky. 
Hlavnou témou konferencie bolo chirurgické ošetrova-
teľstvo, najmä nové trendy v odboroch ošetrovateľstvo 
a chirurgia. Na konferencii odzneli teoretické vedecko- 
-odborné prednášky pedagogicko-výskumných pra-
covníkov z rôznych univerzít aj poznatky a kazuistiky 
sestier priamo z ošetrovateľskej praxe. Vzájomným 
prepojením teoreticky a prakticky zameraných príspev-
kov sa opäť potvrdil známy fakt, a síce nevyhnutnosť 
rozvoja odboru ošetrovateľstvo, a to najmä prostred-
níctvom synergie teórie s  praxou.

prof. B. Chmelík

Sociálna pediatria dnes

Dvanásty ročník prolife konferencií OCHRANA ŽIVO-
TA konaných na našej univerzite organizačne pripravi-
la Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v spolu-
práci so Spolkom lekárov v Trnave. Konferencia bola 
venovaná téme Sociálna pediatria dnes – Pocta profe-
sorovi Churovi.
Sociálne lekárstvo ako súčasť sociálneho zdravot-
níctva zdôrazňuje význam sociálneho prostredia a 
sociálnych väzieb jedinca, matky a dieťaťa, rodiny, 
skupín, komunity a celej spoločnosti pre podporu a 
ochranu zdravia a vznik ochorenia. Táto skutočnosť 
vystupuje do popredia v sociálnej pediatrii. Zakladate-
ľom sociálnej pediatrie na Slovensku bol prof. MUDr. 
Alojz Ján Chura (1899 – 1979), lekár, organizátor, 
pedagóg, vedec, pediater – prognostik, národovec 
a ľudomil. Muž pohnutých životných osudov, pretože 
bol prorektorom, resp. zastupujúcim rektorom Sloven-
skej univerzity v Bratislave v období prvej Slovenskej 
republiky. Medzi jeho početnými publikáciami nachá-
dzame skriptum Sociálne lekárstvo a najmä rozsiahlu 
sociologickú sociálno-zdravotnú štúdiu Slovensko bez 
dorastu. Dvojzväzkové stále aktuálne dielo (spoluau-
tor tretej časti prof. Kyzling) má 1268 strán a uvádza 
1150 citácií.
Zborník  OCHRANA  ŽIVOTA  XII.    Sociálna  pediatria 
dnes – Pocta profesorovi Churovi. Editor prof. MUDr. 
Bohumil Chmelík, PhD. Trnava: Fakulta zdravotníctva 
a  sociálnej  práce  Trnavskej  univerzity,  2011  s.  173. 
ISBN  978-80-8082-511-9.  Zborník  vyšiel  začiatkom 
roka 2012.

Zo života fakúlt

Fakulta zdravotníctva
a sociálnej práce
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History of the Faculty of Medicine  

Dvojmesačník Journal of Ecology and Health, kto-
rý vydávajú Hornosliezska vysoká pedagogická ško-
la Kardinála Augusta Hlonda v Mysloviciach a Vyso-
ká škola ekonómie a administrácie v Bytomi, Poľsko, 
(periodikum má aktuálne bodové ohodnotenie MNiSW 
6,0), uverejnil v č. 6 ročníka 2011 štúdiu trnavských au-
torov Bohumil Chmelík, Martin Rusnák, Ladislav Buč-
ko a Monica O’Mullane „Short History of the Faculty of 
Medicine at the Historical University of Trnava: 375-th 
anniversary of the University of Trnava, Slovakia“.

 (bch)

Nový projekt pre Mapuordit
v JužnomSudáne

K zníženiu 
d e t s k e j 
ú m r t n o s t i 
a zlepšeniu 
zdravotné-
ho stavu 
m a t i e k 
v Juhosu-
d á n s k e j 
r e p u b l i k e 
chce pri-
spieť aj Fa-
kulta zdra-
v o t n í c t v a 
a sociálnej 
práce TU 
p r o s t r e d -
n í c t v o m 
nového roz-
v o j o v é h o 
projektu s náz- 
vom “Posil-
nenie konti-

nuálnej  starostlivosti  o matku a  dieťa  pomocou  viac-
stupňovej vzdelávacej intervencie v Južnom Sudáne“, 
ktorý je financovaný Slovak Aid. 
Miestom realizácie projektu je nemocnica v Mapuordi-
te na území Južného Sudánu. Nemocnica disponuje 
112 lôžkami a ročne poskytuje zdravotnícku starost-
livosť asi pre 3000 hospitalizovaných a 23 000 ľudí, 
ktorí sú ošetrovaní v ambulanciách. Lokálny partner si 
vysoko cení prítomnosť a pomoc lekárov zo Sloven-
ska, pretože počet lekárov na množstvo pacientov je 
nedostačujúci.
Počas celého trvania projektu (až do konca roku 2013) 
bude ženám, matkám a ich deťom poskytovaná tak 
zdravotná starostlivosť, ako aj zdravotnícka osveta 
a to nielen priamo v mapuorditskej nemocnici, ale aj 

prostredníctvom tzv. out-reach programu. Je to nová 
aktivita v rámci prebiehajúceho projektu a ide vlastne 
o mobilnú kliniku. Prostredníctvom nej je možné po-

skytovať zdravotnú starostlivosť a vykonávať osvetu v 
komunite aj vo vzdialenejších miestach priamo v buši. 
V rámci mobilnej kliniky je poskytovaná zdravotná sta-
rostlivosť tehotným ženám, prevádza sa test na HIV, 
očkovanie detí do 5 rokov a šíri zdravotná osveta. Len 
v januári, kedy sa začalo s out-reach programom, bolo 
edukovaných približne 120 žien a 35 mužov, ženám 
bolo poskytované aj individuálne poradenstvo.
Pri eduká-
cii matiek 
je potrebné 
p o u ž í v a ť 
jednoduchý 
jazyk, veľa 
a r g u m e n -
tovať, zdô-
v o d ň o v a ť 
a vysvetľo-
vať, preto-
že miestne 
ženy majú 
svoje ná-
vyky, ktoré 
nie sú vždy 
s p r á v n e 
(napr ík lad 
pôrod doma 
pod dohľa-
dom šama-
na), nema-
jú takmer 
žiadne informácie o možnostiach prevencie, hygieny 
a starostlivosti o seba a svoje dieťa. Ženy prevažne 
nemajú žiadne vzdelanie a až 95% z tých, ktoré prišli 
na kliniku a využili možnosti mobilnej kliniky, nevedelo 
písať a čítať.

Mária Kvaková
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP TU

Zo života fakúlt
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Deň otvorených dverí

Dňa 25. februára 2012 sa na Teologickej fakulte TU uskutočnil deň otvorených dverí. Návštevníci 
mali možnosť zakúsiť aspoň trochu atmosféru fakulty. Čakali na nich sprievodcovia z radov štu-
dentov a pedagógov TF TU, ktorí ich sprevádzali pri prehliadke budovou a poukazovali im pries-
tory, v ktorých sa študenti dennodenne pohybujú. Okrem toho, že návštevníci mohli nahliadnuť 
do učební, knižnice či kaplnky, bola pre nich v aule pripravená videoprezentácia o možnostiach 
štúdia a študentskom živote na fakulte. Sprievodcovia ochotne odpovedali na otázky návštev-
níkov o možnostiach štúdia na TF TU a verím, že niektorých aj motivovali podať si prihlášku na 
jeden z odborov, ktorý sa na Teologickej fakulte TU otvára v novom študijnom roku 2012/2013.

