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Vážení študenti dejepisu/histórie, 
 

 

výučba histórie na vysokoškolskej úrovni má v Nitre viac ako 40-ročnú tradíciu. Počiatky 

spadajú do roku 1961. Dňa 1. septembra toho roku vznikla na vtedajšom Pedagogickom 

inštitúte v Nitre Katedra dejepisu so šiestimi odbornými asistentmi. Pracovisko sa postupne 

rozrastalo. V súčasnosti na katedre pôsobí 15 stálych zamestnancov a štyria doktorandi. 

Katedra vydáva vlastný vedecký časopis Studia historica Nitriensia, ktorý je indexovaný 

v relevantných medzinárodných databázach. Študenti majú moţnosť najlepšie práce 

publikovať na stránkach elektronického zborníka s názvom Vox discipuli historiae. Ak chcete 

spoznať prácu ďalších významných historikov, katedra pravidelne organizuje podujatie 

s názvom: Stretnutia v osobnosťami vedy a Historické dni, na ktorých uţ vystúpili také 

osobnosti, ako napríklad Jan Rychlík, Ivan Kamenec, Miriam Hlavačková, Eva Kowalská, 

Gabriela Dudeková a mnohí ďalší. Študentský ţivot je na udalosti bohatý, ak máte záujem 

organizovať podujatia, prípadne verbalizovať vlastné skúmania, je tu pre Vás Konštantínov 

historický spolok, ktorý spája študentov histórie a dejepisu (v prípade záujmu kontaktujte: 

Mgr. Máriu Molnárovú: maria.molnarova@ukf.sk). Aktivity študentského spolku sú bohaté. 

Okrem pravidelných stretnutí s pedagógmi na katedrovici sa môţeš zapojiť aj do workshopu 

s názvom: V historikovej dielni, ktorá popularizuje odbor a je určená pre najmešie deti. Naučíš 

sa, ako pracovať so špecifickými skupinami ľudí, ako im sprostredkovať výsledky tvojho 

výskumu. Študenti zdruţení v spolku participujú aj na podujatiach, ktoré organizuje katedra 

a získavajú tak mnoţstvo nových skúseností.   

 

Počas štúdia na katedre sa budete stretávať s nasledujúcimi pedagógmi: 

 

Interní vyučujúci:  

prof. PhDr. Pavel Otmar Krafl, PhD., e-mail: pkrafl@ukf.sk  

doc. PhDr. Ladislav Ruman, CSc., e-mail: laruma@email.cz 

doc. PhDr. Tomáš Tandlich, PhD., e-mail: ttandlich@ukf.sk 

doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD., e-mail: mglejtek@ukf.sk 

doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD., e-mail: akickova@ukf.sk 

Mgr. Miroslav Palárik, PhD. – vedúci Katedry histórie FF UKF v Nitre, e-mail: 

mpalarik@ukf.sk, tel. 037/6408 396 

PhDr. Katarína Rácová, PhD. – zástupkyňa vedúceho katedry, tútor pre prvé ročníky,  e-

mail: kracova@ukf.sk 

Mgr. Alena Mikulášová, PhD. – koordinátorka ERASMUS +, e-mail: amikulasova@ukf.sk      

PhDr. Róbert Arpáš, PhD., e-mail: rarpas@ukf.sk 

PhDr. Emanuel Jirkal, PhD. – rozvrhár katedry, e-mail: ejirkal@ukf.sk 

Mgr. Beáta Pintérová, PhD. – zástupca katedry pre maďarských študentov, katedrová 

administrátorka AIS, e-mail: beapinterffukf@gmail.com 

Mgr. Ján Jakubej, PhD., e-mail: jjakubej@ukf.sk 

Mgr. Zuzana Hasarová, PhD., e-mail: zhasarova@ukf.sk 

 

Mgr. Erika Vnučková – sekretariát katedry, e-mail: evnuckova@ukf.sk 

 

Externí vyučujúci: 

prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD. – Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína 

a Metoda, Štefánikova 67, miestnosť: ST-0124, e-mail: pivanic@ukf.sk      
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doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. – Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína 

a Metoda, prodekan pre vedu, výskum a postgraduálne formy štúdia, e-mail: 

mhetenyi@ukf.sk 

Mgr. Martin Husár, PhD. – Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda, 

Štefánikova 67, miestnosť: ST-0124, e-mail: mhusar@ukf.sk 

Prof. Janka Hečková, CSc., e-mail: jheckova@ukf.sk 

PhDr. Ľudovít Marci, CSc., e-mail: mar.ludovit@azet.sk 

       

 

Doktorandi: 

Mgr. Tomáš Kráľovič, e-mail: tomas.kralovic@ukf.sk 

Mgr. Mária Molnárová, e-mail: maria.molnarova@ukf.sk 

Mgr. Viktória Rigová, e-mail: viktoria.rigova@ukf.sk 

 

 

Vedenie fakulty: 

 

doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD. - dekan Filozofickej fakulty, e-mail: 

jmaximova@ukf.sk 

doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD. - prodekanka pre vzdelávanie e-mail: 

mmalickova@ukf.sk     

Prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. - prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj, e-mail: 

bgaraj@ukf.sk 

doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. - prodekan pre vedu, výskum a postgraduálne formy 

štúdia, e-mail: mhetenyi@ukf.sk 

 

Študijné oddelenie FF – interné štúdium: 

 

Helena Pagáčová - bakalárske jednoodborové študijné programy,  e-mail: 

hpagacova@ukf.sk, tel. 037/6408 457 

Bc. Marta Kubaľáková - bakalárske a magisterské učiteľské študijné programy (UAP - 

všetky kombinácie), e-mail: mkubalakova@ukf.sk, tel. 037/6408 458 

 

Administrátori AIS, celofakultní: 

Ing. Tomáš Páleník - administrátor AIS pre denné štúdium, e-mail: tpalenik@ukf.sk, tel. 

037/6408 468 

 

Ing. Monika Václavová  administrátorka AIS pre externé štúdium, e-mail: 

mvaclavova@ukf.sk, tel. 037/6408 468 

 

 

Pracovníci katedry majú pre komunikáciu so študentmi vyhradené konzultačné hodiny, 

ktorých rozsah nájdete v ich rozvrhoch v AIS (Akademický informačný systém), na dverách 

kabinetov alebo na stránke katedry:  

 

http://www.khis.ff.ukf.sk/index.php/o-katedre/pracovnici/konzultacne-hodiny 

 

Konzultačné hodiny sa menia kaţdý semester a počas skúškového obdobia. V iných 

časoch pedagógov nemusíte na katedre zastihnúť, nakoľko sa venujú vedecko-výskumnej 

činnosti. Odporúčame preto, aby ste si stretnutie s pedagógom dohodli aj prostredníctvom 

http://www.khis.ff.ukf.sk/index.php/o-katedre/pracovnici/konzultacne-hodiny
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mailu. Na komunikáciu s pedagógmi UKF je študent podľa Študijného poriadku povinný 

pouţívať výhradne školskú mailovú adresu. Pre rýchlejšiu komunikáciu pedagóga 

s jednotlivými ročníkmi Vám odporúčame zaloţiť si spoločnú mailovú schránku, do ktorej 

budú mať prístup všetci kolegovia. Do nej Vám potom môţe pedagóg posielať materiály na 

štúdium, prípadne dôleţité oznamy.  

 

 

Katedra spravuje vlastnú internetovú stránku:  

 

www.khis.ff.ukf.sk 

 

Nájdete na nej nielen podrobné informácie o pedagógoch a ich vedecko-výskumnej 

činnosti, ale aj pozvánky na katedrové podujatia, alebo správy o uţ skončených akciách. 

Pravidelne sú tu zverejňované aj inovované konzultačné hodiny pedagógov, oznamy o zrušení 

výučby, rektorských a dekanských voľnách. Kvôli rýchlejšej komunikácii vyuţíva Katedra 

histórie FF UKF aj facebookovú stránku:  

 

https://www.facebook.com/Katedra-histórie-FF-UKF-v-Nitre-178645008820793/ 

 

Odporúčame Vám preto, aby ste sa stali priateľmi tejto stránky na FB. Okrem 

najčerstvejšej porcie oznamov tu nájdete aj linky na zaujímavé články, prípadne podujatie, 

ktoré sa oplatí navštíviť.  

 

Akademický rok sa delí na dva semestre (zimný a letný) a tie zas na prednáškové 

obdobie – spravidla trvá 13 týţdňov, počas ktorého študenti navštevujú prednášky a semináre 

a spoločne s pedagógmi pracujú na projektoch. Na prednáškovú časť semestra nadväzuje 

skúškové obdobie (zväčša 6 týţdňov), kde sa budete prezentovať vedomosťami, ktoré ste 

nadobudli počas prednášok a samoštúdiom. Dôleţitou súčasťou kolobehu akademického 

ţivota je predzápis predmetov na nasledujúci semester, počas ktorého si študenti volia kurzy, 

ktoré majú záujem absolvovať. Predzápis je dôleţitý aj z toho dôvodu, ţe katedroví rozvrhári 

budú vedieť počet záujemcov o daný predmet a budú môcť lepšie vybrať miestnosť, do ktorej 

výučbu nasadia.  

