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1.

Orgány fakulty

1.1. Vedenie fakulty
Dekan:
Prodekan pre vzdelávanie a výchovu:
Prodekan pre vedu a rozvoj:
Tajomník:
Sekretariát:

1.2.

Prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
Prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
Doc. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
Mgr. Peter Gazda
Sr. Patrícia Čopňáková, OSR

Akademický senát fakulty

Prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD. – predseda AS TF KU
ThDr. Ján Kuboš, PhD. – podpredseda
PhDr. Imrich Degro, PhD. – tajomník AS TF KU
Prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Jozef Jurko, PhD.
ThDr. Jozef Ondovčák, PhD.
PhDr. Ján Pramuka
JCLic. Dušan Škrabek
ThLic. František Reguly
Študentská časť
Ing. Roman Matisovský - podpredseda
Milan Kerdík
Juraj Sabadoš
Róbert Móres

1.3.

Vedecká rada fakulty

Mons. Alojz Tkáč, Veľký kancelár
Prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, dekan TF
Prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
Doc. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
Prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
Prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.
Prof. ThDr. ICDr. František Dlugoš, PhD.
Prof. ThDr. Ján Duda, PhD.
Prof. ThDr. František Tondra
Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.
Prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.
Prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc.
Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček, PhD.
Prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD., m. prof.
Doc. ThDr. Jozef Leščinský, PhD.
Prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD.
Doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc.
Doc. PhDr. Stanislav Hvozdík, CSc.
Prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD.
Prof. ThDr. ThBibl.Lic Anton Tyrol, PhD.
Prof. ThDr. PhDr. Jozef Jurko, PhD.
Doc. Ing. Arch. Peter Pásztor, PhD.
ThDr. Martin Uháľ, PhD.

2.

Študijná a pedagogická činnosť

Kvalita vzdelávania mala v roku 2006 vzrastajúcu tendenciu v dôsledku nasledujúcich faktov:
- na kaţdom pracovisku sa konajú počas kaţdého semestra pedagogické porady s cieľom
napomáhať študentov koordináciou a spoločnou kontrolou celého komplexu študijného
procesu, napr. vhodného rozvrhu, sluţieb kniţnice, sylabov, disciplíny, praxe
- priebeţný rast vzdelávania pedagógov
- profesorský zbor obohacujú interní doktorandi
- výrazným zvýšením kvalifikovanosti a počtu pedagógov
- pokračuje systém porád na začiatku kaţdého mesiaca a semestra
- vytvoril a ustálil sa systém mesačných porád „Kolégium dekana“ a následných katedrových
porád, čím vedenie fakulty realizuje úlohy v korelácii na vedenie univerzity
- vedenie fakulty poriada ku neformálnemu dialógu najmä v oblasti kvality pedagogického
procesu, čo umoţňujú pravidelné stretnutia dekana fakulty so študentmi (štvrtky
prednáškového času semestra, krátke 45 min. stretnutia odpoludnia o 13.00 s pedelmi
kaţdého ročníka a kaţdého študijného programu)
Kontrola kvality a jej systém podľa z. 131/2002, § 75 a s ohľadom na § 34
- Pracovisko Košice vníma kvalitu procesu dialógom medzi vedením fakulty a študentmi
Výsledky hodnotenia študentov
- Hodnotenie študentov na záver ak. r. tak kvality výučby ako aj učiteľov spracuje moderátor
štúdia, ktorý odovzdá hodnotenie príslušným učiteľom a s nimi ich osobne prerokuje.
- Špecifikum TF v kvalite pedagogického i vedeckého procesu
- TF ako cirkevná fakulta je povinná predkladať správu o činnosti a správu o vyhodnotení
kvality nielen poľa štátnych, ale i podľa cirkevných predpisov (Kódex kánonického práva a
Sapientia Christiana)
- kritéria pre cirkevné posúdenie sú striktnejšie, vyţadujú napríklad zverejnenie
sebahodnotiacej správy
2.1.