Mgr. František Rampáček

Syndróm vyhorenia

6. marca 2012 sa na Teologickej fakulte TU konala prezentá-
cia monografie Syndróm vyhorenia a duchovné cvičenia Ig-
náca z Loyoly. Autorka ThDr. MUDr. Stanislava Prítrská sa 
zaoberá veľmi aktuálnou témou súčasnosti – syndrómom vyho-
renia, ktorý sa dotýka hlavne ľudí v tzv. pomáhajúcich profesiách 
a neobchádza ani duchovné povolania. Autorka analyzuje syndróm 
vyhorenia v telesnej, psychickej, sociálnej a duchovnej oblasti člo-
veka a súčasne hľadá východisko v kresťanskej spiritualite. Ako 
možnosť zvládania a prevencie syndrómu vyhorenia predkladá Du-
chovné cvičenia sv. Ignáca z Loyoly. Duchovné cvičenia zaklada-
teľa jezuitského rádu sú overenou formou kresťanskej duchovnosti. 
Človek má v nich možnosť zostúpiť do svojho vnútra, byť pred Bo-
hom konfrontovaný so svojimi túžbami, hodnotami aj zraneniami a vo vzťahu k Bohu ich postupne usporiadať. 
Duchovné cvičenia svätého Ignáca dávané spôsobom, ako ich opisuje autorka, môžu syndróm vyhorenia preme-
niť na krízu rastu.
Stanislava Prítrská, ktorá pôsobí na Teologickej fakulte TU ako vysokoškolská pedagogička, prezentovala tému 
16. mája 2012 aj v relácii Doma je doma v Tv Lux. 

Univerzita tretieho veku

Dňa 22. mája 2012  pri slávení sv. omše o 16.30 hod. v Kostole jezuitov v Bratislave sa usku-
točnilo slávnostné odovzdávanie certifikátov o absolvovaní trojročného štúdia teológie na Teo-
logickej fakulte TU. 
Spolu to bolo 42 absolventov, z toho 33 žien a 9 mužov. Slávnosť sa konala po slávení svätej 
omše, pri ktorej si dojatí absolventi prevzali z rúk dekana ThLic. Miloša Lichnera certifikát. 
Prítomní hostia, príbuzní a priatelia absolventov boli hrdí na svoje staré mamy a starých otcov 
a s kytičkou kvetín im gratulovali.  

Ing. Miroslava Fabiánová
Sviatok sv. Ignáca

Na fakulte sa úplne nezastavil život ani počas letných prázdnin. Dôkazom toho je napríklad vydarené podujatie, 
ktoré sa uskutočnilo 31. júla pri príležitosti sviatku sv. Ignáca. Išlo o spoločný obed jezuitskej komunity a zamest-

Zo života fakúlt

Teologická fakulta
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nancov fakulty. Celé podujatie sa nieslo v rodinnom a priateľskom duchu, ktorý je vo všeobecnosti typický pre 
našu fakultu a je jej veľkou devízou. 

Vedúci katedry v Slovenskom rozhlase

24. júna v neskorých večerných hodinách sa vedúci Katedry filozofie doktor Rastislav Nemec ocitol vo vysielaní 
Slovenského rozhlasu. Nešlo však o rozoberanie nijakých „šteklivých tém“, ale nanajvýš o solídnu reláciu, kon-
krétne o filozofickú nočnú pyramídu. Spolu s doc. Marianou Szapuovou z FF UK sa zamýšľal nad významom 
a poslaním filozofie v súčasnosti a odpovedal na otázky poslucháčov. Treba povedať, že pán doktor Nemec nie 
je v rozhlase nijakým nováčikom, bol už hosťom viacerých nočných pyramíd a určite ho v nejakej ešte budeme 
počuť.

Mgr. Martin Csontos

Študentská vedecko-odborná činnosť

Dňa 27. apríla 2012 sa na TF TU uskutočnilo fakultné kolo ŠVOČ 
v sekciách katolícka teológia, systematická filozofia a náuka 
o rodine, kde študenti prezentovali a obhajovali svoje vedecko-
-výskumné práce. Víťazmi jednotlivých sekcií sa stali: katolícka 
teológia: Bc. Veronika Pétiová, téma: Právna úprava procesov 
beatifikácie a kanonizácie počas pontifikátu Jána Pavla II, syste-
matická filozofia: Bc. Viktor Binder, téma: Problém historicizmus 
a uzavretej spoločnosti v diele K. R. Poppera. V kategórii ná-
uka o rodine nebola udelená prvá cena. Na druhom mieste sa u- 
miestnila Petra Majerníková s témou Diecézne animátorské školy 
– formácia mládeže a detí vo farnostiach. Komisie boli s prácami 
spokojné, dávali odborné rady na vylepšenie niektorých aspektov 
prác a prezentácií. Atmosféra bola priateľská, keďže účastníci sa 

s členmi komisie ako svojimi pedagógmi poznali, čiže aj diskusia, ktorá nasledovala po každej prezentácii, bola 
konštruktívna, argumenty aj protiargumenty boli na úrovni. Študenti sa učili obhájiť si svoje názory. ŠVOČ je veľ-
mi dobrá príležitosť na vedecký rast študentov, rozvíjanie prezentačných schopností a ako príprava na obhajoby 
bakalárskych a diplomových prác. Účastníci boli zároveň Teologickou fakultou TU finančne odmenení (1. miesto: 
100 €, 2. miesto: 70 €, 3. miesto: 35 €) čo je veľmi dobrý motivačný prostriedok, keďže vedecko-výskumní pra-
covníci nie sú na Slovensku primerane odmenení.

Bc. Viktor Binder

Odstraňovanie bariér

V apríli  sa na našej fakulte realizovala stavba bezbariérového vchodu. Usilujeme sa tak vyjsť v ústrety študen-
tom – vozíčkarom i ostatným ľuďom na vozíčku. Fakulta má už viacero absolventov aj aktuálnych študentov 
z ich radov. Našou snahou je odstraňovať bariéry a vychádzať im v ústrety, čo sa celkom dobre darí, ale určite 
je stále čo zlepšovať. Chceme v tom v duchu jezuitského „magis“ stále napredovať.

Mgr. Martin Csontos

Zo života fakúlt

Na čom pracujú doktorandi

25. októbra 2012 sa na Teologickej fakulte TU pod záštitou prodekana pre vedu a výskum  ThDr. Cyrila Šestáka, 
PhD., SJ, uskutoční interná doktorandská konferencia. Naši doktorandi na nej prednesú príspevky z  jednotli-
vých  oblastí svojho výskumu, ktoré budú publikované v zborníku. Cieľom konferencie je skvalitniť doktorandské 
štúdium na našej fakulte, lepšie navzájom spoznať, na čom ako doktorandi pracujeme, a tak zároveň budovať 
súdržnejší doktorandský tím.

Mgr. Martin Csontos
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Dňa 20. 2. 
2012 sa usku- 
točnila na Práv- 
nickej fakulte 
TU videokon- 
ferencia me-
dzi študent-
mi boston-
ských škôl 
a Právnickou 
fakultou TU. 

Išlo o mimoriadne atraktívne podujatie, najmä pre 
netradičný spôsob konania konferencie s využitím 
modernej technológie. Predmetom konferencie bola 
spravodlivosť a morálne hodnoty v spoločnosti s pre-
viazaním na osobnosti, ktorým je zverené rozhodova-
nie v našej krajine. Na konferencii svoje postoje pred-
niesli – sudca Špecializovaného trestného súdu JUDr. 
Ján Hrubala a bývalá štátna tajomníčka Ministerstva 
spravodlivosti SR Mgr. Mária Kolíková. Na bostonskej 
strane prednášal renomovaný federálny sudca Mark 
L. Wolf. 

Návšteva vyľvyslanca Indickej republiky

Dňa 19. 4. 2012 
sa konala na 
pôde Právnic-
kej f a k u l t y 
T U  prednáš- 
ka veľvyslan- 
ca Indickej re- 
publiky na Slo- 
vensku J. E. 
Rajiva Misra 
na tému Histo-
rické, súčasné a perspektívne vzťahy Slovenska a In-
die  (Právna  problematika  uzatvorených  vzájomných 
medzinárodných zmlúv). Prednáška bola mimoriadne 
zaujímavá, rozširujúca obzory študentov v oblasti me-
dzinárodného práva. 