 

Harmonogram akademického roka 2019/2020 je nasledovný: 

 

Začiatok výučby v zimnom semestri: 
23. septembra 2019 

 

Zimný semester: 
Výučbové obdobie: 23. 9. 2019 – 20. 12. 2019 (13 týţdňov)  

Skúškové obdobie: 7. 1. 2020 – 15. 2. 2020 (6 týţdňov)  

Predzápisy na letný semester: 28. 10. 2019 – 17. 11. 2019  

Zverejnenie rozvrhov na letný semester: 20. 12. 2019  

Prihlasovanie študentov na rozvrh: do 16. 2. 2020 

 

Imatrikulácie:  
FPV                  7. 11. 2019 o 9.00 h  

FSVaZ              7. 11. 2019 o 11.30 h  

FSŠ                   5. 11. 2019 o 11.30 h  

FF                     6. 11. 2019 o 10.00 a 12.30 h  

www.khis.ff.ukf.sk
https://www.facebook.com/Katedra-histórie-FF-UKF-v-Nitre-178645008820793/
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PF                     5. 11. 2019 o 9.00 h 

 

Októberfest UKF: 1. 10. 2019 

Oslavy 60. výročia založenia UKF v Nitre: 16.-17. 10. 2019  

Festival slobody v Nitre: 11.-15. 11. 2019 

Historické dni: 19. 11. 2019 

Študentské dni nitrianskych univerzít: 13. 11. – 29. 11. 2019 (dátum je orientačný, bude sa 

prispôsobovať programu ŠDNU) 

 

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja:  
1. 11. 2019 – piatok – Sviatok Všetkých svätých 

24. 12. 2019 – utorok – Štedrý deň  

25. 12. 2019 – streda – 1. sviatok vianočný  

26. 12. 2019 – štvrtok – 2. sviatok vianočný  

1. 1. 2020 – streda – Nový rok  

6. 1. 2020 – pondelok – Sviatok Troch Kráľov  

10. 4. 2020 – piatok – Veľký piatok  

13. 4. 2020 – pondelok – Veľkonočný pondelok  

1. 5. 2020 – piatok – Sviatok práce  

8. 5. 2020 – piatok – Deň víťazstva nad fašizmom 

 

 

Letný semester:  
Výučbové obdobie: 17. 2. 2020 – 16. 5. 2020 (13 týţdňov)  

Skúškové obdobie: 18. 5. 2020 – 11. 7. 2020 (8 týţdňov)  

Predzápis na zimný semester 2020/2021: 16. 3. – 4. 4. 2020  

Zverejnenie rozvrhov na zimný semester: 10. 7. 2020  

Prihlasovanie študentov na rozvrh na ZS: do 20. 9. 2020 

 

Aktualizované harmonogramy na nasledujúce akademické roky nájdete na stránke univerzity 

v časti: Harmonogram akademického roka. 

 

Univerzita Konštantína Filozofa poskytuje vzdelávanie v kreditovom systéme, to 

znamená, ţe kaţdý predmet, ktorý absolvujete, má istý počet kreditov. Tie sa Vám priznávajú, 

akonáhle vybraný kurz úspešne zakončíte. Aby ste mohli pristúpiť k štátnej skúške, musíte 

počas trojročného (v externej forme štvorročného) bakalárskeho štúdia získať 180 kreditov 

(vrátane 16 kreditov za bakalársku štátnu skúšku). Pre úspešný vstup do druhého ročníka je 

potrebné získať minimálne 30 kreditov, inak budete zo štúdia exmatrikulovaní (vylúčení). 

V prvom semestri prvého ročníka Vám odporúčame zapísať si všetky predmety určené pre 

prvákov. Dávajte si pozor na počty kreditov, aby ste poţadovaný minimálny počet kreditov za 

celý prvý ročník (nie za semester) dosiahli. Učiteľské programy si zapisujú kurzy z oboch 

aprobačných predmetov a všeobecného pedagogického a psychologického základu, ktoré 

poskytuje Pedagogická fakulta UKF (Dráţovská cesta 4). Zároveň sa v AIS prihlásite aj na 

konkrétne predmety v rozvrhu. Ak by sa Vám predmety prekrývali (je to moţné najmä pri 

učiteľských študijných programoch), to znamená v rovnakom čase máte výučbu na oboch 

katedrách, je potrebné sa obrátiť na príslušných pedagógov, ktorí kurzy vedú a dohodnúť sa 

s nimi. Ak by sa stalo, ţe medzi Vami nedôjde k dohode, predmet si zo zápisného listu čo 

najskôr odstráňte, prvé dva týţdne je to moţné bez problémov, potom uţ len so ţiadosťou 

o vymazanie predmetu (na konci semestra uţ nie je moţné predmet vymazať). Ak si predmet 

nevymaţete zo zápisného listu ani do konca prednáškového obdobia, pedagóg Vás bude 
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hodnotiť známkou FX a prídete tak o moţnosť absolvovať predmet v prvom zápise. Preto si 

ho budete musieť zapísať znova v nasledujúcom akademickom roku. Ak by sa Vám ho 

nepodarilo zabsolvovať ani v druhom zápise, budete zo štúdia exmatrikulovaní. Sami ste sa 

tak pripravili o moţnosť pristúpiť k skúške v prvom zápise predmetu a to jeho nevymazaním 

zo zápisného listu.   

Predmety sa delia na povinné (označenie PP), povinne voliteľné (označenie PVP) 

a výberové predmety (označenie VP). Prvé dva typy kurzov si môţe študent opakovane 

zapísať počas štúdia len dva krát. Ak sa mu ich nepodarí absolvovať, je zo štúdia 

exmatrikulovaný. Tretí, podmienečný zápis predmetu je moţný len vo výnimočných 

prípadoch a rozhoduje o nich výhradne dekan fakulty.  

Vyššie zmienené typy predmetov môţete ukončiť priebeţným hodnotením počas 

prednáškového obdobia (výsledkom je hodnotenie od A po FX), skúškou počas skúškového 

obdobia (výsledkom je hodnotenie od A po FX) alebo absolvovaním (výsledkom je 

hodnotenie abs alebo neudelený). O tom, čo a ako bude hodnotené Vás informuje pedagóg na 

prvej hodine kurzu. Ak sa predmet končí skúškou, máte k dispozícii tri termíny. Napriek 

fámam, ktoré sa školou šíria, študenti sú povinní navštevovať nielen semináre, ale aj 

prednášky. Výučba prebieha v blokoch, ktoré majú 90 minút.   

 

V prípade akýchkoľvek problémov neváhajte kontaktovať tútora Dr. Katarínu Rácovú 

alebo vedúceho katedry Dr. Miroslava Palárika.   

 

V objektoch UKF sa môţeš pripojiť na internet. Návod nájdeš tu: 

 

https://www.ukf.sk/helpdesk/wifi 
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Zoznam predmetov študijného programu: učiteľstvo 

akademických predmetov História   
 

Bakalársky stupeň štúdia 

 

denná forma štúdia  

 

Povinné predmety 

Forma 

ukončen

ia 

kredity Meno vyučujúceho 

Odpor

účaný 

rok 

štúdia 

 

semester 

Úvod do štúdia ABS. 1. Z 3 PhDr. K. Rácová, PhD. 

Latinčina 1 ABS. 1. Z 2 PhDr. K. Rácová, PhD. 

Dejiny praveku S 1. Z 4 Mgr. M. Husár, PhD. 

Staroveký Východ S 1. Z 4 PhDr. K. Rácová, PhD. 

Latinčina 2 ABS. 1. L 2 PhDr. K. Rácová, PhD. 

Pomocné vedy 

historické 
PH 1. L 4 doc. M. Glejtek, PhD. 

Staroveké Grécko S 1. L 4 PhDr. E. Jirkal, PhD. 

Staroveký Rím S 1. L 4 PhDr. E. Jirkal, PhD. 

Slovenské dejiny 

stredoveku 
S 2. Z 4 Mgr. B. Pintérová, PhD. 

Všeobecné dejiny 

stredoveku 
S 2. Z 4 Mgr. M. Palárik, PhD. 

Slovenské dejiny 

novoveku 
S 2. L 4 doc. PhDr. T. Tandlich, PhD. 

Všeobecné dejiny 

novoveku 
S 2. L 4 PhDr. J. Jakubej, PhD. 

Slovenské dejiny 19. 

a 20. storočia 
S 3. Z 4 Mgr. A. Mikulášová, PhD. 

Všeobecné dejiny 19. 

a 20. storočia 
S 3. Z 4 Mgr. A. Mikulášová, PhD. 

Didaktika odboru PH 3. L 3 doc. PhDr. A. Kičková, PhD. 

Pedagogická prax I. ABS. 3. L 1 doc. PhDr. A. Kičková, PhD. 

Minimálny počet 

získaných kreditov 
55 kreditov 

 

 

 

Povinne voliteľné 

predmety 

Forma 

ukončenia 
kredity Meno vyučujúceho 

Odporú

čaný 

rok 

štúdia 

 

semester 

Úvod do archeológie ABS. 1.-3. Z 3 Mgr. M. Styk, PhD. 

Úvod do muzeológie ABS. 1.-3. L 3 Mgr. M. Palárik, PhD. 

Úvod do etnológie ABS. 1.-3. L 3 
doc. PhDr. I. Šusteková-

Kontríková, PhD. 

Úvod do náboţenstva ABS. 1.-3. Z 3 PhDr. E. Jirkal, PhD. 

Prezentačné metódy ABS. 1.-3. Z 2 Mgr. S. Eliašová, PhD. 

Výberový seminár 1 ABS. 1.-3. Z 2  
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Exkurzia ABS. 1.-3. L 2 niektorý z vyučujúcich 

Výberový seminár 2 ABS. 1.-3. L 2 
 

 

Úvodný seminár 

k bakalárskej práci 
ABS. 2. L 2 doc. PhDr. A. Kičková, PhD. 