Zoznam akreditovaných študijných programov
1. Katolícka teológia – študijný odbor Katolícka teológia – študijný program spojeného
prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia
2. Doktorandské štúdium katolíckej teológie
3. Učiteľstvo náuky o spoločnosti (v kombinácii) – študijný odbor Učiteľstvo akademických
predmetov - prvý stupeň
4. Učiteľstvo náuky o spoločnosti (v kombinácii) – študijný odbor Učiteľstvo akademických
predmetov - druhý stupeň
5. Učiteľstvo dejepisu (v kombinácii) – študijný odbor Učiteľstvo akademických predmetov prvý stupeň
6. Učiteľstvo dejepisu (v kombinácii)– študijný odbor Učiteľstvo akademických predmetov druhý stupeň
7. Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) – študijný odbor Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov - prvý stupeň
8. Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) – študijný odbor Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov – druhý stupeň
9. Sociálna práca – študijný odbor Sociálna práca - prvý stupeň
10. Sociálna filozofia – študijný odbor Filozofia - prvý stupeň
11. Náuka o rodine – v kombinácii Študijných odborov Sociálna práca a Katolícka teológia prvý stupeň
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12. Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) – študijný odbor Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov - prvý stupeň
13. Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) – študijný odbor Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov - druhý stupeň
14. Učiteľstvo náboženskej výchovy (jednopredmetové) – študijný odbor Učiteľstvo
umelecko-výchovných a výchovných predmetov - prvý stupeň
15. Učiteľstvo náboženskej výchovy (jednopredmetové) ) – študijný odbor Učiteľstvo
umelecko-výchovných a výchovných predmetov - druhý stupeň
Katolícka teológia – študijný odbor Katolícka teológia – študijný program spojeného prvého a
druhého stupňa vysokoškolského štúdia
Študent jednoodborového štúdia je podrobne oboznamovaný s teológiou a s najnovšími výsledkami
teologického bádania vo svete. Uplatnenie môţe nájsť predovšetkým ako katolícky kňaz alebo
diakon.
Študijný program magisterského štúdia na fakulte, cyklus filozoficko-teologického štúdia v odbore
katolícka teológia, trvá šesť rokov (dvanásť semestrov). Je určený pre študentov denného štúdia kandidátov kňazstva i pre laikov.
Laici môţu nájsť uplatnenie predovšetkým ako učiteľ na základných a stredných školách a tieţ ako
pracovník v rôznych zodpovedných cirkevných sluţbách (administratívny pracovník, archivár,
animátor mimoškolskej záujmovej činnosti: napr. farská katechéza, biblické krúţky, príprava
liturgie pre deti a mládeţ...), ako aj v iných oblastiach spoločenského ţivota, kde je potrebný
vysokoškolský absolvent humanitného zamerania (kultúra, umenie atď.).
Absolvent sa uplatní po kňazskej vysviacke ako rímskokatolícky kňaz, o jeho zadelení a uplatnení v
spoločnosti rozhoduje vlastný ordinár (diecézny biskup alebo rehoľný predstavený); ako kňaz v
pastorácii sa venuje duchovnej formácii ľudí v spoločenstve, ktoré mu je zverené. Vysvätení kňazi
sa môţu venovať vyučovaniu náboţenskej výchovy na základných a stredných školách, prípadne
prednášaniu teologických disciplín na vysokých školách; svoje uplatnenie nachádzajú v
duchovných redakciách masmédií, ako členovia cirkevných tribunálov (cirkevných súdov –
sudcovia, notári, obhajcovia), ako členovia v rôznych komisiách katolíckej Cirkvi. Získava aj
odbornú pedagogickú spôsobilosť podľa zákonov Slovenskej republiky a Kánonického práva
Katolíckej cirkvi.
Absolvent je pripravený na pedagogicko - katechetickú sluţbu, na pastoračné sluţby vo farnosti –
uplatní sa ako učiteľ náboţenskej výchovy na základných a stredných školách, člen farskej rady,
duchovných redakcií v masmédiách, notár na cirkevnom tribunáli a pod. Získava odbornú
pedagogickú spôsobilosť podľa zákonov Slovenskej republiky a Kánonického práva Katolíckej
cirkvi.
Doktorandské štúdium teológie
Štúdium má dva stupne.
Prvý stupeň sa nazýva “špecializácia” (cyclus specialisationis) a uzatvára sa akademickým titulom
“licenciát teológie” - Licentiatus Sacrae Theologiae (v skratke “ThLic.”). Dennou formou trvá
zvyčajne dva roky (štyri semestre) a externou formou tri roky, V tomto stupni sa preberajú
špeciálne disciplíny podľa povahy vlastnej špecializácie a zároveň sa konajú semináre a cvičenia na
získanie spôsobilosti v teologicko-vedeckom bádaní (porov. čl. 40 b a čl. 72 b Sap. Chr.). Počas
štúdia doktorand absolvuje študijný program, ktorý zahŕňa semináre a skúšky z povinných
predmetov, povinne voliteľných predmetov a výberových (voliteľných) predmetov. Študijný
program po prerokovaní vedeckou radou fakulty schvaľuje akademický senát fakulty.
Po absolvovaní predpísaných seminárov a skúšok doktorand predloţí licenciátsku prácu (rozsah
aspoň 100 strán) na tému schválenú vedeckou radou fakulty ako dôkaz svojej spôsobilosti vo
vedeckej práci.
Na záver štúdia doktorand vykoná štátnu skúšku z oblasti katolíckej teológie podľa povahy vlastnej
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špecializácie a obhajobu licenciátskej práce, ktorými má preukázať svoju spôsobilosť vo vedeckom
bádaní. Po úspešne vykonanej štátnej skúške a obhajobe práce sa doktorandovi udelí akademický
titul “licenciát teológie” - Licenciatus Sacrae Theologiae (v skratke “ThLic.”). Po dosiahnutí
licenciátu doktorand môţe pokračovať v doktorandskom štúdiu druhým stupňom.
Druhý stupeň doktorandského štúdia trvá dennou formou zvyčajne jeden rok a externou formou dva
roky. V tomto čase sa doktorand venuje písaniu dizertačnej práce.
Túto dizertačnú prácu, s minimálnym rozsahom 200 strán, vypracovanú pod vedením učiteľa, musí
doktorand obhájiť na verejnej rozprave. Po úspešnej obhajobe musí byť aspoň čast práce
publikovaná. Exemplár kaţdej uverejnenej vedeckej práce (dizertácie) sa zasiela Kongregácii pre
katolícku výchovu.
Na pripustenie k obhajobe dizertačnej práce sa vyţaduje vykonanie dizertačnej skúšky, ktorou
doktorand musí preukázať osobitnú odbornosť v disciplíne, ktorá je predmetom jeho dizertačnej
práce. Ak po dizertačnej skúške doktorand neobháji dizertačnú prácu, je povinný predloţiť novú
prácu. Obhajobou dizertačnej práce doktorand preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú
vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti katolíckej teológie. Absolventom doktorandského štúdia sa
udeľuje akademický titul “doktor teológie” Doctor Sacrae Theologiae (v skratke “ThDr.”).
Univerzita priznáva aj titul “philosophiae doctor”, v skratke “PhD.”; ktorý sa uvádza za menom.
Učiteľstvo náuky o spoločnosti (v kombinácii) – študijný odbor Učiteľstvo akademických
predmetov - prvý stupeň
Absolvovaním študijného programu študent získava ucelené poznatky o dejinách filozofie,
viacerých významných filozofických disciplínách, ako aj o vybraných autoroch a smeroch. Popri
nadobudnutých vedomostiach má osvojené aj viaceré intelektuálne schopnosti ako je analytické a
syntetické uvaţovanie, kritická argumentácia, náhľad na problém vo viacerých perspektívach.
Nadobúda tieţ metodické zručnosti ako sú kritická práca s filozofickým ako aj nefilozofickým
textom, techniky rýchlej klasifikácie, výberu a osvojovania si nových poznatkov ako aj ich
hodnotenia. Dokáţe tieţ správne pracovať s primárnymi a sekundárnymi zdrojmi informácií.
Jednou z kľúčových čŕt absolventa je jeho adaptabilita s ohľadom na meniace sa kontexty práce a
schopnosť si rýchlo osvojiť nové poznatky a zručnosti. Navyše študent mal príleţitosť vstúpiť do
praxe uskutočňovania filozofie v širšom kontexte kresťanského úsilia o zmysluplný dialóg rozumu
a viery. Úspešné absolvovanie bakalárskeho stupňa študijného programu a získanie titulu bakalár je
nutným predpokladom pokračovania na magisterskom stupni štúdia.
Učiteľstvo náuky o spoločnosti (v kombinácii) – študijný odbor Učiteľstvo akademických
predmetov - druhý stupeň
Absolvovaním študijného programu študent nadobudol vedomosti a zručnosti potrebné pre učiteľa
na II. stupni ZŠ a SŠ vo filozofických a sociálnych vedách, napr. v predmetoch Náuka o
spoločnosti, Občianska náuka, Občianska výchova. Študent získal znalosti hlbšej problematiky
pokrývajúcej jednotlivé oblasti filozofického myslenia, ako aj špecializované znalosti niektorej z
oblastí filozofie. Rozsah a hĺbka znalostí a praktických zručností ho oprávňuje pokračovať v štúdiu
na jeho treťom (doktorandskom) stupni (2.1.2 Systematická filozofia alebo 2.1.3 Dejiny filozofie,
prípadne 2.1.4 Logika a metodológia vedy) alebo je tieţ pripravený vstúpiť do mimoškolských
inštitúcií ako sú spoločenskovedne orientované výskumné organizácie a inštitúcie, inštitúcie
zaoberajúce sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti, masovokomunikačné prostriedky,
cirkevné, vládne aj mimovládne (humanitné) organizácie, nadácie, občianske zdruţenia, politické a
kultúrno-spoločenské inštitúcie, štátna a verejná správa, redakcie odborných časopisov,
vydavateľstvá spoločenskovednej literatúry a pod. Jednou z kľúčových čŕt absolventa je jeho
adaptabilita s ohľadom na meniace sa kontexty práce a schopnosť rýchlo si osvojiť nové poznatky a
zručnosti. Navyše študent mal príleţitosť vstúpiť do filozofie v širšom kontexte kresťanského úsilia
o dialóg rozumu a viery.
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Učiteľstvo dejepisu (v kombinácii) – študijný odbor Učiteľstvo akademických predmetov - prvý
stupeň
Absolvovaním študijného programu učiteľstvo dejepisu študent získava vedomosti potrebné pre
prácu učiteľa zo základu pedagogicko-psychologických disciplín. Získava ucelený prehľad o
všeobecných (svetových) dejinách a národných (slovenských) dejinách, o základných metódach a
pomocných vied historických. Jednou z kľúčových čŕt absolventa je jeho adaptabilita s ohľadom na
meniace sa kontexty práce a schopnosť rýchlo si osvojiť nové poznatky a zručnosti z učiteľstva
dejepisu.
Základné smerovanie bakalárskeho štúdia je však príprava na magisterský stupeň tak na učiteľskom
štúdiu ako aj na neučiteľských príbuzných programoch.
Učiteľstvo dejepisu (v kombinácii)– študijný odbor Učiteľstvo akademických predmetov - druhý
stupeň
Absolvovaním študijného programu Učiteľstvo akademických predmetov dejepis študent získava
ucelený prehľad o didaktike histórie a prehľad z Dejín Cirkvi, dejín dejepisectva, historickej
geografie a klasických jazykov. Nie v poslednom rade vzdelávanie je postavené na výberových
prednáškach. Účelom je vychovať samostatných a rozhľadených učiteľov dejepisu pripravených
pôsobiť v pedagogickom procese, ako aj v mimoškolskej sfére.
Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) – študijný odbor Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov - prvý stupeň
Absolvovaním bakalárskeho študijného programu študent získava vedomosti z oblasti filozofie,
pedagogiky, psychológie, histórie a prehľad o základných teologických disciplínách, ako aj
vybraných autoroch a smeroch. Hlavným cieľom bakalárskeho štúdia je príprava na získanie
úplného bakalárskeho vzdelania , ktoré mu umoţní plnohodnotne vykonávať povolanie asistenta
učiteľa alebo povolania primerané dosiahnutému vzdelaniu. Jednou z kľúčových čŕt absolventa je
jeho adaptabilita s ohľadom na meniace sa kontexty práce a schopnosť rýchlo si osvojiť nové
poznatky a zručnosti.
Absolventi bakalárskeho študijného programu majú moţnosť uplatnenia v rôznych odvetviach
cirkevného a spoločenského ţivota, najmä v humanitných sektoroch, vo verejnej správe, aj v
súkromnom sektore. Ako bakalári náboţenskej výchovy budú schopní vyučovať náboţenskú
výchovu v predškolských zariadeniach. Výraznou stránkou štúdia je pedagogická prax a dôraz na
zvládnutie základov didaktiky predmetu. Základné smerovanie bakalárskeho štúdia je však príprava
na magisterský stupeň tak na učiteľskom štúdiu ako aj na neučiteľských príbuzných programoch.
Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) – študijný odbor Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov – druhý stupeň
Absolvovaním magisterského študijného programu študent získava ucelený prehľad o všetkých
teologických disciplínach, ako aj vybraných autoroch a smeroch. Absolvent je schopný dobre sa
orientovať v študovaných obsahoch, má veľmi dobrý prehľad o trendoch v teológii a schopnosť
rýchlo si osvojiť nové poznatky a zručnosti. Teoreticky je dobre pripravený na vyučovanie
náboţenskej výchovy na základných a stredných školách a je k tomu aj teoreticky pripravený.
Výraznou stránkou štúdia je pedagogická prax a dôraz na zvládnutie didaktiky predmetu. Po
základných formách pedagogickej praxe v druhej fáze štúdia absolvuje aj súvislú pedagogickú prax.
Sociálna filozofia - Absolvovaním študijného programu študent má príleţitosť vstúpiť do filozofie
v širšom kontexte kresťanského úsilia o dialóg rozumu a viery. Získava ucelený prehľad o dejinách
filozofie, o významných filozofických disciplínach, a vybraných autoroch a smeroch. Tak je
schopný samostatne formulovať a analyzovať problémy a kriticky zhodnotiť ich moţné riešenia.
Jeho vedomosti ho oprávňujú pokračovať v štúdiu druhého stupňa odboru, príbuzného odboru alebo
vykonávať povolania v princípe vo všetkých spoločenských sférach, ale najmä v tých, ktoré sú
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náročné na tvorivosť, manaţérsku múdrosť a celkovú operatívnosť. Je tieţ pripravený vstúpiť do
oblasti školských či mimoškolských inštitúcií ako sú vzdelávacie akadémie, masovokomunikačné
prostriedky, spoločenské, cirkevné, vládne aj mimovládne (humanitné) organizácie, nadácie,
občianske zdruţenia, politické a kultúrno-spoločenské inštitúcie, štátna a verejná správa, redakcie
odborných časopisov, vydavateľstvá spoločenskovednej literatúry a pod. Jednou z kľúčových čŕt
absolventa je jeho adaptabilita na kontexty práce a schopnosť osvojiť si nové poznatky a zručnosti.
Sociálna práca – študijný odbor Sociálna práca - prvý stupeň
Absolvent bakalárskeho študijného programu ovláda teoretické koncepcie a metódy sociálnej práce,
má znalostí o ekonomike a legislatíve sociálnej sféry, pozná metódy riadenia sociálnej sféry a
dokáţe analyzovať sociálnu situáciu v danej lokalite príp. regióne; navrhovať, prijímať a realizovať
koncepčné riešenia sociálnych problémov; spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní,
zdravotníctve, školstve a psychologickom a pedagogickom poradenstve; podieľať sa na riešení
otázok kvality ţivota a socio - enviromentálnych problémov; riešiť otázky minorít, osobitne
rómskeho etnika; riešiť otázky rodinnej politiky a rodinného ţivota, chudoby, bezdomovectva,
prostitúcie, drogových závislostí a ostatných sociálno-patologických javov a to v rezidenciálnej i
terénnej sociálnej práci; samostatne plánovať a organizovať aktivity v oblasti sociálnej pomoci a
sociálnych sluţieb.
Základné smerovanie bakalárskeho štúdia je však príprava na magisterský stupeň tak na
rovnomennom študijnom programe ako aj na príbuzných programoch.
Náuka o rodine – v kombinácii Študijných odborov Sociálna práca a Katolícka teológia - prvý
stupeň
Absolvent bakalárskeho študijného programu náuka o rodine je oprávnený pracovať v oblasti
prípravy mládeţe na ţivot v manţelstve a rodine, sexuálnej výchovy, rodinného poradenstva, v
sociálnych sluţbách, vo verejnej správe, v redakciách kresťanských časopisov a rozhlasu. Okrem
toho môţu pracovať v charitatívnych inštitúciách a v inštitúciách tretieho sektoru, ktoré sa
zameriavajú na pomoc rodine. Absolvent má moţnosť uplatniť sa v príprave mladej generácie na
manţelstvo a rodinný ţivot, na manţelské poradenské sluţby, na sociálnu pomoc rodinám, prácu v
centrách rodiny, v orgánoch verejnej správy, v cirkevných inštitúciách, zameraných na pomoc
rodine, v masmédiách a v treťom sektore a v administratívnej správe, v predškolských zariadeniach,
či v inštitúciách na úrovni svojej kvalifikácie. Absolvent bakalárskeho stupňa učiteľského štúdia
získa svojím štúdiom všeobecný prehľad a je dobre pripravený predovšetkým na pokračovanie
štúdia na magisterskom stupni. Svojím filozoficko-teologickým základom ako aj praktickou
formáciou je pripravený aj na samostatnú prácu v rôznych oblastiach. Ide najmä o cirkevné
organizácie, cirkevné úrady a zariadenia, ale aj v centrách voľného času, vo verejných funkciách a
inde, kde je potrebné preukázať vedomosti a schopnosti riešiť otázky hodnotovej orientácie,
teoretické otázky zmyslu skutočnosti a pod.
Základné smerovanie bakalárskeho štúdia je však príprava na magisterský stupeň tak na
rovnomennom študijnom programe ako aj na príbuzných programoch.
Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) – študijný odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a
výchovných predmetov - prvý stupeň
Absolvovaním bakalárskeho študijného programu študent získava vedomosti z oblasti filozofie,
pedagogiky, psychológie, a v etických disciplínách, ako aj vybraných autoroch a smeroch. Hlavným
cieľom bakalárskeho štúdia je príprava na získanie úplného bakalárskeho vzdelania , ktoré mu
umoţní plnohodnotne vykonávať povolanie asistenta učiteľa alebo povolania primerané
dosiahnutému vzdelaniu. Jednou z kľúčových čŕt absolventa je jeho adaptabilita s ohľadom na
meniace sa kontexty práce a schopnosť rýchlo si osvojiť nové poznatky a zručnosti.
Absolventi bakalárskeho študijného programu majú moţnosť uplatnenia v rôznych odvetviach
spoločenského ţivota, najmä v humanitných sektoroch, vo verejnej správe, aj v súkromnom sektore.
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Absolventi sú pripravení pokračovať v 2. stupni štúdia. Sú schopní orientovať sa v širších
súvislostiach výchovy a vzdelávania, preto dokáţu pôsobiť najmä ako pracovníci v oblasti
vzdelávania. Výraznou stránkou štúdia je pedagogická prax a dôraz na zvládnutie základov
didaktiky predmetu.
Základné smerovanie bakalárskeho štúdia je však príprava na magisterský stupeň tak na učiteľskom
štúdiu ako aj na neučiteľských príbuzných programoch.
Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) – študijný odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a
výchovných predmetov - druhý stupeň
Absolvovaním študijného programu študent nadobudol vedomosti a zručnosti potrebné pre učiteľa
na II. stupni ZŠ a SŠ. Študent získal znalosti hlbšej problematiky pokrývajúcej jednotlivé oblasti
filozofického myslenia, ako aj špecializované znalosti niektorej z oblastí filozofie. Rozsah a hĺbka
znalostí a praktických zručností ho oprávňuje pokračovať v štúdiu na jeho treťom (doktorandskom).
Jednou z kľúčových čŕt absolventa je jeho adaptabilita s ohľadom na meniace sa kontexty práce a
schopnosť rýchlo si osvojiť nové poznatky a zručnosti. Navyše študent mal príleţitosť vstúpiť do
filozofie v širšom kontexte kresťanského úsilia o dialóg rozumu a viery. V učiteľskej alternatíve
štúdia bude poloţený väčší dôraz na špeciálne didaktické problémy, ale i na aplikované etiky a
príbuzné spoločensko-vedné disciplíny podporujúce odbornú profesijnú erudovanosť pri výkone
povolania v štátnych, súkromných inštitúciách ako aj rôznych oblastiach praxe (inštitúty etiky,
poradenské centrá, výchovné inštitúcie, etické komisie apod.). Absolventi druhého stupňa
vysokoškolského štúdia odboru etika sú schopní aktívne pôsobiť priamo aj v oblasti aplikovanej
etiky, etiky profesijných činností. Môţu sa podieľať na tvorbe profesionálnych etických kódexov
pracovníkov rozličných profesií a navrhovať ich znenie, môţu pracovať v národných a
medzinárodných etických komisiách, expertných tímoch, riadiacich orgánoch a výboroch pre
posudzovanie stavu etického rozhodovania v rôznych oblastiach ţivota spoločnosti a spoločenských
vzťahov.
Učiteľstvo náboženskej výchovy (jednopredmetové) – študijný odbor Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov - prvý stupeň
Absolvovaním bakalárskeho študijného programu študent získava vedomosti z oblasti filozofie,
pedagogiky, psychológie, histórie a prehľad o základných teologických disciplínách, ako aj
vybraných autoroch a smeroch. Hlavným cieľom bakalárskeho štúdia je príprava na získanie
úplného bakalárskeho vzdelania , ktoré mu umoţní plnohodnotne vykonávať povolanie asistenta
učiteľa alebo povolania primerané dosiahnutému vzdelaniu. Jednou z kľúčových čŕt absolventa je
jeho adaptabilita s ohľadom na meniace sa kontexty práce a schopnosť rýchlo si osvojiť nové
poznatky a zručnosti.
Absolventi bakalárskeho študijného programu majú moţnosť uplatnenia v rôznych odvetviach
cirkevného a spoločenského ţivota, najmä v humanitných sektoroch, vo verejnej správe, aj v
súkromnom sektore. Ako bakalári náboţenskej výchovy budú schopní vyučovať náboţenskú
výchovu v predškolských zariadeniach. Výraznou stránkou štúdia je pedagogická prax a dôraz na
zvládnutie základov didaktiky predmetu.
Základné smerovanie bakalárskeho štúdia je však príprava na magisterský stupeň tak na učiteľskom
štúdiu ako aj na neučiteľských príbuzných programoch.
Učiteľstvo náboženskej výchovy (jednopredmetové) ) – študijný odbor Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov - druhý stupeň
Absolvovaním magisterského študijného programu študent získava ucelený prehľad o všetkých
teologických disciplínach, ako aj vybraných autoroch a smeroch. Absolvent je schopný dobre sa
orientovať v študovaných obsahoch, má veľmi dobrý prehľad o trendoch v teológii a schopnosť
rýchlo si osvojiť nové poznatky a zručnosti. Teoreticky je dobre pripravený na vyučovanie
náboţenskej výchovy na základných školách I. a II. stupňa a stredných školách a je k tomu aj
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teoreticky pripravený. Výraznou stránkou štúdia je pedagogická prax a dôraz na zvládnutie
didaktiky predmetu. Po základných formách pedagogickej praxe v druhej fáze štúdia absolvuje aj
súvislú pedagogickú prax.
Rozsah a hĺbka znalostí a praktických zručností ho oprávňuje pokračovať v štúdiu na jeho treťom
(doktorandskom) stupni v študijnom programe Katolícka teológia.

