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II..  ZZÁÁKKLLAADDNNÉÉ  IINNFFOORRMMÁÁCCIIEE    
 
NÁZOV VYSOKEJ ŠKOLY :   Trnavská univerzita v Trnave 
ZAČLENENIE VYSOKEJ ŠKOLY :  univerzitná vysoká škola 
TYP VYSOKEJ ŠKOLY:    verejná vysoká škola 
 

POSLANIE 

Poslanie Trnavskej univerzity spočíva vo formovaní osobnosti človeka ako jedinečnej bytosti 
v jej personálnom i sociálnom rozmere, vo výchove v duchu kresťanských mravných hodnôt, 
demokracie, humanizmu, tolerancie, schopnosti kritického myslenia a zdravého sebavedomia. 

Trnavská univerzita prispieva k verejnému blahu vytváraním priaznivých podmienok na kvalitu 
vzdelávania a výskumu, zabezpečovaním kvalitného personálneho obsadenia, uskutočňovaním 
procesu zvyšovania kvalifikácie, profesionálneho rozvoja a zlepšovaním kvality života ľudí 
prostredníctvom celoživotného vzdelávania a šírením dobrého mena univerzity doma i v zahraničí. 
Trnavská univerzita poskytuje služby verejnosti vytváraním, ochranou a šírením poznania 
prostredníctvom vzdelávania, vedy, výskumu a vývoja, podporou regionálnych, národných 
a medzinárodných aktivít a umožnením ďalšieho vzdelávania občanov. Univerzita prispieva 
k rozvoju kultúry a vzdelanosti. 

Trnavská univerzita chce aj naďalej pôsobiť ako garant slobody, demokracie, humanizmu, 
kresťanských duchovných hodnôt, morálky a etiky nielen na vlastnej akademickej pôde, ale aj 
v spoločnosti. Univerzita bude i v budúcnosti brániť akademické práva a svoju akademickú 
autonómiu. 

 

VEDENIE TRNAVSKEJ UNIVERZITY 

Rektor:   doc. Ing. Martin Mišút, CSc. 
funkčné obdobie: prvé, dátum vymenovania za rektora: 22.1.2007 s nástupom do 
funkcie 1.2.2007 

Prorektori:  doc. ThDr. Andrej Filipek, SJ, PhD, pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov 
 funkčné obdobie: druhé, dátum vymenovania za prorektora: 1.3.2007  

doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD, pre oblasť vonkajších vzťahov a ďalšieho 
vzdelávania, funkčné obdobie: prvé, dátum vymenovania: 1.3.2007 

doc. PhDr. Milan Katuninec, PhD , pre starostlivosť o zamestnancov, rozvoj a edičnú 
činnosť, funkčné obdobie: prvé, dátum vymenovania: 1.3.2007 

prof. JUDr. Ivan Šimov ček, CSc., pre vedecké bádanie a umeleckú činnosť, funkčné 
obdobie: prvé, dátum vymenovania za prorektora: 1.3.2007 

Kvestorka:  Ing. Alica Tibenská 
 

AKADEMICKÝ SENÁT TRNAVSKEJ UNIVERZITY 

Predseda:  doc. JUDr. So ňa Koši čiarová, PhD., mimoriadny profesor , funkčné obdobie: druhé, 
začiatok funkcie: 24.5.2007, Právnická fakulta TU, zamestnanecká časť. 

Predsedníctvo : prof. PhDr. Ľubomír Held , CSc., funkčné obdobie: druhé, začiatok funkcie: 
1.12.2005, Pedagogická fakulta TU, zamestnanecká časť, podpredseda,  

 Bc. Mária Mrugová , funkčné obdobie: prvé, začiatok funkcie: 1.12.2008, 
Filozofická fakulta TU, študentská časť, podpredseda , 

 ThDr. Ján Ďurica SJ, PhD. , funkčné obdobie: druhé, začiatok členstva: 16.3.2006, 
Teologická fakulta TU, zamestnanecká časť, 

 PhDr. Andrej Kállay , PhD., funkčné obdobie: prvé, začiatok členstva: 1.12.2008, 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU, zamestnanecká časť, 

 doc. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. , funkčné obdobie: prvé, začiatok členstva: 
1.12.2008, Filozofická fakulta TU, zamestnanecká časť, 

  PhDr. Marián Manák, PhD. , funkčné obdobie: prvé, začiatok členstva: 1.12.2008, 
za univerzitné pracoviská (podľa čl. 19 ods. 3 Štatútu Trnavskej univerzity 
v Trnave), zamestnanecká časť                      
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Členovia akademického senátu: 

Filozofická fakulta: doc. PhDr. Klára Kuzmová, CSc. , funkčné obdobie: druhé, začiatok 
členstva: 1.12.2005, zamestnanecká časť, 

   doc. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. , funkčné obdobie: prvé, začiatok 
členstva: 1.12.2008, zamestnanecká časť, člen predsedníctva, 

   Mgr. Peter Rusnák, PhD. , funkčné obdobie: prvé, začiatok členstva: 
1.12.2008, zamestnanecká časť, 

   Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD. , funkčné obdobie: prvé, začiatok 
členstva: 1.12.2008, zamestnanecká časť, 

   PhDr. Alena Piatrová , funkčné obdobie: prvé, začiatok členstva: 
1.12.2008, zamestnanecká časť 

   Roman Gorelka , funkčné obdobie: prvé, začiatok členstva: 1.12.2008, 
študentská časť, 

   Bc. Mária Mrugová , funkčné obdobie: prvé, začiatok členstva: 1.12.2008, 
študentská časť, podpredseda, 

   Mária Strenková , funkčné obdobie: prvé, začiatok členstva: 1.12.2008, 
študentská časť 

 
Pedagogická fakulta: PhDr. Juraj Hladký, PhD. , funkčné obdobie: druhé, začiatok členstva: 

1.12.2005, zamestnanecká časť, 

   PaedDr. Milan Pokorný , PhD., funkčné obdobie: druhé, začiatok členstva: 
1.12.2005, zamestnanecká časť, 

   prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. , funkčné obdobie: druhé, začiatok 
členstva: 1.12.2005, zamestnanecká časť, podpredseda, 

   PaedDr.  Kristína Žoldošová, PhD. , funkčné obdobie: prvé, začiatok 
členstva: 1.12.2008, zamestnanecká časť, 

   doc.  PaedDr. Hana Borsuková, CSc ., funkčné obdobie: prvé, začiatok 
členstva: 1.12.2008, zamestnanecká časť, 

   Jana Švedová,  funkčné obdobie: prvé, začiatok členstva: 26.2.2010, 
študentská časť 

   Peter Kristín,  funkčné obdobie: prvé, začiatok členstva: 1.12.2008 do 
31.8.2010, študentská časť 

   Mgr. Eva Chudíková, funkčné obdobie: prvé, začiatok členstva: 1.12.2008 
do 31.8.2010, študentská časť 

   Oliver Selecký, funkčné obdobie: prvé, začiatok funkcie: 5.11.2010, 
študentská časť 

   Mgr. Karol Klobušický, funkčné obdobie: prvé, začiatok funkcie: 
5.11.2010, študentská časť 

 

Fakulta zdravotníctva 
a sociálnej práce: prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc. , funkčné obdobie: druhé, začiatok 

členstva: 1.12.2005, zamestnanecká časť, 
   doc. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., mimoriadny prof esor , funkčné 

obdobie: druhé, začiatok členstva: 9.10.2008, (2. funkčné obdobie od 
1.12.2008) zamestnanecká časť, 

   doc.  PhDr. Ondrej Botek, PhD. , funkčné obdobie: prvé, začiatok členstva: 
1.12.2008, zamestnanecká časť, 

   PhDr.  Marek Majdan, PhD. , funkčné obdobie: prvé, začiatok členstva: 
1.12.2008, zamestnanecká časť, 

   PhDr. Andrej Kállay , PhD., funkčné obdobie: prvé, začiatok členstva: 
1.12.2008, zamestnanecká časť, člen predsedníctva,  

   Bc. Martin Galbi čka, funkčné obdobie: druhé, začiatok členstva: 
1.12.2008, (2. funkčné obdobie od 30.10.2009), študentská časť 
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   Mgr. Juraj Jan ček, funkčné obdobie: druhé, začiatok členstva: 1.12.2008, (2. 
funkčné obdobie od 30.10.2009), študentská časť, 

   Mgr. Jozef Jurík,  funkčné obdobie: druhé, začiatok členstva: 1.12.2008, (2. 
funkčné obdobie od 30.10.2009),  študentská časť, 

 

Teologická fakulta: ThDr. Ján Ďurica SJ, PhD. , funkčné obdobie: druhé, začiatok členstva: 
16.3.2006, zamestnanecká časť, člen predsedníctva,  

   PhDr. Miroslav Karaba, PhD. , funkčné obdobie: druhé, začiatok členstva: 
1.12.2005, zamestnanecká časť, 

   PhDr. Rastislav Nemec, PhD. , funkčné obdobie: prvé, začiatok členstva: 
1.12.2008, zamestnanecká časť, 

   Mgr. Martin Šarkan, PhD. , funkčné obdobie: prvé, začiatok členstva: 
1.12.2008, zamestnanecká časť, 

   doc.  MUDr. Aurel Štefko SJ, PhD. , funkčné obdobie: druhé, začiatok 
členstva: 1.12.2005, zamestnanecká časť, 

   Mgr. Jozef Čirák , funkčné obdobie: prvé, začiatok členstva: 1.12.2008 do 
18.6.2010, študentská časť 

   Branislav Kuljovský , funkčné obdobie: prvé, začiatok členstva: 1.12.2008, do 
18.6.2010, študentská časť 

   Bc. Peter Kuriško SJ, funkčné obdobie: druhé, začiatok členstva: 1.12.2008 
(2. funkčné obdobie od 13.11.2009), študentská časť 

   Bc. Viktor Binder, funkčné obdobie: prvé, začiatok členstva: 12.11.2010, 
študentská časť 

   Bc. Miroslava Grofíková, funkčné obdobie: prvé, začiatok členstva: 
12.11.2010, študentská časť 

 
Právnická fakulta: doc. JUDr. So ňa Koši čiarová, CSc., mimoriadny profesor, funkčné obdobie: 

druhé, začiatok členstva: 24.5.2007, (2. funkčné obdobie od 1.12.2008), 
zamestnanecká časť, predsední čka 

   JUDr. Tomáš Strémy , funkčné obdobie: prvé, začiatok členstva: 1.12.2008, 
zamestnanecká časť, 

   JUDr. Dagmar Lantajová, PhD ., funkčné obdobie: prvé, začiatok členstva: 
1.12.2008, zamestnanecká časť, 

   prof . JUDr. Pavel Baláž, CSc. , funkčné obdobie: druhé, začiatok členstva: 
29.3.2007, (2. funkčné obdobie od 1.12.2008), zamestnanecká časť, 

   JUDr.  Peter Varga , funkčné obdobie: prvé, začiatok členstva: 1.12.2008, 
zamestnanecká časť, 

   Bc. Viliam Kall, funkčné obdobie: druhé, začiatok členstva: 1.12.2008, (2. 
funkčné obdobie od 22.10.2009), študentská časť, 

   Bc. Michal Dlugolinský, funkčné obdobie: druhé, začiatok členstva: 
1.12.2008 (2. funkčné obdobie od 22.10.2009), študentská časť, 

   Bc. František Baraniak, funkčné obdobie: druhé, začiatok členstva: 
1.12.2008, (2. funkčné obdobie od 22.10.2009), študentská časť. 

 

Pracoviská univerzity: PhDr. Marián Manák, PhD. , funkčné obdobie: prvé, začiatok funkcie: 
1.12.2008, zamestnanecká časť, člen predsedníctva 

 

VEDECKÁ RADA TRNAVSKEJ UNIVERZITY 

Členovia akademickej obce: 
 doc. Ing. Martin Mišút, CSc.- informatika   prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. – trestné právo   

doc. PhDr. Jana Bérešová PhD. – anglický jazyk a literatúra  prof. JUDr. Peter Blaho, CSc. – 
rímske právo do 21.10.2010  od 21.10.2010 prof. JUDr. Marek Šmid, PhD. – ústavné právo  
doc. ThDr. Andrej Filipek SJ, PhD. – teológia, liturgika  doc. PhDr. Milan Katuninec, PhD. – 
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politológia  doc. PhDr. Marta Dobrotková, CSc.- história  doc. RNDr. Pavel Híc, CSc. – 
matematika  prof. MUDr. František Mateička, CSc. – laboratórne vyšetrovacie metódy  od 
21.6.2010 prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. –- verejné zdravotníctvo  PhDr. ThLic. Juraj Dolinský 
SJ, PhD. – cirkevné dejiny  prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. – pracovné právo  prof. PhDr. 
Richard Marsina, DrSc. – história  prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD. – sociológia  prof. PhDr. 
Daniel Škoviera, PhD. – klasické jazyky  prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. – chémia  prof. PhDr. 
Branislav Pupala, CSc. – pedagogika  prof. MUDr. Ľudovít Jurga, DrSc. – verejné zdravotníctvo 

 prof. MVDr. Alexander Sabó, DrSc. – verejné zdravotníctvo  prof. RNDr. Ladislav Csontos SJ, 
PhD. – antropológia, logika  doc. MUDr. Aurel Štefko SJ, PhD. – morálna teológia, etika  prof. 
JUDr. Jozef Prusák, CSc. – teória štátu a práva  prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. – muzikológia, 
do 19.11.2010.                   

Ostatní: 
prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc. – slovenská literatúra  prof. MUDr. Margaréta Šulcová, 
CSc, do 21.6.2010  Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. - pastorálna teológia  JUDr. Eduard 
Bárány, DrSc. – teória štátu a práva  prof. Ing. Štefan Luby, DrSc – fyzika 

  

SÚČASTI TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE 

FAKULTY: 
Filozofická fakulta (FF) Trnavskej univerzity v Trn ave, Hornopoto čná 23, 918 43  Trnava 
Dekan: doc. PhDr. Marta Dobrotková, CSc.  – funkčné obdobie: prvé 
 
Pedagogická fakulta (PdF) Trnavskej univerzity v Tr nave, Priemyselná 4, 918 43  Trnava 
Dekan: doc. RNDr. Pavel Híc, CSc.  – funkčné obdobie: prvé 
 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (FZaSP) Trn avskej univerzity v Trnave,  
                                                                                      Univerzitné nám.  č. 1, 918 43  Trnava 
Dekan: od 1.2.2007 do 14.4.2010: prof. MUDr. František Matei čka, CSc. 
             od 15.4.2010: prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc .  
   

Teologická fakulta (TF) Trnavskej univerzity v Trna ve, Kostolná 1, 814 99  Bratislava 
Dekan: prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD.  - funkčné obdobie: druhé 
 

Právnická fakulta (PF) Trnavskej univerzity v Trnav e, Kollárova 10, 918 43  Trnava 
Dekan: od 1.2.2007 do 23.4.2010: prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.  
             od 24.4.2010 - 31.7.2010 pov. výkonom funkcie dekana prof. JUDr. Peter Blaho, CSc.   
             od 1.8.2010: prof. JUDr. Marek Šmid, PhD. 
 
 

OSTATNÉ SÚČASTI: 

Univerzitné pracoviská: 
a) Rektorát univerzity 

b) Univerzitná knižnica 

c) Typi Universitatis Tyrnaviensis – univerzitné vydavateľstvo. 