Vzácny hosť

Vzácny hosť zavítal na PF TU dňa 24. 4. 2012. Katedra 
ústavného práva Právnickej fakulty TU zorganizovala 
prednášku amerického profesora Roberta A. Sedlera 

na tému: Komparácia ústav USA a Slovenskej repub-
liky so zameraním na deľbu moci a slobodu prejavu. 

Pocta výnimočnej osobnosti

Nádherné podujatie zorganizovala Katedra teórie prá-
va Právnickej fakulty TU dňa 16. 4. 2012, na ktorom 
bola vzdaná pocta výnimočnej osobnosti právnickej 
obce, vynikajúcej slovenskej odborníčke s profesijným 
pohľadom na etické problémy v právnej teórii a praxi 
prof. JUDr. Alexandre Krskovej, CSc., ktorá oslávila 
krásne životné jubileum. Pri tejto príležitosti bol vydaný 
zborník s názvom De arte boni et aequi. Pocta k život-
nému jubileu Alexandry Krskovej, na počesť jej dote-
rajšieho diela. Aj týmto zborníkom chceli autori vyjadriť 
vďaku a uznanie humánnemu a dôstojnému človeku, 
osobnosti, akou je pani profesorka Krsková.

Vedecká konferencia študentov

Právnická fakulta TU sa usiluje podporovať vedeckú 
činnosť študentov fakulty, keď každoročne v spolu-
práci so študentskou organizáciou ELSA organizuje 
študentskú vedeckú konferenciu študentov. Tento rok 
sa dňa 7. marca 2012 uskutočnil už V. ročník štu-
dentskej vedeckej konferencie, na ktorej so svojimi 
príspevkami vystúpilo 42 študentov Právnickej fakulty 
TU. Príspevky predniesli študenti v deviatich sekci-
ách. Najlepšie práce boli ocenené a budú zverejnené 
v zborníku z tejto študentskej vedeckej konferencie. 

Vedecká konferencia doktorandov

Právnická fakulta TU v záujme zvyšovania vedeckej 
úrovne práce doktorandov usporiadala dňa 30. mar-
ca 2012 tradičnú vedeckú konferenciu doktoran-
dov a školiteľov     
Právnickej fakul-
ty TU v Trnave. 
Fakulta týmto po-
dujatím stimuluje 
doktorandov ku 
korektnej a trvalej 
vedeckej práci, 
presahujúcej ob-
sahový rámec ich 

Zo života fakúlt

Právnická fakulta
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vlastných dizertačných prác. Doktorandi mali možno-
sť prezentovať výsledky svojej vedeckej činnosti, pri-
čom sa zároveň otvoril aj priestor na odbornú diskusiu 
o vybraných právnych problémoch. Doktorandský štu-
dijný program sa uskutočňuje v troch odboroch štúdia, 
a to v odbore teória a dejiny štátu a práva, pracovné 
právo a v odbore trestné právo, čomu odpovedalo ob-
sahové zameranie jednotlivých sekcií. 

Trnavské právnické dni

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v spo-
lupráci s Nadáciou Štefana Lubyho zorganizovala 
II. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Dies 
Iuris  Tyrnaviensis/Trnavské právnické dni s názvom 
Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii 
a praxi. Konferencia sa uskutočnila v dňoch 20. – 21. 
septembra 2012 v aule Trnavskej univerzity Pazma-
neum a na pôde Právnickej fakulty.  
Cieľom konferencie bolo predstaviť systém hodnôt 
ovplyvňujúcich charakter právnych systémov, práv-
nych noriem a ich samotnú aplikáciu v interakcii jed-
notlivca a spoločnosti, a ako systém hodnôt ustavične 
determinovaný spoločenskými zmenami a prebiehajú-
cou globalizáciu. 

Publikačná činnosť

Právnická fakulta TU dosahuje spomedzi právnických 
fakúlt v Slovenskej republike vynikajúce výsledky 
v publikačnej činnosti na jedného učiteľa. Jej pedagó-
govia sa môžu pochváliť svojimi vedeckými monogra-
fiami, ako aj štúdiami, vedeckými prácami publiko-
vanými v recenzovaných časopisoch, zborníkoch, či 
kapitolami v učebniciach a učebných textoch, komen-
tároch. Spomedzi najaktuálnejších publikácií Právnic-
kej fakulty TU, ktoré vyšli v roku 2012, vyberáme:
JURČOVÁ, Monika – PAVELKOVÁ, Bronislava – NEVOLNÁ, 
Zuzana – OLŠOVSKÁ, Andrea – SMYČKOVÁ, Romana: 
Zastúpenie v súkromnom 
práve. 1. vyd. Praha: C. 
H. Beck, 2012. 256 s. 
ISBN 978-80-7400-420-9
Monografia poskytuje te-
oretický rozbor princípov 
zastúpenia a na jeho zá-
klade oboznamuje čita-
teľa so zastúpením v ob-
čianskom ako všeobec-
nom súkromnom prá- 
ve. Na tento výklad nad-
väzuje osobitný rozbor 
zastúpenia v práve ro -
d innom,  obchodnom 
a pracovnom, ktoré síce vychádzajú z právnej úpravy 
zastúpenia v Občianskom zákonníku, ale vzhľadom 

na špecifiká týchto vzťahov majú aj zvláštnu úpra-
vu. Zastúpeniu v civilnom procese sa venuje posledný 
diel monografie.

VRÁBLOVÁ, Miroslava: Kriminologické a trestnopráv-
ne aspekty trestnej čin-
nosti mládeže. Plzeň: 
Vydavatelství a nakla-
datelství Aleš Čeněk, 
s.r.o., 2012. ISBN 978-
80-7380-371-1
Monografia komplex-
ne spracováva proble-
matiku trestnej činnos-
ti mládeže z hľadiska 
trestnoprávneho a krimi-
nologického. Výklad je 
zameraný na jednotlivé 
tematické okruhy od me-
dzinárodných a ústav-

noprávnych otázok, cez trestno-politické východiská 
trestného práva mládeže až po kriminologickú charak-
teristiku kriminality mládeže, profil páchateľa, preven-
ciu, penitenciárnu a postpenitenciárnu starostlivosť. 
Trestnoprávny pohľad je doplnený údajmi o sankčnej 
politike uplatňovanej trestnými súdmi v Slovenskej re-
publike voči mladistvým páchateľom, ako aj o uplatňo-
vaní alternatívnych spôsobov riešenia trestných vecí 
mladistvých v justičnej praxi. Kriminologický pohľad je 
dotvorený súvisiacimi oficiálnymi štatistikami.

ŠKRINÁR, Alexander – NEVOLNÁ, Zuzana – JURČO-
VÁ, Monika – KVOKAČKA, Lukáš: Obchodné právo. 2. 
rozšír. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, s.r.o., 2012. 399 s. ISBN: 978-80-7380-365-0
Druhé prepracované a doplnené vydanie knihy obsa-
huje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich pred-
pisov. Kniha zachytá-
va právny stav k 1. 1. 
2012. Autori doplnili a 
rozšírili výklad všeo-
becnej časti Obchod-
ného zákonníka najmä 
v súvislosti s konaním 
v mene právnických 
osôb a konanie na 
základe zastupova-
nia. Reagovali aj na 
legislatívne zmeny 
týkajúce sa akciových 
spoločností, ako aj na 
zmeny v živnosten-
skom zákone pri vy-
dávaní živností v súvislosti so vznikom oprávnenia na 
podnikateľskú činnosť. Nanovo je spracovaná časť o 
konkurznom a reštruktualizačnom konaní na základe 
rozsiahlej novelizácie zákona.