2.2.

Počty študentov (podľa kombinácií v ročníkoch)

Záujem o štúdium
- rast študentov, zapísaných – rast je spôsobený tým, ţe ešte nebol ukončený cyklus bakalárskeho
štúdia
- systém vzdelávania – vzdelávanie sa deje prezenčnou metódou tak na internej ako aj externej
forme, prednášky sú povinné. Dištančná metóda je povoľovaná v odôvodnených prípadoch.
- zvyšovanie kvality - výrazný vplyv na zvyšovanie kvality budú mať prospechové štipendia
- pedagogická činnosť – je snaha o stály rast pedagógov zvyšovaním úrovne vzdelania
- vnútorné hodnotenie – systém je v štádiu prípravy
- náročnosť kritérií – kritéria prijímacieho konania a následne skúšobné kritéria sú charakterizované
tým, ţe vyučujúci vyuţívajú celú škálu hodnotenia
- vzdelávanie tretieho veku – zatiaľ je konštituované ako mimoriadne štúdium, ale je potrebné
konštituovať ako program
- venovať pozornosť prioritám – poskytnúť určité sluţby pre Cirkev ale aj v oblasti sociálnych
sluţieb
Druh štúdia
Kat. teológ. – Mgr.
Kat. teológ. – Mgr.
Kat. teológ. – 1. a 2. st.
spojený
Kat. teológ. – 1. a 2. st.
spojený
Sociálna práca – Bc.
Sociálna práca – Bc.
Sociálna filozofia – Bc.
Sociálna filozofia – Bc.
Náuka o rodine – Bc.
Náuka o rodine – Bc.
Učiteľstvo predmetu NV
– Bc.
Učiteľstvo predmetu NV
– Bc.
Učiteľstvo predmetu NV
a biológia – Bc.
Učiteľstvo predmetu NV
a geografia – Bc.
Učiteľstvo predmetu NV
a matematika – Bc.
Učiteľstvo predmetu NV

Forma
Denná
Externá
Denná

1. roč

2. roč

28

33

Externá

3. roč
31
11

4. roč
49
30

5.roč
36
37

6.roč
33

spolu
149
121
61

7

15

22

57
417
2
5

261
1100
15
41
13
116
2

Denná
Externá
Denná
Externá
Denná
Externá
Denná

101
317
2
19
9
53
2

103
366
11
35
4
63

Externá

5

3

8

Externá

7

7

Externá

9

9

Externá

6

6

Externá

2

2
10

a HV – Bc.
Učiteľstvo predmetu
dejepis a NV – Bc.
Učiteľstvo predmetu
Náuka o spol. a NV – Bc.
Učiteľstvo predmetu
Náuka o spol. a NV – Bc.
Učiteľstvo predmetu NV
a náuka o spol. – Mgr.
Učiteľstvo predmetu NV
a náuka o spol. – Mgr.
Učiteľstvo predmetu NV
a HV – Mgr.
Učiteľstvo predmetu NV
a HV – Mgr.
Učiteľstvo predmetu NV
a dejepis – Mgr.

Externá

24

16

40

Denná

9

25

34

Externá

17

42

59

Denná

38

38

Externá

36

36

Denná

3

3

Externá

8

8

Externá

17

17

Došlo k nárastu študentov v týchto kategóriách:
interní študenti o 21 %
externí študenti o 23 %
Výsledky prijímacieho konania 2006

2.3.

Fakulta
Teologická

Počet prihlásených
1160

počet prijatých
612

Nastúpili
562

2.4. Pripravované študijné programy
2. stupeň (Mgr.):
1. Sociálna práca – študijný odbor Sociálna práca - druhý stupeň
2. Sociálna filozofia – študijný odbor Filozofia - druhý stupeň
3. Náuka o rodine – v kombinácii Študijných odborov Sociálna práca a Katolícka teológia druhý stupeň

3.
3.1.

Vedeckovýskumná činnosť
Zameranie výskumu a vývoja

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ruţomberku (TF KU) jestvuje od akademického roka
2003-2004. Sú to dve pracoviská, predtým Teologické inštitúty UK Bratislava: v Košiciach
Teologická fakulta a na Spišskej Kapitule Teologický inštitút, ktoré vstúpili do rámca KU ako TF
s prínosom určitej vlastnej tradície vedeckovýskumnej činnosti.
Aktivity vedy a výskumu:
1. Liturgický inštitút Jána Jaloveckého a katedra liturgiky
2. Ekumenické spoločenstvo Košice a katedry dogmatiky a morálnej teológie
3. Časopis Verba Theologica
4. Pracovisko TF KU - Centrum excelentnosti
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5. História a vedeckovýskumná činnosť na katedre histórie
6. Biblická vedecká a popularizačná činnosť na katedre biblických vied
7. Pastoračná činnosť a a starostlivosť o rodinu na katedre pastorálnej teológie
8. Účasť na medzinárodnej grantovej spolupráci.
1. Liturgický inštitút Jána Jaloveckého a katedra liturgiky
Liturgický inštitút (LI) bol zaloţený r. 2000 a nadviazal na viacročnú odbornú liturgickú činnosť.
Náplňou práce je základný a aplikovaný teologický výskum. LI spolupracuje na príprave
Slovenského ľudového liturgického spevníka s Ústavom hudobnej vedy, ktorý je odborným
garantom pripravovaných prác. Je to expertná teologická činnosť, ktorá v spojení s muzikologickou
činnosťou SAV vytvára podmienky pre významnú a jedinečnú činnosť na národnom ľudovom
liturgickom spevníku – pokračovateľovi Jednotného katolíckeho spevníka z r. 1937. Liturgický
inštitút má odborníkov, kniţnicu a materiálne vybavenie.
Liturgický inštitút pôsobí v rámci zvyšovania odbornosti pre širokú základňu organistov,
lektorov a sluţobníkov liturgickej hudby. Pôsobnosť je v rámci východnej provincie (temer
polovica Slovenska – diecézy Košice, Spišská Kapitula a Roţňava) a košickej arcidiecézy. Popri
hudobnej a odbornej stránke sa poskytuje i liturgickej formácii.
Liturgický inštitút zdruţuje i prednášajúcich liturgické disciplíny na katolíckych slovenských
teologických fakultách.
Od roku 2003 je Liturgický inštitút začlenený ako vedeckovýskumné pracovisko a súčasť
Teologickej fakulty. V súčasnosti ťaţiskovou náplňou tohto pracoviska je expertná a odborná
liturgická činnosť Slovenskej liturgickej komisii KBS.
Najvýznamnejšie výsledky


Príprava Slovenského liturgického spevníka v spolupráci s HU SAV I, II a III. časť



Vyuţívanie výsledkov komunity seminárneho spoločenstva pre vedecké sociologické,
muzikologické, pastoračné a liturgické výskumy



Vyuţívanie výsledkov „schóly cantórum“ seminára a speváckeho zboru pri TF ako nutných
experimentov pri zavádzaní nových liturgických spevov



Tvorivá príprava bohosluţieb všetkých pápeţských návštev na Slovensku.