      Spoločné pracovisko TU a VEDY, vydavateľstva SAV Bratislava 

d) Centrum informačných systémov 

e) Centrum ďalšieho vzdelávania 

f) Ústav dejín Trnavskej univerzity - výskumné pracovisko  

g) Slovenský historický ústav v Ríme - výskumné pracovisko 

  

Účelové zariadenie: 
a) Študentská jedáleň  



 

 6 

SPRÁVNA RADA TRNAVSKEJ UNIVERZITY 

Členovia navrhnutí ministrom školstva: 
Ing. Jozef Chren, zamestnávateľ: Karel Holoubek-Trade Group a.s. Bratislava, dátum 
vymenovania: 21.12.2005 

Ing. Ján Hilkovi č, zamestnávateľ: Real Fin, spol. s r.o. Trnava, dátum vymenovania: 8.2.2008 

Ing. Viliam Kupec, PhD.,  zamestnávateľ: Ekopraktik, spol. s r.o. Trnava, dátum vymenovania: 
21.12.2005 

Ing. Miroslav Hlavna , zamestnávateľ: Želos, a.s. Trnava, dátum vymenovania: 21.12.2005 

JUDr. Pavol Laczo , zamestnávateľ: Okresný súd Trnava, dátum vymenovania: 8.7.2008 

Ing. Tibor Mikuš , zamestnávateľ: Trnavský samosprávny kraj, dátum vymenovania: 6.3.2009 
 
Členovia navrhnutí rektorom: 
JUDr. Timotej Minarovi č, Advokátska kancelária Trnava, dátum vymenovania: 2.11.2009, 
podpredseda  
Ing. Štefan Schmidt, zamestnávateľ: Chladiace veže Bohunice, s.r.o, Jasl. Bohunice, predseda 
Ing. Štefan Bošnák, zamestnávateľ: Mestský úrad Trnava, dátum vymenovania: 2.11.2009 

Mons. Stanislav Zvolenský , Arcibiskupský úrad Bratislava, dátum vymenovania: 16.1.2008 

PhDr. František Halmeš , zamestnávateľ: Partner Progress, s.r.o. Trnava, dátum vym.: 21.12.2005 

RNDr. Peter Horváth , publicista, dátum vymenovania: 8.2.2008 
 
Člen vymenovaný na návrh akademického senátu: 
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.,  Trnavská univerzita v Trnave, dátum vymenovania: 16.1.2008 
 
Člen vymenovaný na návrh študentskej časti akademického senátu: 
Bc. Mária Mrugová,  Trnavská univerzita v Trnave, dátum vymenovania: 1.9.2009 
 

 

IIII..  PPRREEHHĽĽAADD  NNAAJJDDÔÔLLEEŽŽIITTEEJJŠŠÍÍCCHH  UUDDAALLOOSSTTÍÍ  ZZAA  RROOKK  22001100  
 
Rok 2010 sa niesol v znamení osláv 375. výročia založenia pôvodnej Trnavskej univerzity (1635-
1777) pod záštitou predsedu vlády SR, predsedu Trnavského samosprávneho kraja a primátora 
mesta Trnava. Už v decembri 2009 mesto Trnava vyhlásilo uznesením mestského zastupiteľstva 
rok 2010 za Rok Trnavskej univerzity . V priebehu roka sa uskutočnilo množstvo kultúrnych 
a spoločenských podujatí, z ktorých vyberáme: 
Január 
� Prezentácia slovensko-anglickej publikácie „Rektori Trnavskej 

univerzity 1635-1777 /1992-2008 “, ktorá obsahuje životopisné 
medailóny všetkých 41 rektorov pôvodnej Trnavskej univerzity 
v rokoch 1635-1777, ako aj štyroch rektorov znovu obnovenej 
Trnavskej univerzity (1992-2008). Za účasti rektora TU, primátora 
mesta Trnava a ďalších zástupcov verejných, vedeckých 
a cirkevných inštitúcií podujatie pokračovalo tlačovou konferenciou 
zameranou na otvorenie osláv 375. výročia založenia pôvodnej 
Trnavskej univerzity.    

 Organizátor: Kancelária rektora, vydavateľstvo Typi Universitatis 
Tyrnaviensis, Ústav dejín  

Február 
� „Noviny a časopisy Slovákov v západnej EURÓPE“  – 

dokumentárna výstava obsahujúca v historickom priereze ukážky slovenskej periodickej 
krajanskej a exilovej tlače vydávanej od 30. rokov 20. storočia do súčasnosti v krajinách: 
Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Írsko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Švédsko, 
Taliansko a Veľká Británia. Na otvorení výstavy sa zúčastnili predstavitelia kultúrno-
spoločenských organizácií mesta Trnava, zástupcovia mestského úradu i vyššieho územného 
celku, pedagógovia, študenti a zamestnanci Trnavskej univerzity. Výstava bola inštalovaná 
v priestoroch budovy Trnavskej univerzity. 
Organizátor: Univerzitná knižnica TU 
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Marec 
� Slávnostná akadémia pri príležitosti D ňa učiteľov  spojená s odovzdaním „Ceny Martina  

Palkoviča“ za pedagogickú činnosť  a „Ceny Antona Hajduka“ za tvorivú činnosť – 1. ročník. 
 Organizátor: Kancelária rektora, pedagogické oddelenie a oddelenie pre vedu a výskum 

� „Právo duševného vlastníctva v informa čnej spolo čnosti a v systéme práva“  – 
interdisciplinárny vedecký seminár, organizátorom ktorého bol Ústav práva duševného 
vlastníctva, vedecko-výskumné pracovisko Právnickej fakulty a Ústav štátu a práva SAV 
Bratislava. Vedecký seminár bol spojený s prezentáciou knihy „Právo duševného vlastníctva 
v informačnej spoločnosti a v systéme práva“ 
Organizátor: Právnická fakulta 

� Inštitucionálna reforma Európskej únie po nadobudnu tí platnosti Lisabonskej zmluvy “ – 
vedecký seminár organizovaný Právnickou fakultou a Zastúpením Európskej komisie na 
Slovensku. Téma seminára bola venovaná aktuálnym otázkam práva Európskej únie 
v súvislosti s reformou primárneho práva po nadobudnutí platnosti a účinnosti Lisabonskej 
zmluvy. Medzi významnými prednášajúcimi bola aj pani Mgr. Andrea Elscheková-Matisová, 
vedúca Zastúpenia  Európskej komisie na Slovensku ako aj odborníci z akademickej obce, 
štátnej správy venujúci sa problematike Európskej únie a európskeho práva.  
Organizátor: Právnická fakulta 

Apríl 
� „Whistleblowing“  – vedecké diskusné fórum organizované Katedrou pracovného práva 

a práva sociálneho zabezpečenia PF TU, Katedrou ústavného práva PF TU a Katedrou 
pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia PF Univerzity Karlovej v Prahe. 
Predmetom diskusného fóra bola problematika whistleblowingu, ktorá je v súčasnosti veľmi 
aktuálna. Prínosom tohto podujatia bola možnosť komparovať právne úpravy ČR a SR ako aj 
formulovať podnety pre právnu úpravu de lege ferenda. 

� Slávnostná prezentácia produkcie Slovenského histor ického ústavu v Ríme pri 
Trnavskej univerzite.  Slovenský historický ústav v spolupráci s Filozofickou fakultou TU 
zorganizoval prezentáciu publikácií vydaných Slovenských historickým ústavom v Ríme. Pri 
príležitosti slávnostnej prezentácie priblížila genézu vzniku Slovenského historického ústavu 
v Ríme pri Trnavskej univerzite jeho riaditeľka doc. Dobrotková,  prof. Marsina z katedry 
histórie Filozofickej fakulty TU oboznámil prítomných s vývinom úsilia o organizovanie 
historického výskumu v Ríme a prof. Lukačka z Filozofickej fakulty UK vo svojom vystúpení 
podčiarkol význam archívneho výskumu v Ríme pre slovenské dejiny. 
Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Teologickej fakulty v Bratislave pri príležitosti osláv 375. 
výročia vzniku Trnavskej univerzity 

Máj 
� „Simulovaný súdny spor v azylovom práve“  – medzinárodná súťaž. Súťaže sa zúčastnili 

tímy študentov práva z Čiech, Poľska, Slovinska a Slovenska, azyloví sudcovia a právni experti 
zo Slovenska, Česka, Maďarska, Slovinska, Poľska, Írska, Holandska, vrátane predstaviteľov 
Medzinárodnej asociácie azylových sudcov (IARLJ). Z radov študentov sa do súťaže zapojil aj 
tím Právnickej fakulty spolu s dvoma tímami z Karlovej univerzity v Prahe, Masarykovej 
univerzity v Brne, Ľubľanskej univerzity v Ľubľane a Varšavskej univerzity vo Varšave. Počas 
konania súdneho sporu sa uskutočnili aj dve odborné prednášky týkajúce sa azylového práva, 
ktoré predniesli Eamonn Cahill z Medzinárodnej asociácie azylových sudcov (Írsko) a Martin 
Škamla z Ligy za ľudské práva (Slovensko). 
Organizátor podujatia: Občianske združenie Liga za ľudské práva, Právnická fakulta  

� Slávnostná svätá omša – Te Deum  – pri príležitosti ukončenia akademického roka 2009/2010 
 Organizátor: Kancelária rektora TU 
 
Jún 
� Dies  Iuris  Tyrnaviensis / Trnavské právnické dni na tému „Právo v európskej 

perspektíve“,  I. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie. Hlavná téma konferencie bola 
zvolená zámerne s prihliadnutím na stav právneho vývoja a jeho ďalšiu perspektívu, 
predovšetkým so zreteľom na vplyv národných spoločenstiev, ako aj na reflexie právneho 
vývoja v rokoch minulých. Na konferencii sa zúčastnilo veľa významných domácich i 
zahraničných hostí, odborníkov z rôznych oblastí práva, ktorých vystúpenia boli rozdelené do 
ôsmich sekcií. Veľký záujem odborníkov z rôznych inštitúcií svedčí o tom, že I. ročník 
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medzinárodnej vedeckej konferencie sa vydaril a že je dobré v tradícii organizovania tejto 
konferencie pokračovať. 
Organizátor: Právnická fakulta 

 
September 
� Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 375. výročia Trnavskej 

univerzity „Trnavská univerzita vo svetle dejín“  (29.9. -1.10.2010), na 
ktorej prednieslo svoje príspevky 35 historikov zo Slovenska, Maďarska, 
Rumunska, Čiech a Talianska.  
Konferenciu vhodne doplnila výstava „Trnavská univerzita vo svetle 
dokumentov“, ktorá po ukončení konferencie bola premiestnená a ďalej 
k dispozícii širokej verejnosti v priestoroch kaplnky Trnavskej radnice.  
Súčasťou konferencie bola aj prezentácia slovenského prekladu 
životopisu Petra Pázma ňa, ktorého autorom je uznávaný odborník tohto 
obdobia, profesor István Bitskey. O slovenský preklad sa zaslúžil Ústav 
dejín TU a publikácia vyšla v univerzitnom vydavateľstve Typi 
Universitatis Tyrnaviensis. 
Organizátor: Ústav dejín TU 
 

Október 
� Tretie sympózium s medzinárodnou účasťou „Science in the service of humanity“ . V rámci 

sympózia sa uskutočnil pred konferenčný workshop s názvom International Public Health 
Workshop on Environment and Health. Workshop bol financovaný lowskou univerzitou v rámci 
programu Fogarty. Cieľom workshopu bola podpora interaktívnej spolupráce najmä v oblasti 
výskumných grantov. V rámci workshopu prezentovali odborníci zo Srbska, Rumunska a 
Slovenska, ktorí sa zúčastnili výskumných študijných pobytov v USA. Následne sa vytvorili 
pracovné medzinárodné tímy, ktoré pracovali na rozvoji nových projektových návrhov, ktoré by 
mohli spolu podať v rámci grantovej schémy Fogarty Iowskej univerzity v roku 2011.  

 Organizátor: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU  
 
� Vedecká konferencia pri príležitosti 375. výročia založenia TU „Historické poh ľady na vývoj 

ošetrovate ľstva“  bola zameraná na historický vývoj ošetrovateľskej profesie a 
ošetrovateľského vzdelávania. V úvode konferencie vystúpil prof. PhDr. Jozef Šimončič, CSc., 
ktorý predniesol  zaujímavé fakty z histórie Trnavskej univerzity. V ďalších blokoch konferencie 
odzneli príspevky, v ktorých boli spracované historické poznatky o doposiaľ menej známych 
osobnostiach ošetrovateľstva, postavení sestier v minulosti a súčasnosti, vplyve reholí na 
rozvoj ošetrovateľstva, histórii práv pacientov a ich uplatňovaní.  Konferencia  priniesla 
množstvo nových informácií  tak pre aktívnych účastníkov, ako i pre študentov študijného 
odboru ošetrovateľstvo.  
Organizátor: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 

  
� Slávnostná svätá omša – Veni Sancte  – pri príležitosti otvorenia nového školského roka 

2010/2011 
Organizátor: Kancelária rektora 

� Chemický jarmok  s podtitulom „Chémia včera a dnes“. 
Pracovníci Katedry chémie a študenti Pedagogickej fakulty pri príležitosti osláv 375. výročia 
založenia Trnavskej univerzity zorganizovali v historických priestoroch záhrady Západo-
slovenského múzea v Trnave netradičnú akciu zameranú na popularizáciu vedy. V 33 stánkoch 
rozbalili svoju jarmočnú ponuku, a nielen chemickú,  okrem študentov Pedagogickej fakulty, aj 
žiaci základných škôl, Gymnázií a iných stredných škôl, predstavili sa aj hasiči Hasičského 
a záchranárskeho zboru z Trnavy, príslušníci VÚ Čereňany, lesníci z Lesného závodu Šaštín a 
trnavskí skauti. Návštevníkom Trnavy a širokého okolia v počte takmer 2 tisíc, predviedli 
ponuku historických pokusov, efektných experimentov, ukážky krátkych scénok, umenie 
záchrany majetku, historickú i modernú radiačnú, chemickú a biologickú ochranu v ozbrojených 
silách SR a mnohé ďalšie.  

      Organizátor: Pedagogická fakulta  
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november  
� Slávnostná sv. omša  v Dóme sv. Martina, hlavný celebrant bratislavský arcibiskup Mons. 

Stanislav Zvolenský - uctenie pamiatky zakladateľa Trnavskej univerzity, kardinála Petra 
Pázmaňa. Sv. omša sa konala v predvečer Slávnostnej akadémie k 375. výročiu založenia 
starobylej Trnavskej univerzity, ktorá bola vyvrcholením osláv tohto významného výročia. 