Zo života fakúlt
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Peter Pázmaň, ostrihomský arcibiskup a prímas Uhor-
ska (1616 – 1637) zastával tento post v nepokojných 
časoch 30-ročnej vojny (1618 – 1648) a úspešne sa 
šíriaceho reformačného hnutia. Peter Pázmaň riešenie 
vážnej duchovnej situácie v Uhorsku videl vo vzdeláva-
ní nových kňazov a štátnych úradníkov. Ak chcel zalo-
žiť univerzitu, bolo treba pripraviť pre študujúcu mládež 
internáty, neboli to len semináre pre budúcich kňazov, 
ale aj pre tých, čo mali pôsobiť v štátnych úradoch. V 
Trnave postupne kupoval do my – pre chudobnú mlá-
dež to bola tzv. burza sv. Vojtecha (Adalbertinum, 
1619) na Hollého ulici, pôvodný šľachtický konvikt (No-
bilium, 1619) na Kapitulskej ulici a seminár sv. Štefa-
na (Stephaneum, 1630) na Halenárskej ulici, ktorý bol 
pokračovaním prvého seminára v Uhorsku založenom 
arcibiskupom Mikulášom Oláhom v roku 1566. Peter 

Pázmaň založil pre uhorských študentov seminár aj vo 
Viedni (Pazmaneum, 1621). 
Založeniu univerzity v Trnave predchádzalo aj úsilie 
zakladateľa o jej finančné zabezpečenie a rokovania 
s predstaveným rakúskej jezuitskej provincie Jurajom 
Forróm a rektorom trnavského jezuitského kolégia Ju-
rajom Dobronockým. Peter Pázmaň listinu o založe-
ní univerzity napísal v Bratislave 12. mája 1635. Za-
kladaciu listinu potvrdil vo Viedni  cisár Ferdinand II. 
konfirmačnou listinou 18. ok tóbra 1635. Potvrdenie od 
pápeža sa zakladateľovi nepodarilo získať. Cisár udelil 
novej univerzite rovnaké práva, aké mali už jestvujúce 
univerzity v monarchii – v Kolí ne, vo Viedni, v Mohuči, 
Ingolstadte, Prahe, Olomo uci, Grazi – a dal jej aj právo 
udeľovať tituly dokto rov, licenciátov, magistrov a ba-
kalárov. Zakladateľ zveril vedenie Trnavskej univerzity 
Spoločnosti Ježišovej, ktorá tu mala od roku 1615 zalo-
žené kolégium a úspešne sa venovala základnej i stre-
doškolskej pedagogickej činnosti. Trnava mala výhod-
nú polohu pre všetkých študentov Uhorska. Pázmaň 
sa síce hlásil k maďarskej národnosti, ale ako jezuita, 
ostrihomský arcibiskup a prímas Uhorska bol zákonite 
nadnárodný a univerzitu založil nielen pre Maďarov, ale 
aj Slovákov, Nemcov, Chorvátov, Slovincov, rusínskych 
i rumunských veriacich. Vo vojnových časoch 17. storo-
čia univerzita prichýlila aj profesorov a študentov z Olo-
mouca a otvorená bola aj iným európskym národom.
Trnavskú uni verzitu otvorili dňa 13. novembra 1635 
slávnostnými bohoslužbami v kostole sv. Mi kuláša. Tu 
prevzal Juraj Dobronocký, prvý rektor univerzity, z rúk 
kardinála Petra Pázmaňa  zakladaciu i konfirmačnú 
listi nu cisára Ferdinanda II. Univerzita začínala len 
s dvoma fakultami – filozofickou a teologickou. Prvú 
prednášku o podstate racionálnej filozofie predniesol 
hneď na druhý deň 14. novembra Martin Palkovič. 
Univerzita  sa 2. januára 1667 rozšírila o právnickú fa-
kultu vďaka ostrihomským arcibiskupom Imrichovi  Loši-
mu a Jurajovi  Lippaimu, ktorí testamentárne zanechali 
potrebnú finančnú sumu na jej založenie. O úplnej uni-
verzite bolo možné hovoriť až vtedy, keď Mária Terézia 
zriadila 7. novembra 1769 na Trnavskej univerzite Le-
kársku fakultu. 
Trnavská univerzita bola univerzitou s latinským vyučo-
vacím jazykom ako všetky európ ske univerzity. Mala 
vlastnú tlačiareň, vy bavenú na európskej úrovni, kniž-
nicu, archív, kabi nety, zbierky, astronomické observató-
rium, leká reň, botanickú záhradu, divadlo, vilu a farmu 
v Bie lom Kostole. 
K dejinám predchodkyne našej obnovenej univerzity sa 
budeme vracať aj v nasledujúcich číslach univerzitného 
časopisu, aby sme si rozšírili poznanie o živote na aka-
demickej pôde tejto ustanovizne počas jej 142-ročného 
pôsobenia a pripomenuli si prínos univerzity pre našu 
vedu, kultúru a národné  povedomie. 

PhDr. Alžbeta Hološová
Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave

Keď prehovoria archívy...

Peter Pázmaň
(*4. 10. 1570 – †19. 3. 1637)

a založenie univerzity v Trnave
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pred cestou

zhrbená stodola
svorne strážila plachú tmu
do lona jej vkročil starec 
a stojace hodinky

ponarovnával si svoje letokruhy
obul nohy pre pokorné cesty

dlho odkladal túto obrátenú kravatu
nevhodnú do spoločnosti

pre šťastie vykročil ľavou
vtedy z neho spŕchlo
všetko čestne nasporené perie

škárou v streche nakuklo
o človeka tichšie ráno

pamäť

dom bez vinice
unavene mlčí

matkine vlasy vybledli
ako fotografia
za sklom kredenca

dnes prvýkrát zabudla synovo meno
dnes sa prvýkrát zabudla zobudiť

hra

krížom cez nedeľné polia
sa pre(že)hnal vietor

obitá kaplnka na stráni
dávno zanechala litánií
o ľudskej pamäti

v jej zhovievavom tieni
si detváky varia kašičku
z belasej omietky

naoko obedujú
naozaj bez modlitby

súmračná

v tráve 
ktorej od detstva nik nečesal šticu
vyrástol muž 
čo spieva vetru

spev je tichý
ako jeho srdce spoza založených rúk
drží v ňom súmrak
dokiaľ nedospieva

z nebeskej osamelosti
sa nad ním panovačne rozkrikuje búrka
zmáčané srdce
má zúfalo hlasné

o knihách a ľuďoch

bolo napísané:
ak milovať 
tak slepo

som slepý ako zajtrajšok

načúvam hlbšími ušami
spod tvojej zvädnutej knihy
skučí samota

zavraciam nedocítenú slinu
vetrám v sebe
vykradnuté rany
nechávam dokorán otvorené 
(pokúšam sa ich čítať)
vytrúsilo sa z nich
iba za mak priškrtených slov

som slepý
a ľudské knihy
sa stále nespisujú
v slepeckom písme

Študentská panoráma

Roman Beňo
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Študentská panoráma

v mojom smere

nedočkavé slnko 
rozstrihalo nočný kabát
do ostrých lúčov 
opäť navlieklo sivé nite
a na zemské líce
poprišívalo všetky cesty
so spoločným uzlom na konci

nerozmotám ich
ani neuprosím
zostáva mi len nimi prejsť
ako rodený tulák
čo si spálenými krídlami
neustále odstriháva tu svoju

vždy bude tá najhrboľatejšia
no bystrozraké stromy pozdĺž cesty
možno občas zopnú ruky 
v mojom smere

bez tváre

rozišla sa so mnou moja tvár
ešte mi v nej naivnou kriedou
čmára včerajší chlapec

pokúšal som sa mu ju vziať
v prázdnych zrkadlách 

vyzradil by každý chýbajúci bozk
každú nadbytočnú jazvu
nechal by ma chodiť
ako s ukazovákom
vystretým proti sebe
zaveseného na prvej vráske
(oči ťa prezradia, Dorian)

rozišla sa so mnou moja tvár
odmietla masku
pre zajtrajšieho starca

G+M+B

Veľká noc prešľapuje
pred strúchniveným prahom
vták – márnotratný syn
tentoraz nepostavil hniezdo

opálení kosci
mi už pod klobúk nenaložia
zavŕzgala pántom
stará chalupa
a zotrela si z čela
poslednú trojkráľovú vrásku

nedospelé jablone naokolo
dnes privreli puky
o slzu neskôr

v meste

po každodennej nebeskej hre
zostal slnku Čierny Peter

víťazná tma pleskla
hladným bičom
mesto v náhlom štronze
už len roztvorilo nahé námestia

v osirelých vežiach zapraskalo
niečo úzkostné
ako bezradné ovečky
sa krotko poddávajú
nehybnej čiernej symfónii

schúlenými ulicami
tiahne iba ticho
ktoré nik menom
neosloví

Roman Beňo,  
bývalý študent Pedagogickej fakulty TU,

člen Trnavského literárneho klubu.
So svojimi básňami sa úspešne zúčastnil  

mnohých literárnych súťaží ako napríklad  
Wolkrova Polianka, Literárny Zvolen,  

Literárna Senica, Krídla Ivana Laučíka,  
Literárne Šurany a mnohých ďalších.  