Seminár k bakalárskej 

práci 1 
ABS. 3. Z 2 školitelia 

Seminár k bakalárskej 

práci 2 
ABS. 3. L 2 školitelia 

Minimálny počet 

získaných kreditov 
12 kreditov 

 

 

Výberové predmety  

Forma 

ukončen

ia 

 
 

kredity Meno vyučujúceho 

Odporú

čaný 

rok 

štúdia 

 

semester 

Všeobecné dejiny Európy ABS. 1.-3. 
 

L 

 

2 Mgr. A. Mikulášová, PhD. 

Archeológia sveta ABS. 1.-3. L 2 prof. J. Hečková, CSc. 

Minimálny počet získaných 

kreditov 
2 kredity  

 

 

Predmety štátnej skúšky 

Bakalárska práca a jej obhajoba – 16 kreditov 

 

 

ABS. = absolvoval = študent ukončuje predmet počas prednáškového obdobia na základe 

podmienok, ktoré stanoví pedagóg 

PH = priebeţné hodnotenie = študent je hodnotený v priebehu prednáškového obdobia 

S = skúška = študent ukončuje predmet počas skúškového obdobia, nadväzujúceho na 

prednáškové obdobie aktuálneho semestra 
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Zoznam predmetov študijného programu: História 

Bakalársky stupeň štúdia 

 

denná forma štúdia  

 

Povinné 

predmety  

Forma 

ukončenia 
kredity Meno vyučujúceho 

Odporúča

ný rok 

štúdia 

semester 

Úvod do štúdia PH 1. 4 Z Mgr. J. Jakubej, PhD. 

Latinčina 1 ABS. 1. Z 2 PhDr. K. Rácová, PhD. 

Dejiny praveku S 1. Z 8 Mgr. M. Husár, PhD. 

Staroveký Východ S 1. Z 6 Mgr. J. Jirkal, PhD. 

Historická geografia PH 1. Z 4 
prof. PhDr. Peter Ivanič, 

PhD. 

Odborný  jazyk 1 

(anglický jazyk alebo 

nemecký jazyk) 

ABS. 1. Z 2 
Zabezpečuje Jazykové 

centrum 

Latinčina 2 ABS. 1. L 2 PhDr. K. Rácová, PhD. 

Historický proseminár PH 1. L 2 Mgr. Z. Hasarová, PhD. 

Pomocné vedy 

historické 
PH 1. L 6 doc. M. Glejtek, PhD. 

Staroveké Grécko S 1. L 6 PhDr. E. Jirkal, PhD. 

Staroveký Rím S 1. L 6 PhDr. E. Jirkal, PhD. 

Odborný jazyk 2 

(anglický jazyka 

alebo nemecký jazyk) 

ABS. 1. L 2 
Zabezpečuje Jazykové 

centrum 

Latinčina 3 ABS. 2. Z 2 PhDr. K. Rácová, PhD. 

Slovenské dejiny 

stredoveku 
S 2. Z 8 Mgr. B. Pintérová, PhD. 

Všeobecné dejiny 

stredoveku 
S 2. Z 8 Mgr. M. Palárik, PhD. 

Dejiny správy PH 2. Z 2 doc. M. Glejtek, PhD. 

Latinčina 4 ABS. 2. L 2 PhDr. K. Rácová, PhD. 

Slovenské dejiny 

novoveku 
S 2. L 8 PhDr. T. Tandlich, PhD. 

Všeobecné dejiny 

novoveku 
S 2. L 8 PhDr. J. Jakubej, PhD. 

Paleografia PH 2. L 2 doc. M. Glejtek, PhD. 

Dejiny umenia PH 2. L 2 PhDr. J. Jakubej, PhD. 

Slovenské dejiny 19. 

a 20. storočia 
S 3. Z 8 PhDr. R. Arpáš, PhD. 

Všeobecné dejiny 19. 

a 20. storočia 
S 3. Z 8 

doc. PhDr. L. Ruman, 

PhD. 

Všeobecné dejiny po 

roku 1945 
S 3. Z 8 Mgr. Z. Hasarová, PhD. 

Slovenské dejiny po 

roku 1945 
S 3. L 8 Mgr. Z. Hasarová, PhD. 
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Úvodný seminár 

k bakalárskej práci 
ABS. 2. L 2 doc. M. Hetényi, PhD. 

Seminár k bakalárskej 

práci 1, 2 
ABS. 3. Z, L po 2 školitelia 

Minimálny počet 

získaných kreditov 
130 kreditov 

 

 

 

Povinne voliteľné 

predmety  

Forma 

ukončenia 
kredity Meno vyučujúceho 

Odporúčaný 

rok štúdia 
semester 

Úvod do archeológie PH 1.-3. Z 4 Mgr. M. Husár, PhD. 

 

Úvod do muzeológie 

 

PH 1.-3. L 4 Mgr. M. Palárik, PhD. 

Úvod do archívnictva PH 1.-3. Z 4 
doc. PhDr. T. Tandlich, 

PhD. 

Úvod do etnografie PH 1.-3. L 4 

doc. PhDr. I. 

Šusteková-Kontríková, 

PhD. 

Úvod do náboţenstva PH 1.-3. Z 4 PhDr. E. Jirkal, PhD. 

Kultúrno-geografické 

regióny Slovenska 
PH 1.-3. L 4 Mgr. D. Bešina, PhD. 

Vybrané disciplíny 

PVH 
PH 1.-3. L 4 doc. M. Glejtek, PhD. 

Počítačová podpora ABS. 1.-3. Z 2 PhDr. P. Šteiner, PhD. 

Prezentačné metódy ABS. 1.-3. L 2 Mgr. S. Eliašová, PhD. 

Exkurzia ABS. 1.-3. L 2 niektorý z vyučujúcich 

Výberový seminár 1 ABS. 1.-3. Z 2 
 

 

Výberový seminár 2 ABS. 1.-3. L 2 
 

 

Minimálny počet 

získaných kreditov 
28 kreditov 

 

 

 

Výberové predmety  
Forma 

ukončenia 
kredity Meno vyučujúceho 

Odporučený 

rok štúdia 
semester 

Všeobecné dejiny 

Európy 
ABS. 1.-3. L 2 

Mgr. A. Mikulášová, 

PhD. 

Archeológia sveta ABS. 1.-3. L 2 
prof. J. Hečková, 

CSc. 

2. cudzí jazyk 1 ABS. 1.-3. Z 2 
 

 

2. cudzí jazyk 2 ABS. 1.-3. L 2  

Dejiny filozofie ABS. 1.-3. Z/L 2  

Multikulturalita ABS. 1.-3. Z/L 3  
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Logika ABS. 1.-3. Z/L 2 
 

 

Spoločenská etiketa ABS. 1.-3. Z/L 2  

Systematická filozofia ABS. 1.-3. Z/L 2  

Pravopisné praktikum ABS. 2. Z/L 2 
 

 

Rétorika ABS. 2. Z/L 2  

Minimálny počet 

získaných kreditov 
6 kreditov 

 

 

 

Predmety štátnej skúšky 

Bakalárska práca a jej obhajoba – 16 kreditov 

 

 

ABS. = absolvoval = študent ukončuje predmet počas prednáškového obdobia na základe 

podmienok, ktoré stanoví pedagóg 

PH = priebeţné hodnotenie = študent je hodnotený v priebehu prednáškového obdobia 

S = skúška = študent ukončuje predmet počas skúškového obdobia, nadväzujúceho na 

prednáškové obdobie aktuálneho semestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprievodca štúdiom dejepisu/histórie na FF UKF v Nitre  2019/20

 

12 

 

 
 

 

 

 



Sprievodca štúdiom dejepisu/histórie na FF UKF v Nitre  2019/20

 

13 

 

Zoznam predmetov študijného programu:  

história - archeológia  

(medziodborové štúdium) 

 

Bakalársky stupeň štúdia 

 

denná forma štúdia  

Povinné predmety 

- archeológia  

Forma 

ukončenia 

Odporučený rok 

Meno vyučujúceho 
štúdia semester 

Úvod do archeológie PH 1. Z 
doc. Z. Borzová, PhD.,  

Mgr. Z. Zetochová, PhD. 

Úvod do 

environmentálnej 

archeológie  

PH 1. L doc. M. Hajnalová, PhD. 

Neolit a eneolit v 

strednej Európe 
S 1. L 

doc. PhDr. N. Beljak Paţinová, 

PhD. 

Metódy terénneho 

archeologického 

výskumu 

S 1. Z 
doc. PhDr. N. Beljak Paţinová, 

PhD. 

Civilizácia doby 

bronzovej 
S 2. L Mgr. Z. Zetochová, PhD. 

Doba halštatská S 2. L Mgr. Z. Zetochová, PhD. 
Metódy analýzy rituálnych 

areálov S 2. Z prof. J. Bujna, CSc. 

Včasný stredovek v strednej 

Európe PH 2. Z 
doc. M. Hajnalová, PhD., 

doc. Z. Borzová, PhD. 

Vrcholný stredovek v 

strednej Európe S 3. Z 

prof. PhDr. E. Wiedermann, 

CSc.,  

prof. PhDr. P. Ivanič, PhD. 

Archeobotanika PH 3. Z doc. M. Hajnalová, PhD. 

Doba laténska S 3. Z 
prof. J. Bujna, CSc.,  

Mgr. D. Repka, PhD. 

Doba rímska a 

sťahovanie národov 
S 3. Z 

doc. M. Hajnalová, PhD.,  

Mgr. D. Repka, PhD. 

Terénna prax ABS. 3. L 
doc. PhDr. N. Beljak Paţinová, 

PhD. 

 

 

Povinné predmety 

- história  

Forma 

ukončenia 

Odporučený rok 

Meno vyučujúceho 
štúdia semester 

Úvod do štúdia ABS. 1. Z PhDr. J. Jakubej, PhD. 