� Súčasťou podujatí v predvečer Slávnostnej akadémie bola aj Prezentácia monografie 
„Dejiny Trnavskej univerzity 1635-1977 / 1992-2010“ , ktorá podrobne mapuje túto 
významnú vzdelávaciu inštitúciu od čias jej založenia kardinálom Petrom Pázmaňom až do 
preloženia univerzity do Budína a od jej obnovenia v roku 1992 až po dnešok. 
Miesto konania oboch podujatí: Bratislava 
Organizátor: Kancelária rektora, vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis, Ústav dejín 
 

� Slávnostná akadémia pri príležitosti 375. výro čia založenia starobylej Trnavskej 
univerzity 
za účasti podpredsedu Národnej rady SR Ing. Milana Horta, podpredsedu vlády SR pre ľudské 
práva a národnostné menšiny doc. PhDr. Rudolfa Chmela, predsedu Trnavského 
samosprávneho kraja, primátora mesta Trnava a ďalších popredných predstaviteľov mesta, 
katolíckej cirkvi, partnerských univerzít miestnych i zahraničných, bola dôstojným vyvrcholením 
celoročných osláv.  
Organizátor: Kancelária rektora 
 

 
� Nový preklad Svätého písma  s komentármi Jeruzalemskej Biblie Mons. Antona Boteka, 

pápežského preláta, člena Slovenského ústavu - medzinárodná vedecká konferencia. 
Organizátor: Teologická fakulta 
 

� Športový de ň Trnavskej univerzity  –  tradičné športové podujatie sa v roku osláv 375. 
výročia založenia starobylej Universitas Tyrnaviensis konalo už po siedmy raz. Študenti 
a zamestnanci univerzity súťažili v stolnom tenise o titul majstra univerzity, v basketbale žien 
a vo futbale mužov o Putovný pohár rektora TU a vo florbale mužov o Pohár rektora TU. 
Organizátor: Centrum informačných systémov TU 

� „Krása starých kníh“ – výstava dobových tyrnavík dokumentujúcich činnosť tlačiarne 
Trnavskej univerzity (1635-1777) zo zbierky prof. MUDr. Bohumila Chmelíka, PhD. Výstava 
organizovaná pri príležitosti 375. výročia založenia Trnavskej univerzity bola inštalovaná vo 
vstupnej hale budovy Trnavskej univerzity a pedagógovia, študenti, ako aj ďalšia odborná 
verejnosť mohla výstavu vzhliadnuť v priebehu jedného mesiaca. 
Organizátor: Univerzitná knižnica 
 

December  
� Očami (ne)vidite ľné/Duchovné a náboženské motívy v sú časnom umení –  výstava 

v Dome umenia Bratislava, sprievodným podujatím ktorého bola prezentácia monografie 
Radislava Matuštíka: Ján Mathé: Hľadač dobra. Košice: Result, 2010. Výstavu vzhliadlo 2 416 
návštevníkov.   
Organizátor: Filozofická fakulta 
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IIIIII..  IINNFFOORRMMÁÁCCIIEE  OO  PPOOSSKKYYTTOOVVAANNOOMM  VVYYSSOOKKOOŠŠKKOOLLSSKKOOMM  VVZZDDEELLÁÁVVAANNÍÍ  
 
a) Študijné programy 

Vysokoškolské štúdium na Trnavskej univerzite v Trnave  je založené na kreditovom systéme 
štúdia a výlučne v rámci akreditovaných študijných programov.  
Študijné programy sa na univerzite uskutočňujú prostredníctvom systému trojstupňového 
vzdelávania: 

1. stupeň – bakalárske študijné programy  
2. stupeň – magisterské študijné programy 
3. stupeň – doktorandské študijné programy 

Bakalárske  štúdium: 
V prvom stupni vzdelávania bolo v roku 2010 otvorených celkom 49 akreditovaných študijných 
programov v dennej forme štúdia a 9 v externej forme štúdia. Dĺžka trvania štúdia pre obidve formy 
bola tri roky.  
Magisterské  štúdium:  
V tomto stupni bolo otvorených celkom 44 akreditovaných študijných programov v dennej forme 
štúdia a 9 v externej forme štúdia. Dĺžka trvania štúdia pre obidve formy bola dva roky.  

Doktorandské  štúdium:   
V rámci doktorandského štúdia bola v roku 2010 možnosť voľby z 18 akreditovaných študijných 
programov v dennej forme štúdia s dĺžkou trvania tri roky a z 9 študijných programov v externej 
forme štúdia s dĺžkou trvania štúdia tri až päť rokov. 
V tabu ľke č. 15 prílohy 2 je uvedený zoznam akreditovaných študijných programov s uvedením 
príslušného študijného odboru vo všetkých troch stupňoch štúdia na jednotlivých fakultách 
univerzity. Najväčší počet študijných programov sa otvorilo na Pedagogickej fakulte v prvom aj 
druhom stupni štúdia. V rámci tretieho stupňa štúdia  najviac študijných programov ponúkala 
Filozofická fakulta. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce umožňuje štúdium aj v anglickom jazyku 
v troch doktorandských študijných programoch – ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo 
a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. 

Počet otvorených študijných programov v roku 2010 bol v skutočnosti vyšší oproti počtu 
uvedenému v tabuľke č. 15, a to z dôvodu, že študenti Pedagogickej fakulty majú možnosť voľby 
kombinácie dvoch predmetov v študijných programoch, ktoré sú akreditované v kombinácii 
v študijnom odbore 1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov a to tak v bakalárskom, ako aj 
magisterskom stupni štúdia. 

Štúdium zároveň prebiehalo v týchto dobiehajúcich študijných odboroch: 

V magisterskom  štúdiu pokračovali 4 študijné odbory v dennej forme štúdia a 1  
v externej forme štúdia. Dĺžka štúdia pre obidve formy bola štyri až  šesť rokov.  

V doktorandskom  štúdiu pokračovalo 12 vedných odborov v dennej a externej forme štúdia s 
dĺžkou trvania štúdia päť rokov. 

V zozname akreditovaných študijných programov s pozastaveným právom k 31.12.2010 figurujú za 
univerzitu 3 študijné programy Filozofickej fakulty: sociológia v dennej forme bakalárskeho aj 
magisterského stupňa štúdia a politológia v dennej forme magisterského štúdia.  

 

b) Počet  študentov  a ich štruktúra 

Údaje o študentoch podľa jednotlivých fakúlt univerzity a o ich štruktúre z pohľadu stupňov 
vysokoškolského vzdelávania a formy štúdia k 31. 10. 2010 sú uvedené v tabu ľke č. 1 prílohy 2. 
Vývoj počtu študentov v období rokov 2005 – 2010 a ich štruktúra z pohľadu stupňov 
vysokoškolského vzdelávania a formy štúdia je obsahom  tabu ľky č. 1a, prílohy 2.  

Na univerzite študovalo k 31. 10. 2010 vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania 
v dennej aj externej forme štúdia celkom 7489 študentov, z toho v dennej forme 4584 a v externej 
forme 2905 študentov. Celkový počet študentov na univerzite medziročne poklesol o 629 
študentov, čo bolo spôsobené nižším počtom novoprijatých študentov oproti predchádzajúcemu 
obdobiu, vzhľadom k snahe splniť jednu z podmienok zaradenia Trnavskej univerzity v Trnave 
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medzi univerzitné vysoké školy v rámci procesu komplexnej akreditácie činnosti vysokých škôl, a to 
dodržať predpísaný počet študentov na jedného vysokoškolského pedagóga.  

Najväčší počet študentov vo všetkých troch stupňoch štúdia v rámci všetkých fakúlt univerzity 
zaznamenala Pedagogická fakulta, a to 2371 študentov. Druhou najpočetnejšou fakultou 
z hľadiska počtu študentov bola Právnická fakulta s 2005 študentmi. Fakulta zdravotníctva 
a sociálnej práce zaznamenala 1768 študentov, Filozofická fakulta 1059 a na Teologickej fakulte 
študovalo  286 študentov.  

V prvom (bakalárskom) stupni  študovalo spolu 4660 študentov (v dennej forme 2894 a v externej 
forme 1766), čo predstavovalo 62,2 % z celkového počtu študentov vo všetkých stupňoch. 
V druhom (magisterskom) stupni  študovalo spolu 2348 študentov (v dennej forme 1496 
a v externej forme 852), čo predstavovalo 31,4 % z celkového počtu študentov vo všetkých 
stupňoch. 
V treťom (doktorandskom)  štúdiu študovalo celkom 474 doktorandov (v dennej forme 188 
a v externej forme 286). čo predstavovalo 6,3 % z celkového počtu študentov vo všetkých 
stupňoch. 
V spojenom prvom a druhom stupni študovalo celkom 7 študentov (v dennej forme 6 a v externej 
forme 1) a v treťom (doktorandskom) stupni študovalo 474 študentov, z toho 31 študentov s iným 
štátnym občianstvom. 

Na Pedagogickej fakulte študovalo 1463 študentov (občania SR a cudzinci spolu) v dennej forme  
vo všetkých stupňoch štúdia, čo predstavovalo najvyšší počet študentov v porovnaní s ostatnými 
fakultami, pričom na Právnickej fakulte  študovalo 1321, na Filozofickej fakulte 999 na Fakulte 
zdravotníctva a sociálnej práce 645 a na Teologickej fakulte 156 študentov v dennej forme vo 
všetkých stupňoch štúdia. 
V externej forme  štúdia najviac študentov navštevovalo študijné programy na Fakulte 
zdravotníctva a sociálnej práce, a to 1123 študentov, čo predstavovalo takmer dvojnásobný počet 
študentov študujúcich v dennej forme štúdia na tej istej fakulte. Opak predstavuje Právnická 
fakulta, kde počet externých študentov (684) tvorí približne polovicu počtu jej denných študentov. 
Na Pedagogickej fakulte študovalo 908 externých študentov, čo v pomere k denným študentom 
predstavuje 62 %. Na Teologickej fakulte bol počet študentov študujúcich v dennej a externej forme 
štúdia na takmer rovnakej úrovni (130 v externej forme štúdia) a najnižší počet študentov v externej 
forme štúdia zaznamenala Filozofická fakulta (60 študentov).  

Najpočetnejšou z hľadiska počtu doktorandov bola Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 
s počtom 55 študentov v treťom stupni v dennej forme štúdia a 130 študentov v externej forme 
štúdia. 

 
Graf č. 1  Vývoj počtu študentov podľa stupňov štúdia               Graf č. 2  Vývoj počtu študentov denného a externého štúdia  

 
V roku 2010 študovalo na Trnavskej univerzite celkom 75 cudzincov  a to v dennej aj externej 
forme štúdia. Cudzinci prejavili najväčší záujem o štúdium študijných programov na Fakulte 
zdravotníctva a sociálnej práce, kde v roku 2010 študovalo 41 cudzincov v externej forme (z toho 
24 v treťom stupni štúdia) a 1 cudzinec v dennej forme štúdia. Na ostatných fakultách študovali 
cudzinci v počte 6 – 10 osôb (viď príloha tabu ľka č. 1).  

Jedným z hlavných cieľov univerzity v oblasti vzdelávania je zvýšiť podiel zahraničných študentov. 
Zmyslom tohto cieľa je posilniť medzinárodný rozmer univerzity. Hoci je trend priaznivý, zatiaľ sa 
cieľ nepodarilo splniť. Zahraničným študentom bráni v štúdiu u nás i skutočnosť, že fakultám sa 
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nepodarilo pripraviť dostatočný počet študijných programov v cudzom jazyku. Až v súčasnosti 
prebiehajú intenzívne práce na ich príprave. Slovensko ako také nepredstavuje atraktívnu 
destináciu pre zahraničných študentov z vyspelých krajín, najmä pre študentov západnej Európy 
a Severnej Ameriky a preto musí svoju pozornosť zamerať na nadaných študentov z iných krajín. 
Na univerzite je potrebné ďalej zlepšiť podmienky štúdia tak, aby univerzita poskytovala dostatočne 
atraktívne zázemie zahraničným študentom. 
Pre splnenie tohto cieľa boli na univerzite prijaté viaceré opatrenia. S cieľom podporiť tvorbu 
študijných programov v cudzom jazyku sa z účelového fondu rektora odmeňovali pedagógovia, 
ktorí takýto program pripravili: konkrétne jeden bol pripravený Právnickou fakultou a druhý Fakultou 
zdravotníctva a sociálnej práce. Vyučujúci, ktorí prednášali v cudzom jazyku, boli finančne 
motivovaní. V oblasti prezentácie univerzity v zahraničí boli vypracované aktuálne propagačné 
materiály v anglickom jazyku, a to v tlačenej podobe, a bolo natočené propagačné DVD, ktoré 
slúžia na prezentáciu  univerzity. Zástupcovia univerzity sa zúčastňujú na veľtrhoch vzdelávania 
v zahraničí. Súčasťou snahy zvýšenia podielu zahraničných študentov bolo podpísanie viacerých 
zmlúv so zahraničnými partnermi s cieľom etablovať spoločné programy (napr. Hawai, USA), 
podpísanie zmlúv so sprostredkovateľmi a agentúrami na spoluprácu pri nábore uchádzačov v 
zahraničí, ako aj budovanie centra služieb pre študentov. S cieľom prilákať zahraničných študentov 
bol zavedený Buddy systém a  umiestňovanie zahraničných študentov na internátoch v Trnave 
prostredníctvom rezervácie ubytovacích miest. Univerzita sa začala strategicky orientovať na 
regióny, ktoré majú veľký potenciál v potrebách vzdelávania, napr. Čína, India, Malajzia, stredná 
Ázia, Blízky východ a Afrika. 

 
c) Mobilita študentov 

Záujem študentov Trnavskej univerzity o mobilitu každoročne narastá. Počet vysielaných študentov  
závisí v rozhodujúcej miere od výšky prideleného grantu, pričom sú stanovené maximálne granty 
na jednotlivé krajiny, zohľadňujúce životné náklady. Okrem grantu z prostriedkov Európskej 
komisie Erasmus študentom bolo poskytnuté dofinancovanie z Ministerstva školstva SR. Mesačný 
príspevok predstavoval pre každého študenta 70,39 €.   
V akademickom roku 2009/2010 sa zvýšil počet študentov  v rámci výmenných mobilít o 4 
študentov, keď vycestovalo 31 študentov, čo predstavuje 173,75 študentomesiacov. Tradične 
najväčší záujem je o Spolkovú republiku Nemecko, Portugalsko, Belgicko, Grécko a Nórsko. 
V roku 2010  vycestovali študenti prvý krát do Fínska a Dánska.  
Rok  2010 bol úspešný aj v počte prijatých študentov. Prvý krát  počas realizácie programu  
Erasmus sa zúčastnilo výmenného pobytu na Trnavskej univerzite 14 študentov zo zahraničia. 
Z toho 7 študentov z Poľska, 3 z Českej republiky, 2 z Bulharska a 2 z Talianska. 

S cieľom rozvíjať proces integrácie sa  univerzita snaží zapájať do rôznych štipendijných 
programov, ako sú Národný štipendijný program a Medzinárodný vyšegradský fond. 
Prostredníctvom Národného štipendijného programu v roku 2009/10 vycestovalo 10 študentov, 
z toho 4 doktorandi. Teologickú fakultu TU navštívil v rámci vyšegradského fondu jeden študent 
doktorandského štúdia z univerzity “Kardinála Štefana Vyšiňského vo Varšave. 
Na FZSP sa zúčastnil výskumného pobytu študent  Iowskej univerzity v rámci programu MHIRT. 

 

d) Záujem o štúdium, výsledky prijímacieho konania 

Záujem uchádzačov o štúdium vysoko prevyšuje kapacitné možnosti fakúlt a podiel počtu 
študentov na jedného vysokoškolského pedagóga v zmysle dodržania kritérií komplexnej 
akreditácie za účelom udržania  statusu univerzitnej vysokej školy.  

V roku 2010 prejavilo záujem o štúdium v študijných programoch  prvého, druhého a tretieho 
stupňa v dennej aj externej forme celkom  8482 uchádzačov, ktorí si podali prihlášku .  
Z toho na dennú formu štúdia 5982 a na externú formu  štúdia 2500 záujemcov.  

Prijímacieho konania  sa zúčastnilo 7784 uchádzačov, prijatých  bolo celkom 3493 uchádzačov. 
O preskúmanie rozhodnutí dekanov fakúlt o neprijatí na štúdium požiadalo celkom 1060 
uchádzačov. Rektor univerzity nezmenil ani u jedného uchádzača rozhodnutie dekana. Na štúdium 
sa zapísalo  celkom 2634 novoprijatých študentov. 