Medzinárodná vedecká liturgická spolupráca v liturgicko - ekumenickej oblasti,
prezentovaná v liturgických a ekumenických zborníkoch



Expertná činnosť LI pre Konferenciu biskupov Slovenska pri riadení liturgie na národnej
úrovni



Príprava analýz za pomoci študentov a frekventantov kurzov Liturgického inštitútu

2. Ekumenické spoločenstvo Košice a katedry dogmatiky a morálnej teológie
Spoločenstvo vzniklo r. 1994, na pôde Teologického inštitútu v Košiciach vo zväzku CMBF
Bratislava bezprostredne po jeho zaloţení. V súčasnosti je významnou organizáciou s vlastným
štatútom, známym nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.
Sú to tieto cirkvi a náboţenské spoločenstvá: Apoštolská cirkev, bratská jednota baptistov,
Bratská cirkev, Československá cirkev husitská, Evanjelická cirkev a. v., gréckokatolícka cirkev,
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Pravoslávna cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Rímskokatolícka cirkev a Židovská
náboženská obec a Teologická fakulta.
Sídlom sekretariátu a miestom stretnutí je Teologická fakulta Košice. Spoločenstvo organizačne
vedie zvolený moderátor. Má právnu subjektivitu ako náboţenské Ekumenické spoločenstvo.
Najvyšší orgán je valné zhromaţdenie, volí moderátora a zástupcu.
Spoločenstvo má za sebou 11 rokov spolupráce a vyprofilovalo sa na bohosluţobnú,
spoločenskú a vedeckú činnosť.
Bohoslužobná činnosť sa realizuje v spojení s liturgickou expertným poradenstvom katedry
liturgiky a Liturgického inštitútu:
Ekumenická bohosluţba v Dome umenia začiatkom roka v rámci svetového hnutia za jednotu
kresťanov
Pašiový sprievod na Veľký piatok
Spoločná ďakovná bohosluţba za úrodu v jeseni
Spoločné vzývanie Ducha Svätého na začiatku nového akademického roka - v rámci
akademickej obce všetkých univerzít a fakúlt v našom meste
Adventný večer – ako spoločenská a duchovná príprava na Vianoce
Hudobne – slovné vystúpenie mládeţe na námestí mesta ako súčasť predvianočných podujatí
mesta.
Medzinárodné ekumenické študijné a komunikačné zájazdy

3. Časopis Verba theologica
Od roku 2002 vychádza odborný časopis Teologickej fakulty pod názvom Verba theologica, ktorý
sa stal vlastným organom pre publikovanie výsledkov pravidelnej vedeckej činnosti. Ročne
vychádzajú dve, alebo tri čísla. Redakčná rada pozostáva z pracovníkov na oboch pracoviskách TF
– Košice a Spišská Kapitula. Čísla sú monotematick.

4. Pracovisko TF - Centrum exelentnosti SAV
Predsedníctvo SAV vytvorilo 1.1.2005 Centrum excelentnosti SAV. Teologická fakulta,
zastúpená dekanom fakulty Prof. ThDr. Antonom Konečným, PhD., je účastníckou organizáciou.
Na Teologickej fakulte sa v r. 2006 spracúva téma, objednaná Centrom mediálnej kultúry:
Liturgia v prezentácii médií.
Centrum excelentnosti v uplynulom období rozšírilo svoju činnosť o ďalšie dva druhy dialógu:
- dialóg s ľuďmi, nevyznávajúcimi vieru
- s ľuďmi na okraji spoločnosti, s bezdomovcami v dvoch strediskách: v caritnom zarioadení an
Bosákovej ulici (konáme pravidelne raz v týţdni „ordináciu“) a v mestskom sociálnom zariadení na
Kukučínovej ulici.
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5. História a vedeckovýskumná činnosť na katedre HISTÓRIE
Katedra histórie je zameraná na základný a aplikovaný výskum v oblasti dejín Slovenska,
osobitne východného, s cieľom vytvárať východiská pre úspešnú expertnú činnosť pre spoločnosť a
Cirkev – a na vedecko-pedagogickú činnosť katedry, kde sa súčasne vyuţívajú výskumom získané
poznatky. Pracovisko má tri oddelenia: všeobecná história, oddelenie cirkevných dejín a Historický
inštitút, ktorý pokračuje v práci Komisie pre výskum dejín Košického biskupstva, existujúceho od
roku 1994.
Vytváranie podmienok pre výskum archívnych materiálov:
medzinárodná sféra: Vatikánske archívy prostredníctvom Slovenského ústavu sv. Cyrila
a Metóda (SUSCM) a štátneho sekretariátu
medzinárodná sféra: boli rokovania KU s prímasom Erdöom. Ostrihom – Sú nám otvorené
archívy prímasa, ostrihomského arcibiskupa a arcibiskupského úradu
nadviazanie kontaktov s jágerskou arcidiecézou v oblasti výskumu dejín
edícia: Studia Academica Historiae Ecclesiae Cassoviae (zborníky zo sympózií)
edícia: Dejiny Košického arcibiskupstva, publikovanie 10 častí historickej série

6. Biblická vedecká a popularizačná činnosť na katedre biblických vied
Katedra biblických vied najmä na pracovisku Spišská Kapitula nadviazala na činnosť, ktorá
začala r. 1993 a nepretrţite ju rozvíja ako Katolícke biblické dielo so sídlom vo Svite, ktoré vedú
pedagógovia z TI Spiš a TF Košice (poslední dvaja riaditelia sú členmi Katedry biblických vied).
Inštitúcia je celoslovenská a koordinuje tak vedecké ako aj populárno-vedecké aktivity
(www.kbd.sk), má vydavateľstvo a publikovala 14 odborných diel.
Katedra zabezpečenie odborné zahraničné štúdia pre budúcich odborných asistentov
a docentov (Rím, Jeruzalem, Washington) a získava študentov pre denné postgraduálne štúdium
biblika (ThLic.; ThDr.) v snahe o rozvoj biblickej vedy a jej aplikovanie do širokej verejnosti.
Katedra usiluje i o populárne sprístupnenie biblickej vedy: je to práca pre biblické olympiády na
viacerých základných a stredných školách a aktivity biblických súťaţí, biblických krúţkov, relácií
v rozhlase a televízii.
7. Pastoračná činnosť a starostlivosť o rodinu na katedre pastorálnej teológie
Katedra pastorálnej teológie skúma v oblasti evanjelizačných metód. Priestorom tejto práce
je evanjelizácia v médiách. Pracovníci katedry sa pravidelne zúčastňujú na evanjelizačných
projektoch a reláciách v evanjelizačnom rádiu Lumen, ako aj iných rozhlasových staníc a v TV.
8. Účasť na domácej a medzinárodnej grantovej spolupráci
Medzinárodný grant: Nová paradigma kresťanskej liturgickej hudby v slovenskom sociálnom
prostredí. Prof. ThDr. Anton Konečný, zástupca vedúceho projektu, spolupracuje prof. ThDr.
Gabriel Ragan, PhD.
Registračné číslo projektu: VEGA 2/5029/25.
Ide o komplexnú analýzu antifón Rímskeho graduála, Graduála simplex a Rímskeho misálu.
Príprava národného liturgického spevníka vychádza z analýz základného a aplikovaného výskumu
týchto antifón.
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V roku 2006 boli pripravené a podané 4 projekty VEGA, 1 KEGA, ktorých riešenie bude
prebiehať v roku 2007.
3.2.

Zvyšovanie kvalifikácie vedecko-pedagogického zboru

V roku 2006 boli menovaný za profesorov:
Doc. ThDr. Anton Tyrol, PhD., Katedra biblických vied
Doc. ThDr. Pavol Dráb, PhD., Katedra dogmatickej teológie
Doc. ThDr. Jozef Jurko, PhD., Katedra dogmatickej teológie
Doc. ThDr. Gabriel Ragan, PhD., Katedra liturgiky
Doc. ThDr. PhDr. Stolárik Stanislav, PhD., Katedra filozofie
Hodnosť PhD. dosiahli:
PhD. - ThDr. Gnip Jozef, Katedra morálnej teológie
PhD. - ThLic. Mihok Ján, Katedra morálnej teológie
3.3.

Doktorandské štúdium
Doktorandi TF KU
interní

I. stupeň

II. stupeň
spolu

3. 4.