Publikoval napríklad v časopise Dotyky, Liter,  
Mädokýš, Orol Tatranský, v denníku Pravda, 

v rôznych zborníkoch literárnych klubov a súťaží, 
niekoľkokrát aj v rozhlase.
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Učiteľské a študentské mobility

ERASMUS na Trnavskej univerzite
V tomto roku oslavuje program ERASMUS svoje 
25. výročie – pre Slovenskú republiku je to 15 rokov. 
Program Erasmus zameraný na mobilitu študen-
tov, ktorý vznikol v roku 1987 ako samostatný pro-
gram Európskej únie, prešiel od toho času niekoľ-
kými zmenami. Zároveň sa stal hnacou silou pri 
modernizácii vysokých škôl a systémov v Európe 
a najmä inšpiráciou na vytvorenie Bolonského pro-
cesu. 
Trnavská univerzita v Trnave sa zapojila do programu 
ERASMUS v akademickom roku 2000/2001, v ktorom 
vycestovali dvaja študenti. Za jedenásť rokov aktívnej 
účasti v programe  študovalo v zahraničí  227 našich  
študentov. V akademickom roku 2012/2013 to bude až 
50 študentov. V súčasnosti máme podpísaných cca 
80 bilaterálnych zmlúv, na základe ktorých sa uskutoč-
ňuje mobilita. Naši študenti majú najväčší záujem o ne-
mecké, francúzske a škandinávske vysoké  školy, ale 
záujem je aj o vysoké školy v Poľsku, Rakúsku a Bel-
gicku. Pobyt Erasmus prispieva k formovaniu mladého 
človeka, dáva mu možnosť spoznať svet okolo seba, 
ísť na najmodernejšie univerzity v Európe a postupne 
si vytvárať kontakty, ktoré dlhodobo pretrvajú a môžu 
byť tiež veľmi významné aj pre neskoršiu kariéru. Pro-
gram umožňuje študentom získať medzinárodnú skú-
senosť – tá mnohým z nich ovplyvnila ich ďalší osobný 
alebo profesijný život.

Ing. Marta Sečkárová

Reflexie študentov
Vždy ma lákali nové výzvy a dobrodružstvá. Som 
skrátka dobrodruh. Nechala som sa zlákať aj na štu-
dijný pobyt Erasmus. Na jednej strane som sa tešila 
a na tej druhej som prežívala i vnútorný boj, pretože 
som si uvedomovala, že moje jazykové znalosti nie sú 
postačujúce na život a štúdium v Belgicku. No aj na-
priek pochybnostiam som to skúsila. Bývala som na 
izbe s dvoma dievčatami z USA, a tak som bola den-
nodenne nútená rozprávať anglicky. Mala som i kopu 
iných medzinárodných kamarátov a mnohé kamarát-
stva sú skutočné a verím, že pretrvajú... Už počas 
prvej nedeľnej sv. omše som sa dostala medzi veľmi 
príjemných ľudí a prijali ma medzi seba. Vždy po omši 
bývalo agapé, kde sa dalo veľa rozprávať, spoznávať 
nových ľudí.

Dominika Šebeňová,
magisterský program náuka o rodine TF TU 

Za všetko hovoria dva príbehy môjho štúdia v Ríme. 
Prvý, po prednáške z kanonického práva prišiel za 
mnou rektor univerzity, ktorý nám tento predmet pred-
nášal a počas rozhovoru sme sa okrem zvyčajných 
otázok odkiaľ som, z akej univerzity a čo doma študu-

jem, dostali aj k téme mojej bakalárskej práce. Na ďal-
šiu prednášku mi priniesol letáčik o Nadácii Jána Pavla 
II. so slovami, že sa mám určite ozvať tejto organizácii, 
lebo by ich moja bakalárska práca mohla zaujať. Ďal-
ším zo zážitkov bolo to, keď mi jeden profesor ponúkol 
účasť na konferencii v Neapole. Mal pocit, že téma 
by ma zaujímala a  tak by bol rád, keby sme aj s mojou 
spolužiačkou zo Španielska jeho ponuku prijali. Prežili 
sme dva skvelé dni v Neapole na tamojšej teologic- 
kej fakulte, spoznali sme najznámejších cirkevných 
historikov z celého Talianska a vidieli Neapol, v kto- 
rom som bola po prvý raz.  Ak uvažujete nad Eras-
mom neváhajte – to čo sa tam naučíte, využijete až do 
konca svojho života.

Veronika Pétiová,
magisterský  program katolícka teológia TF TU

Tri mesiace v krásnom prostredí malého mestečka 
Opole v Poľsku. Práve tu som spoznala nových ľudí 
a zároveň priateľov, ktorí ma prijali hneď, ako som pri-
šla. Študenti,  s ktorými som strávila jeden semester 
v rámci programu Erazmus, ma pozvali na ich spoloč-
ný štedrý večer. Nemuseli, a predsa ma pozvali, aby 
som ich spoznala aj ako rodinu. Možno si poviete, že 

nič zvláštne, ale pre mňa to bol večer, keď som videla 
a spoznala, že študenti z jedného krúžku sú zároveň 
jednou veľkou partiou, ktorá spolu trávi tento sviatočný 
čas ako rodina. Začali sme svätou omšou a pokračovali 
tradičnou štedrou večerou, po ktorej sme sa rozprávali 
o svojich plánoch a najbližších akciách a o tom, čo sme 
za ten semester zažili. Jeden z najsilnejších momentov 
večera bol pre mňa čas, keď sa každý s každým podelil 
o kúsok svojej vianočnej oblátky a pritom si povinšovali 
k Vianociam. 

Lenka Furmánková,
magisterský program náuka o rodine TF TU



26

Učiteľské a študentské mobility

Mojím odborom sú dejiny umenia no pokúsim sa aj 
napriek tomu všeobecnejšie priblížiť alebo lepšie 
povedané sprostredkovať vlastné rady a skúsenos-
ti zo zahraničného pobytu v Bavorsku. Najčastejším 
spôsobom, ako je študentovi umožnené vycestovať 
do zahraničia, je zapojenie sa do najväčšieho európ-
skeho programu pre mobilitu študentov a pedagógov, 
ERAZMUS. Odporúčaním každému uchádzačovi je 
výber miesta štúdia podriadiť možno na úkor sympa-
tií k prímorským oblastiam k preferovaniu odborného 
zámeru a možnostiam rozvoja čo možno najjasnejšie 
vyprofilovaného výskumného a študijného projektu. Ak 
by ste mali nejasnosti alebo by ste sa chceli dozvedieť 
akékoľvek informácie o programe ERAZMUS, najlep-
šie je osloviť jeho koordinátorku pre Trnavskú univer-
zitu pani Ing. Martu Sečkárovú v jej pracovni v hlavnej 
budove. Aj vďaka jej cenným radám a ochote pomôcť 
je vybavovanie administratívnych podkladov na vy-
cestovanie tak na strane domácej, ako aj zahraničnej 
univerzity omnoho jednoduchšie. Pri ERAZME však 
treba zdôrazniť, že finančná podpora nie vždy posta-
čí na vykrytie všetkých nákladov spätých so štúdiom 
v zahraničí. Najmä v prípade Mníchova, ale podobne 
je to aj v mestách v Anglicku, Francúzsku či Taliansku. 
Treba tu počítať s vysokými výdavkami na ubytovanie.