Na študijný program v prvom stupni  sa prihlásilo  6127 uchádzačov, z toho na dennú formu  
štúdia 4740 a na externú formu  štúdia 1387 uchádzačov.  
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Celkovo za univerzitu bolo na štúdium v prvom stupni v dennej forme podaných takmer 5 
prihlášok na jedno ponúknuté miesto  na štúdium. Uchádzači o štúdium v prvom stupni 
vysokoškolského vzdelávania prejavili najväčší záujem o študijné programy v podskupine 
študijného odboru  učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy a právo v dennej forme. 
Najvyšší podiel počtu záujemcov o štúdium – 7 podaných prihlášok na jedno poskytnuté miesto na 
štúdium bol o štúdium  študijných programov v podskupine študijného odboru právo a učiteľstvo, 
vychovávateľstvo a pedagogické vedy. 
Prijímacieho konania  sa zúčastnilo 5664 uchádzačov, z toho na dennú formu  štúdia 1529 a na 
externú formu  štúdia 513 uchádzačov. Prijímacieho konania sa zúčastnilo takmer 93 % osôb, 
ktoré si podali prihlášku. 
Prijatých  bolo celkom 2094 uchádzačov, z toho na dennú formu  štúdia 1324 a na externú formu  
štúdia 770 uchádzačov.  
Do prvého ročníka sa na štúdium zapísalo  celkom 1474 novoprijatých študentov, z toho na dennú 
formu  štúdia 839 novoprijatých študentov a na externú formu  štúdia 635 novoprijatých študentov. 
Celkovo sa zapísalo 70,4 % zo všetkých prijatých uchádzačov o vysokoškolské štúdium v prvom 
stupni a zápisom sa obsadilo  86% miest plánovaného počtu prijatých v dennej forme štúdia (viď 
príloha tabu ľka č. 3a). 

 Na študijný program v druhom stupni  sa prihlásilo  2062 uchádzačov, z toho na dennú formu  
štúdia 1070 a na externú formu  štúdia 992 uchádzačov. Najväčší podiel počtu prihlášok na 
plánovanom počte prijatých zaznamenala podskupina študijného odboru učiteľstvo, 
vychovávateľstvo a pedagogické vedy, a to podiel 2,18. 
Prijímacieho konania  sa zúčastnilo 1861 uchádzačov, z toho na dennú formu  štúdia 979 a na 
externú formu  štúdia 882 uchádzačov. Celková účasť v prijímacom konaní na študijné programy 
v druhom stupni v počte 1861 zúčastnených uchádzačov bola nižšia o 201 uchádzačov 
v porovnaní s celkovým počtom podaných prihlášok. 
Prijatých  na štúdium bolo celkom 1250 uchádzačov, z toho na dennú formu  štúdia 785 a na 
externú formu  štúdia 465 uchádzačov. 
Do prvého ročníka sa na štúdium zapísalo  1026 novoprijatých študentov, z toho na dennú formu  
štúdia 673 študentov a na externú formu  štúdia 353 študentov. Celkovo sa zapísalo 82 % 
prijatých uchádzačov o vysokoškolské štúdium v druhom stupni a zápisom sa obsadilo  82 % miest 
plánovaného počtu prijatých v dennej forme štúdia. Z celkového počtu podaných prihlášok 
v druhom stupni spolu v dennej aj externej forme 93 % prihlášok bolo podaných vlastnými 
absolventmi Trnavskej univerzity prvého stupňa univerzity a zapísaných bolo 986 vlastných 
absolventov prvého stupňa. Zapísaných bolo celkovo 6 prijatých uchádzačov, ktorí získali 
vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí (viď príloha tabu ľka č. 3b). 
Na štúdium do prvého ro čníka  bakalárskeho a magisterského  štúdia nastúpilo celkom 2500 
novoprijatých študentov, z toho na dennú formu  štúdia 1624 študentov a na externú formu  štúdia 
876 študentov.  
 
Na študijný program v tre ťom stupni  sa prihlásilo  293 uchádzačov, z toho na dennú formu  
štúdia 172 a na externú formu  štúdia 121 uchádzačov.  
Prijímacieho konania  sa zúčastnilo 1861 uchádzačov, z toho na dennú formu  štúdia 151 a na 
externú formu  štúdia 108 uchádzačov. Prijímacieho konania sa zúčastnilo 88 % osôb, ktoré si 
podali prihlášku. Uchádzači o štúdium v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania prejavili 
najväčší záujem o študijné programy v podskupine študijného odboru  právo (počet prihlášok 90) a 
humanitné vedy (počet prihlášok 70) v dennej a externej forme. Najväčší podiel počtu prihlášok na 
plánovanom počte prijatých zaznamenala podskupina študijného odboru právo v dennej forme 
štúdia, a to takmer 5 podaných prihlášok na jedno plánované miesto. 
Prijatých  na štúdium bolo celkom 149 uchádzačov, z toho na dennú formu  štúdia 55 a na 
externú formu  štúdia 94 uchádzačov. Do prvého ročníka sa na štúdium zapísalo 134 
novoprijatých študentov, z toho na dennú formu štúdia 55 študentov a na externú formu štúdia 79 
študentov.  
Do prvého ročníka sa na štúdium zapísalo  134 novoprijatých študentov, z toho na dennú formu  
štúdia 55 študentov a na externú formu  štúdia 79 študentov. Zápisom sa obsadilo  86 % 
plánovaného počtu prijatých uchádzačov v dennej forme štúdia a 84 % v externej forme. 
Zapísaných bolo celkovo na univerzite 5 uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa 
v zahraničí (viď príloha tabu ľka č. 3c). 
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Podrobné informácie o prijímacom konaní v roku 2010 na študijné programy v prvom, druhom 
a treťom stupni štúdia poskytujú tabu ľky č. 3a, č. 3b, č. 3c, prílohy 2, v ktorých je možné sledovať 
údaje v členení podľa podskupín študijných odborov. Sú v nich uvedené informácie o počte 
uchádzačov o vysokoškolské štúdium, ktorých plánovala prijať univerzita, o počte zaevidovaných 
prihlášok o vysokoškolské štúdium  v jednotlivých stupňoch a formách štúdia a  pomer počtu 
podaných prihlášok k plánovanému počtu prijatých uchádzačov, t. j. koľko podaných prihlášok 
pripadalo na jedného plánovaného prijatého uchádzača. V týchto tabuľkách je vyčíslená účasť 
uchádzačov o vysokoškolské štúdium v prijímacom konaní a skutočný počet prijatých uchádzačov, 
pričom vzájomný vzťah medzi týmito dvoma veličinami je vyjadrený podielom počtu prijatých 
uchádzačov na počte zúčastnených v prijímacom konaní. Položka zápis vyjadruje počet 
zapísaných uchádzačov, pričom je zaujímavé sledovať pomer zapísaných uchádzačov na počte 
prijatých a pomer zapísaných uchádzačov na plánovanom počte prijatých uchádzačov. 

Univerzita  sa zúčastnila v dňoch 5. – 7. 10. 2010 na 14. ročníku Medzinárodného veľtrhu 
pomaturitného vzdelávania AKADÉMIA v Bratislave, ktoré sa konalo pod záštitou ministra školstva. 
Zástupcovia univerzity na veľtrhu predstavili záujemcom o štúdium, ako aj ostatnej širokej 
verejnosti, akreditované študijné programy, na ktorých je možné študovať, možnosti vzdelávania vo 
všetkých troch stupňoch štúdia, možnosti ubytovania, stravovania, ako aj športového vyžitia. Účasť 
na veľtrhu s kvalitne pripraveným propagačným materiálom aj v anglickom jazyku je jedným 
z významných informačných zdrojov pre uchádzačov o štúdium na našej univerzite.  

Jedným z dlhodobých cieľov Trnavskej univerzity patrí aj zvýšenie počtu študentov denného štúdia 
v rámci SR o 0,5 % do roku 2011. „Cieľ bol splnený už v roku 20101. Podiel TU na počte študentov 
denného štúdia v SR vzrástol za tri roky o 0,6 %. Bolo to spôsobené najmä zlepšením pomeru 
denných a externých študentov, pretože celkový počet študentov TU vzrástol len málo.“ 
Nasledujúca tabuľka zobrazuje stav plnenia tohto cieľa. 
 

Počet študentov rok 2007 rok 2010 Rozdiel 
Počet denných študentov TU 3 970 5 002 1 032 
Celkový počet študentov v SR 125 409 132 968 7 559 
% podiel TU na počte študentov v SR 3,1656 % 3,7618 % 0,5962 % 

 
 
e) Absolventi VŠ štúdia v akademickom roku 2009/201 0 

Vysokoškolské štúdium na univerzite v akademickom roku 2009/2010 riadne skončilo 2353 
absolventov,  z toho 1199 absolventov prvého (bakalárskeho) stupňa štúdia a 1154 absolventov 
druhého (magisterského) stupňa štúdia (viď príloha tabuľka č. 2). Na Pedagogickej fakulte ukončilo 
riadne vysokoškolské štúdium v prvom stupni spolu 385 a v druhom stupni 452 absolventov, čo 
predstavovalo najvyšší počet absolventov spomedzi všetkých fakúlt. Druhou fakultou v poradí 
z hľadiska počtu absolventov v prvom a druhom stupni v akademickom roku 2009/2010 bola 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (285 absolventov v prvom stupni a 268 v druhom stupni), 
za ňou nasledovala Právnická fakulta (274 absolventov v prvom stupni a 202 v druhom stupni), 
Filozofická fakulta a Teologická fakulta.  

                                                 
1 Údaje sú prevzaté z podkladov ministerstva školstva k rozpočtu v daných rokoch. 
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Najviac absolventov tretieho (doktorandského) stupňa štúdia riadne skončilo štúdium na Fakulte 
zdravotníctva a sociálnej práce (50 spolu v dennej a externej forme) z celkového počtu 135 
absolventov tretieho stupňa štúdia na univerzite, ktorí vykonaním dizertačnej skúšky a obhajobou 
dizertačnej práce úspešne skončili štúdium. V porovnaní s rokom 2009 bolo v tomto stupni štúdia 
zaznamenané zvýšenie o 68 absolventov. V dennej forme štúdia ukončilo štúdium 48 absolventov 
a v externej forme štúdia 87 absolventov. Podrobnejšie informácie o absolventoch Trnavskej 
univerzity v Trnave na jednotlivých fakultách, v jednotlivých stupňoch v členení na občanov SR 
a cudzincov sú uvedené v prílohe v tabu ľke č. 2. 
Rigoróznu skúšku úspešne vykonalo a obhájilo rigoróznu prácu 103 absolventov magisterského 
štúdia, z toho najviac na Právnickej fakulte v počte 55 absolventov.  
V roku 2010 bolo na univerzite predložených prác na obhajobu spolu 2661, z toho najviac 
bakalárskych v počte 1187 a 1177 diplomových prác. 96,4 % predložených prác bolo zároveň aj 
obhájených. Najviac sa konalo bakalárskych obhajob 1164, diplomových obhajob bolo 1159, 
dizertačných 139 a rigoróznych 103. Školiteľov prác bolo 776, z toho školiteľov bez titulu PhD. bolo 
179 a odborníkov z praxe 216.(viď príloha tabu ľka č. 12) 

 

f) Úspechy študentov na národnej a medzinárodnej úr ovni 

Aj v roku 2010 študenti jednotlivých fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave dosiahli viacero 
významných úspechov tak na národnej ako aj medzinárodnej úrovni. Medzi najvýznamnejšie 
možno zaradiť: 

 
Filozofická fakulta 
Bc. Jana Vindišová  - študentka študijného odboru psychológia a študijného programu 
psychológia, 2. ročník, magisterský stupeň, denná forma štúdia, sa umiestnila na 1. mieste v rámci 
ŠVOK na 10. Medzinárodnom kole Študentských psychologických dní a 11. Celoslovenskom kole 
Študentských psychologických dní na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, spoločnom česko-
slovenskom podujatí, 
Mgr. Martina Boha čiaková  - študentka študijného odboru história a študijného programu 
slovenské dejiny, 2. ročník, doktorandský stupeň štúdia, denná forma štúdia získala, 1. miesto za 
preukázané vynikajúce výsledky v sekcii Historických vied na II. Kresťanskej študentsko-vedeckej 
konferencii v Karpatskej kotline, Segedín, Vysoká škola teologická Františka Gála,  
Mgr. Jozef Bernard Meliš , OP - študent študijného odboru história a študijného programu 
slovenské dejiny, 2. ročník, doktorandský stupeň štúdia, externá forma štúdia, získal Zvláštne 
ocenenie Čongrádskej župy.   
 
Pedagogická fakulta 
Zuzana Feriancová  - študentka študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov, študijného 
programu učiteľstvo akademických predmetov anglický a nemecký jazyk a literatúra, 3. ročník, 
bakalársky stupeň, denná forma štúdia  - zvíťazila v celoslovenskej súťaži HLAVA XXI. Cenou bolo 
jednoročné štipendium na prestížnej nemeckej univerzite – Munster,  
Mária Pytlová, Veronika Jurenková, Veronika Ko čincová, Valentína Nídelová, Lucia Králová, 
Mária Valariková, Eva Kvasnicová, Lucia Izakovi čová  – študentky študijného odboru učiteľstvo 
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umelecko - výchovných a výchovných predmetov, študijného programu pedagogika výtvarného 
umenia 2. ročník, magisterský stupeň, denná forma štúdia -  za aktívnu účasť na výstave 
umeleckých prác s názvom SONDA  dňa 21.4.2010  - udelené mimoriadne štipendium. 
 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 
Bc. Marek Psota  – študent študijného odboru Verejné zdravotníctvo a študijného programu 
verejné zdravotníctvo, 2. ročník, magisterský stupeň, denná forma štúdia. Zvíťazil v súťaži 
Študentská osobnosť Slovenska, 6. ročník, v kategórii Lekárske vedy, Farmácia, 7. novembra 
2010, 
 
Teologická fakulta 
V dňoch 29. - 30. 4. 2010 sa konala Kresťanská študentsko - vedecká konferencia v Karpatskej 
kotline v Segedíne, na juhu Maďarska na Teologickej vysokej škole Ferenca Gála.  
Bc. Martin Csontos  - študent študijného odboru Filozofia a študijného programu Kresťanská 
filozofia, 2. ročník, magisterský stupeň, denná forma štúdia (pastorálna teológia a filozofia) získal 
vo svojej sekcii vynikajúce 1. miesto. 
Bc. Mária Janáková -  študentka študijného odboru Katolícka teológia a študijného programu 
Náuka o rodine, 1. ročník, magisterský stupeň, denná forma štúdia (pedagogika, andragógia a 
psychológia) získala mimoriadne ocenenie poroty - striebornú medailu za nový pohľad a vedecký 
prínos konferencie. 
Mgr. Bc. Silvia Zábavová - študentka študijného odboru Katolícka teológia a študijného programu 
Katolícka teológia, 2. ročník, magisterský stupeň, denná forma štúdia získala 1. miesto 
v medzinárodnom kole ŠVOČ na pôde Cyrilo-metodějskej teologickej fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci, kde reprezentovala fakultu v sekcii Náuka o rodine. 
Jaroslav Mudro ň - študent študijného odboru Filozofia a katolícka teológia a študijného programu 
Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie, 3. ročník, bakalársky stupeň, denná forma 
štúdia, získal 1. miesto v sekcii Katolícka teológia. 
Viktor Binder  - študent študijného odboru Filozofia a študijného programu Kresťanská filozofia, 3. 
ročník, bakalársky stupeň, denná forma štúdia obsadil 2. miesto v sekcii Kresťanská filozofia. 
Mgr. Stanislav Ore čný SVD  - študent študijného odboru Filozofia a katolícka teológia a študijného 
programu Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie, 2. ročník, bakalársky stupeň, denná 
forma štúdia, získal cenu primátora mesta Trnava za študijné výsledky a tiež za mimoškolskú 
činnosť – vedenie speváckeho krúžku, pastorácia v Univerzitnom pastoračnom centre Bratislava. 
 