Latinčina 1 ABS. 1. Z 

PhDr. K. Rácová, PhD.;  

Dr. habil. PhDr. A. Sándorová, 

PhD. 

Staroveký Východ S   1. Z PhDr. E. Jirkal, PhD. 
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Latinčina 2 ABS.   1. L 

PhDr. K. Rácová, PhD.; 

Dr. habil. PhDr. A. Sándorová, 

PhD. 

Pomocné vedy 

historické 
PH  1. L 

doc. Ing. PhDr. M. Glejtek, 

PhD. 

Staroveké Grécko S  1. L PhDr. E. Jirkal, PhD. 

Staroveký Rím S   1. L PhDr. E. Jirkal, PhD. 

Slovenské dejiny 

stredoveku 
S  2. Z Mgr. B. Pintérová, PhD. 

Všeobecné dejiny 

stredoveku 
S  2. Z Mgr. M. Palárik, PhD. 

Slovenské dejiny 

novoveku 
S  2. L doc. PhDr. T. Tandlich, PhD. 

Všeobecné dejiny 

novoveku 
S  2. L PhDr. J. Jakubej, PhD. 

Slovenské dejiny 19. 

a 20. storočia 
S  3. Z PhDr. R. Arpáš, PhD. 

Všeobecné dejiny 19. 

a 20. storočia 
S  3. Z doc. PhDr. L. Ruman, PhD. 

Všeobecné dejiny po 

roku 1945 
S  3. Z Mgr. Z. Hasarová, PhD. 

Slovenské deiny po 

roku 1945 
S  3. L Mgr. Z. Hasarová, PhD. 

 

 

Povinne voliteľné 

predmety 

(archeológia alebo 

história) 

Forma 

ukončenia 

Odporučený rok 

Meno vyučujúceho 
štúdia semester 

Seminár k bakalárskej práci 

I. 
ABS. 2. L Vybraný pedagóg 

Seminár k bakalárskej práci 

II. 
ABS. 3. Z Vybraný pedagóg 

Seminár k bakalárskej práci 

III. 
ABS. 3. L Vybraný pedagóg 

 

 

Povinné voliteľné 

predmety - 

archeológia  

Forma 

ukončenia 

Odporučený rok 

Meno vyučujúceho 
štúdia semester 

Počítačová podpora v 

archeológii 
ABS. 1. Z Mgr. D. Repka, PhD. 

Avarský kaganát  S 2. Z 
prof. PhDr. E. Wiedermann, 

CSc. 

Archeológia v 

laboratóriu 
ABS. 2. Z doc. M. Hajnalová, PhD. 
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Metódy analýzy 

sídelných areálov 
S 2. L prof. J. Bujna, CSc. 

Exkurzia I. ABS. 1.-2. L Mgr. D. Repka, PhD. 

Nedeštruktívne 

metódy v archeológii 
PH 2. L doc. Z. Borzová, PhD. 

Veľká Morava S 2. L 
prof. PhDr. E. Wiedermann, 

CSc. 

 

 

Povinne voliteľné 

predmety - 

história  

Forma 

ukončenia 

Odporučený rok 

Meno vyučujúceho 
štúdia semester 

Historický proseminár PH 1. L Mgr. Z. Hasarová, PhD. 

Historická geografia PH 1. Z prof. PhDr. P. Ivanič, PhD. 

Dejiny správy PH 2. Z 
doc. PhDr. Ing. M. Glejtek, 

PhD. 

Paleografia PH 2. L 
doc. PhDr. Ing. M. Glejtek, 

PhD. 

Dejiny umenia PH 2. L Mgr. J. Jakubej, PhD. 

Úvod do muzeológie PH 1.-3. L Mgr. M. Palárik, PhD. 

Úvod do etnológie PH 1.-3. Z 
doc. PhDr. I. Šusteková-

Kontríková, PhD. 

Úvod do náboţenstva PH 1.-3. Z PhDr. E. Jirkal, PhD. 

Úvod do archívnictva PH 1.-3. Z doc. PhDr. T. Tandlich, PhD. 

Vybrané disciplíny 

PVH 
PH 1.-3. L 

doc. PhDr. Ing. M. Glejtek, 

PhD. 

Kultúrno-geografické 

regióny Slovenska 
PH 1.-3. Z, L Mgr. D. Bešina, PhD. 

Prezentačné metódy ABS. 1.-3.    Z, L Mgr. S. Eliašová, PhD. 

Výberový seminár 1 ABS. 1.-3. Z Niektorý z pedagógov 

Výberový seminár 2 ABS. 1.-3 L Niektorý z pedagógov 

 

 

Výberové predmety 
Forma 

ukončenia 

Odporučený rok 
Meno vyučujúceho 

štúdia semester 

Odborný jazyk: Anglický 

jazyk 1 
PH 1.-3. Z 

PaedDr. P. Burcl, PhD., 

Mgr. O. Csalová, PhD. 

Odborný jazyk: Anglický 

jazyk 2 
PH 1.-3. 

 

L 

 

PaedDr. P. Burcl, PhD., 

Mgr. O. Csalová, PhD. 

Pravopisné praktikum ABS. 1.-3. Z 
PhDr. M. Olšiak, PhD.,  

Mgr. T. Bánik, PhD. 

Pravopisné praktikum ABS. 1.-3. L 
PhDr. M. Olšiak, PhD.,  

Mgr. T. Bánik, PhD. 
 

 

 



Sprievodca štúdiom dejepisu/histórie na FF UKF v Nitre  2019/20

 

16 

 

Predmety štátnej skúšky 

Bakalárska práca a jej obhajoba 

 

 

ABS. = absolvoval = študent ukončuje predmet počas prednáškového obdobia na základe 

podmienok, ktoré stanoví pedagóg 

PH = priebeţné hodnotenie = študent je hodnotený v priebehu prednáškového obdobia 

S = skúška = študent ukončuje predmet počas skúškového obdobia, nadväzujúceho na 

prednáškové obdobie aktuálneho semestra 
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Čo je náplňou predmetov? 
 

Archeológia sveta:. Chceš vedieť, ako je to s Atlantídou? Ako odhaľujeme minulosť 

prostredníctvom satelitov? A čo je experimentálna archeológia? Ak si myslíš, ţe Indiana 

Jones a jeho príbehy sú za hranicami reality, presvedčíš sa, ţe skutočné príbehy objavovania 

dávnej minulosti sú ešte napínavejšie. 

  

Dejiny praveku: Tieţ si myslíš, ţe dejiny praveku sú misky, hrnce, zbrane a šperky zavreté 

vo vitrínach v múzeu? Uvidíš, ţe tomu tak nie je. Presvedčíš sa, ţe je to vzrušujúce obdobie 

ľudských dejín, v ktorom sa všetko začína. Navyše sa dozvieš, akými rôznymi spôsobmi 

rekonštruujeme túto vzdialenú minulosť.  

 

Dejiny správy: Ak chceš vedieť, aký vývoj v správe krajiny sme na Slovensku prekonali, 

kým sme sa dopracovali k VÚC-čkam, vyber si tento kurz. Počas jeho návštev spoznáš 

základnú terminológiu a jej význam pre historické bádanie. Dokáţeš kategorizovať a 

abstrahovať etapy vývoja verejnej správy a ich špecifiká. Informácie sa ti zídu najmä pri 

písaní záverečných prác.  

 

Dejiny umenia: Vieš sa nadchnúť pre krásu? Fascinujú ťa stavby v rôznych štýloch a bizarné 

architektonické prvky? Potom si vyber prednášku z dejín umenia. Pozornosť sa bude klásť na 

sprostredkovanie a vysvetlenie typických prvkov jednotlivých umeleckých slohov a štýlov. 

Spoznáš najvýznamnejších svetových a domácich umelcov a ich tvorbu.  

 

Didaktika odboru: Učiteľské povolanie je náročné, ale ak ovládaš správne didaktické 

metódy a postupy, dokáţeš vyučovanie ľahšie zvládnuť. Kurz sa zameriava na prezentáciu 

teoretických a praktických metód vyuţiteľných vo výchovno-vzdelávacom procese na 

základných a stredných školách. Dôraz je kladený na inovatívne vyučovacie metódy, ako je 

práca s interaktívnou tabuľou, tabletmi, filmovými ukáţkami.  

 

Exkurzia: Priebeţne sa počas jednotlivých semestrov vyberieme na exkurzie po Slovensku, 

ale aj za jeho hranice. Navštevujeme významné historické miesta, o ktorých sa budeš učiť na 

prednáškach. Doteraz sme navštívili: Múzeum ţeleznej opony, Slovanské hradisko 

v Mikulčiciach, Wawel v Krakove, múzeá vo Viedni, Ostrihom a Budapešť. 

 

Historická geografia: Človek sa uţ od dávnych čias snaţil zaznamenať svoje putovanie po 

krajine. Vďaka tzv. Vinlandskej mape vieme, ţe sa Vikingovia dostali uţ na prelome tisícročí 

do Ameriky. Cieľom tohto predmetu je spoznanie terminológie, objektu a predmetu 

disciplíny, jej pozície a významu v rámci histórie, resp. humanitných vied. Ide o pomerne 

mladú vednú disciplínu, ktorá je prienikom medzi prírodnými a humanitnými vedami. 

Oboznámiš sa s koncepciami, pramennou bázou a výskumnými metódami odboru a ich 

vyuţitím pri poznávaní minulosti. 