1. roč.
2. roč.
3. roč.
4. roč.
5. roč.

externí
2
3
2

7

7
6
19
11
15
58

spolu
10
9
21
11
15
65

Najdôležitejšie výstupy publikačnej činnosti (monografie, knižné publikácie)

Skupina A1 – Kniţné publikácie charakteru vedeckej monografie
Počet záznamov: 13
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách ( 1 )
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (12 )
Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie
Počet záznamov: 15
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách ( 1 )
BAB Odborné kniţné práce vydané v domácich vydavateľstvách ( 4 )
CAB Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách ( 1 )
Skupina C – Ostatné recenzované publikácie
Počet záznamov: 64
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách ( 1 )
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ( 3 )
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ( 25 )
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách ( 2 )
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých (nekonferenčných) zborníkoch,
monografiách ( 5 )
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách ( 1 )
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách ( 23 )
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BBB Kapitoly v odborných knihách vydané v domácich vydavateľstvách ( 1 )
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ( 1 )
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) ( 2 )
Menný zoznam publikácií
Skupina A1
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1
AAA01 Trstenský, František: Przymierze z Jahwe w krainie Moabu : Analiza egzegetyczna
i teologiczna Pwt 29-30. - Lublin : Norbertinum, 2006. - ISBN 978-83-7222-279-4
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 12
AAB01 Čiţmár, Marián: Pásli zverené im stádo : Košickí biskupi v rokoch 1804-2004 / Marián
Čiţmár ; Redakčná rada edície Marián Čiţmár, Cyril Hišem, Štefan Lenčiš, Peter Sedlák,
Peter Zubko ; Vedúci redaktor Peter Sedlák. - Prešov : VMV, 2006. - 502 s. - (Dejiny
Košického arcibiskupstva ; IV). - ISBN 80-7165-553-8
AAB02 Hišem, Cyril: Košické presbytérium (1804-2006) / Cyril Hišem ; Redakčná rada edície
Daniel Boleš, Marián Čiţmár, Cyril Hišem, Štefan Lenčiš, Peter Sedlák, Peter Zubko ; Vedúci
redaktor Peter Sedlák. - Prešov : VMV, 2006. - 350 s.. - (Dejiny Košického arcibiskupstva ;
VI). - ISBN 80-7165-588-0 ; EAN 1655886
AAB03 Jurko, Jozef: Katechéza na Cirkevnej základnej škole sv. Egídia v Bardejove. Ruţomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ruţomberku, 2006. - 87 s.(Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Vedecké štúdie Pedagogickej fakulty ; č. 92). ISBN 80-8084-097-0 ; ISSN 1336-2232
AAB04 Lenčiš, Štefan: Rímskokatolíci v Medzilaborciach. - Prešov : Rokus, s.r.o., 2006. - 103 s. ISBN 80-89055-61-3
AAB05 Lenčiš, Štefan: Katalóg Košickej arcidiecézy / Štefan Lenčiš ; Redakčná rada edície Daniel
Boleš, Marián Čiţmár, Cyril Hišem, Štefan Lenčiš, Peter Sedlák, Peter Zubko ; Vedúci
redaktor Peter Sedlák. - Prešov : VMV, 2006. - 300 s.. - (Dejiny Košického arcibiskupstva ;
VII). - ISBN 80-7165-589-9 ; EAN 9788071655893
AAB06 Leščinský, Jozef: Kniha Rút : (teológia a spiritualita). - Košice : Verbum, 2006. - 121 s. ISBN 80-969200-2-2
AAB07 Čureja, František - Ruţbarský, Peter: Prísaha u Rómov. - Prešov : VMV, 2006. - 83 s. ISBN 80-7165-581-3
AAB08 Zubko, Peter: Vývoj cirkevnej organizácie v Košickej diecéze : (1804–2005). - Košice :
Seminár sv. Karola Boromejského, 2006. - 232 s. - ISBN 80-89138-41-1
AAB09 Zubko, Peter: Vývoj cirkevnej organizácie v Košickej diecéze : (1804-2005). - Košice :
Seminár sv. Karola Boromejského, 2006. - 232 s. - (Annales Archidioecesis Cassoviensis ; I).
- ISBN 80-89138-41-1
AAB10 Zubko, Peter: Dejiny košickej cirkvi v prameňoch / Peter Zubko ; Redakčná rada edície
Daniel Boleš, Marián Čiţmár, Cyril Hišem, Štefan Lenčiš, Peter Sedlák, Peter Zubko ; Vedúci
16