Právnická fakulta 
Bc. Dominika Malá, Bc. Katarína Má čeková, Bc. Juraj Dziak  - študenti študijného odboru Právo 
a študijného programu Právo, 2. ročník, magisterský stupeň, denná forma štúdia. Spolu získali  1. 
miesto v celoslovenskej súťaži „Simulovaný trestný proces“ (uvedení študenti získali aj cenu 
primátora mesta Trnava),  
Bc. Radoslav Žák ,  Bc. Jana Ko čová, Bc. Martina Za ťková  -  študenti študijného odboru Právo 
a študijného programu Právo, 2. ročník, magisterský stupeň, denná forma štúdia. Spolu získali 4. 
miesto v celoslovenskom kole súťaže „Simulovaný súdny spor“,  
Bc. Tomáš Vor čák - študent študijného odboru Právo a študijného programu Právo, 1. ročník, 
magisterský stupeň, denná forma štúdia, 1. miesto v celoslovenskej súťaži „Cena otvoreného 
práva“. 
Bc. Michala Martiníková  - študentka študijného odboru Právo a študijného programu Právo, 2. 
ročník, magisterský stupeň, denná forma štúdia, 3. miesto v celoslovenskej súťaži „Cena 
otvoreného práva“.  
 
Zo športových úspechov možno spomenúť: 
Bc. Henrieta Farkašová  - študentka študijného odboru Sociálna práca a študijného programu 
sociálna práca, 1. ročník, magisterský stupeň, externá forma štúdia. Získala na Zimnej 
paralympiáde 2010 3 zlaté a 1 striebornú medailu v lyžiarskych disciplínach. Vancouver 2010 
Paralympijské hry, 
Juraj Medera  - študent študijného odboru Sociálna práca a študijného programu sociálna práca, 3. 
ročník, bakalársky stupeň, externá forma štúdia. Je navádzačom Jakuba Kraku, ktorý získal na 
Zimnej paralympiáde 2010 v lyžiarskych disciplínach 3 zlaté a 1 striebornú medailu. Vancouver 
2010 Paralympijské hry. 
Bc. Martin Császár  - študent študijného odboru Právo a študijného programu Právo, 1. ročník, 
magisterský stupeň, denná forma štúdia.  Na Majstrovstvách Slovenska v bojových umeniach 
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získal titul majstra Slovenska vo Wu Shu, ako aj viaceré významné umiestnenia v národných 
a medzinárodných súťažiach v bojovom umení, 
Bc. Zuzana Borošová  -  študentka študijného odboru Právo a študijného programu Právo,  
2. ročník, magisterský stupeň, denná forma štúdia. Získala 3. miesto na majstrovstvách Slovenska 
v šachu a 7. miesto na Univerzitných majstrovstvách  sveta v šachu.  

 
g) Ocenenia študentov v rámci vysokej školy 

Právnická fakulta 
Vzhľadom na skutočnosť, že fakulta sa snaží podporovať vedeckú činnosť študentov fakulty, 
každoročne v spolupráci so študentskou organizáciou ELSA organizuje vedeckú konferenciu 
študentov. Možno konštatovať, že príspevky študentov sú, aj vďaka konzultáciám s vyučujúcimi, na 
vysokej odbornej úrovni. V roku 2010 bolo ocenených 16 študentov, ktorí na konferencii 
v jednotlivých sekciách získali 1., 2. a 3. miesto. 
Takisto sa fakulta snaží klásť dôraz na vysokú kvalitu bakalárskych a diplomových prác. Študentov, 
ktorých záverečná práca dosiahla mimoriadnu kvalitu odmeňuje motivačným štipendiom. V roku 
2010 za vynikajúcu bakalársku a diplomovú prácu získalo motivačné štipendium 8 študentov. 
Najlepšie záverečné práce boli v skrátenej podobe publikované aj v ročenke fakulty. 
 
 
IIVV..  IINNFFOORRMMÁÁCCIIEE  OO  PPOOSSKKYYTTOOVVAANNÍÍ  ĎĎAALLŠŠIIEEHHOO  VVZZDDEELLÁÁVVAANNIIAA  
 
Centrum ďalšieho vzdelávania začalo svoju činnosť realizovaním kurzov anglického jazyka. 
Kľúčový význam pre Centrum ďalšieho vzdelávania malo podpísanie zmluvy so Štátnym 
pedagogickým ústavom, kde sa univerzita, ako subdodávateľ Štátneho pedagogického ústavu 
v Bratislava, aktívne zapojila do realizácie projektu „Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti 
cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných 
školách. V súčasnosti vzdeláva frekventantov v troch vzdelávacích programoch. Vzdelávací 
program A je zameraný na jazykovú prípravu kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň B2 
SERR a odborné vzdelávanie (9 semestrov), kým vzdelávací program B pripravuje kvalifikovaných 
učiteľov 1. stupňa ZŠ na vyučovanie CJ (4 semestre) a vzdelávací program C je  rozširujúce 
štúdium kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov a literatúry o didaktiku cudzích jazykov pre mladší 
školský vek. Záverečné skúšky v programe C sa uskutočnia v mesiaci máj 2011.  
 

Vzdelávací program Počet frekventantov v roku  2009 Počet frekventantov v roku  2010 
A 362 362 
B 1012 1175 
C 60 60 

Spolu 1434 1597 
 
Prostredníctvom univerzity tretieho veku pri Trnavskej univerzite bolo záujemcom v akademickom 
roku 2009/2010 ponúkané vzdelávanie v 7 študijných programoch: 
− Sväté písmo a systematická teológia; Právo; Sociálna práca a opatrovateľstvo; Základy práce 

s PC; Psychológia; politológia a teória a dejiny umenia 

Uvedené študijné programy navštevovalo celkom 349 poslucháčov, z toho 286 žien a 63 mužov.   
Najväčší záujem bol o študijný program sväté písmo a systematická teológia, kde počet 
poslucháčov predstavoval takmer 56 % všetkých poslucháčov univerzity tretieho veku. Vzdelávanie 
v tomto študijnom programe prebiehalo na Teologickej fakulte v Bratislave, pre veľký záujem bol v  
akad. rok 2010/2011 otvorený tento študijný odbor aj v Trnave.  
Druhým najviac navštevovaným študijným programom bolo právo, kde sa vzdelávalo vo všetkých 
troch ročníkoch spolu 60 poslucháčov. 
V akad. roku 2009/2010 absolvovalo celkom 114 poslucháčov, z toho 100 žien a 14 mužov. 
Najviac absolventov bolo už zo spomínaného štud. programu sväté písmo a systematická teológia 
(57), psychológia (20), a ďalšie študijné programy právo (16), základy práce s PC (13), v študijnom 
programe politológia 8. 
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VV..  IINNFFOORRMMÁÁCCIIEE  OO  VVÝÝSSKKUUMMNNEEJJ,,  UUMMEELLEECCKKEEJJ  AA  ĎĎAALLŠŠEEJJ  TTVVOORRIIVVEEJJ  
ČČIINNNNOOSSTTII  

 
Medzi základné strategické ciele rozvoja univerzity patrí i posilňovanie jej postavenia v oblasti 
vedeckej, výskumnej a umeleckej činnosti prostredníctvom koncentrácie ľudských a finančných 
zdrojov, rozvojom interdisciplinarity a zvyšovaním spolupráce v rámci Európskeho výskumného 
priestoru zapájaním sa do výskumných sietí EÚ.  
Zámery a ciele v oblasti vedy, výskumu a umeleckej tvorby sú uskutočňované prostredníctvom 
aktivít a opatrení obsiahnutých v dlhodobom zámere univerzity. Tvorivá činnosť v roku 2010 bola 
charakterizovaná pokračujúcou orientáciou sa na tvorbu kvalitných výsledkov a výstupov a 
znížením počtu vedeckých výstupov nedosahujúcich excelentné hodnotenie. Univerzita naďalej 
využívala motivačné nástroje na zvýšenie tvorivej činnosti, zapájanie sa do vedeckých 
a umeleckých projektov nielen na Slovensku ale aj v zahraničí cestou odmeňovania z Grantového 
fondu na podporu vedy a umenia. Univerzita pokračovala vo financovaní fakultných vedeckých a 
vzdelávacích projektov. Udeľovaním Ceny Antona Hajduka sa pokračovalo v oceňovaní špičkových 
výsledkov vedeckej a umeleckej činnosti na univerzite. 

 

a) Zabezpečenie výskumu a tvorivej činnosti z domácich grantových schém 

V roku 2010 získala univerzita finančné prostriedky na uskutočňovanie výskumu a vývoja 
predovšetkým prostredníctvom podporených projektov v rámci vnútorných grantových systémov 
MŠ SR (VEGA, KEGA). Najväčší počet predstavujú granty základného výskumu, pridelené 
Vedeckou grantovou agentúrou (VEGA), na druhom mieste sú granty aplikovaného výskumu 
pridelené prostredníctvom Kultúrnej a edukačnej grantovej komisie (KEGA).  

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2010 bol nedostatkom nízky počet grantov 
pridelených Agentúrou na podporu výskumu a  vývoja (APVV). 

                                          Preh ľad po čtu získaných grantov v roku 2010 

F A K U L T A Spolu 
TU ZDROJE 

FF PdF FZaSP TF PF ÚDTU  
VEGA 20 11  5 13 1 50 
KEGA 3 10   1  14 
APVV  1   1  2 
Ostatné domáce   1    1 
S p o l u 23 22 1 5 15 1 67 

 
Prehľad počtu získaných grantov v porovnaní s rokom 2009 

F a k u l t y Spolu TU 
Rok 

FF PdF FZaSP TF PF ÚDTU  

2009 26 27 11 4 14 2 84 
2010 23 22 1 5 15 1 67 

  
  Graf č. 7 – Prehľad počtu získaných grantov v r.2006-2010           Graf č.8- Prehľad počtu získaných grantov agentúrou 
                                                                                                                                Vega v rokoch 2006 - 2010                                                               
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V porovnaní s predchádzajúcim rokom prišlo v roku 2010 k zníženiu celkového počtu domácich 
grantových výskumných projektov. Oproti predchádzajúcemu roku nižší počet domácich 
grantových výskumných projektov vykazujú tri fakulty, avšak najvýraznejšou mierou na znížení 
počtu získaných grantov v roku 2010 sa podieľala Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (o 10). 
Súčasne možno konštatovať, že mierny nárast oproti roku 2009 zaznamenala univerzita v počte 
získaných grantov agentúrou  VEGA (Graf. 8 ). 
Graf č. 7 ilustruje vývoj a celkový počet pridelených grantov univerzite za roky 2006 až 2010. 
Z hľadiska počtu možno konštatovať negatívny trend v úspešnosti univerzity v podávaní projektov 
podporovaných z domácich grantových schém.  

V roku 2010 sa univerzita podieľala na riešení 90-tich projektov z domácich grantových schém, na 
ktorých riešení participovalo 328 tvorivých zamestnancov univerzity, čo znamená, že na riešení 
jedného projektu sa v priemere podieľali 4 tvoriví zamestnanci. Z uvedeného počtu je vyňatých 20 
projektov (7 VEGA a 13 ostatných), na ktorých participoval iba jeden zamestnanec. Do riešenia 
projektov bolo v rámci svojich študijných povinností zapojených 170 študentov, čo v porovnaní so 
zapojenými tvorivými zamestnancami univerzity predstavuje takmer 52 %. Z celkového počtu 
študentov zapojených do projektov až 70 % tvoria študenti Pedagogickej fakulty. 

103 študentov, čo tvorí 61 %,  bolo zapojených do iných projektov než (VEGA, KEGA), pričom na 
projektoch podporených Vedeckou grantovou agentúrou (VEGA) participovalo 44 študentov a na 
projektoch  podporených prostredníctvom Kultúrnej a edukačnej grantovej komisie (KEGA) 23 
študentov. Podľa očakávania, najviac študentov zapojených do riešenia projektov je v 2. stupni 
štúdia.  
  
Počet zapojených tvorivých zamestnancov a študentov do  jednotlivých typov 
projektov pod ľa jednotlivých fakúlt uvádzame v nasledujúcom preh ľade: 
 

Projekty VEGA Rok/stupe ň 
štúdia FF PdF FZaSP TF PrF ÚD TU 

spolu 

Počet projektov 2010 20 11  5 13 1 50 
Počet zapojených  tvorivých 
zamestnancov 2010 72 52  17 43 8 192 

Počet tvorivých zamest. na projekt 2010 4 5  3 3 8 4 

2010 16 10   18  44 

1.stupeň        
2.stupeň  2     2 

Počet participujúcich 
študentov 

3.stupeň 16 8   18  42 

 

Projekty KEGA Rok/stupe ň 
štúdia FF PdF FZaSP TF PrF ÚD TU 

spolu 

Počet projektov 2010 3 10   2  15 
Počet zapojených tvorivých 
zamestnancov 2010 16 51   15  82 

Počet tvorivých zamest. na projekt 2010 5 5   8  5 

2010 5 18     23 

1. stupeň  3     3 
2. stupeň  11     11 

Počet participujúcich študentov 

3. stupeň 5 4     9 

 

Ostatné domáce Rok/stupe ň 
štúdia FF PdF FZaSP TF PrF ÚD TU 

spolu 
Počet projektov 2010 10 7 7  1  25 
Počet zapojených  tvorivých 
zamestnancov 2010 10 23 20  1  54 

Počet tvorivých zamest. na projekt 2010 1 3 3  1  2 
2010  92 9    103 

1. stupeň  30     30 
2. stupeň  59     59 

Počet participujúcich študentov 

3. stupeň  3 9  2  14 
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Prehľad objemu finan čných prostriedkov pridelených grantov v roku 2010 
 

F A K U L T A  Z D R O J E 
(v €) FF PdF FZaSP TF PF ÚDTU 

SPOLU 
TU 

VEGA 67 948 44 270  22 146 59 524 1726 195 614 

KEGA 14 497 72 556   16 802  103 855 

APVV  2 325   36 425  38 750 

Iné domáce   630    630 

S p o l u  82 445 119 151 630 22 146 112751 1726 338 849 
 
 

Graf č. 9 – Prehľad objemu finančných prostriedkov                          Graf č. 10 – Finančné prostriedky pridelené agentúrou 
                  pridelených grantov za roky 2006-2010 (v €)                                       VEGA v období rokov 2006-2010 (v €)                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nižšiemu počtu úspešných projektov z domácich grantových schém zodpovedá aj celkový nižší 
objem získaných finančných prostriedkov z domácich grantových schém. (graf č. 9). 
Súčasne však možno konštatovať, že celkový objem finančných prostriedkov pridelených 
univerzite agentúrou VEGA má výrazný vzostupný trend (graf č. 10).  
 
V roku 2010 univerzita zaznamenala viaceré úspešne vyriešené projekty:  
 
Filozofická fakulta 
Na Filozofickej fakulte bolo ukončených 7 projektov VEGA a 2 projekty KEGA, z ktorých možno 
spomenúť: 
VEGA   1/0278/08 - Transformácie identity človeka v slovenskej spoločnosti – úlohou vedecko-
výskumného projektu bolo zodpovedať na otázky, ako: Čo rozumieme pod identitou človeka, V 
akom zmysle možno chápať transformácie identity človeka a aké procesy transformácie identít 
prebiehajú v súčasnej slovenskej spoločnosti. 
VEGA   1/0655/08 - Slovenské dejiny vo svetle dokumentov z vatikánskych archívov – ktorého 
cieľom bolo po 1.  výskum a interpretácia slovacík vo fondoch Vatikánskeho tajného archívu 
z obdobia stredoveku, novoveku a po 2. objasniť na pozadí zložitého duchovného, politického 
a sociálneho kontextu prvých desaťročí 20. storočia vývoj diplomaticko-politických vzťahov medzi 
Slovenskom a Svätou stolicou  
VEGA   1/0177/08 - Možnosti psychologickej, sociálnej a logoterapeutickej intervencie v systéme 
poradenských služieb "Pomoc obetiam násilia" na Slovensku: Retrospektívna analýza a ďalšie 
perspektívy – ktorého výskumné zistenia o. i. prispejú k poskytovaniu kvalitnejších služieb v oblasti 
psychologickej, sociálnej a legislatívnej. 
 