Mgr. Miroslav Haľák, 
FF TU

Leuven je známy aj výrobou piva Stella Artois, kto-
rému sa nijaký študent Erazmu nevyhne, no my sme 
okrem vychutnávania si tohto výborného a osviežuj-
úceho nápoja zašli aj na prednášky vyššie uvedenej 
fakulty. Na hodine kánonického práva, ktoré vyučoval 
profesor Rik Torfs, profesor veľmi zábavný, chariz-
matický (v profánnom slova zmysle), dokonca aj me-
diálne známy, nám veľmi rád na jeho prednáškach 
rozprával zaujímavé príbehy o  kánonických práv-
nikoch alebo osobnostiach z iných vedných oborov. 
Preto sme sa vôbec nečudovali, keď sem-tam spo-
menul počas prednášky meno Flinstone. No keď sme 
si uvedomili, že toto meno spomína na každej pred-
náške a dokonca, že ho pozná aj profesor z dejiín 
Cirkvi, začala byť celá situácia nanajvýš podozrivá. 
Svetlo do tohto neriešiteľného prípadu nakoniec ne-
čakane priniesol profesor zo Starého Zákona, ktorý 
nám  pravidelne, vďaka jeho príšernému anglickému 
prízvuku a únavným prednáškam (nie však únavným 
pre náročnosť učiva, ale štýlu vysvetľovania), napĺ-
ňal náš pohár trpezlivosti až po okraj. Vďaka jeho prí-
zvuku sme si uvedomili, že záhadný Flinstone vôbec 
nie je Flinstone, ale anglický výraz „for instance“ , čo 
znamená „napríklad“.

Oliver Hromek,
bakalársky študijný program náuka o rodine TF TU

Teologická fakulta Trnavskej univerzity mala možnosť hostiť na svojej pôde Dr. Dominica Robinsona SJ 
z Heythrop College v Londýne, ktorý vo svojich prednáškach priblížil študentom učenie Druhého vatikánskeho 
koncilu o ekumenizme a medzináboženskom dialógu. Podľa jeho slov predpokladom akéhokoľvek dialógu je 
vedomie, že každý človek bol stvorený na Boží obraz a podobu. Preto nik, kto pohŕda inovercom a odsudzuje 
neveriaceho, nemôže v Duchu a v pravde nazývať Boha Otcom, lebo on je Otcom celého stvorenia. 

Jozef Mihok CSsR,
magisterský program katolícka teológia
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Úlohou sekcie „Blogujeme“ je prinášať zaujímavé blo-
gy učiteľov a študentov našej univerzity.
V úvodnom čísle chceme poukázať na ostrieľaného 
blogera doc. JUDr. Radoslava Procházku, PhD., 
JSD., ktorý okrem iného pôsobí na Právnickej fa-
kulte Trnavskej univerzity v Trnave ako vedúci Ka-
tedry teórie práva.

Ponúkame vám vybrané časti jeho blogu „Koza, 
ktorú šteklia Ficove nože“, ktorý poukazuje na 
možnosť reformy súčasného systému zdravotných 
odvodov, zdravotného poistenia, ale aj mnoho ďal-
šieho s predpokladaným pozitívnym výsledkom. 
Tieto myšlienky v spojení s osobitým štýlom auto-
ra vytvárajú priestor na zamyslenie, ale aj zábavu. 
Celý blog bol uverejnený na http://radoslavprochaz-
ka.blog.sme.sk/c/306002/Koza-ktoru-steklia-Ficove-
-noze.html dňa 20. 8. 2012.

Za bieleho dňa, priamo spod nosa

Dosť bolo frivolnosti, poďme k veci. Napriek tomu, že 
vylúčenie možnosti súkromných zdravotných pois-
ťovní profitovať z povinných zdravotných odvodov 
je vo vzťahu k skutočným problémom slovenského 
zdravotníctva červeným haringom (celkové náklady 
súkromných poisťovní, vrátane zisku, predstavujú 4,6 
percenta všetkých výdavkov v slovenskom zdravotníc-
tve), viem sa s týmto cieľom stotožniť. Spôsob, akým 
to chce urobiť predseda vlády, ale znamená, že sa tá 
možnosť odstráni len naoko a v skutočnosti sa zisk vy-
platí na mnoho rokov dopredu. Možno len na osem, 
možno na dvanásť, zlé jazyky hovoria, že možno až 
na pätnásť a tie najhoršie, že v skutočnosti len na šesť, 
aby to dobre vyzeralo pred ľuďmi. Zarobiť na náš spo-
ločný účet sa predsa dá aj elegantne. Poisťovne už sa 
nebudú musieť naťahovať s poskytovateľmi zdravotnej 
starostlivosti o zmluvy, vyplácať „poistné plnenia“, pla-
tiť zamestnancov, najímať právnikov, ani nič podobné, 
to svoje dostanú akcionári bez rizika a bez námahy, na 
dlhé roky dopredu a na drevo. Z našich peňazí, z našich 
spoločných peňazí. So štátom je vždy najlepší biznis. 
Ak sa zlé (ale dobre informované) jazyky mýlia a celý 
tento neskutočne drzý obchod na náš účet ešte medzi 
jeho aktérmi nie je do detailov dohodnutý a teda ak 
predseda vlády hovorí pravdu, že o tom chce verejnú 
diskusiu, tu je príspevok do nej. Príspevok, ktorý nie je 

a p r i ó r n o u 
kritikou typu 
„lebo Fico“ , 
a le  k t o r ý 
n a  splne-
nie aj toho 
s l e ď o v é -
ho aj toho 
skutočného 
cieľa pon-
úka lepší 
prostriedok, 
lepšiu cestu. 
Ekonomicky výhodnejšiu a právne bezpečnejšiu ces-
tu, navyše s dlhodobým priaznivým efektom na verej-
né financie.

Načo odvody?
... 
Tá cesta má tri súbežné pruhy: (i) úplné zrušenie po-
vinných zdravotných odvodov, (ii) financovanie zdra-
votnej starostlivosti z daní, a to v zákonom ustanove-
nom rozsahu, (iii) možnosť dobrovoľného zdravotného 
poistenia nad zákonný štandard s plnohodnotnou sú-
ťažou medzi poisťovňami.
Výhody tejto cesty v porovnaní s úhradou zisku pois-
ťovniam na viacero rokov dopredu sú ekonomické, 
právne aj spoločenské.
...
Povinné zdravotné odvody sa iba volajú odvody, v sku-
točnosti sú koncipované ako zdravotná daň. Fakt, že 
sa volajú a vyberajú ako odvody, nás ročne stojí  de-
siatky miliónov eur na správe poistného systému, čo 
sú v istom zmysle mŕtve peniaze. Tu sú tabuľky, kto-
ré popisujú výdavky zdravotných poisťovní. Za roky 
2009 – 2001 minuli poisťovne z našich povinných 
odvodov 333 439 404 miliónov EUR na tzv. prevá-
dzkové náklady. Desať miliárd korún na prevádzku! 
(Iste, časť týchto nákladov bude vznikať aj v novom 
modeli, ale podstatne menšia časť.)
Okrem toho tam je za rovnaké obdobie suma 
333 390 231 EUR pod rubrikou „iné úhrady, okrem 
zdravotnej starostlivosti a prevádzkových nákladov“. 
Spolu sme teda len za uplynulé tri roky vydali zo 
zdravotných odvodov na iné ako zdravotnú sta-
rostlivosť 666 829 635 EUR, ergo viac ako 20 mi-
liárd v starej mene. Ešte raz, za uplynulé tri roky 

Blogujeme

doc. JUDr. 
Radoslav Procházka, 

PhD.
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Blogujeme

sme z peňazí, ktoré od náš štát pod hrozbou exek-
úcie aj trestného stíhania (§ 276 Trestného zákona) 
vyberá na zdravotnú starostlivosť, minuli takmer 
700 miliónov eur na niečo iné. Mňam.
Model, ktorý tu v hrubých rysoch navrhujem, by bol – 
a teraz vlastne môžem citovať – „lacnejší a efektívnejší“.
  
