
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul  Tomáš Tandlich, Tandlich, PhDr., PhD.  

Dátum a miesto narodenia 30.07.1972, Bratislava - Staré Mesto 
Vysokoškolské vzdelanie a ďalšie 
akademický rast 

2007-2014 - Univerzita Komenského v Bratislave, 
Filozofická fakulta, Katedra knižničnej a 
informačnej vedy, študijný odbor knižnično-
informačné štúdiá, akademicko-vedecký titul: 
doktor filozofie (PhD.)  

2005 Univerzita Komenského v Bratislave, 
Filozofická fakulta, rigorózna skúška v odbore 
história, získaný akademický titul: doktor 
filozofie (PhDr.)  

1996-2000 Univerzita Komenského v Bratislave, 
Filozofická fakulta, študijný odbor slovenské 
dejiny, akademicko-vedecký titul: doktor filozofie 
(PhD.)  

1990-1995 Univerzita Komenského v Bratislave, 
Filozofická fakulta, študijný odbor archívnictvo - 
história, akademický titul: magister (Mgr.)  

Ďalšie vzdelávanie 1993-1995 Drawing Archaeological Finds, 
Institute of Archaeology, University of London  
1993 Universität Bremen, Deutsche Sprachkurs  
1997 Bess College, Brighton, English Language 
Course  
1997, 1998 Debreceni Nyári Egyetem  
2006 Štátna jazyková škola v Bratislave, Palisády, 
Bratislava, Základná štátna jazyková skúška  
z anglického jazyka  
2006 ECDL štart  
2008 ECDL certifikát  

Priebeh zamestnaní 2008- Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 
Filozofická fakulta, Katedra histórie  
Pozícia: odborný asistent  
Náplň práce: archívnictvo, dejiny Slovenska  
v novoveku, cirkevné dejiny, hospodárske a 
sociálne dejiny, dejiny miest.  

1995-2008 Ministerstvo vnútra, Štátny archív 
v Bratislave  
Pozícia: odborný radca  
Náplň práce: práca v bádateľni, sprístupňovanie 
starších archívnych fondov, prednášková a 
publikačná činnosť, vybavovanie žiadostí, 
sprístupňovanie archívnych dokumentov 
bádateľom na štúdium a podieľanie sa na 
archívnej legislatíve.  

1993-1995 Slovenské národné múzeum - Múzeum 
židovskej kultúry v Bratislave  
Pozícia: lektor  



Náplň práce: inventarizácia dokumentov bývalého 
Židovského múzea v Prešove, lektorská a 
sprievodcovská činnosť.  
 

Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety) 

2008 - 2015 Katedra histórie Filozofickej fakulty 
UKF v Nitre,  
Archívnictvo (Mgr.), Úvod do archívnictva (Bc.), 
Hospodárske a sociálne dejiny (Mgr.), Cirkevné 
dejiny (Mgr.), Dejiny vedy a techniky (Mgr.), 
Dejiny Slovenska v novoveku (Bc.), Dejiny 
Slovenska II. (Mgr.), Interpretácia dejín 
Slovenska v školskej praxi II. (Mgr.), Seminár k 
dejinám Slovenska v novoveku (Bc.), Seminár k 
všeobecným dejinám novoveku (Bc.), Seminár – 
Úvod do archívnictva (Bc.). 
  

Odborné alebo umelecké zameranie - cechy,  
- archívnictvo,  
- dejiny vedy a techniky,  
- dejiny Slovenska v novoveku a  
- hospodárske a sociálne dejiny 
 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské 
hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB, 
podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 
Z.z.) 
1. monografia 
2. učebnica  
3. skriptá  

1/ AAB Vedecké monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách: 
Mestečká na území Bratislavskej, Nitrianskej a 
Tekovskej stolice : Vybrané sídla s právnym 
postavením zemepanského mestečka (oppida) 
v rokoch 1526 - 1720 / Tomáš Tandlich ; 
recenzent: Jozef Baďurík, Peter Ivanič. - prvé vyd. 
- Nitra: UKF, 2013. - 120 s. - ISBN 978-80-558-
0288-6. (6 AH) 
 
2/ AAB Vedecké monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách: 
Židovská komunita v Bratislave za vlády 
Jagelovskej dynastie: Židia v uhorských 
tavernikálnych mestách Bratislava, Šoproň a 
Trnava na prelome stredoveku a novoveku / 
Tandlich Tomáš. - Nitra : UKF, 2010. - 106 s. - 
ISBN 978-80-8094-739-2. (5,3 AH) 
 
3/AAB Vedecké monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách: 
Pozsony vármegye nemes családjai / Denis 
Pongrácz et al. - Šamorín : Méry Ratio Kiadó, 
2008. - 472 s. - ISBN 80-88837-84-7. (4,6 AH) 
[Pongrácz Denis (20%) - Ragač Radoslav (20%) - 
Strešňák Gábor (20%) - Tandlich Tomáš (20%) - 
Federmayer Frederik (20%)]  
4/AAB Vedecké monografie vydané v domácich 



vydavateľstvách: 
Šľachta Bratislavskej stolice : Series Nobilium. 
Heraldicko-genealogický lexikón / Denis 
Pongrácz a kol. - Bratislava : Agentúra LUIGI, 
2004. - 496 s. - ISBN 80-969027-0-9. (5,9  AH) 
[Pongrácz Denis (20%) - Strešňák G0bor (20%) - 
Ragač Radoslav (20%) - Tandlich Tomáš (20%) - 
Federmayer Frederik (20%)]  
 
5/ BCI  Skriptá a učebné texty: Archívy - súčasť 
vedeckého a kultúrneho dedičstva Slovenskej 
republiky. Pramene k dejinám vybraných 
mestských sídiel v 16. až 18. storočí [elektronický 
zdroj] : učebné texty k predmetom Úvod do 
archívnictva a Archívnictvo. Študijný program: 
2.1.7 História. - 1. vyd. - Nitra : UKF, 2014. - CD-
ROM, 80 s. - ISBN 978-80-558-0624-2. 
 
[Tandlich Tomáš (100%)] (4 AH) 
 
 
 
 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu Citácie v publikáciách evidovaných v databázach 
ISI  
WOK a Scopus: 4 
Citácie v publikáciách evidovaných mimo databáz 
ISI WOK a Scopus: 27 
 

Počet doktorandov: školených 
                                ukončených  
(neplatí pre habilitačné konanie) 

 

Kontaktná adresa Katedra histórie, Hodžova 1, 94901 Nitra, e-mail: 
ttandlich@ukf.sk 

 
 
 
 
 
 
         Podpis uchádzača  