Pedagogická fakulta 

Pedagogická fakulta v roku 2010 ukončila 3 projekty VEGA a 2 projekty KEGA, ako napr. 
VEGA 1/0452/08 Filozoficko-antropologické východiská pedagogického myslenia v európskej 
tradícii a kultúre – Projekt riešil problematiku na pomedzí filozofie a pedagogiky, ktorá doteraz nie 
je v slovenskej pedagogickej teórii rozpracovaná. 
VEGA 1/0884/08 – Hydronymia západného Slovenska, cieľom ktorého bolo spracovanie historickej 
a súčasnej hydronymie z územia západného Slovenska. 
KEGA 222-015TVU-4/2010 – Konceptuálny a postkonceptuálny text 
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Teologická fakulta TU 

Teologická fakulta ukončila projekt: 
VEGA č. 1/021/08 Formy spirituality katolíkov, čo žijú v nesviatostnom manželstve  – cieľom 
projektu, ktorý skončil 31. decembra 2010, bolo preštudovať možnosti čo najplnšieho života viery 
tých, ktorí z dôvodu uzavretia druhého civilného manželstva podliehajú cirkevnej cenzúre, v zmysle 
ktorej nemôžu riadne pristupovať ku sviatosti zmierenia a k Eucharistii. V rámci projektu sa 
v rokoch 2008, 2009 a 2010 uskutočnili konferencie s rovnomenným názvom, vedúci projektu prof. 
ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD. sa zúčastnil aj medzinárodnej konferencie v Poľsku. V rámci 
projektu vyšli dve publikácie: Slovo nádeje. Formy spirituality katolíkov, ktorí žijú v nesviatostnom 
manželstve. Trnava: Dobrá kniha 2010, ISBN 978-80-7141-698-2 Teologický časopis, 2010. roč. 
VIII, č. 1, Trnava Dobrá kniha, ISSN 1336-3395 

Právnická fakulta 

Na Právnickej fakulte ukončili riešenie 5 projektov VEGA z ktorých možno spomenúť projekt 
„Hospodárska kriminalita v Slovenskej republike“, „Justiniánske Digesta a ich sprístupňovanie vo 
vedeckej a odbornej komunite, či projekt „Významné pramene stredovekého práva a ich význam 
pre súčasnosť. 
Právnická fakulta úspešne ukončila aj riešenie výskumného projektu s názvom „Analýza trhu 
práce SR z h ľadiska integrovaného prístupu k stratégii flexiisto ty“,  ktorý bol financovaný 
z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Centra vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR a do riešenia ktorého bolo zapojených sedem riešiteľov. 

 
b) Zabezpečenie výskumu a tvorivej činnosti zo zahrani čných grantových schém 

Univerzita v roku 2010 získala finančné prostriedky zo zahraničných grantových schém v celkovej 
sume 128 354,- € na riešenie 7 projektov. Za najvýznamnejší možno považovať projekt 
Pedagogickej fakulty s názvom „Large scale dissemination if inquiry based science and 
mathematics“, grantovaný zo 7. Rámcového programu – Veda a spoločnosť, na riešenie ktorého 
fakulta obdržala čiastku 96 980,- € , čo predstavuje 75,5 % celkovej sumy získaných finančných 
prostriedkov zo zahraničných grantových schém v roku 2010. 
Úspešná v zahraničných výskumných projektoch bola aj Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 
ktorá, ako je z nasledujúceho prehľadu vidieť, patrí za posledných 5 rokov k najúspešnejším zo 
všetkých fakúlt v získavaní a riešení projektov zo zahraničných grantových schém. 
 

Prehľad projektov financovaných zo zahrani čných grantových schém 
za obdobie rokov 2006 – 2010 pod ľa jednotlivých fakúlt 

F a k u l t y Rok 
FF PdF FZaSP TF PF 

Spolu 

2006  1 6 3 1 11 
2007  1 5 1  7 
2008   5   5 
2009   5   5 
2010  2 5   7 

S p o l u:  4 26 4 1 35 
 
 
V roku 2010 sa vedeckí pracovníci Právnickej fakulty zapojili do riešenia šiestich 
vedeckovýskumných projektov na medzinárodnej úrovni, z ktorých však ani jeden nebol finančne 
podporený. Vedeckí pracovníci sa zapájajú do riešenia projektov ako národní spravodajcovia pre 
potreby pracovných skupín, experti a spolu riešitelia za Slovensko.  
 
Na univerzite sa v roku 2010 riešilo 16 projektov zo zahraničných grantových schém do ktorých 
bolo zapojených 47 tvorivých zamestnancov univerzity, čo znamená, že na jeden projekt pripadajú 
v priemere 3 tvoriví zamestnanci. 
Na zahraničných projektoch študenti neparticipovali.  

Prehľad o počte zapojených tvorivých zamestnancov na riešení projektov zo zahraničných 
grantových schém podľa jednotlivých fakúlt uvádzame v nasledujúcom prehľade.   
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Zahrani čné projekty Rok/stupe ň 
štúdia FF PdF FZaSP TF PrF TU 

spolu 

Počet projektov 2010  2 8  6 16 

Počet participujúcich tvorivých 
zamestnancov 

2010  9 24  14 47 

Počet tvorivých zamestnancov na 
projekt 2010  5 3  2 3 

2010       

1. stupeň       
2. stupeň       

Počet participujúcich 
študentov 

3. stupeň       

 
c) Zabezpečenie  výskumu a tvorivej činnosti mimo grantových schém 

Katedra klasickej archeológie Filozofickej fakulty na základe oprávnenia na vykonávanie 
archeologického výskumu podľa § 36 ods. 2 a 3 zákona č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu 
môže uskutočňovať terénny výskum. Intenzívnejší rozvoj výskumnej činnosti začal už v roku 2006, 
kedy sa v spolupráci so Západoslovenským múzeom v Trnave realizovali viaceré terénne práce 
v intraviláne mesta Trnavy. V roku 2010 pokračoval archeologický výskum realizovaním projektu 
„Archeologický výskum v okolí Dómu sv. Mikuláša v Trnave“, ktorý pomohol odhaliť hroby z 13. 
storočia a vzácnej sakrálnej pamiatky – románskej rotundy. Tento výskum je súčasťou záchrany 
celkovej rekonštrukcie  Dómu sv. Mikuláša, ktorý finančne dotovalo Mesto Trnava. Okrem toho, že 
sa záchranný archeologický výskum zaraďuje do podnikateľskej činnosti fakulty, spĺňa i vedecké 
ciele a využíva sa ako miesto praktického výcviku študentov klasickej archeológie.  

 
d) Zabezpečenie využitia dosiahnutých výsledkov vo výskume v p raxi 

Univerzita nemá doposiaľ vytvorené mechanizmy na zabezpečenie využitia dosiahnutých 
výsledkov vo výskume v praxi. Takmer všetky dosiahnuté výsledky vo výskume sa využívajú 
bezprostredne vo vzdelávacom procese, resp. sa realizujú na základe konkrétnych zmlúv samotnej 
objednávky výskumu z praxe. Napríklad pri zmluvách s mestom Trnava, s Ministerstvom 
práce, sociálnych vecí a rodiny a pod. (pozri bod c. správy) 

 
e) Činnosti a výsledky špecializovaných výskumných a vý vojových pracovísk a špeciali-

zovaných umeleckých pracovísk 

Na univerzite pôsobia 2 výskumné univerzitné pracov iská: 
Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave  vznikol s úmyslom skúmať a oživiť poznanie histórie 
Universitas Tyrnaviensis, predchodkyne súčasnej univerzity, ktorá patrí medzi najstaršie univerzity 
v strednej Európe.  
V roku 2010 – roku 375. výročia vzniku Universitas Tyrnaviensis – mal Ústav dejín  výrazný podiel 
na aktivitách, ktoré prispeli k dôstojným oslavám tohto významného výročia a zúročil svoju 
predchádzajúcu výskumnú činnosť v troch vydaných publikáciách: Rektori Trnavskej univerzity = 
Rectors of Trnava University 1635-1777, 1992-2008, Petrus Cardinalis Pazmanij a Dejiny 
Trnavskej univerzity v Trnave 1635-1777, 1992-2010. Podrobnejšie informácie o publikáciách sú 
uvedené v časti „Prehľad najdôležitejších udalostí“. 
Ústav dejín bol aj hlavným iniciátorom a spoluorganizátorom Medzinárodnej vedeckej  konferencie 
Trnavská univerzita vo svetle dejín (bližšie informácie taktiež v stati „Prehľad najdôležitejších 
udalostí“  
Ústav dejín v roku 2010 odovzdal do tlače IV. ročník zborníka Fons Tyrnaviensis a úspešne ukončil 
projekt VEGA, reg.č. projektu 1/0248//08 s názvom  Dejiny Trnavskej univerzity 1635 – 1777.  

Druhým výskumným univerzitným pracoviskom je Slovenský historický ústav v Ríme so sídlom 
v Trnave (SHÚ) , ktorého hlavným cieľom je systematický výskum archívnych fondov týkajúcich sa 
dejín Slovenska a Slovákov, ako aj dejín štátov, do ktorých Slovensko v priebehu svojho 
historického vývoja patrilo,  uložených v Tajnom vatikánskom archíve a ďalších vatikánskych 
archívoch k nemu pridružených a iných významných rímskych cirkevných archívoch a ďalších 
príbuzných vedecko-výskumných inštitúciách Vatikánskeho mestského štátu a Talianskej 
republiky.  
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V roku 2010 SHÚ úspešne ukončil projekt VEGA, reg. č. projektu 1/0655/2008 pod názvom 
Slovenské dejiny vo svetle vatikánskych dokumentov.  V rámci riešenia projektu bol realizovaný 
výskum vo Vatikánskom tajnom archíve, ktorého cieľom bolo  vytvoriť bázu pre systematické 
vydávanie stredovekých slovacikálnych prameňov, k čomu bola vytvorená  excerpcia prameňov 
fondu Vatikánske registre (Registra Vaticana) z obdobia pontifikátu Klementa VI. (1342 – 1352), 
ako aj ich  analýza. Výsledkom týchto bádaní bola príprava  vydania ďalšieho,  v poradí už tretieho 
zväzku pramennej edície Monumenta Vaticana Slovaciæ. 
V roku 2010 bol vydaný druhý diel pramennej edície Monumenta Vaticana Slovaciæ . Edícia 
prezentuje výsledky výskumu registrov (za roky 1342-1431 sa zachovalo 265 kníh suplikačných 
registrov) z pontifikátov pápežov  Klementa VI. (1342-1352), Inocenta VI. (1352-1362),  Urbana V. 
(1362-1370),  Benedikta XIII. (1394 – 1423) a Bonifáca IX. (1389 – 1404).  Z  kníh jednotlivých 
suplikačných registrov boli vyexcerpované všetky doklady slovacikálneho charakteru. Celkovo prvá 
časť druhého zväzku  edície Monumenta Vaticana Slovaciæ  prináša až 561 zápisov vzťahujúcich 
sa k územiu Slovenska.  

K špecializovanému výskumnému pracovisku univerzity patrí Centrum spirituality Východ – 
Západ Michala Lacka , ktoré má sídlo v Košiciach a pôsobí v rámci Teologickej fakulty Trnavskej 
univerzity.  Centrum za spoluúčasti Magistrátu mesta Košice a Mestského úradu Košice Staré 
mesto zorganizovalo v dňoch 8. – 9. októbra 2010 vedeckú konferenciu Potvrdenie jezuitskej 
košickej univerzity „Zlatou bulou“ Leopolda I. 350. výročie.  

 
f) Vnútorná grantová schéma univerzity 

Univerzita vytvorila univerzitný grantový systém pre vedeckých a umeleckých pracovníkov 
zriadením grantového fondu univerzity, prijatím jeho štatútu, vytvorením grantovej komisie 
a financovaním univerzitných vedeckých projektov z tohto fondu.  

Prehľad projektov podporených z fondu univerzitného grantového systému: 

Názov grantu Riešite ľ Schválená 
čiastka v € 

Čerpanie 
2009 

Čerpanie 
2010 

Uplatnenie absolventov Trnavskej univerzity v praxi   FF 4 579,-  470,- 
Vysokoškolská pedagogika: Adaptačný vzdelávací 
program PdF 5 288,- 1 957l,- 873,- 

Analýza stravovacích návykov študentov 
a zamestnancov TU v kontexte s národným 
programom prevencie obezity   

PdF, 
FZaSP 3 320,- 1 930,- 

 

S p o l u :  13187,- 3 887,- 1 343,- 

Fakulty univerzity v rámci vnútorných grantových mechanizmov riešili aj viaceré projekty, ktoré si 
financovali vlastnými prostriedkami. 

Filozofická fakulta takto riešila v roku 2010 tri projekty v celkovej sume 2 970,- €. 
Akademické písanie – s finančnou podporou 1 089,80 € 
Filozofia H. Bergsona – 924,- € 
Hodnoty a prežívanie zmyslu života u agresorov šikanovania – 957,- € 
 
Právnická fakulta riešila v roku 2010 celkom 70 inštitucionálnych výskumných úloh a v tomto roku 
začala s riešením ďalších 20 nových, avšak ani jeden z týchto projektov nebol finančne podporený.  

VVII..  HHAABBIILLIITTAAČČNNÉÉ  KKOONNAANNIIAA  AA  KKOONNAANNIIAA  NNAA  VVYYMMEENNÚÚVVAANNIIEE  PPRROOFFEESSOORROOVV  
 
V roku 2010 bolo vymenovaných 6 nových profesorov a 9 docentov, pričom priemerný vek 
profesorov bol 54 rokov a docentov 46 rokov. V tabu ľke  č. 7 prílohy 2, je uvedený podrobný 
prehľad o konaniach na vymenúvanie za profesora a v tabu ľke č. 8 prílohy 2 uvádzame prehľad 
udelených vedecko-pedagogických titulov docent za rok 2010. 
Univerzita mala v roku 2010 priznané práva na habilitácie a vymenúvacie konania celkovo v 8 
odboroch a žiadne pozastavené práva.  
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                                                                          Graf č. 11- Prehľad publikačnej  činnosti v kategórii A 
                                                                                   
Rok  Skupina A1   Skupina A2 Spolu 

2006 64 123 187 

2007 18 56 74 

2008 34 114 148 

2009 42 108 150 

2010 42 191 233 

                                          
Veľmi pozitívne možno hodnotiť celkový 
výrazný nárast v najviac hodnotených ve-
deckých výstupoch typu A v roku 2010.  
                                                                        

 
VVIIII..  ZZAAMMEESSTTNNAANNCCII    
 
V súlade s dlhodobým zámerom v oblasti ľudských zdrojov bola personálna politika v roku 2010 
zameraná predovšetkým na skvalitňovanie odbornej štruktúry zamestnancov na všetkých 
pracovných pozíciách, personálne obsadenie akreditovaných študijných programov kvalitnými 
pedagogickými zamestnancami a zabezpečenie garancie študijných programov vo všetkých troch 
stupňoch vzdelávania, ako aj garantovanie habilitačných konaní a vymenúvacích konaní na 
profesorov. Prioritným hľadiskom bolo zabezpečenie garantov a spolu garantov pre jednotlivé 
študijné programy s cieľom zabezpečiť ich akreditáciu.  
V rámci prijatých organizačných opatrení v kategórii ostatných zamestnancov sa od 1.1.2010 
centralizovala prevádzka univerzity a  prevádzkoví zamestnanci jednotlivých fakúlt boli preradení 
na rektorát. Z dôvodu racionalizačných opatrení sa od 1.1.2010 zlúčilo oddelenie všeobecnej 
učtárne s oddelením pre správu a evidenciu majetku. 
V oblasti kolektívneho vyjednávania boli k platnej Kolektívnej zmluve uzatvorenej na roky 2009 
a 2010 prijaté dva dodatky. Prvý upravoval príspevky zo sociálneho fondu a druhý upravoval 
predĺženie a opätovné dohodnutie pracovného pomeru. 
 