Nižšie náklady práce plus vyššia spotreba domác-
ností
...
V každom prípade by v nezanedbateľnej miere klesli 
náklady práce, takže bez prehnaného optimizmu sa 
azda dá očakávať aj zvýšená miera ochoty k zamest-
návaniu ľudí, v politickom klišé k tvorbe pracovných 
miest. Napríklad v spojení s účelným rozlišovaním 
v regulačnom a pracovno-právnom zaťažení malých 
a stredných podnikov na jednej strane a veľkých kor-
porácií na strane druhej, ale to je už iná téma, to je na 
inokedy.
Okrem toho, že by mohol pomôcť na strane zamestna-
nosti, v hrubom odhade by nový model 99 percentám 
pracujúcich ľudí priniesol mesačne o niekoľko desiatok 
eur viac. Do ich vlastných, osobných peňaženiek. Via-
cerí makroekonómovia  mi tvrdia, že zrušenie odvodov 
má potenciál zvýšiť spotrebu domácností, čo je faktor, 
ktorého mimoriadny význam sa už o chvíľu ukáže na 
hrozivých číslach výberu nepriamych daní. Keď teda 
pro-rastové opatrenia, tak napríklad takéto.
Pri vhodnom nastavení by nový model mal priaznivý 
efekt aj pre našu spoločnú, verejnú peňaženku. Citu-
jem jedného z trojice, aj keď anonymne: „Je nepochyb-
né, že ten systém by bol pre verejné financie šetrnejší.“
 

Ochrana akej investície?
Pri takomto modeli zároveň zanikajú všetky hlavné 
právne riziká. Poisťovniam nie je potrebné čokoľvek 
odnímať alebo preplácať. 
...
O prístup k povinným odvodom tak poisťovne neprí-
du diskriminačne, na základe nejakého zákazu či vy-
vlastnenia, ale preto, že tieto odvody zaniknú a prístup 
k nim stratí úplne každý, vrátane štátnej poisťovne.
Neexistuje žiadny legitímny právny dôvod, pre ktorý by 
štát nemohol svoj systém financovania zdravotníctva 
upraviť tak, že financovanie cez povinné odvody na-
hradí financovaním cez dane. Nikomu tým nezasiah-
ne do jeho majetkových práv, ani v zmysle ústavy, ani 
v zmysle medzinárodných zmlúv. Takéto právo ešte 
štát predsa len má, a musí mať.
 
Solidarita vo vzťahu k základu, osobné rozhodnu-
tia ako predpoklad nadštandardu
...
Mimochodom, myslím si, že tento model bude v istej 
modifikácii použiteľný aj vo vzťahu k dôchodkovému 
zabezpečeniu. Žiadne povinné odvody, do žiadneho 
piliera, len dane a z nich rovnaká, zákonom ustanove-
ná a inflačne indexovaná základná dôchodková dávka 
pre všetkých; zvyšok poskytne dobrovoľné dôchodkové 
sporenie (napríklad, ale nielen, cez zamestnanecké fon-
dy), rodina a komunita. Ako si kto ustelie, tak bude spať, 
pričom základné lôžko zabezpečí štát, všetky ďalšie ma-
trace už budú výsledkom osobných rozhodnutí. Na de-
tailoch bude roboty ako na kostole, ale už som sa do nej 
pustil. Nie sám, samozrejme. Aj o tom viac nabudúce.

spracoval: Mgr. Martin Császár
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Profesor na cestách
 

Ladislav Turóci 
(*1682 – †1765)

Pôsobenie univerzitného profesora 
Ladislava Turóciho by sme mohli 
označiť so zreteľom na vtedajšie 
možnosti cestovania za dobrodruž-
né. Počas svojho života pôsobil 
ako pedagóg na viacerých vzde-
lávacích inštitúciách a popri tom 
publikoval diela s rozmanitou tema-
tikou. Turóciho rodiskom bol ukra-
jinský Užhorod, svetlo sveta uzrel 
20. mája 1682. Ako osemnásťročný vstúpil v Košiciach 
do Spoločnosti Ježišovej, no už v roku 1703 ho učiteľské 
povinnosti zaviedli do Trnavy, kde vyučoval gramatiku 
v nižších triedach gymnázia. V nasledujúcich rokoch sa 
venoval štúdiu filozofie v Klagenfurte (1704) a na uni-
verzite vo Viedni (1705 – 1706). Po trojročnej prestávke, 
počas ktorej pôsobil ako učiteľ gramatiky a spoločen-
ských náuk v Köszegu a Trnave, začal študovať teológiu 
na Trnavskej univerzite (1710 – 1713) a štúdiá zavŕšil 

doktorátom z filozofie a teológie. Po získaní tretej probácie pôsobil najskôr ako učiteľ spoločenských náuk v Päť-
kostolí, v rokoch 1716 – 1726 zastával post profesora filozofie, matematiky, apologetiky a rétoriky na Košickej 
univerzite. Ďalších sedem rokov sa s Ladislavom Turócim stretávali študenti na pôde Trnavskej univerzity, 
kde ako rektor seminára prednášal kazuistiku. Tu však ani zďaleka nekončí svoje cesty: v r. 1735 – 1737 bol 
študijným prefektom v Päťkostolí, v r. 1738 superiorom a prokurátorom domu v Jágri, v r. 1739 sa opäť vrá-
til do Trnavy ako rektor seminára. Z Trnavy odišiel posledný raz v roku do Banskej Bystrice, kde pôsobil ako 
inštruktor tretej probácie a špirituál. V roku 1754 sa vrátil späť a účinkoval ako špirituál a kňaz v pastorácii 
až do svojej smrti. 

Obdivuhodné úsilie tohto univerzitného profesora sprostredkovať študentom poznatky z viacerých vedných 
odborov sa pretavilo aj do spisovateľskej činnosti. Vynikal osobitou úctou k Panne Márii, a tak sa vážnosť 
mariánskeho kultu odzrkadľuje aj v jeho dielach. Rozsiahle vedomosti mu umožnili publikovať vedecké spisy 
z rozličných oblastí. V košickej univerzitnej kníhtlačiarni vyšiel gramatický spis Latinské perly vybrané z Horatia 
Tursellina  ...  (1716), v roku 1720 aritmetické dielko Prvá filozofia  ľudského pokolenia alebo náuka o číslach 
čiže aritmetika a v roku 1727 tu publikoval ďalšie dielo týkajúce sa aritmetiky Ilustrovaná aritmetika sprostred-
kovaná  ľahšou  metódou. Turóciho snahu pomáhať študentom pri nadobúdaní vedomostí môžeme vnímať 
aj v diele s historickou tematikou Krátke dejiny Uhorska a jeho kráľov vydané v stručnej príručke, ktoré vyšlo 
v tlačiarni Trnavskej univerzity prvýkrát v roku 1729 a druhýkrát tri roky po jeho smrti. Vzhľadom na obstojnú 
zachovanosť Turóciho diel môžeme aj dnes vnímať tohto univerzitného profesora v spojitosti s jeho vysokou 
erudovanosťou a univerzalizmom, ktoré boli pre neho charakteristické.