redaktor Peter Sedlák. - Prešov : VMV, 2006. - 640 s.. - (Dejiny Košického arcibiskupstva ;
V). - ISBN 80-7165-583-X
AAB11 Trstenský, František: Aby si poznal spoľahlivosť učenia : Úvod do Nového zákona. - Svit :
Katolícke biblické dielo, 2006. - 94 s. - ISBN 80-89120-08-3
AAB12 Stanček, Ľubomír – Šuráb, Marián: Rétorika dnes. – Ruţomberok : Rektorát Katolíckej
univerzity v Ruţomberku, 2006. – 211 s. – ISBN 80-8084-110-1
Skupina A2
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1
ACB01 Dráb, Pavol: Sviatosti uzdravenia : Pokánie a pomazanie chorých. - Košice : Seminár sv.
Karola Boromejského, 2006. - 87 s. - ISBN 80-89138-43-8
BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 4
BAB01 Hišem, Cyril: Biografický slovník kňazov Košickej diecézy od roku 1804 : [Kňazi
Košickej diecézy 1804-1994]. - Košice : Seminár sv. Karola Boromejského, 2006. - 160 s. ISBN 80-89138-50-0 ; EAN 9788089138500
BAB02 Jurko, Jozef: Diár 2006-2007 : Rok C. - Kapušany : Bens, 2006. - [365 s.]. - ISBN 8088998-68-9
BAB03 Uháľ, Martin: Sociálna náuka Cirkvi v základných princípoch. - Košice : Vytlačil
TypoPress Košice-Myslava, 2006. - 160 s. - ISBN 80-89089-49-6
BAB04 Uháľ, Martin: Práca, jej znaky a dôvody práce v sociálnej náuke Cirkvi. - Košice :
[Vytlačil TypoPress Košice-Myslava], 2006. - 134 s. - ISBN 80-89089-47-X
CAB Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich
vydavateľstvách
Počet záznamov: 1
CAB01 Stanček, Ľubomír: Daj sa mu celý. – Spišská Kapitula – Spišské Podhradie : Nadácia
Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2006. – 165 s. – ISBN 80-89170-18-8
Skupina C
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1
ABD01 Konečný, Anton: Teologické odôvodnenie novej tvorby liturgických spevov antifón,
kvázi-antifón a výberu verzikulov.
In: Hudba v súčasnej liturgii. - Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2006. - S. 111-137. (Musicologica Slovaca et Europea ; XXIV). - ISBN 80-89135-07-2 ; EAN 9788089135073
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 3
ADE01 Hišem, Cyril: Ján Pavol II. a jeho milované Slovensko.
In: Dianoia : Międzynarodowe Studia Humanisticzne. - ISSN 1896-3064. - Nr 1 (2006), s.
295-301.
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ADE02 Lenčiš, Štefan: Vplyv šľachtickej rodiny Drugetovcov na spoločenský ţivot Uhorska =
The influence of the aristocratic family Druget to the public life of Ugria.
In: Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. - ISSN 1214-4967. - Bez č.
(2006), s. 61-63.
ADE03 Stolárik, Stanislav: Človek vo svete vo filozofii Jana Patočku.
In: Dianoia : Międzynarodowe Studia Humanisticzne. - ISSN 1896-3064. - Nr 1 (2006), s.
357-361.
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 25
ADF01 Čiţmár, Marián: Dvadsať rokov od smrti Vincenta Tomeka SchP - predsedu SSV v
Maďarsku v rokoch 1941-1947.
In: Duchovný pastier. - ISSN 0139-861X. – Roč. 87, č. 9 (2006), s. 427-432.
ADF02 Dronzek, Jozef: Autodeštrukcia čiţe samovraţda z luxusu.
In: Verbum. - ISSN 1210-1605. – Roč. 17, č. 1 (2006), s. 4-11.
ADF03 Lapko, Róbert: Druhá kniha Machabejcov.
In: Verbum. - ISSN 1210-1605. – Roč. 17, č. 1 (2006), s. 83-96.
ADF04 Leščinský, Jozef: Biblické rozprávanie o počiatkoch.
In: Verbum. - ISSN 1210-1605. – Roč. 17, č. 1 (2006), s. 54-82.
ADF05 Milčevičová, Mária: Duchovný ţivot.
In: Verbum. - ISSN 1210-1605. – Roč. 17, č. 1 (2006), s. 137-149.
ADF06 Judák, Juraj - Sedlák, Peter: Jozef Juraj Strossmayer a Slováci - 2. časť.
In: Duchovný pastier. - ISSN 0139-861X. – Roč. 87, č. 3 (2006), s. 124-131.
ADF07 Judák, Juraj - Sedlák, Peter: Jozef Juraj Strossmayer a Slováci - 3. časť.
In: Duchovný pastier. - ISSN 0139-861X. – Roč. 87, č. 4 (2006), s. 178-182.
ADF08 Judák, Juraj - Sedlák, Peter: Jozef Juraj Strossmayer a Slováci.
In: Duchovný pastier. - ISSN 0139-861X. – Roč. 87, č. 2 (2006), s. 79-83.
ADF09 Degro, Imrich: Ľudská sloboda a afirmácia Boha.
In: Verba Theologica : Silenda. - ISSN 1336-1635. – Roč. 5, č. 1 (2006), s. 28-32.
ADF10 Dráb, Pavol: Odpustky.
In: Verba Theologica : Silenda. - ISSN 1336-1635. – Roč. 5, č. 1 (2006), s.76-83.
ADF11 Chalupecký, Ivan: Jurisdikčné vzťahy medzi Spišským biskupstvom a Krakovským
Arcibiskupstvom na územiach odstúpených v rokoch 1920 a 1938 Poľsku.
In: Verba Theologica : Silenda. - ISSN 1336-1635. – Roč. 5, č. 1 (2006), s.63-69.
ADF12 Jurko, Jozef: Pápeţský prelát profesor Jozef Pavlovič.
In: Verba Theologica : Silenda. - ISSN 1336-1635. – Roč. 5, č. 1 (2006), s.110-117.
ADF13 Novotný, Štefan: Motivácia podriadenia v Prvom Petrovom liste.
In: Verba Theologica : Silenda. - ISSN 1336-1635. – Roč. 5, č. 1 (2006), s.48-56.
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ADF14 Lenčiš, Štefan: Okolnosti zriadenia biskupskej rezidencie v Prešove.
In: Verba Theologica : Silenda. - ISSN 1336-1635. – Roč. 5, č. 1 (2006), s.70-75.
ADF15 Milčevičová, Mária: Zjednotenie s Bohom.
In: Verba Theologica : Silenda. - ISSN 1336-1635. – Roč. 5, č. 1 (2006), s.84-91.
ADF16 Zubko, Peter: Mučeník Eduard Abszolón.
In: Verba Theologica : Silenda. - ISSN 1336-1635. – Roč. 5, č. 1 (2006), s.118-123.
ADF17 Boleš, Daniel: Charizma neomylnosti pápeţa ajednota kresťanov.
In: Verba Theologica : Autorita. - ISSN 1336-1635. – Roč. 5, č. 2 (2006), s.52-57.
ADF18 Jurko, Jozef: Obraz Boha v multikulturálnej spoločnosti.
In: Verba Theologica : Autorita. - ISSN 1336-1635. – Roč. 5, č. 2 (2006), s.66-81.
ADF19 Milčevičová, Mária: Autorita duchovného vodcu.
In: Verba Theologica : Autorita. - ISSN 1336-1635. – Roč. 5, č. 2 (2006), s.82-85.
ADF20 Pigula, Juraj: Niektoré aspekty Augustínovho Boţieho mesta: čas dejín, dve mestá,
Spravodlivosť.
In: Verba Theologica : Autorita. - ISSN 1336-1635. – Roč. 5, č. 2 (2006), s.22-29.
ADF21 Zubko, Peter: Slovenská spiritualita – duchovná autorita.
In: Verba Theologica : Autorita. - ISSN 1336-1635. – Roč. 5, č. 2 (2006), s.91-100.
ADF22 Stanček, Ľubomír: Slovo Boţie slovo novonarodeného.
In: Duchovný pastier. – ISSN 0139-861X.. - Roč. 87, č.10 (2006), s. 452-458.
ADF23 Trstenský, František: Literárne druhy ţalmov.
In: Adoramus Te. - ISSN 1335-3292. - Roč. 9, č. 2 (2006), s.3-6.
ADF24 Trstenský, František: Vzťah Jakubovho listu k Pavlovej teológii.
In: Disputationes Scientficae Universitatis Catholicae in Ruţomberok. - ISSN1335-9185. –
Roč. 6, č. 1 (2006).
ADF25 Trstenský, František: Čo je človek, ţe si na neho spomenieš? : Exegetická a teologická
analýza ţalmu 8.
In: Adoramus Te. - ISSN 1335-3292. - Roč. 9, č. 1 (2006), s.3-7.
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 2
AEC01 Hišem, Cyril: Pohľad súčasnej slovenskej historiografie na Tomáša Garrigue Masaryka.
In: Tomáš Garrigue Masaryk : Dílo a odkaz pro naši dobu. - České Budějovice : Vysoká škola
evropských a regionálních studií, o.p.s., 2006. - S. 69-79. (Studia - X).- ISBN 80-86708-22-5
AEC02 Zubko, Peter: TGM v slovenskom historickom kontexte. In: Tomáš Garrigue Masaryk :
Dílo a odkaz pro naši dobu. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních
studií, o.p.s., 2006. - S. 246-250. (Studia - X). - ISBN 80-86708-22-5
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AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých (nekonferenčných) zborníkoch,
monografiách
Počet záznamov: 5
AED01 Konečný, Anton: I. Sv. Otec Ján Pavol II. : 1. Návšteva Jána Plava II. r. 1995 v Košiciach.
In: Zostáva s nami Ján Pavol II : Pamätnica pri príleţitosti odhalenia pamätníka Sv. Otca Jána
Pavla II. V Košiciach-Barci, 15. júl 2006 / Editor Jozef Marčin. - Prešov : Vyd. Michala
Vaška, 2006. - S. 6-8. - ISBN 80-7165-556-2
AED02 Konečný, Anton: Mons. Prof. ThDr. František Tondra - profesor na Teologickej fakulte
KU.
In: Mons Sancti Martini II : Vrch svätého Martina : Zborník pri príleţitosti sedemdesiatky
J.E. Mons. prof. ThDr. Františka Tondru, spišského diecézneho biskupa. - Levoča : Nadácia
Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2006. - S. 45-49. - ISBN 80-89170-19-6
AED03 Leščinský, Jozef: Prorocký duch a naše povolanie.
In: Zborník príspevkov k 50. výročiu kňazstva J.Ex.Mons. Eduarda Kojnoka. - Roţňava :
Biskupský úrad Roţňava, 2006. - S. 42-160.(Dioecesis Rosnaviensis). - ISBN 80-968947-7-3
AED04 Zubko, Peter: II. Košickí a krakovskí diecézni biskupi v 20. storočí.
In: Zostáva s nami Ján Pavol II. : Pamätnica pri príleţitosti odhalenia pamätníka Sv. Otca Jána
Pavla II. v Košiciach-Barci, 15. júl 2006 / Ed. Jozef Marčin. - Prešov : VMV, 2006. - S. 1629. - ISBN 80-7165-556-2
AED05 Ragan, Gabriel: Celoţivotné dielo J. Jaloveckého a jeho vplyv na koncilovú reformu na
Slovensku.
In: Hudba v súčasnej liturgii. - Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2006. - S. 219-226. (Musicologica Slovaca et Europea ; XXIV). - ISBN 80-89135-07-2 ; EAN 9788089135073
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1
AFC01 Zubko, Peter: Prvý vatikánsky koncil a uhorskí biskupi.
In: Duchovní a myšlenkové proměny druhé poloviny 19. století : Sborník príspěvků z vědecké
konference konané na Teologické fakultě Jihočeské univerzity 23. února 2006 / Eds. Rudolf
Svoboda, Martin Weis, Peter Zubko. - České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích, Teologická fakulta, 2006. - S. 48-61. - ISBN 80-7040-900-2
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 23
AFD01 Buganová, Klaudia: Symbolické predmety náboţenských pútí.
In: Púte a putovanie : Zborník príspevkov zo VII. monotematického medzinárodného
sympózia z cirkevných dejín : Košice 8. novembra 2005 / Ed. Štefan Lenčiš ; Red. rada Cyril
Hišem, Peter Zubko, Štefan Lenčiš. - Košice : Seminár sv. Karola Boromejského, 2006. - S.
259-267. - ISBN 80-89138-54-3
AFD02 Čiţmár, Marián: Karmelitánske pútnické miesta na území Košickej arcidiecézy.
In: Púte a putovanie : Zborník príspevkov zo VII. monotematického medzinárodného
sympózia z cirkevných dejín : Košice 8. novembra 2005 / Ed. Štefan Lenčiš ; Red. rada Cyril
Hišem, Peter Zubko, Štefan Lenčiš. - Košice : Seminár sv. Karola Boromejského, 2006. - S.
103-113. - ISBN 80-89138-54-3
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AFD03 Dráb, Pavol: Stvorení a vykúpení z lásky.
In: Benedikt XVI. "Deus caritas est" : Zborník príspevkov z odborného seminára konaného
dňa 18. mája 2006 na Teologickej fakulte v Košiciach / Ed. Miroslav Gira. - Košice : Seminár
sv. Karola Boromejského, 2006. - S. 7-12. - ISBN 80-89138-49-7
AFD04 Dráb, Pavol: Človek v núdzi : Teologický základ témy o núdznych.
In: Človek v núdzi : Zborník príspevkov z medzinárodného sympózia konaného na
Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach dňa 3. mája 2006. - Košice : Seminár
sv. Karola Boromejského pre Ekumenické spoločenstvo cirkví na území mesta Košice, 2006.
- S. 43-48. - ISBN 80-89138-56-X
AFD05 Hišem, Cyril: Ján Pavol II. a mládeţ Slovenska.
In: Ján pavol II. a mládeţ : Zborník príspevkov z rovnomennej konferencie konanej v dňoch
24.-25. apríla 2006 na pôde Katolíckej univerzity v Ruţomberku pri príleţitosti 1. výročia
smrti pápeţa Jána Pavla II. / Zost. Ľubomír Stanček. - Ruţomberok : Katolícka univerzita v
Ruţomberku, 2006. - S. 49-57. - ISBN 80-8084-091-1
AFD06 Hišem, Cyril: Kalvárie na území Košickej arcidiecézy.
In: Púte a putovanie : Zborník príspevkov zo VII. monotematického medzinárodného
sympózia z cirkevných dejín : Košice 8. novembra 2005 / Ed. Štefan Lenčiš ; Red. rada Cyril
Hišem, Peter Zubko, Štefan Lenčiš. - Košice : Seminár sv. Karola Boromejského, 2006. - S.
115-121. - ISBN 80-89138-54-3
AFD07 Jurko, Jozef: Hodnotový systém z odkazu Jána Pavla II.
In: Výchova k hodnotám v škole a v rodine : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
24.-25. máj 2005 Ruţomberok / Irena Lokšová. - Ruţomberok : Edičné stredisko KU v
Ruţomberku pre Ústav pedagogických vied KU v Ruţomberku, 2006. - S. 114-121. - ISBN
80-8084-065-2
AFD08 Jurko, Jozef: Jeţiš Kristus - vtelená Boţia láska : (Benedikt XVI.: Deus caritas est, č. 1215).
In: Benedikt XVI. "Deus caritas est" : Zborník príspevkov z odborného seminára konaného
dňa 18. mája 2006 na Teologickej fakulte v Košiciach / Ed. Miroslav Gira. - Košice : Seminár
sv. Karola Boromejského, 2006. - S. 5. - ISBN 80-89138-49-7
AFD09 Jurko, Jozef: Človek v núdzi : Človek v rodine : Rodina v núdzi.
In: Človek v núdzi : Zborník príspevkov z medzinárodného sympózia konaného na
Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach dňa 3. mája 2006. - Košice : Seminár
sv. Karola Boromejského pre Ekumenické spoločenstvo cirkví na území mesta Košice, 2006.
- S. 271-279. - ISBN 80-89138-56-X
AFD10 Jurko, Jozef: Púte v Hornom Šariši na oţivovanie pamäti a identity kresťanov.
In: Púte a putovanie : Zborník príspevkov zo VII. monotematického medzinárodného
sympózia z cirkevných dejín : Košice 8. novembra 2005 / Ed. Štefan Lenčiš ; Red. rada Cyril
Hišem, Peter Zubko, Štefan Lenčiš. - Košice : Seminár sv. Karola Boromejského, 2006. - S.
123-134. - ISBN 80-89138-54-3
AFD11 Knapík, Ján: Moţnosti katolíckej Cirkvi pri posilňovaní duchovných hodnôt pomocou
voľno-časových aktivít.
In: Výchova k hodnotám v škole a v rodine : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
24.-25. máj 2005 Ruţomberok / Irena Lokšová. - Ruţomberok : Edičné stredisko KU v
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Ruţomberku pre Ústav pedagogických vied KU v Ruţomberku, 2006. - S. 208-213. - ISBN
80-8084-065-2
AFD12 Konečný, Anton: Slovo, Eucharistia a Duch vychovávajú a formujú jednotlivca i
spoločenstvo.
In: Výchova k hodnotám v škole a v rodine : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie :
Ruţomberok 24.-25. máj 2005. - Ruţomberok : Ústav pedagogických vied Pedagogickej
fakulty Katolíckej univerzit v Ruţomberku, 2006. - S. 26-30. - ISBN 80-8084-065-2
AFD13 Konečný, Anton: Sociálne prvky omšovej liturgie.
In: Človek v núdzi : Zborník príspevkov z medzinárodného sympózia konaného na
Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach dňa 3. mája 2006. - Košice : Seminár
sv. Karola Boromejského, 2006. - S. 123-129. - ISBN 80-89138-56-X
AFD14 Lenčiš, Štefan: Pútnické miesto v Malej Vieske.
In: Púte a putovanie : Zborník príspevkov zo VII. monotematického medzinárodného
sympózia z cirkevných dejín : Košice 8. novembra 2005 / Ed. Štefan Lenčiš ; Red. rada Cyril
Hišem, Peter Zubko, Štefan Lenčiš. - Košice : Seminár sv. Karola Boromejského, 2006. - S.
135-140. - ISBN 80-89138-54-3
AFD15 Lenčiš, Štefan: Mariánske pútnické miesto v Obišovciach.
In: Púte a putovanie : Zborník príspevkov zo VII. monotematického medzinárodného
sympózia z cirkevných dejín : Košice 8. novembra 2005 / Ed. Štefan Lenčiš ; Red. rada Cyril
Hišem, Peter Zubko, Štefan Lenčiš. - Košice : Seminár sv. Karola Boromejského, 2006. - S.
141-150. - ISBN 80-89138-54-3
AFD16 Sedlák, Peter: Púte zo Šariša a Abova v 17. a 18. storočí k sv. Anne v Kluknave.
In: Púte a putovanie : Zborník príspevkov zo VII. monotematického medzinárodného
sympózia z cirkevných dejín : Košice 8. novembra 2005 / Ed. Štefan Lenčiš ; Red. rada Cyril
Hišem, Peter Zubko, Štefan Lenčiš. - Košice : Seminár sv. Karola Boromejského, 2006. - S.
95-102. - ISBN 80-89138-54-3
AFD17 Uháľ, Martin: Ján Pavol II. Mládeţi nového tisícročia: Strata citlivosti na hriech - dôvod
oslabenia transcendencie ľudského ţivota.
In: Ján Pavol II a mládeţ : Zborník príspevkov z rovnomennej konferencie konanej v dňoch
24.-25. apríla 2006 na pôde Katolíckej univerzity v Ruţomberku pri príleţitosti 1. výročia
smrti pápeţa Jána Pavla II. / Zost. Ľubomír Stanček. - Ruţomberok : Katolícka univerzita v
Ruţomberku, 2006. - S. 65-75. - ISBN 80-8084-091-1
AFD18 Zubko, Peter: Večne mladý Ján Pavol II. (a my).
In: Ján pavol II. a mládeţ : Zborník príspevkov z rovnomennej konferencie konanej v dňoch
24.-25. apríla 2006 na pôde Katolíckej univerzity v Ruţomberku pri príleţitosti 1. výročia
smrti pápeţa Jána Pavla II. / Zost. Ľubomír Stanček. - Ruţomberok : Katolícka univerzita v
Ruţomberku, 2006. - S. 111. - ISBN 80-8084-091-1
AFD19 Zubko, Peter: Pešie púte Vranov nad Topľou - Čenstochová.
In: Púte a putovanie : Zborník príspevkov zo VII. monotematického medzinárodného
sympózia z cirkevných dejín : Košice 8. novembra 2005 / Ed. Štefan Lenčiš ; Red. rada Cyril
Hišem, Peter Zubko, Štefan Lenčiš. - Košice : Seminár sv. Karola Boromejského, 2006. - S.
225-238. - ISBN 80-89138-54-3
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AFD20 Zubko, Peter: Dies natalis pro coelis - dies sacrum pro Ecclesia.
In: Človek - sacrum - prostredie : Zborník príspevkov zo sympózia Človek - sacrum prostredie, 25.-27. augusta 2005, Kláštorisko. - Levoča : MTM, 2006. - S. 83-90. - (Studia
Archeologica Slovaka Mediaevalia ; V). - ISBN 80-89187-15-3
AFD21 Stanček, Ľubomír: Memento nad človekom v núdzi.
In: Človek v núdzi : Zborník príspevkov z medzinárodného sympózia konaného na
Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach dňa 3. mája 2006. - Košice : Seminár
sv. Karola Boromejského, 2006. - S.139-148. - ISBN 80-89138-56-X
AFD22 Trstenský, František: Povolanie apoštola Petra v Lk 5,1-11 vo svetle povolania proroka
Izaiáša.
In: Aktuálne otázky z praktickej teológie a religionistiky : Zborník : Vedecká konferencia
uskutočnená 15. februára 2006 v Ruţomberku. – Ruţomberok : Katolícka univerzita v
Ruţomberku, 2006. – S. 131-139.
AFD23 Trstenský, František: Grécky výraz hieron a naos na označenie chrámu v textoch Nového
zákon.
In: Sväté písmo a Boţí kult : Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou / Zost. P. Fedor.
- Svit, 2006. – S. 23-38.
BBB Kapitoly v odborných knihách vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1
BBB01 Sedlák, Peter: Dubovica / Peter Sedlák ... [a i.] ; preklad angl. resumé Martina Talpášová. Košice : Vienala, 2006. - S. 11-69. - ISBN 80-89232-06-X
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 1
BDF01 Stolárik, Stanislav: Odhaľme a prijmime Boţie milosrdenstvo v liturgii hodín.
In: Duchovný pastier. - ISSN 0139-861X. – Roč. 87, č. 9 (2006), s. 400-404.
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Počet záznamov: 2
BFA01 Trstenský, František: Sympozjum biblijne.
In: Vita academica : Biuletyn informacyjny Papieskej akademii teologicznej w Krakowie. - Nr
1(31) (2006), s. 16.
BFA02 Trstenský, František: Transmettre. Partager des valeurs. Susciter des libertés. Semaines
sociales de France. Bayard – Paris, 2006. - S. 218-219.