Počet zamestnancov  

Priemerný prepo čítaný po čet za rok 
Univerzitné 

súčasti 
Učitelia, tvoriví 
vedeckí  a umeleckí 
zamestnanci 

odborní 
zamestnanci 

centrálna 
administratíva 

prevádzkoví 
zamestnanci 

SPOLU 

Rok 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

FF 64,20 68,245 2 2 12 11,992   78,2 82,237 

PdF 90,92 103,850 2 1,750 14,41 15,164 11,25  118,58 120,764 

FZaSP 75,38 73,478 3 2,417 20,8 20,059 5,93  105,11 95,954 

TF 28,65 29,122 6,71 6,784 9,2 8,751 3,36 3,33 47,92 47,987 

PF 51,52 69,811 4 4 15,12 15,833 5,82  76,46 89,644 

Rektorát    1 39,68 41,468 20,87 42,909 60,55 85,377 

UK   10,17 10,968     10,17 10,968 

CIS   7 7,417     7 7,417 

Ústav dejín  2,12 2,417 1      3,12 2,417 

Vydavateľstvo 
TUT 

  1,75 1,75     1,75 1,75 

SHÚ   0,21 0,21     0,21 0,21 

CĎV     0,25 0,951   0,25 0,951 

SPOLU TU 312,79 346,923 37,84 38,296 111,46 114,218 47,23 46,239 509,32 545,676 

Štud. jedáleň     1,94 2 10,33 11,909 12,27 13,909 

SPOLU so ŠJ 312,79 346,923 37,84 38,296 113,4 116,218 57,56 58,148 521,59 559,585 
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Zvýšený počet zamestnancov oproti roku 2009 o 38 osôb sa dotýkal najmä kategórie 
vysokoškolských učiteľov, kde prišlo k nárastu o 34 osôb. K najväčšiemu zvýšeniu učiteľov prišlo 
na Právnickej fakulte, takmer o 18 a o 13 učiteľov sa zvýšil počet na fakulte Pedagogickej. 
Dôvodom zvýšeného počtu učiteľov bola jednak snaha o skvalitnenie kvalifikačnej štruktúry 
pedagogických zamestnancov na jednotlivých odboroch ako aj získanie garantov a spolu garantov 
pre jednotlivé študijné programy s cieľom zabezpečenia ich akreditácie.   
 
Kvalifika čná štruktúra vysokoškolských u čiteľov  
 

Vysokoškolskí 
učitelia     Kvalifika čná štruktúra vysokoškolských u čiteľov  k 31. 10.  

FAKULTA Filozofická Pedagogická 
Zdravotníctva 

a sociálnej 
práce 

Teologická Právnická SPOLU TU 

Rok 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 Rozdiel  

s vedecko-
pedagogickým 
titulom profesor 

13,90 15,67 9,16 9,62 12,43 13,54 4,71 4,61 9,00 9,00 49,20 52,44 3,24 

s vedecko-
pedagogickým 
titulom docent 
(bez hodnosti 
DrSc.) 

18,96 14,64 26,56 26,62 30,82 30,04 6,37 6,05 4,54 5,24 87,25 82,59 -4,66 

s vedeckou 
hodnosťou 
(DrSc., CSc. 
resp. PhD.) 

19,53 29,09 38,45 58,40 20,66 21,28 12,22 15,88 20,92 46,57 111,78 171,22 59,44 

učitelia bez 
vedeckej 
hodnosti 

14,35 4,00 13,00 5,00 12,97 7,99 8,26 7,18 19,27 9,32 67,85 33,49 -34,36 

Vysokoškolskí 
učitelia  celkom      

66,74 63,40 87,17 99,64 76,88 72,85 31,56 33,72 53,73 70,13 316,08 339,74 23,66 

 
Efekt prijatých opatrení na skvalitnenie kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov je 
názorne vidieť i z priloženej tabuľky. Dôsledkom tohto opatrenia bola  výrazne posilnená najmä 
kategória vysokoškolských učiteľov  s vedeckou hodnosťou. Okrem prijatia nových učiteľov prispeli 
k zvýšeniu kvalifikačnej štruktúry v tejto kategórii aj interní zamestnanci, ktorí skončili svoje 
doktorandské štúdium obhajobou dizertačnej práce a získali akademický titul PhD.   
 
Výberové konania na miesta vysokoškolských u čiteľov 
Na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov v roku 2010 bolo vyhlásených 91 
výberových konaní. Priemerný počet uchádzačov na jedno výberové konanie bol 1,15. Počet 
konaní, v ktorých bol prihlásený učiteľ, ktorý opätovne obsadil to isté miesto, bolo 51. 
 
Prehľad uskuto čnených výberových konaní na TU: 
 profesor docent ostatné spolu 

Počet vyhlásených výberových konaní 15 12 64 91 

Priemerný počet uchádzačov na obsadenie pozície 1 1 1,46 1,15 
Priemerný počet uchádzačov, ktorí v čase výberového 
konania neboli v prac. pomere s vysokou školou 

1 1 1,55 1,18 

Priemerná dĺžka uzatvorenia pracovnej 
zmluvy na dobu určitú 

3,8 4,3 3,6 3,9 

Počet zmlúv uzatvorených na dobu neurčitú 0 0 0 0 

Počet konaní bez uzatvorenia zmluvy 0 0 4 4 
Počet konaní do ktorých sa neprihlásil žiaden 
uchádzač 

0 2 4 6 

Počet konaní, kde bol prihlásený učiteľ, ktorý opätovne 
obsadil to isté miesto 

8 3 40 51 
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Priemerná dĺžka uzatvorenej pracovnej zmluvy na základe výberového konania bola 4 roky.  
Na stabilizáciu vysokoškolských učiteľov Trnavskej univerzity, s prihliadnutím na dĺžku jej 
existencie (18 rokov), poukazujú údaje o dĺžke pracovného pomeru učiteľov.  
 

Dĺžka pracovného pomeru u čiteľov k 31. 12. 2010 
  profesori docenti odborní asistenti ostatní Spolu 
do 2 rokov 5 12 46 4 67 
do 5 rokov 12 19 76 4 111 
do 10 rokov 14 20 59 1 94 
do 15 rokov 15 13 24  52 
do 20 rokov 4 6 5  15 
 
Počet miest obsadených bez výberového konania: 

Zamestnanec Fyzický po čet Vyjadrené úväzkom 
nad 65 rokov 15,74 9,59 

ostatní 47,54 14,44 
Spolu: 63,28 33,61 

 
Prehľad stavu zamestnanosti pod ľa kategórií a zdrojov 
 Platení z dotácie Platení z iných zdrojov Spolu 

Vysokoškolskí u čitelia spolu 306,59 29,56 336,15 
- z toho: profesor 49,83 5,69 55,48 

              docent 76,7 3 79,7 

- odborní asistenti 171,31 20,16 191,47 

- asistenti  8,45 0,75 9,2 
Odborní zamestnanci : 36,82 1,48 38,30 

z toho pre oblasť IT 11,72 0,33 12,05 
Administratívni zamestnanci spolu  107,28 6,94 114,22 

z toho: na rektoráte 41,47 0,95 42,42 

            na dekanátoch 65,81 5,99 71,8 
Výskumní a umeleckí zamestnanci             7,31 1,46 8,77 

Prevádzkoví zamestnanci 46,24  46,24 
Zamestnanci osobitne financovaní  
špecifiká spolu: z toho 1,95  1,95 

- Inštitút kresťanskej kultúry 1,33  1,33 

- Okalianum    

- Centrum spirituality    

- Nairobi 0,62  0,62 
Študentská jedále ň  13,91 13,91 

    
SPOLU TU: 506,20 53,34 559,54 
 
Hodnotenie zamestnancov 

Systém hodnotenia zamestnancov, na základe predchádzajúcich hodnotiacich pohovorov so 
zamestnancami, ktorý sa zaviedol  v roku 2008, úspešne pokračoval i v roku 2010.  
V roku 2010 sa pokračovalo vo vyplácaní garantovanej hranice platov pre garantov a spolu 
garantov študijných odborov, ktoré bolo schválené v roku 2009. 
Jednotlivé fakulty majú vypracované kritériá pre odmeňovanie pedagogických zamestnancov, ktoré 
sa týkali najmä pedagogických výkonov a výstupov VVaUČ  za predchádzajúci rok, činnosť na 
katedre a pod. Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov vychádzalo z hodnotiacich kritérií 
platného platového poriadku univerzity. 
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VVIIIIII..  PPOODDPPOORRAA  ŠŠTTUUDDEENNTTOOVV  
 
Štipendiá a pôži čky 
Priamou formou sociálnej podpory študentov na univerzite sú sociálne, motivačné a mimoriadne 
štipendia. Sociálne a motivačné štipendiá  sú z dotácie MŠ SR. Mimoriadne štipendiá sa priznávajú 
na základe žiadosti zo štipendijného fondu univerzity  a z vlastných zdrojov fakúlt. V roku 2010 
sociálne štipendium mesačne poberalo v priemere 531 študentov. Motivačné štipendium bolo 
priznané celkom 693 študentom a mimoriadne štipendium bolo priznané  212 študentom. 

O študentskú  pôžičku na úhradu nákladov spojených so štúdiom z prostriedkov Študentského 
pôžičkového fondu požiadalo na univerzite celkom 42 študentov. Najviac žiadostí - celkom 26 si 
podali študenti Pedagogickej fakulty. 
 
Ubytovanie 

Z dôvodu neukončenia výstavby vlastného študentského domova, univerzita, tak ako po minulé 
roky, zabezpečuje ubytovanie študentov u viacerých cudzích ubytovateľov prostredníctvom zmlúv 
o ubytovaní.   
V nasledujúcom prehľade sú uvedení zmluvní partneri, celkový počet miest, ktoré poskytujú 
študentom univerzity na ubytovanie, počet ubytovaných a výška poplatku za ubytovanie v roku 
2010. 
 

Ubytovacie miesta pre študentov TU v akademickom ro ku 2010/2011 

Počet miest 
Názov zmluvných partnerov 

ženy muži spolu 
Suma v € 

(osoba/mesiac) 

Výskumný ústav jadrových elektrární, a. s., Trnava 20 15 35 48, - € 

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trnave, 
Lomonosovova 6 

150 0 150 
40,- €               
48,- € 

Študentský domov a jedáleň M. Uhra v Trnave pri 
STU Bratislava, Bottova 21 

60 30 90 
50,- €                 
53,- € 

Regatel, spol. s r. o. Jaslovské Bohunice 150 78 228 55,- € 

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb 
na vidieku v Trnave, Zavarská 9 

30 30 60 50,- € 

Somo, s. r. o., Pod brehmi 4, Bratislava (PN Invest, 
Trnava) 

80 40 120 66,- € 

Somo, s. r. o., Pod brehmi 4, Bratislava (Flatline, 
Zavar) 

80 50 130 66,- € 

Spolu miest na ubytovanie 570 243 813 x 
 

V nasledujúcom prehľade je uvedený počet žiadostí študentov TU, ktorí žiadali o ubytovanie v roku 
2010 v členení podľa fakúlt a ročníkov. 

Žiadosti študentov TU o ubytovanie v roku 2010 

1. Bc. 1. Mgr. Ostatné ro čníky* 
Názov fakulty 

ženy muži  spolu  ženy muži  spolu  ženy muži  spolu  
Spolu  

filozofická 114 31 145 21 6 27 73 27 100 272 
zdravotníctva a sociálnej práce 71 3 74 23 1 24 51 3 54 152 
pedagogická  83 11 94 18 2 20 124 15 139 253 
právnická  37 34 71 35 11 46 124 80 204 321 
teologická  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Spolu 305 79 384 97 20 117 372 125 497 998 
* zarátaní aj študenti PhD. štúdia           
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V roku 2010 bolo podaných celkom 998 žiadostí študentov o ubytovanie. Počet žiadostí poklesol v 
porovnaní s rokom 2009, v ktorom bolo podaných 1272 žiadostí o ubytovanie. V počte ubytovacích 
miest prišlo k nárastu o 64 miest vďaka uzatvoreniu nového zmluvného vzťahu s nájomcom 
ubytovacích zariadení Flatline Zavar a PN Invest Trnava. 
Celkovo mala univerzita k dispozícii 813 ubytovacích miest. Teologická fakulta v Bratislave v roku 
2010 nezabezpečovala pre svojich študentov zmluvné ubytovanie, ale ich študenti - laici využívali 
ubytovanie v Strednej odbornej škole drevárskej a na Vysokoškolskom internáte Svoradov v 
Bratislave.  
Univerzita zabezpečila ubytovanie všetkým študentom, ktorí prejavili záujem o ubytovanie a súhlasili 
s prideleným ubytovaním. Študenti, ktorí boli nespokojní s prideleným ubytovacím miestom, museli 
si ubytovanie zabezpečovať individuálne, prevažne prostredníctvom ubytovania na privátoch. 

  
 
Graf č. 12 – Vývoj počtu žiadostí študentov o ubytovanie a počtu ubytovaných  
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Treba uviesť, že na stredoškolskom internáte Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Trnave 
možno, na základe žiadosti ubytovateľa, ubytovať iba študentky. V ubytovni v Jaslovských 
Bohuniciach a Flatline v Zavare sú prevažne ubytovávaní študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia, 
pretože študenti vyšších ročníkov z dôvodu ďalšieho cestovania nemajú o toto ubytovanie záujem. 
Nedostatok ubytovacích kapacít spôsobuje, že aj keď je uchádzač prijatý na štúdium, ale nedostane 
ubytovanie, zvolí si nástup na štúdium na inú univerzitu, ktorá mu ubytovanie zabezpečí. 
 

Stravovanie                                                                                                                                                                     

Stravovanie pre študentov jednotlivých fakúlt je zabezpečované Študentskou jedálňou Trnavskej 
univerzity v Trnave so sídlom na Hornopotočnej ulici. (Budova sídla Filozofickej fakulty a rektorátu). 
V moderne vybavenej kuchyni sa pripravujú jedlá pre študentov štyroch fakúlt so sídlom v Trnave. 
V tejto budove je aj moderná a vkusná jedáleň, ktorá bola v priebehu roku v rámci prebiehajúcich 
rekonštrukčných exteriérových prác na  budove rozšírená a v prípade potreby je možné zvýšiť jej 
kapacitu o ďalších cca 50 – 80 miest. Túto jedáleň okrem študentov Filozofickej fakulty navštevujú 
aj študenti zo susednej Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce. 
Väčšia vzdialenosť Pedagogickej a Právnickej fakulty je riešená dovozom jedál do miesta ich sídla. 
V roku 2010 vyprodukovala študentská jedáleň celkom 119 428 jedál, z čoho pre študentov bolo 
vydaných 77 126 jedál. 
Objednávanie stravy majú študenti univerzity zabezpečené prostredníctvom informačného systému 
CardPay. 
Študenti Teologickej fakulty so sídlom v Bratislave majú zabezpečené stravovanie v susednom 
gymnáziu. 
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IIXX..  PPOODDPPOORRNNÉÉ  ČČIINNNNOOSSTTII    
 
a) Rozvoj informa čných systémov 

V oblasti informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) a informačných systémov bol 
rok 2010 charakteristický pokračovaním aktivít dlhodobého zámeru Trnavskej univerzity. Najmä 
vďaka realizácii projektov z EŠF bolo možné realizovať viacero finančne náročných úloh. Zoznam 
oblastí dlhodobého zámeru, v ktorých prišlo k významnému plneniu v roku 2010: 

 
 Modernizácia informa čno-komunika čnej infraštruktúry 

Vo všetkých komunikačných uzloch univerzity boli vymenené zastaralé aktívne sieťové prvky 
za výkonné zariadenia umožňujúce segmentovanie univerzitnej siete. Všetky univerzitné 
budovy získali plnohodnotné pokrytie wifi sieťou. Pre efektívnu komunikáciu vedenia a 
manažérov jednotlivých súčastí  bola zriadená hlasová privátna virtuálna sieť pre 82 
účastníkov. 