L i t e r a t ú r a :
LUKÁCS, Ladislaus: Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae So-
cietatis Iesu (1551 – 1773)
Romae: Institutum historicum S. I., 1987, s. 1739. STOEGER, Joannes Nepomucenus: Scriptores Provinciae 
Austriacae Societatis Iesu.
Viennae: Typis Congreagationis Mechit., 1856, s. 372.

Katarína Karabová, FF TU

Ponad čas
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Identita

Súčasná Trnavská univerzita sa hrdo hlási k starobylej 
Trnavskej univerzite, ktorú v roku 1635 založil kardinál 
P. Pázmaň. Už predtým ako sa stal prímasom Uhorska 
si P. Pázmaň uvedomoval, že pre duchovné a kultúr-
ne povznesenie tohto územia je nevyhnutné založiť 
kvalitnú univerzitu, ktorá by bola centrom vzdelanosti 
a vychovávala potrebnú inteligenciu. P. Pázmaň, ktorý 
prešiel formáciou v jezuitskej reholi, veľmi dobre poznal 
jej pedagogické a formačné možnosti, a preto novo-
založenú univerzitu zveril Spoločnosti Ježišovej. Hoci 
zakladateľ jezuitov Ignác z Loyoly pôvodne nepočítal 
s tým, že bude zakladať univerzity a venovať sa aj aka-
demickému vzdelávaniu mládeže. Jeho ideálom bola 
apoštolská služba neviazaná na inštitúcie a miesta. Veľ-
mi skoro však rozpoznal, akým účinným prostriedkom 
duchovného, vzdelanostného a kultúrneho formovania 
môžu byť kolégia a univerzity. V krátkom čase založili 
jezuiti v Európe niekoľko významných univerzít, ku kto-
rým sa rýchlo priradila aj Trnavská univerzita. Všetky 
jezuitské univerzity mali jednotný systém vzdelávania, 
ktorý bol zakotvený v ratio studiorum. Efektívnosť je-
zuitského vzdelávacieho systému, ktorý si zachová-
va svoje vysoké renomé až po súčasnosť, vychádza 
z osobitnej ignaciánskej pedagogiky a vlastného for-
mačného prístupu k študentom, ktoré majú svoj pôvod 
v Duchovných cvičeniach Ignáca z Loyoly. Cieľom du-

chovných cvičení je okrem iného hlboká transformácia 
osobnosti a tá bola cieľom aj výchovného procesu na 
jezuitských školách. Celkový rozvoj človeka, nielen in-
telektu, ale aj jeho fyzickej, emocionálnej a duchovnej 
dimenzie stojí v centre záujmu tohto pedagogického 
systému. Preto sa jezuiti usilovali v svojich študentoch 
zapájať a rozvíjať všetky aspekty ich osobnosti: pamäť, 
vôľu, kreatívnosť, obrazotvornosť, emocionalitu. Silnou 
stránkou ignaciánskeho formačného systému je indivi- 
duálny prístup, rešpektovanie jedinečnosti každého 
jednotlivca a stavanie práve na osobitných danostiach 
a kvalitách každého mladého človeka. Pedagogika za- 
ložená na ignaciánskych princípoch je zameraná hlav-
ne na sprevádzaní študenta v jeho procese nadobúda-
nia vzdelania, ktorý je zároveň procesom transformá-
cie. Je čímsi viac ako len teoretickou metodológiou 
alebo odovzdávaním kvanta informácií. 
Ignaciánsky vzdelávací systém je hodnotovo oriento-
vaný. V centre sú samozrejme evanjeliové hodnoty, 
miera ľudskosti Kristovho vzrastu. Študent je motivo-
vaný k osobnému magis v perspektíve týchto hodnôt.
Môžeme hovoriť o istej ignaciánskej pedagogickej pa-
radigme, ktorá má tieto základné prvky: kontext, skú-
senosť, reflexia, akcia, zhodnotenie.
Ten, kto sa podieľa na výchove, má byť čo najlepšie 
oboznámený so situáciou, kontextom života študen-

Preambula Štatútu TU

Trnavská univerzita v  Trnave nadväzuje na históriu a  tradíciu Trnavskej univer-
zity v  Trnave, jednej z  najstarších univerzít strednej Európy, ktorá slobodne šírila 
poznanie a vzdelanosť, chránila a rozvíjala duchovné hodnoty a kresťanskú kultúru 
v rokoch 1635 až 1777, úplne si uvedomuje, že pokračovanie v plnení všetkých tých-
to úloh  v treťom tisícročí je nevyhnutné a oprávnené, potvrdzuje svoje odhodlanie 
dôsledne uskutočňovať zásady Veľkej charty európskych univerzít, ustanovujúcej 
úplnú nezávislosť univerzity od politickej a  ekonomickej moci, slobodu bádania, 
výučby a spätosť pedagogickej, vedeckej a umeleckej činnosti, vyhlasuje, že vo svojej 
vzdelávacej a vedeckej činnosti vychádza z kresťanských princípov, chce slúžiť prav-
de, slobode a  humanitným ideálom ľudstva, chráni morálne a  duchovné hodnoty, 
vychováva a vzdeláva v duchu ekumenizmu, tolerancie a vzájomnej úcty, považuje 
ľudský život a dôstojnosť ľudskej osoby za nedotknuteľné hodnoty, obhajuje právo na 
ochranu života človeka od jeho počatia až po prirodzenú smrť, vychádza z úrovne 
vzdelanosti a vedy vo svete a hlási sa k spolupráci s univerzitami, vysokými školami 
a vedeckými inštitúciami v Slovenskej republike a v zahraničí.

Ignaciánske korene Trnavskej Univerzity
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ta. Má sa zoznámiť s tým, čo tvorí jeho svet: rodina, 
priatelia, kultúra mladých ľudí, sociálne a ekonomické 
pozadie. Získavanie poznatkov sa stáva efektívnej-
ším, keď je spojené so skúsenosťou, ktorá je istým 
spôsobom zvnútornenia teoretickej informácie. Jed-
na zo základných duchovných Ignácových axióm: 
Dušu nenasycuje to, že toho veľa vie, ale to, že veci 
vnútorne vychutnáva a preciťuje, určuje dôležitosť 
skúsenosti v procese výchovy. Skúsenosť však musí 
byť neustále reflektovaná, lebo bez reflexie sa sk-
úsenosť nestane vedomým vnútorným bohatstvom 
človeka alebo bez reflexie sa aj ilúzia môže stať 
realitou. Reflexia umožňuje pochopiť význam a hod-
notu tohto, čo je predmetom štúdia a nadobudn-
úť nový vzťah k študovanému. Na základe získanej 
skúsenosti a pomocou reflexie robí človek rozhod- 
nutia, stanovuje si priority a vytvára uzávery. Takto sa 
prenášajú poznatky do praxe, do konkrétnej činnos-
ti. Pravidelné vyhodnocovanie akcie odhaľuje mož-

né rezervy a limity študijného procesu, ktoré môžu 
byť na základe toho rozpoznané a odstránené, čím sa 
môže zvyšovať kvalita celého procesu.
Dlhé storočia až po súčasnosť boli jezuitské školy bu-
dované na základoch ignaciánskej pedagogiky a do-
sahovali vynikajúce výsledky. Súčasná TU už nie je 
jezuitskou univerzitou, ale stále môže čerpať z tradície 
a ducha jej zakladateľov. Môže ako dobrý hospodár 
zachovať dobré veci minulosti aj pre súčasnosť. Igna-
ciánska pedagogika, ktorej nositeľmi nemusia byť len 
jezuiti, má v sebe obrovský potenciál, ktorý môže byť 
obohatením aj pre súčasnú univerzitu. 
Želám súčasnej TU, aby vzdelávala a vychovávala 
v duchu svojich tradícií kvalitné, ľudsky zrelé, roz-
hľadené, otvorené, osobnosti, ktoré budú takým prí-
nosom pre Slovensko ako si to želal jej zakladateľ 
P. Pázmaň.

P. Peter Bujko SJ, provinciál 
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