3. 5.

Organizovanie vedeckých, odborných a umeleckých podujatí

V roku 2006 sa na fakultách KU uskutočnili vedecké konferencie:
2. interdisciplinárny seminár pre doktorandov „Teológia a súčasnosť“
Názov:
40 rokov koncilovej konštitúcie DEI VERBUM
Dátum, miesto: 31.3.2006, TF KU, Hlavná 89, Košice
Usporiadateľ:
Katedra biblických vied
Doc. ThDr. Jozef Leščinský, PhD.
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Zhodnotenie:
Seminár sledoval cieľ, aby sa zlepšila teologická práca interných a externých
doktorandov TF v Košiciach a zvýšil sa ich záujem o teologické témy, ktoré dominujú súčasným
teologickým a filozofickým myslením.
1. patristické sympózium
Názov:
VYZNANIA SV. AUGUSTÍNA. Najčítanejšia patristická kniha.
Dátum, miesto: 24.4.2006, TF KU, Hlavná 89, Košice
Usporiadateľ:
Katedra histórie – odbor patrológia
ThLic. Juraj Pigula
Zhodnotenie: Sympózium ponúklo panoramatický pohľad na autobiografiu sv. Augustína,
poukázalo na niektoré základné aspekty jeho teológie, ktorá je veľmi úzko spojená s jeho vlastnýmí
ţivotnými skúsenosťami. Významným prínosom sympózia bola účasť prof. Maria Mendozu
z Patristického inštitútu v Ríme aj pre ďalšiu spoluprácu s týmto najvýznamnejším centrom
patristických štúdií. V závere sympózia odznela ţivá diskusia na prednášané témy.
Prednáška
Názov: Ján Pavol II. a jeho prínos k pastorácii mládeţe
Dátum, miesto: 24.4.2006, TF KU, Hlavná 89, Košice
Prednášku predniesol: P. Ján Balík, bývalý riaditeľ Sekcie pre mládeţ pri Českej biskupskej
konferencii
Medzinárodné ekumenické vedecké sympózium
Názov:
Človek v núdzi
Dátum, miesto: 3.5.2006, TF KU, Hlavná 89, Košice
Usporiadateľ:
Teologická fakulta – Centrum pre dialóg, prof. ThDr. Ing. Anton Konečný
Ekumenické spoločenstvo cirkví na území mesta Košice
Mesto Košice
Arcidiecézna charita
Zhodnotenie: Človekovi v núdzi v dnešnej spoločnosti sa venujú cirkvi, charita, orgány štátnej
správy a samosprávy. Sympózium malo za cieľ poukázať na východiská teoretickým prehĺbením,
praktickými závermi a hlavne ich súčinnosťou v kaţdodennom ţivote. Spolupráca Mesta Košice,
TF - Centrum pre dialóg a ES má nadobudnúť konkrétnu formu pomoci ľuďom v núdzi.
18. interdiciplinárny seminár „Znaky časov“
Názov:
MONS SANCTI MARTINI II.
Dátum, miesto: 4.5.2006, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule
Usporiadateľ:
Teologický inštitút, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej
Kapitule
Zhodnotenie: Seminár bol venovaný J.E. Mons. Prof. Františkovi Tondrovi, spišskému
diecéznemu biskupovi a vysokoškolskému profesorovi TF KU, Teologickom inštitúte v Spišskej
Kapitule - Spišskom Podhradí z príleţitosti jeho ţivotného jubilea. Seminár bol spojený
s prezentáciou zborníka vydaného k tomuto jubileu.
3. interdisciplinárny seminár pre doktorandov
Názov:
Jeţiš Kristus - ikona Boha Lásky
Dátum, miesto: 11.5.2006, TF KU, Hlavná 89, Košice
Usporiadateľ:
TF KU
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
Zhodnotenie: Úlohou seminára bolo pomôcť doktorandom TF v Košiciach prezentovať svoje
získané poznatky a objavy v ich teologickom bádaní.
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Sympózium
Názov: Encyklika Benedikta XVI. Deus caritas est
Dátum, miesto: 18.5.2006, TF KU, Hlavná 89, Košice
Usporiadateľ: Katedra dogmatickej teológie TF
Zhodnotenie: Sympózium bolo odbornou reflexiou na prvú encykliku Benedikta XVI.
Prednášajúci sa venovali tejto encyklike pod rozličnými uhlami pohľadov, čím sa ukázala aj
samotná šírka, ale predovšetkým hĺbka tohto dokumentu. Dôleţitým poznatkom sympózia bolo
konštatovanie, ţe potrebujeme nájsť spôsob, ako dnešnému svetu rozprávať o Boţej láske. Tento
impulz vyšiel zo samotnej encykliky, ktorá je napísaná tak, aby pozývala k dialógu o tejto téme.
Viacero prednášajúcich sa nechalo v dobrom strhnúť touto myšlienkou. Prednášajúci prišli z
viacerých slovenských vysokých škôl, najväčšie zastúpenie mala Katolícka univerzita v
Ruţomberku, potom Univerzita Komenského v Bratislave, Trnavská a Prešovská univerzita.
Nakoľko takmer všetci prednášajúci sú aktívnymi vysokoškolskými pedagógmi, toto stretnutie
prinieslo aj moţnosť vzájomne si porovnať svoje názory a pohľady. Toto bol nepochybne veľmi
dôleţitý prínos sympózia.
Konferencia pri príleţitosti 60. výročia zaloţenia vydavateľstva a časopisu pre kresťanskú kultúru
VERBUM
Názov: Kresťanstvo a relativizmus
Dátum, miesto: 22.9.2006, TF KU, Hlavná 89, Košice
Usporiadateľ: doc. ThDr. Jozef Leščinský, PhD.
Zhodnotenie: Konferencia zhodnotila stav kresťanskej kultúry doma i za hranicami, definovala
súčastne mieru relativizmu a postavila základné línie ich vzájomnej konfrontácie.
Prednáška
Názov: Typy rabínskych súdov a ich agenda
Dátum, miesto: 16.10.2006, TF KU, Hlavná 89, Košice
Usporiadateľ: Teologická fakulta v Košiciach, UPJŠ – Právnická fakulta v Košiciach
8. odborný seminár z Cirkevných dejín
Názov: Ţivot a dielo kňaza ThDr. Vojtecha Jenčíka
Dátum, miesto: 19.10.2006, TF KU, Hlavná 89, Košice
Usporiadateľ: Katedra histórie TF v Košiciach
Zhodnotenie: Odborný seminár bol veľkým prínosom pre spoznanie jednej z osobnosti Košickej
diecézy
Profesorská prednáška
Názov:
Obraz Boha v multikulturálnej spoločnosti
Dátum, miesto: 7. 11. 2006, TF KU, Hlavná 89, Košice
Prednášal:
prof. ThDr. Jozef Jurko, PhD.
Usporiadateľ:
Katedra sociálnej práce TF KU
ThLic. Dominik Macák, doktorand
Zhodnotenie: Touto prednáškou išlo o priblíţenie a hľadanie riešenia problematiky súčasného
človeka, ktorý je postavený do rôznych vplyvov pohybov a prúdov v globalizujúcej sa spoločnosti.
Prednáška bude uverejnená na Internete a v časopise Verba Theologica. Profesorskej prednášky sa
zúčastnilo 16 účastníkov.
Profesorská prednáška
Názov:
Súčasný zápas v prúdoch myslenia o hodnotu človeka
Dátum, miesto: 8. 11. 2006, TI TF KU Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie
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Prednášal:
Usporiadateľ:

prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
Katedra pastorálnej teológie TF KU
ThLic. Ondrej Borsík
Zhodnotenie: Reflexia nad encyklikou pápeţa Jána Pavla II. Redemptor hominis a antropológiou
sapienciálneho charakteru v odkaze ţivota Jána Pavla II. Jeţiš Kristus dáva zmysel hodnoty
človeka. Odporúčame ju prečítať všetkým mladým študentom – hlavne tým, ktorí hľadajú zmysel
ţivota. Profesorskej prednášky sa zúčastnili študenti denného štúdia, pedagógovia a zamestnanci
kňazského seminára v počte 120.
Medzinárodná vedecká konferencia
Názov:
Kanonické vizitácie po Tridentskom koncile
Dátum, miesto: 9. 11. 2006, TF KU, Hlavná 89, Košice
Usporiadateľ:
Katedra histórie TF KU
doc. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
Zhodnotenie: Účelom medzinárodnej vedeckej konferencie bolo oboznámiť sa so základnou
charakteristikou a významom kanonických vizitácií v európskom rozmere a vytvoriť spoločné
zázemie pre výskum kanonických vizitácií na Slovensku, prípadne vytvoriť nový vedecký grand. Po
vypočutí prednášok v diskusii vznikol návrh na publikovanie kanonických vizitácií a ich preklad do
slovenčiny, prípadne vytvorenie databázy všetkých kanonických vizitácií týkajúcich sa Slovenska.
Zborník prednášok bude vydaný v januári 2007.
Konferencie sa zúčastnilo 84 účastníkov, z toho boli 2 zo zahraničia, ktorí na konferencii
aktívne vystúpili so svojimi príspevkami.
Vedecká medzinárodná konferencia
Názov: Vedný odbor 6.4.2. Katolícka teológia v Slovenskej republike. Stav, perspektívy
a špecifiká na teologických fakultách
Dátum, miesto: 10. 11. 2006, TF KU, Hlavná 89, Košice
Usporiadateľ:
Teologická fakulta KU
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD. , prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD., doc.
PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD., ThDr. Marián Šuráb, PhD.
Zhodnotenie: Účelom vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou bolo vedecké konferenčné
hodnotenie odboru Katolícka teológia na našej fakulte a na ostatných troch slovenských
teologických fakultách, i v medzinárodnom merítku. Vybudovali sa predpoklady pre spoluprácu.
Spirituálne a formačné zameranie vzdelávania všetkých študijných programov na teologických
fakultách.
Prínosom tejto konferencie bolo:
A/ Dohoda o zaloţení asociácie teologických katolíckych fakúlt na Slovensku ( v rámci európskej
asociácie)
B/ Výrazný medzinárodný aspekt spoznávania s cieľmi v Maďarsku a na Ukrajine.
Záštitu nad podujatím prevzal relátor pre vysoké školy pri KBS Mons. Doc. ThDr. Tomáš
Galis, PhD. a odbornými garantmi boli: prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD., prof. ThDr.
Vojtech Boháč. PhD., doc. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD. a ThDr. Marián Šuráb, PhD.
Na konferencii sa zúčastnilo 105 účastníkov, z toho bolo 10 účastníkov zo zahraničia.
Interdisciplinárny seminár pre doktorandov
Názov: Viera a rodina
Dátum, miesto: 16.11.2006 , TF KU, Hlavná 89, Košice
Usporiadateľ: ThLic. Stanislav Sčerba
Zhodnotenie: Interdisciplinárny seminár pre doktorandov na tému Viera a rodina sa konal pod
záštitou dekana TF KU prof. ThDr. Ing. Antona Konečného, PhD. Všetci doktorandi z TF KU
predniesli príspevky na seminári, ktoré boli pripravené na príslušnej vedeckej úrovni. Na záver
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seminára sa rozvinula veľmi ţivá a konštruktívna diskusia. Prínosom seminára bolo, ţe doktorandi
pracovali nielen individuálne, ale aj spoločne na vedeckej úrovni a chcú ďalej pokračovať
v interdisciplinárnej vzájomnej spolupráci. Počet zúčastnených bol 20, z toho 18 predniesli
príspevky.
Názov: Vzťah rozumu a viery a jeho miesto v univerzitnom vzdelávaní
Téma: Matematika a teológia, súčasný stav poznatkov v oblasti matematiky, informatiky,
teológie a ich vplyv na formovanie spoločnosti, vrátane vzdelávania
Dátum, miesto: 20. – 21.11.2006, TF KU, Hlavná 89, Košice
Usporiadatelia: Teologická fakulta KU v Košiciach, Katedra biblických vied
Slovenská akadémia vied
Matematický ústav – pracovisko v Košiciach
Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie
Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva
Zhodnotenie: Účelom seminára bolo nadviazať interdisciplinárny dialóg medzi príslušníkmi
a učiteľmi prírodovedeckých a humanitných vied a predmetov. Sleduje sa vzájomná výmena
súčasných poznatkov ich vzťahu kompetencii a ďalších výhľadov spolupráce do budúcnosti.
Seminár bol zameraný na vzťah rozumu a vedy podľa encykliky Jána Pavla II. Fides et ratio a to
konkrétne na vzťah učiteľov matematiky a teológie, ako disciplín z dvoch oblastí vied. Seminár bol
objavný a prvý svojím spôsobom na tak zvláštnu tému.
Odbornými garantmi boli: doc. RNDr. Roman Frič – Matematický ústav SAV v Košiciach
a doc. ThDr. Jozef Leščinský, PhD. – vedúci katedry biblických vied TF Košice.
Prednášky zo seminára budú zverejnené na Internete.
Medzinárodná spolupráca
S mobilitami sme začali od roku. 1994. Prvým podnetom bola pomoc, ktorú sme získavali od
zahraničných biskupstiev a dobročinných organizácií a my sme vstupovali s potenciálom nadaných
študentov – seminaristov a mladých učiteľov, ktorí získavali prvé zahraničné skúsenosti. Tieto sa
ustálili tak, ţe po treťom ročníku jazykovo zdatní seminaristi odchádzajú aj do zahraničia (Celá
Európa, ázijská časť Ruska a Amerika) na rok tzv. pastoračnej praxe.
4.

A) Zahraničná mobilita študentov a absolventov organizovaná priamo, nie cez univerzity
Mobilita učiteľov a študentov v roku 2006
o
Juraj Feník – doktorandské štúdium - Catholic University of America, Washington DC,
Theological College USA, Washington
o
Mgr. Marek Forgáč - doktorandské štúdium, Univerzita Gregoriana, Rím
o
Mgr. Radoslav Lojan – doktorandské štúdium Ottawa, Kanada
o
Mgr. Kristína Pavlovičová - doktorandské štúdium Viedeň, Rakúsko
o
Mgr. Gabriel Rudy - doktorandské štúdium, Univerzita Gregoriana, Rím
o
Mgr. Marek Varga – doktorandské štúdium biblika Paríţ, Francúzsko
o
Mgr. Jana Vendelínová - doktorandské štúdium Viedeň, Rakúsko
o
Juraj Sabadoš, magisterské štúdium Frankfurt am Main, Nemecko
B) SPOLUPRÁCA S VEDECKÝMI INŠTITÚCIAMI V ZAHRANIČÍ
Teologická fakulta má zmluvu o spolupráci so subjektami:
- Juhočeská univerzita, Teologická fakulta – pripravené sú dve mobility: doc. Hišem, doc. Zubko
- Pápeţská akadémia Krakov – Teologická fakulta
- Univerzita St. Georgen, Teologická fakulta a Biskupstvo Limburg, ThDr. Peter Šoltés, od šk.
roku 2005/6 za TF Košice.
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Teologická fakulta Karlovej univerzity, Praha pripravená mobilita Prof. ThDr. A. Konečný.

C) EKUMENICKÁ SPOLUPRÁCA
Husova teologická fakulta Karlovej univerzity, výmena skúseností, účasť na sympóziách,
pripravované mobility. Začiatok spolupráce: 1999.
Magistrát mesta Košice – širšia spolupráca s TF, najmä v rámci študijného odboru Sociálna
filozofia a sociálna práca. Uskutočnenie sympózia o sociálnej otázke v rámci Dni mesta Košice
2006.
„Pro Oriente“ Stiftung Wien, spolupráca s Ekumenickým spoločenstvom od r. 2004.
Ekumenické spoločenstvu usporiadalo Adventný večer – ako spoločnú a duchovnú prípravu na
Vianoce prostredníctvom umeleckého programu, za účinnej pomoci fakultného zboru Jubilus
Ekumenické spoločenstvo pokračuje v kaţdoročných pravidelných
systematicky prehlbuje a rozšifruje o ďalšie aktivity v spolupráci s CE.

podujatiach,

ktoré

Centrum excelentnosti rozšírilo svoju činnosť o ďalšie dva druhy dialógu:
- dialóg s ľuďmi, nevyznávajúcimi vieru
-dialóg s ľuďmi na okraji spoločnosti, s bezdomovcami v dvoch strediskách: v charitnom
zariadení na Bosákovej ulici (konáme pravidelne raz v týţdni „ordináciu“) a v mestskom sociálnom
zariadení na Kukučínovej ulici.
5.
-

-

Ďalšie aktivity
činnosť Univerzitného pastoračného centra sv. Košických mučeníkov v Košiciach v spolupráci
s Veľkým kancelárom – ordinárom a s vedením fakulty v oblasti formácie študentov teologickej
fakulty napĺňa špecifikum starostlivosti o duchovnú formáciu študentov na KU. Hľadajú sa
nové formy a činnosť sa systematicky prehlbuje
Na základe odborníka ThDr. Jána Veľbackého – profesionálneho odborníka pre liturgický spev
vznikol zbor laických študentov Teologickej fakulty, ktorý začal svoju umeleckú činnosť
Schóla cantorum Kňazského seminára Košice a Spišská Kapitula sa kaţdoročne zúčastňuje
Festivalu sakrálneho umenia v Košiciach (mesiac november)
Seminaristi sa zúčastňujú pastoračných aktivít vo svojom voľnom čase
internátne školy pre opustené deti (Košická nová Ves)
postihnuté deti (Košice)
starostlivosť a formácia miništrantov (farnosti v okolí Košíc)
navštevovanie väzňov (väznica Košice)
práca s Rómami (sídlisko Luník Košice)
spolupráca bohoslovcov v centre pre pastoráciu povolaní
trojdňové stretnutie nultého ročníka so záujmom o seminárny ţivot
futbalový turnaj bohoslovcov troch seminárov - Prešov, Spišské Podhradie, Košice.
spolupráca pri organizovaní celodiecézneho stretnutia mládeţe.

Teologická fakulta je súčasťou Ekumenického spoločenstva v Košiciach a poskytuje tomuto
spoločenstvu organizačnú prácu, zároveň sa vedecky angaţuje a profiluje v tejto oblasti
príprava akadémií v oboch seminároch (kaţdoročne: mariánska 8. decembra, v januári – teologická
na počesť sv. Tomáša)
-
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