 

Kultúrno-geografické regióny Slovenska: Hovorí sa: „Iný kraj, iný mrav“. Aj naši študenti 

by vedeli rozprávať o rôznych zvykoch, ktoré sa viaţu na presné dni v kalendári. Nie vţdy 

však vedia, aký bol podnet pre vznik týchto obyčají. Prednáškový blok o slovenských 

regiónoch sa zameriava na identifikáciu a poznávanie krajov na území dnešného Slovenska, 

ich špecifík a spoločných rysov. Poznatky nadobudnuté počas prednášok môţeš uplatniť pri 

ďalších kurzoch, ako napríklad: Ochrana kultúrneho dedičstva, Úvod do muzeológie, 

Múzejná komunikácia.  
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Latinčina 1-3: Latinčina patrí medzi klasické jazyky. Jej vulgarizovaná podoba stala sa 

východiskom pre ďalšie európske jazyky. Kurz sa zameriava na zvládnutie jej základov, 

tvaroslovia a skladby. Po jeho absolvovaní by mali byť poslucháči pripravení čítať latinské 

texty, preloţiť jednoduchšie celky do latinčiny. Latinské nápisy v chrámoch a na iných 

budovách ťa uţ nezaskočia. (Učiteľské odbory absolvujú len dva semestre latinčiny).  

 

Latinčina 4: Prekladový seminár nadväzuje na predchádzajúce tri semestre latinského jazyka. 

Absolvujú ho len jednoodboroví študenti histórie a je zameraný na preklad dobových 

latinských textov do slovenského jazyka. Dozvieš sa napríklad aj to, prečo bolo po prehýrenej 

noci dobré dať si kapustu. 

 

Paleografia: Paleografia je pomocná veda historická, ktorá sa venuje písomníctvu. Ak uvidíš 

stredovekú listinu, pochopíš, ţe práca medievalistu je skutočne náročná, keďţe prečítať listinu 

nie je jednoduchá záleţitosť. Počas týchto hodín sa oboznámiš so základnými druhmi 

latinských písiem a budeš analyzovať stredoveké listiny. Nadobudneš tieţ prehľad o vzťahoch 

paleografie ku kodikológii, epigrafike a diplomatike. Okrem iného spoznáš aj rímsku kurzívu, 

národné písma, karolínsku minuskulu, gotické a humanistické písmo. 

 

Počítačová podpora: Počítač, softvér, hardvér - pre niektorých jednoduchá záleţitosť, pre 

iných čistý mord. Predmet je určený pre druhú menovanú skupinu. Na tomto predmete sa 

oboznámiš s predpísanými formálno-technickými parametrami pre finalizáciu záverečných 

prác. Spoznáš moţnosti práce s rôznymi textovými a grafickými editormi a vyskúšaš si prácu 

3D animáciami. 

 

Pomocné vedy historické: Chcel by si vedieť, ako vzniká erb? Vieš, čo symbolizujú 

jednotlivé prvky, ktoré sa v ňom nachádzajú? Na tieto, ale i na mnohé ďalšie otázky dostaneš 

odpoveď na tomto kurze. Po jeho úspešnom absolvovaní budeš schopný klasifikovať, kriticky 

posudzovať, analyzovať a následne korektne interpretovať základné druhy a typy písaných 

archívnych dokumentov. Dokáţeš určiť druh a chronologicky zaradiť pečať, budeš vedieť, čo 

znamená blazónovať erb, prevádzať datovacie formulky stredovekých kalendárov 

pouţívaných na území dnešného Slovenska. Absolvent získa základné informácie o 

pomocných vedách historických, kodikológii, historickej metrológii, epigrafike, numizmatike 

a prameňoch, ktoré tieto PVH skúmajú. 

 

Prezentačné metódy: Vedieť prezentovať výsledky výskumu je v dnešnej dobe nutnosťou. 

Nehovoriac o učiteľskom povolaní, kde ţiakov zaujmeš len dobre pripravenou vyučovacou 

hodinou. Aby si to v budúcnosti zvládol na dobrej úrovni, mal by si navštevovať tieto 

prednášky. Sú zamerané prakticky. Oboznámiš sa so základmi prezentácie, ktoré môţeš 

vyuţiť pri popularizácii výsledkov výskumu alebo v školskej praxi - pri zadávaní úloh, 

didaktických hrách a pri vysvetľovaní učebnej látky.   

 

Slovenské dejiny stredoveku: Bol alebo nebol Svätopluk kráľom? V čom spočíva podstata 

tohto sporu o jeho úlohu v „slovenských“ dejinách? Predmet má prehľadový charakter. 

Dozvieš sa základný pojmoslovný aparát k stredovekým dejinám Slovenska, mená a činy 

najvýznamnejších postáv. Porozumieš logike vývoja, príčinám vzniku a zániku niektorých 

štátnych útvarov – Veľkej Moravy, Uhorského kráľovstva.  

 

Slovenské dejiny novoveku: Neúspech uhorských vojsk v bitke pri Moháči znamenal pre 

krajinu výrazný zlom. Osmanské nebezpečenstvo prinútilo novú vládnucu dynastiu v Uhorsku 

– Habsburgovcov, presunúť dôleţité úrady na územie dnešného Slovenska. Habsburgovci 
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vládli v Uhorsku nakoniec aţ do roku 1918, keď sa ich mnohonárodná monarchia rozpadla. 

Akú pečať zanechal tento rod v dejinách Uhorska? Tieto, ale i mnohé ďalšie informácie sa 

dozvieš na tomto kurze. Spoznáš politický, kultúrny a sociálny vývoj na území dnešného 

Slovenska aţ do roku 1848.  

 

Slovenské dejiny 19. a 20. storočia: 19. storočie je pretkané vlnou nacionalizmu, ktorá 

zachvátila národy v celej Európe. Výnimkou neboli ani Slováci. Ak chceš poznať ich cestu od 

etablovania sa v zmysle moderného národa aţ po osamostatnenie sa v roku 1993, určite ti 

v tom pomôţe tento prednáškový blok. Získaš prehľad nielen o dejinnom vývoji krajiny, ale 

aj o slovenských osobnostiach svetového formátu, z ktorých niektoré boli značne 

kontroverznými persónami.  

 

Slovenské dejiny po roku 1945: Kurz mapuje dejiny Slovenska so zameraním na analýzu 

metamorfóz politických systémov a reţimov. Československo sa po druhej svetovej vojne na 

dlhých 40 rokov dostalo do područia totalitnej moci. Čo to znamenalo? Ako sa ţilo v krajine 

s uzavretými hranicami, pod dozorom štátostrany? Kto boli postavy neţnej revolúcie? 

Prednáška ti ponúkne prehľad v najdôleţitejších medzníkoch česko-slovenských dejín po roku 

1945.  

 

Staroveké Grécko: Gréci sú v poslednom období v médiách vykresľovaní iba v súvislosti so 

zlou finančnou situáciou, avšak je potrebné vedieť, ţe je to krajina, ktorá stála pri zrode 

európskej civilizácie. Z tejto krajiny pochádza aj Herodotos – „otec dejepisu“. Kto ho tak 

nazval a prečo, ale aj mnoho iných súvislostí a zaujímavostí, sa dozvieš na prednáškach.   

 

Staroveký Rím: Kocky sú hodené, Všetky cesty vedú do Ríma, Beda porazeným, Aký 

umelec vo mne zomiera, Buď pozdravený, cisár, idúci na smrť ťa zdravia, Odpočívaj 

v pokoji... to sú slovné spojenia, ktoré pouţívame dodnes. Kalendár, cesty, inţinierske siete, 

stavebný materiál, architektúra, právo, vojenská teória a mnohé iné oblasti nás tieţ odkazujú 

na dejiny starovekého Ríma. Stojí za to, dozvedieť sa o tom viac. 

 

Staroveký Východ: Chceš mať prehľad o dejinnom vývoji aj na Blízkom Východe, v Číne 

a Indii? Na tomto kurze sa dozvieš najpodstatnejšie medzníky z minulosti krajín ako 

napríklad: Mezopotámia, Egypt, Palestína a v Sýria.  

 

Úvody do archeológie, muzeológie, etnológie, náboženstva, archívnictva: Aby si sa vedel 

zorientovať v dianí v príbuzných odboroch, boli do študijného programu zaradené prednášky, 

ktoré ti priblíţia terminológiu, metódy výskumu a predmet záujmu spomenutých vied. 

Nadobudnuté poznatky môţeš vyuţiť v budúcom vedeckom výskume alebo v pedagogickej 

praxi.  

 

Úvod do štúdia/ Historický proseminár: Čím sa zaoberá história ako veda? V čom je 

rozdiel medzi historikom a dejepisárom? Podobné otázky určite dostanete na prvej hodine 

tohto semináru, ktorý má teoreticko-praktickú podobu. Oboznámiš sa s metódami 

historického výskumu, typmi historických prác a písaním anotácií a recenzií. Po absolvovaní 

tohto kurzu by si mal ovládať princípy práce v „historickej dielni“. 

 
Všeobecné dejiny Európy: Táto prednáška má prehľadový charakter a prednostne je určená 

pre študentov iných odborov. Poskytne základné informácie o kľúčových faktoch dejín 

Európy 20. storočia, pričom akcent je kladený na ozrejmenie príčin a dôsledkov historických 

javov a fenoménov tohto dejinného obdobia.      
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Všeobecné dejiny stredoveku: Stredovek je vraj temný. Je časom čiernej smrti 

a všakovakých pohrôm. Avšak tento kurz ťa presvedčí o tom, ţe to tak vôbec nie je a ty uvidíš 

svetlo na konci tunela. Oboznámiš sa s kľúčovými spoločenskými javmi, vzťahmi medzi 

jednotlivými krajinami a poprednými osobnosťami, ktoré zohrávali v stredoveku dôleţitú rolu 

nielen v politike, ale i vede a umení.  

 

Všeobecné dejiny novoveku: Novovek je obdobím revolúcií a náboţenských vojen. Ak 

chceš napríklad vedieť, aké revolučné zmeny boli zavedené do praxe počas Veľkej 

francúzskej revolúcie, tento kurz ti to určite osvetlí. Dozvieš sa niečo bliţšie o ďalších 

významných momentoch a fenoménoch historického diania v období raného novoveku 

a dlhého devätnásteho storočia  

 

Všeobecné dejiny 19. a 20. storočia: Čo majú spoločné taliansky fašizmus a nemecký 

nacizmus? Ako vyzeral čierny štvrtok na americkej burze a čo spôsobil? Tak na tieto ale 

i mnohé ďalšie otázky dostaneš odpovede na prednáške venovanej dlhému devätnástemu 

a krátkemu dvadsiatemu storočiu. Reč bude aj o takých dejinných udalostiach akými boli 

napríklad: zjednotenie Nemecka a Talianska, vznik Trojspolku a Dohody, príčiny, priebeh 

a dôsledky Veľkej vojny, vznik totalitných reţimov a ďalších. 

 

Všeobecné dejiny po roku 1945: Ako vyzerala Európa rozdelená na dva bloky po druhej 

svetovej vojne? Čo je Mccarthizmus a čo ho vyvolalo? Kto bol Imre Nagy a János Kádar? 

Ako vyzerali preteky v zbrojení? Kde sa rodili témy starších filmov o Jamesovi Bondovi? Ak 

chceš ovládať základný pojmový aparát povojnového vývoja medzinárodných vzťahov, 

chronológiu udalostí v Európe a vo svete po druhej svetovej vojne, mená a postoje kľúčových 

osobností obdobia po roku 1945, určite ťa zaujme táto prednáška. Porozumieš logike vývoja 

medzinárodných vzťahov v sledovanej ére a fungovaniu mechanizmov studenej vojny.  

 

Vybrané disciplíny PVH: Ak ťa prednáškový blok o pomocných vedách historických 

v prvom ročníku zaujme natoľko, ţe budeš chcieť ovládať problematiku podrobnejšie, môţeš 

si vybrať kurz na, na ktorom môţeš prepojiť vedomosti zo sfragistiky, heraldiky, ikonografie 

a dejín umenia. Budeš schopný samostatne pracovať s ikonograficky stredne náročnými 

prameňmi. Okrem toho si osvojíš prax pre prácu so stredovekým a novovekým slovacikálnym 

diplomatickým materiálom. Čítanie a analýza starých listín uţ bude pre teba hračkou! 

 

Výberový seminár 1-2: Tento predmet reaguje na aktuálne problémy historického výskumu. 

Prednášajúci si volí tému, ktorá buď nie je alebo je len čiastkovo zahrnutá v študijnom 

programe. Študentom rozširuje všeobecný rozhľad v odbore.  
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Kto u nás učí: 
 

prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD. - v roku 2002 ukončil štúdium v odboroch archeológia, 

história a muzeológia na UKF v Nitre. Od roku 2006 pracuje na Ústave pre výskum 

kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína 

Filozofa v Nitre. V roku 2012 Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie 

zamestnancov rozhodla o priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa IIa a v tom istom roku sa 

habilitoval v odbore história na FF UKF v Nitre. V roku 2018 sa inauguroval  v odbore 

história. Vo výskume sa orientuje na obdobie stredovekých dejín. Zaoberá sa dejinami 

osídlenia jednotlivých regiónov Slovenska a zároveň rekonštrukciou cestnej siete. Dlhodobo 

prednáša dejiny Slovenska v stredoveku na Katedre histórie FF UKF v Nitre. Je autorom 

viacerých publikácií, ako napríklad: Stredoveká cestná sieť na Pohroní a Poiplí, Západní 

Slovania v ranom stredoveku : história - kultúra - hospodárstvo – náboţenstvo, Kozárovce 

včera a dnes: monografia dejín obce a úspešným riešiteľom niekoľkých medzinárodných 

a domácich projektov. Je šéfredaktorom medzinárodného vedeckého časopisu evidovaného 

v databázach SCOPUS a Web of Science s názvom Konštantínove listy a je členom 

Slovenskej historickej spoločnosti pri Historickom ústave Slovenskej kadémie vied 

v Bratislave a Nitrianskeho spolku historikov. 

 

doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD. - sa narodil v roku 1981 v Ţiline. V rokoch 1999 – 

2004 študoval na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Od roku 2004 pokračoval 

v štúdiu na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v 

odbore história, kde v roku 2008 obhájil magisterskú prácu na tému Historický exlibris a 

supralibros vo fondoch nitrianskych piaristov ako historický prameň. V rokoch 2008 – 2011 

bol interným doktorandom toho istého pracoviska. Téma jeho dizertačnej práce mala názov 

Inštitúcia Spišskej kapituly v ranom novoveku. Vnútorné dejiny kapituly v 17. a 18. storočí 

vo svetle kanonických vizitácií a kapitulných štatútov. V roku 2010 obhájil rigoróznu prácu 

na tému Pečať ako prameň cirkevnej heraldiky. Od roku 2011 pôsobil na Katedre histórie FF 

UKF v Nitre ako odborný asistent a v roku 2014 sa na rovnakom pracovisku habilitoval 

prácou Stredoveká cirkevná pečať – prameň kresťanskej ikonografie na docenta. Špecializuje 

sa na pomocné vedy historické, cirkevné dejiny a kresťanskú ikonografiu. V roku 2008 bol 

menovaný Heraldickým konzultorom Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie 

biskupov Slovenska s právom posudzovať a schvaľovať cirkevné erby. Je tieţ členom 

Slovenskej genealogicko–heraldickej spoločnosti. Od roku 2013 je členom vedeckej rady 

Kysuckého múzea v Čadci. Vo výskumnej činnosti sa zaoberá najmä cirkevnou heraldikou a 

sfragistikou, kresťanskou ikonografiou a dejiny kniţnej kultúry. Okrem historického výskumu 

sa venuje aj ţivej heraldike – navrhovaniu erbov (pečiatok, zástav, exlibrisov) cirkevných 

ustanovizní a cirkevných predstaviteľov. Je autorom niekoľkých vedeckých monografií, ako 

napríklad: Stredoveká cirkevná pečať - prameň kresťanskej ikonografie (Hradec Králové, 

2013), Súčasná cirkevná heraldika v tvorbe Zdenka G. Alexyho (Martin, 2011), LABANC, 

Peter – GLEJTEK, Miroslav. Spišské prepoštstvo na prelome stredoveku a novoveku I.: 

príspevok k náboţenským dejinám Spiša (Krakov, 2015) a RÁBIK, Vladimír – GLEJTEK, 

Miroslav. Insígnia kanonikov Nitrianskej kapituly (Nitra, 2013). Napísal tieţ niekoľko 

pomôcok pre študentov histórie, ako napríklad: Heraldika: úvod do štúdia erbov (Čadca, 
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2013), LABANC, Peter – GLEJTEK, Miroslav. Cvičenia z historickej chronológie: spôsoby 

datovania v stredovekom Uhorsku (Nitra, UKF v Nitre) a LABANC, Peter – GLEJTEK, 

Miroslav.  Cvičenia zo stredovekej latinskej paleografie: uhorské listinné písmo v 13. - 16. 

Storočí (Nitra, UKF v Nitre). 

 

doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. – vyštudoval učiteľstvo všeobecnovzdelávacích 

predmetov história v kombinácii s odborom politológia na Univerzite Konštantína Filozofa 

v Nitre. Tu ukončil aj doktorandské štúdium v roku 2006. Od roku 2009 do októbra 2014 bol 

riaditeľom Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda pri UKF v Nitre. 

Momentálne pôsobí na pozícii prodekana pre pre vedu, výskum a postgraduálne formy štúdia. 

V roku 2011 sa habilitoval na docenta v odbore História. Do sféry jeho odborného zamerania 

patria politické dejiny cyrilo-metodskej misie a rozvoj cyrilo-metodskej tradície v 19. a 20. 

storočí. Druhá línia jeho výskumu sa týka kultúrnych aspektov, menšinovej problematiky na 

Slovensku v 20. storočí a slovensko-maďarských vzťahov. Zároveň prednáša slovenské a 

svetové dejiny  na katedre histórie FF UKF v Nitre. Je autorom a spoluautorom niekoľkých 

vedeckých monografií, napríklad: The City and Region Against the Backdrop of 

Totalitarianism: Images from the Life in the Slovak Republic (1939-1945), Illustrated by the 

City of Nitra and Its Surroundings, (Zjednotená) Maďarská strana na Slovensku 1939 – 1945: 

Politické pomery maďarskej menšiny po Viedenskej arbitráţi alebo Slovensko-maďarské 

pomedzie v rokoch 1938 – 1945. Je tieţ riešiteľom niekoľkých medzinárodných a národných 

grantov.  

 

doc. PhDr. Ladislav Ruman, CSc. – vyštudoval kombináciu anglický jazyk – história na 

Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V prednáškovej a publikačnej 

činnosti sa venuje totalitným reţimom v Európe v 20. storočí. V tejto problematike vydal aj 

niekoľko odborných publikácií: Poľsko v tieni Pilsudského, Nitra: FF UKF, 2001; RUMAN, 

Ladislav a kol. Desivé dejiny, Nitra: UKF, 2011; Vznik, budovanie a charakter Červenej 

armády v rokoch 1917-1945, Nitra: FF UKF, 2016; Obrazy zo sovietskeho Ruska a 

Sovietskeho zväzu (1917-1945), Nitra: FF UKF, 2016. Okrem toho bol v rokoch 2010 – 2012 

spolu s Alenou Mikulášovou zástupcom na riešení projektu s názvom Assessment, tutorial 

structures and initial teacher education of trainee students in the subjects ‘Political/ Civic 

Education, Social/Cultural Studies and History’ in Europe – A comparative study, pod 

vedením Viedenskej univerzity, ktorý sa zameriaval na zisťovanie kvality výučby dejepisu 

v jednotlivých európskych krajinách. 

 

doc. PhDr. Tomáš Tandlich, PhD. - študoval na Filozofickej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave, kde v roku 1995 ukončil magisterské štúdium v odbore 

archívnictvo – história. Pôsobil ako dokumentarista v Múzeu ţidovskej kultúry SNM v 

Bratislave v rokoch 1993 - 1995 a ako odborný archivár a vedúci bádateľne v Štátnom archíve 

v Bratislave v rokoch 1995 aţ 2008. Na katedre histórie FF UKF v Nitre pôsobí od roku 2008 

najprv ako odborný asistent, v súčasnosti ako docent. Dizertačnú prácu obhájil v roku 2000 v 

odbore slovenské dejiny na FF UK v Bratislave. Titul PhDr.  získal v roku 2005 vykonaním 

obhajoby rigoróznej práce v odbore história na rovnakej vysokej škole. V roku 2014 získal 

druhý vedecko-akademický titul PhD. v odbore kniţničná a informačná veda na FF UK v 
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Bratislave. Habilitoval sa v roku 2015 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa 

v Nitre v odbore história. Vo vedeckej a pedagogickej práci sa venuje dejinám archívov a 

archívnictva na Slovensku a v bývalom Uhorsku, problematike spracovania a sprístupňovania 

archívnych fondov, digitalizácii kultúrneho a vedeckého dedičstva, dejinám cechov, 

hospodárskym dejinám Slovenska v 16. a 17. storočí, dejinám Slovenska v rokoch 1526 aţ 

1711 a histórii Ţidov na Slovensku od stredoveku po 20. storočie. Je autorom monografií 

Ţidovská komunita v Bratislave za vlády Jagelovskej dynastie (2010), Mestečká na území 

Bratislavskej, Nitrianskej a Tekovskej stolice (2013), spoluautorom monografie Šľachta 

Bratislavskej stolice (2004) a desiatok štúdií a článkov. 

 

PhDr. Róbert Arpáš, Ph.D. – vyštudoval odbor história v kombinácii s politológiou na 

Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Vo výskume sa venuje slovenským dejinám 

v prvej polovici 20. storočia. Zameriava sa najmä na problematiku česko-slovenských 

vzťahov a hnutia za samosprávu Slovenska v Československu v prvej polovici 20.storočia. 

Z tejto oblasti publikoval monografiu Autonómia: víťazstvo alebo prehra?: vyvrcholenie 

politického zápasu HSĽS o autonómiu Slovenska, ktorá bola v roku 2011 ocenená Cenou 

dekana FF UKF v Nitre za publikačnú činnosť, ako aj viacero článkov a štúdií. Ďalšou 

oblasťou jeho záujmu je téma protireţimnej opozície a odboja v Slovenskej republike (1939-

1945). Okrem odborných článkov venovaných uvedenej problematike bol aj členom 

autorského kolektívu monografických prác Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok. Slovenská 

republika 1939-1945 a Slovenské národné povstanie 1944. Ako spoluriešiteľ sa podieľal na 

viacerých vedeckých projektoch VEGA, aktívne sa zúčastňuje na rôznych vedeckých 

konferenciách. Vlastné odborné poznatky vyuţíva aj v pedagogickej praxi. Je aj pracovníkom 

Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. 

 

Mgr. Zuzana Hasarová, PhD. - je absolventkou interného doktorandského štúdia v odbore 

Slovenské dejiny na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa 

v Nitre. Venuje sa československým dejinám druhej polovice 20. storočia, prioritne  tzv. 

zakladateľskému obdobiu komunistického reţimu. Pozornosť upriamuje najmä na sviatky 

a oslavy komunistického Československa – na ich vznik a dejinné pozadie, na obsah a formu 

osláv, ale všíma si aj ich oficiálnu interpretáciu štátnou mocou a analyzuje zmeny, ku ktorým 

dochádzalo počas existencie slávnostného rituálu. Skúma aj problematiku dobovej ideológie, 

propagandy a tvorbu historických mýtov. V roku 2014 absolvovala 3-mesačný výskumný 

pobyt na Ústave českých dějiny FF Univerzity Karlovej v Prahe. Medzi jej publikačné 

výstupy patria štúdie a odborné články, ako napríklad: Vzťah sviatkov, ideológie a 

propagandy v Československu v 50. rokoch 20. storočia; Nový sviatok v kalendári 

komunistického reţimu: K formovaniu osláv československo-sovietskeho vzťahu na konci 40. 

rokov 20. storočia; alebo Prvomájové oslavy v Československu v 50. rokoch 20. storočia ako 

hodnotiaci priestor prebiehajúcich konfliktov.  

 

Mgr. Martin Husár, PhD. – vyštudoval kombináciu história (so špecializáciou na starovek) 

– archeológia na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Od roku 2012 

pôsobí na Ústave pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda, v minulosti 

pracoval ako odborný radca v oblasti archeológie na Krajskom pamiatkovom úrade 
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v Trenčíne, terénny archeológ, či učiteľ anglického jazyka. Venuje sa obdobiu neskorej antiky 

aţ stredoveku v oblasti archeológie, vojenstva a militárií, ale i Cyrilo-metodskej misii vo 

vzťahu k panovníckych dvorom. K daným tematickým okruhom vydal viacero vedeckých 

štúdií a monografiu. Za jeho monografiu: Ţrďovo-bodné zbrane včasného stredoveku v 

Karpatskej kotline. Typológia a jej vyhodnotenie získal 1. miesto v 3. ročníku súťaţe mladého 

vedeckého pracovníka o najlepšiu vedeckú prácu v odbore archeológia v roku 2015, Cenu 

Antona Točíka, ktorú mu udelil Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre. Ako 

spoluautor figuruje pri učebnom texte: Slovania a Byzancia v ranom stredoveku, ktoré je 

určené pre stredné školy. Bol riešiteľom niekoľkých projektov Agentúry na podporu výskumu 

a vývoja, Vedeckej grantovej agentúry a Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ako napríklad: Severná 

časť Karpatskej kotliny na prelome antiky a stredoveku ako miesto zmien iniciovaných zvonka 

a zvnútra - riešený v rokoch 2015-2017, Štúdium byzantského hodnotového systému a jeho 

reflexie v slovanskom kultúrnom prostredí – riešený v rokoch 2017-2021 (spoluriešiteľ), či 

Európsky stredovek interaktívne – riešený v rokoch 2018-2020 (spoluriešiteľ). Zabezpečuje 

prednášky a semináre z dejín vojenstva stredoveku, vojenských dejín v školskej praxi, úvodu 

do archeológie, archeológie sveta, panovníckych dvorov 9. storočia a Cyrilo-metodskej misie 

a ďalšie. Je členom dvoch vedeckých spoločností, Slovenskej byzantologickej spoločnosti 

a Slovenskej archeologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. Taktieţ je členom 

redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu Konštantínove listy. 

 

PhDr. Ján Jakubej, PhD. – vyštudoval odbor slovenské dejiny. Venuje sa problematike 

antisemitizmu, dejinám reformácie a kniţnej kultúre. K uvedeným okruhom vydal skriptum 

na holokaust (šou) a niekoľko vedeckých štúdii, napríklad Aktivity Štefana Marka Daxnera v 

rozpuku síl, Johannes Gutenberg – otec kníhtlače? alebo Voltairov román Candide – pokus o 

výklad symbolov. Publikoval v časopisoch a zborníkoch Studia historica Nitriensia alebo 

Slovakistika. Prednáša dejiny Československa v rokoch 1945 – 1970, dejiny Európy v období 

1945 – 1962 či metódy historického výskumu. V rámci ďalšieho vzdelávania absolvoval štyri 

kurzy, ukončené certifikátom. Konzultoval texty novej expozície Prvého slovenského 

gymnázia v Revúcej. Popri katedre pracuje ako nadšenec – teda bez nároku na mzdu – aj v 

Archíve Gemerského seniorátu evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v tomţe meste ako 

jeho správca (od 1.1..2012, doposiaľ v katalógu 4842 poloţiek). Pomáha pri príprave 

materiálov pre bádateľov, podieľa sa na organizovaní tunajších podujatí (Deň kultúrneho 

dedičstva či Noc kostolov) a chystá monografiu o slovensky a česky písaných dokumentoch z 

jeho fondu. Pri oslavách 500. výročia reformácie v Gemerskom senioráte (18.12.2016) 

vystúpil so svojou prvou pozvanou prednáškou o dejinách spomínaného seniorátu v epoche 

1681 – 1792 a bola mu pri tejto príleţitosti udelená Pamätná medaila a Ďakovný list 

Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.  

 

PhDr. Emanuel Jirkal, PhD. – vyštudoval odbor história – klasická filológia (špecializácia 

latinský jazyk a literatúra) na Univerzite Komenského v Bratislave. Základom jeho vedeckej 

a pedagogickej činnosti je obdobie antického staroveku, kde sa sústreďuje na viacero oblastí 

záujmu. V prvom rade je to práca s latinskými prameňmi, najmä so zameraním na 

historiografiu; čítanie, preklad a výklad týchto prameňov so študentmi. Potom je to neskorá 
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antika, dejiny neskorého cisárstva, problematika prelínania dejín a náboţenstva. Nasledujú 

dejiny starovekého Grécka a staroveké dejiny Izraela od počiatkov aţ po koniec povstania Bar 

Kochbu. Okrem toho sa zaujíma aj o problematiku duchovného vývoja ľudstva – 

Indoeurópske mytológie, úvod do problematiky náboţenstiev, náboţenstvá antického sveta – 

Grécka a Ríma a dejiny raného kresťanstva od počiatkov do 6. storočia. 

 

doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD. - absolventka Filozofickej fakulty UKF, odbor história-

politológia. Špecializuje sa na  dejiny rodových vzťahov, didaktiku dejepisu a medzivojnovú  

školskú sústavu (s dôrazom na školskú správu). V rámci štúdia učiteľstva akademických 

predmetov  koordinuje  katedrovú pedagogickú prax. Absolvovala niekoľko vedecko-

výskumných i študijných pobytov, napr. v Yad Vashem Izrael. Je spoluautorkou doplnkového 

učebného textu pre stredné školy - Riešenie ţidovskej otázky na Slovensku 1939-1945 (2013), 

autorkou monografie ţeny a britská diplomatická sluţba 1782-1964 (2011). Publikovala 

viacero odborných článkov. Pedagogicky spolupracuje s domácimi i zahraničnými odbornými 

inštitúciami. 

Vyučuje: Didaktický seminár I. a II.; Didaktiku odboru; Dejiny diplomacie; Výberová 

prednáška: Film vo výučbe dejepisu; Rodové štúdiá; Seminár praktického vyučovania; 

Úvodný seminár k bakalárskej práci 

 

Mgr. Alena Mikulášová, PhD. – absolvovala štúdium kombinácie história – archeológia na 

FF UKF v Nitre. Prednáša slovenské a všeobecné dejiny 20. storočia a dejiny kaţdodennosti. 

Je organizátorkou prednášok a workshopov k problematike Slovenskej republiky v rokoch 

1939-1945  ako aj kaţdodenného ţivota v totalitných reţimoch. Uţ niekoľko rokov pôsobí 

ako zástupkyňa v porote pre krajské kolo dejepisnej olympiády. V rámci štipendijných 

programov DAAD, CEEPUS a Erasmus absolvovala študijné, výskumné a prednáškové 

pobyty v Nemecku, Veľkej Británii, Českej republike a v Slovinsku. V monografii 

(Ne)nájdená bezpečnosť sa venovala otázkam medzinárodných vzťahov v strednej Európe 

v dvadsiatych rokoch 20. storočia. Aktuálne publikuje príspevky venované dejinám 

Slovenskej republiky 1939-1945 so zvláštnym zameraním na nitriansky región. Je 

spoluriešiteľkou niekoľkých vedeckých a edukačných projektov, ako napríklad: Projekt 

Mesto pod mestom (2011-2013, finančné prostriedky poskytla Kultúrna a edukačná grantová 

agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR), Medzi politikou a 

kaţdodennosťou: Zo ţivota v Nitre v rokoch 1939-1945 (2015-2017, Vedecká grantová 

agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR) a spolu s doc. Ladislavom 

Rumanom participovala na medzinárodnom projekte s názvom Assessment, tutorial structures 

and initial teacher education of trainee students in the subjects Political/ Civic Education, 

Social/Cultural Studies and History in Europe – A comparative study, v ktorom sa riešila 

problematika kvality výučby dejepisu a prípravy dejepisárov v európskych krajinách. Je 

členkou Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave. 

 

Mgr. Miroslav Palárik, PhD. – vyštudoval kombináciu história (so špecializáciou na 

stredovek) – muzeológia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Profesne sa venuje 

dejinám múzejníctva na Slovensku v 20. storočí a regionálnym dejinám Nitry v rokoch 1918-

1945. Zo zvolenej problematiky vydal niekoľko publikácií, ako napríklad: Zväz slovenských 
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múzeí v období slovenského štátu 1939-1945 (autor za ňu získal cenu rektora UKF za 

monografické dielo v roku 2011), Lexikón udalostí slovenského múzejníctva v 20. storočí 

a Komentované pramene k dejinám slovenského múzejníctva v 20. storočí (v spoluautorstve so 

Silviou Eliašovou, Danielou Prelovskou a Pavlom Steinerom). Spoluautorsky sa tieţ podieľal 

na príprave učebnej pomôcky určenej pre maturantov z dejepisu, ktorá bola publikovaná vo 

vydavateľstve Enigma. Pravidelne zverejňuje výsledky výskumu na konferenciách a na 

stránkach vedeckých a odborných časopisov: Historický časopis, Studia historica Nitriensia, 

Múzeum, Muzeológia a kultúrne dedičstvo a iných. Bol riešiteľom niekoľkých vedeckých 

grantov zo schém Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ako 

napríklad: Projekt „Mesto pod mestom“ - riešený v rokoch 2011-2012 (zástupca vedúceho 

projektu, projekt bol ocenený cenou rektora za projekty v roku 2013), Strategické udalosti 

slovenského múzejníctva v 20. storočí – riešený v rokoch 2013-2015 (riešiteľ), Medzi 

politikou a kaţdodennosťou: zo ţivota v Nitre v rokoch 1939-1945 – riešený v rokoch 2015-

2017 (hlavný riešiteľ). Zabezpečuje prednášky z dejín všeobecného stredoveku, interpretácií 

dejín v školskej praxi, úvodu do muzeológie, ochrany kultúrneho dedičstva, múzejnej 

komunikácie, projektového manaţmentu pre historikov a ďalšie. Je predsedom Nitrianskeho 

spolku historikov, ktorý sa zameriava na popularizáciu histórie. Pôsobí vo výbore Slovenskej 

historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave.  

 

Mgr. Beáta Pintérová, PhD. - vyštudovala kombináciu slovenský jazyk – dejepis na FF 

UKF v Nitre. Doktorát získala v roku 2010. Profesne sa venuje predovšetkým dejinám 

historiografie, pričom v centre pozornosti stoja stredoveké dejiny Slovenska. K tejto 

problematike vydala monografiu (Z dejín bádania o príchode Maďarov do Karpatskej kotliny 

v slovenskej a maďarskej historickej spisbe od polovice 19. storočia do konca 20. storočia) a 

niekoľko štúdií uverejnených doma i v zahraničí (na Karlovej univerzite: Pohľady maďarskej 

historiografie na otázku príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny a na ich vzťahy k okoliu (od 

polovice 19. storočia do konca 20. storočia), či v Pécsi: A magyarok honfoglalásáról a 19. és 

20. századi (cseh)szlovák történetírásban). V niekoľkých štúdiách sa venuje aj uhorskej 

stredovekej historiografii. Niektoré témy stredoveku pretavila aj do školskej praxe (v 

publikácii Mestom pod mestom a Interpretácia dejín v školskej praxi : výber dokumentov I.) 

Skúma tieţ dejiny Podzoborského regiónu, podieľala sa na vydaní monografií niekoľkých 

obcí (Branč, Kostoľany pod Tribečom, Štitáre), k regionálnym dejinám vydala vysokoškolské 

skriptá a tieţ niekoľko štúdií, napr. v časopise Studia historica Nitriensia. Bola riešiteľkou 

niekoľkých vedeckých grantov, napr. projekt „Mesto pod mestom“ – riešený v rokoch 2011-

2012 (projekt bol ocenený cenou rektora za projekty v roku 2013), „Veľkomoravské kultúrne 

dedičstvo a šírenie kultu na Slovensku v 20. storočí“ – riešený v rokoch 2011-2013,  či grantu 

nadácie Bethlen Gábor Alap týkajúceho sa regionálnych dejín Podzoboria.  

Na katedre prednáša stredoveké dejiny Slovenska, predmet zaoberajúci sa interpretáciou dejín 

v školskej praxi, regionálne dejiny, zo seminárov moţno spomenúť Jazyk prameňov – 

maďarčina a Úvod do štúdia, ktorý vyučuje dvojjazyčne (aj v maďarčine).  

So študentmi absolvovala niekoľko exkurzií (napr. do Ostrihomu, Budapešti, Oponíc, 

Mojmíroviec), resp. v spolupráci s nimi zorganizovala aj výstavky z regionálnych dejín. 

Zúčastnila sa niekoľkých výskumných pobytov v Budapešti (Történettudományi Intézet, 

Régészeti Intézet, Hadtörténeti Intézet), Pécsi (Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék) a 
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tieţ v Prahe (Ústav českých dějin, Filosofická fakulta University Karlovy). Je externou 

členkou Maďarskej akadémie vied. 

 

PhDr. Katarína Rácová, PhD. – absolventka odboru história – klasická filológia 

(špecializácia latinský jazyk a literatúra) na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského 

v Bratislave (1998). Dizertačnú prácu s názvom Trenčín pohľadom Mateja Bela obhájila 

v roku 2009. Na Katedre histórie vedie semináre z latinského jazyka a výberový seminár zo 

stredovekej latiny. Na Katedre urgentnej zdravotnej starostlivosti Fakulty sociálnych vied 

a zdravotníctva UKF prednáša predmet odborný latinský jazyk. Jej vedecká činnosť je 

zameraná na preklad a historickú interpretáciu diela Mateja Bela Historické a zemepisné 

vedomosti o novom Uhorsku. Je autorkou monografie Trenčín pohľadom Mateja Bela, 

v ktorej ako prvá opublikovala preklad časti Belovho impozantného diela pojednávajúceho 

o histórii Trenčína. V súčasnosti v spolupráci s renomovanými odborníkmi v oblasti 

historickej geografie, publikuje preklady a štúdie častí Belových Vedomostí, tento krát 

Nitrianskej stolice, v ktorých sa Bel venoval geografickému opisu spomínanej stolice.  Je 

členkou Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave 

a Slovenskej jednoty klasických filológov. 

 

 

 

 

 