 Zvýšenie úrovne bezpe čnosti a priepustnosti univerzitnej siete 
Inštaláciou komunikačných sieťových zariadení CISCO ASA v súlade s novou topológiou 
univerzitnej siete, boli vytvorené podmienky na zvýšenie jej bezpečnosti a priepustnosti. Nové 
aplikačné servery a dátové úložiská zvýšili dostupnosť centrálnych informačných systémov.  

 Vybavenie u čební prezenta čnou technikou 
V budovách trnavských fakúlt TU a v Centre Adalbertinum bolo spolu vybavených 52 
vyučovacích miestností prezentačnou technikou (dataprojektor, plátno, notebook), čím boli 
výrazne skvalitnené  podmienky vyučovacieho procesu. 

 Rozšírenie po čtu prístupových bodov k internetu a univerzitným IS  
V roku 2010 pribudlo 5 nových počítačových učební na fakultách a v Centre Adalbertinum. Boli 
vytvorené podmienky (elektrická a dátová sieť) pre inštaláciu 29 voľne dostupných kioskov 
s terminálmi SunRay. 

 Budovanie moderného integrovaného informa čného systému 
Implementácia nových modulov MAIS 
� Kontrola štúdia, 
� Debata, 
� Zber prihlášok z Portálu VŠ, 
� História zmien a audit, 
� Komunikačné rozhranie so systémom EKP 

Systém jednotnej autentifikácie 
Na zjednudušenie a zjednotenie autentifikácie pre informačné systémy a služby prebehol 
proces výberu vhodného systému, v ktorom uspel systém Novell Identity Management. Bola 
spracovaná analýza nasadenia tohto systému v prostredí TU. 
Systém Evidencie závere čných prác 
V súlade s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č.14/2009 implementovala TU 
systém na evidenciu záverečných prác absolventov vo všetkých stupňoch štúdia. Zároveň bolo 
realizované synchronizačné prepojenie tohto systému so systémom MAIS a bol zabezpečený 
export záverečných prác do Centrálneho registra záverečných prác (CRZP) na posúdenie 
originality. Všetky záverečné práce absolventov TU a rigorózne práce v roku 2010 boli zaslané 
do CRZP, čo spolu predstavovalo vyše 3 000 záverečných prác. 

 Zefektívnenie služieb pre používate ľov 
Bol vytvorený a implementovaný webový formulár na zasielanie digitálnych fotografií pre 
zhotovenie preukazov novoprijatých študentov. Stredisko čipových kariet zaviedlo 
automatizovanú prolongáciu preukazov študentov, ktorí realizovali bezhotovostné úhrady 
svojich prolongačných známok. 
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      Graf č. 13 – Investície do IKT v období rokov 2006 - 2010 
V roku 2010 dosiahli investície do IKT 
najvyššiu úroveň od obnovenia činnosti TU 
v Trnave. Nasledujúci graf zobrazuje veľmi 
významný nárast finančných prostriedkov 
(až 27- násobný v porovnaní s rokom 
2010) vynaložených na modernizáciu in-
fraštruktúry IKT a informačných systémov 
univerzity. Rozhodujúcim faktorom uvede-
ného nárastu investícií bolo čerpanie fi-
nančných prostriedkov pridelených v rámci 
schválených projektov z EŠF. 
 

V oblasti vzťahov s okolím, medzinárodnej spolupráce a zahraničných vzťahov sa CIS podieľalo na 
dvoch významných aktivitách: 
(1) Medzinárodný projekt MasterClasses 2010, ktorý prostredníctvom videokonferenčného 

systému VRVS/EVO už po šiestykrát zapojil študentov fyziky (nielen z univerzity ale i zo 
stredných škôl) do zaujímavých vyhodnocovacích experimentov v oblasti fyziky elementárnych 
častíc. 

(2) Konferencia s medzinárodnou účasťou UNINFOS 2010, ktorá sa uskutočnila v dňoch 3.- 
4.novembra 2010 pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ing. Eugena 
Jurzycu. 
 

   
 
 

b) Univerzitná knižnica 

Knižni čný fond a služby používate ľom 
Stav knižničného fondu k 31.12.2009 predstavoval 72 282 knižničných jednotiek (ďalej len „k. j.“). 
V roku 2010 sa knižničný fond podarilo zvýšiť o 3 559 k. j., z čoho 1 420 bolo zaobstaraných 
kúpou, 2 062 získaných darom a 77 bolo získaných výmenou.   
Na základe novej metodiky k vypĺňaniu štatistických výkazov akademickej knižnice sa v roku 2010  
do evidencie darovaných k. j. nerátali záverečné a kvalifikačné práce. Ich ročný prírastok činil 
1221.  
Podobne ako v predchádzajúcom roku, aj v roku 2010 sa znížil počet titulov periodík. Používateľom 
bolo v študovni k dispozícií 238 titulov periodík (z toho 96 titulov zahraničných), čo je o 3 tituly 
menej ako v roku 2009.  
Z priestorových dôvodov sa dislokoval ďalší ročník záverečných prác do skladových priestorov. 

Výpoži čky, návštevnos ť 
Všetky štatistické údaje týkajúce sa služieb používateľom sa oproti roku 2009 zvýšili. Dôvodom 
bolo čiastočné uzatvorenie univerzitnej knižnice v roku 2009 v dôsledku rekonštrukčných prác. 
Čiastočné obmedzenie činnosti univerzitnej knižnice pocítili zamestnanci i používatelia aj v lete r. 
2010 v dôsledku rekonštrukcie elektroinštalácie. 
Celková databáza aktívnych používateľov k 31.12.2010 bola 3 713, čo je o 70 čitateľov viac ako 
v roku 2009. Výrazne však klesol počet registrovaných študentov a to na počet 1345, čo je o 1177 
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študentov menej ako v minulom roku. V roku 2010 sa prihlásilo 1 563 nových používateľov, čo je 
o 410 viac ako v roku 2009 a odhlásilo sa 807 používateľov. 
Výrazne vzrástol počet výpožičiek. V roku 2010 sa zrealizovalo 67 519 výpožičiek, čo je o 8 232 
výpožičiek viac  ako v roku 2009. 
Z toho bolo zrealizovaných 15 443 výpožičiek prezenčne (z toho 5 537 záverečných prác), čo je 
o 10 201 viac ako v roku 2009. Oproti roku 2009 sa zvýšila aj celková návštevnosť univerzitnej 
knižnice na počet 88 722 používateľov, čo je o 35 061 viac ako v roku 2009. 

Medziknižni čná výpoži čná služba  

Oproti minulému roku sa zvýšil aj počet výpožičiek z nášho knižničného fondu iným knižniciam – 
186, čo je o 90 výpožičiek viac ako v roku 2009. Z iných knižníc sa používateľom sprostredkovalo 
234 výpožičiek. 

Bibliografická registrácia publika čnej činnosti 
V roku 2010 bol úsek evidencie publikačnej činnosti personálne posilnený novou zamestnankyňou, 
čo sa prejavilo aj na kvantite zaevidovaných štatistických údajov. Do databázy evidencie 
publikačnej činnosti bolo zaevidovaných 3 431 nových záznamov, čo je o 832 záznamov viac ako 
v roku 2009, aktualizovaných bolo 4 936 záznamov, čo je o 833 záznamov viac ako v roku 2009, 
ohlasov bolo zaevidovaných 481, čo je o 181 viac ako v roku 2009. 
Napriek tomu, že povinnosťou autorov je vyhľadávať a dokladovať citácie, boli na  požiadanie 
autorov  vypracované 4  rešerše z citačných databáz Web of Science a Scopus. Taktiež sa robili 
výstupy z databázy najmä pre potreby habilitačného a inauguračného konania a iné potreby fakúlt. 
Evidencii publikačnej činnosti sa venuje mimoriadna pozornosť, pretože tieto údaje sú jednými 
z kritérií prideľovania dotácie z MŠ SR. Zároveň slúžia aj na prezentáciu univerzity vzhľadom na 
ich verejný prístup prostredníctvom online katalógu. 
Ako pomôcku publikujúcim autorom pripravili a vydali zamestnankyne univerzitnej knižnice 
informačný leták o evidencii publikačnej činnosti. 

Informa čná podpora 
V súlade s poslaním univerzitnej knižnice poskytovať informačnú podporu používateľom knižnice, 
ako aj všetkým zamestnancom Trnavskej univerzity poskytovaním primárnych aj sekundárnych 
informácií, poskytuje univerzitná knižnica bibliografické i faktografické informácie. V priebehu roka 
2010 poskytla 116 registrovaných bibliografických a faktografických informácií, bolo vypracovaných 
11 rešerší, vrátane rešerší z citačných databáz. 
Na svojej webovej stránke  univerzitná knižnica vytvára informačný portál, ktorý umožňuje vstup do 
súborného online katalógu, ktorý univerzitná knižnica buduje spoločne s knižnicou Právnickej 
fakulty a knižnicou katedry archeológie Filozofickej fakulty a zároveň aj do externých katalógov 
iných dôležitých knižníc. Súborný katalóg obsahuje cca 72 700 záznamov a je súčasťou knižnično-
informačného systému DaWinci.  
Na webovej stránke  univerzitnej knižnice zamestnanci aktuálne informujú svojich používateľov 
o pripravovaných podujatiach i zmenách v režime univerzitnej knižnice. 
Trnavská univerzita v Trnave  participuje prostredníctvom univerzitnej knižnice na Národnom 
informačnom systéme podpory výskumu a vývoja na Slovensku (NISPEZ), na základe ktorého má 
od roku 2009 prístup k nasledujúcim informačným zdrojom: ProQuest Central, Web of Knowledge 
(Current Contens Connect, Essential Science Indicators, Web of Science, Conference 
Proceedings), Scopus, Willey Interscience, SpringerLink, Knovel Library, Art Museum Image 
Gallery, Gale Virtual Reference Library: Art. Tento projekt je koordinovaný Centrom vedecko-
technických informácií a financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
Na základe predplatného pre univerzitnú knižnicu boli k dispozícií tieto databázy s garantovaným 
ročným prístupom: Ebrary Academic Complete, JSTOR. 
V spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej republiky sprostredkovala 
univerzitná knižnica svojim používateľom a akademickej verejnosti vyhľadávací portál pre vedu 
a výskum „Scientia.sk“ 
Okrem spomínaných databáz sú na webovej stránke univerzitnej knižnice, v sekcii Elektronické 
informačné zdroje, prístupné ďalšie užitočné databázy a služby a skúšobné prístupy na určité 
obdobie do platených databáz. Všetky elektronické informačné zdroje si používatelia môžu prezrieť 
v rámci univerzitnej informačnej siete na základe IP adries aj v študovni, kde je k dispozícií 18 
počítačových staníc s pripojením na internet. 
Univerzitná knižnica je gestorským pracoviskom pre umenovedné databázy Art Museum Image 
Gallery a Gale Virtual Reference Library: Art projektu NISPEZ. Pri tejto príležitosti bolo na pôde 
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Trnavskej univerzity zorganizované pracovné stretnutie kontaktných osôb slovenských vysokých 
škôl, využívajúcich tieto databázy. 
V súvislosti s kontinuálnym procesom informačného vzdelávania pokračovala univerzitná knižnica 
v organizovaní odborných seminárov, zameraných na prácu a lepšie využívanie elektronických 
informačných zdrojov v spolupráci s odbornými lektormi a s hodinami informačnej prípravy pre 
nových používateľov – študentov prvého ročníka, ale aj pre poslucháčov stredných škôl.  
Aj v tomto roku univerzitná knižnica podľa potreby metodicky usmerňovala knižnično-informačné 
pracoviská, integrované do univerzitného knižnično-informačného systému. 
Sú to: 
Knižnica Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, Fakultná knižnica Teologickej fakulty Trnavskej 
univerzity, Knižnica Katedry klasickej filológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, Knižnica 
Katedry klasickej archeológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, 
Knižnica Centra spirituality Východ  - Západ Michala Lacka v Košiciach. 
Zamestnankyne univerzitnej knižnice aktívne participovali na testovacích prácach modulu 
„Evidencia záverečných prác“ v zmysle napĺňania smernice o bibliografickej registrácií, kontrole 
originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných a kvalifikačných 
prác. 
 
Úsek informa čnej podpory projektov 
Tento úsek tvorí informačnú základňu, týkajúcu sa možnosti získavania mimodotačných 
prostriedkov. Priebežne informuje o výzvach, termínoch, stretnutiach, školeniach, workshopoch, 
mobilitných programoch a súťažiach. V roku 2010 bolo poskytnutých 18 faktografických informácií, 
týkajúcich sa informačnej podpory projektov v písomnej alebo ústnej podobe.  
 
Finan čné náklady na činnos ť univerzitnej knižnice 
Nákup knižničného fondu 38 530,- € 
Technická podpora 2 470,- € 
Spolu 41 000,- € 

Príjmy univerzitnej knižnice 7 473,- €  

 
Podujatia, pracovné stretnutia 
V snahe prispieť k šíreniu kultúrnych hodnôt a k propagácii knižnično-informačnej činnosti, 
pripravila univerzitná knižnica v spolupráci s rôznymi spolupracujúcimi subjektmi, okrem iných 
podujatí už v tejto správe spomenutých (časť II.), najmä k 375. výročiu založenia starobylej 
Universitas Tyrnaviensis, aj ďalšie podujatia: 

4. máj 
� Informačný seminár zameraný na prácu s umenovednými databázami 

Gale Virtual reference Library: Art 
Art Museum Image Gallery 
v spolupráci s Albertina icome Bratislava, s. r.,  

22. september   
� Exkurzia do významných knižníc v Brne v spolupráci s trnavskou pobočkou Spolku 

slovenských knihovníkov, 
10. – 11. november 
� Výstava publikácií zo zahraničných renomovaných vydavateľstiev „Svet odbornej literatúry 

a Trnavská univerzita“ v spolupráci s kníhkupectvom Malé centrum 
 
Univerzitná knižnica je členom Slovenskej asociácie knižníc, aktívne pracuje vo výbore trnavskej 
pobočky Spolku slovenských knihovníkov, v knižničnej rade Knižnice Nadácie otvorenej 
spoločnosti, v pracovnej skupine pre vecné spracovanie pri Slovenskej národnej knižnici v Martine. 
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XX..  RROOZZVVOOJJ    
 

 Po úspešnom spustení realizácie projektu s názvom „Podpora infraštruktúry Trnavskej 
univerzity v Trnave za ú čelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu“   v júli 2009, sme 
v roku 2010 pokračovali v postupnej realizácii a implementácii jednotlivých aktivít projektu, ktorými 
sú: 

• Stavebné práce na rekonštrukcii a modernizácii budovy Filozofickej fakulty TU – ktorej 
cieľom je zabezpečiť študentom a pedagógom FF TU kvalitné podmienky pre vzdelávací 
proces; 

• Optické prepojenie dátových a hlasových sietí medzi budovami Centrum Adalbertinum  a 
hlavným komunikačným uzlom na rektoráte TU – jej špecifickým cieľom je rozšírenie 
univerzitnej komunikačnej siete na zabezpečenie kvalitného vzdelávacieho a 
pedagogického procesu v nových výučbových priestoroch univerzity; 

• Inštalácia a konfigurácia hardvérových komponentov komunikačnej siete – kde efektívne 
zakomponovanie nových hardvérových komponentov má zabezpečiť  zvýšenie 
priepustnosti komunikačnej siete a  zabezpečenie spoľahlivej prevádzky komunikačných 
uzlov; 

• Implementácia dynamickej serverovej infraštruktúry  pre zavedenie virtualizačných 
technológií – prostredníctvom tejto aktivity sa vybudujú hardvérové podmienky v hlavnom 
komunikačnom uzle na centrálnu implementáciu virtualizačných technológií v prostredí TU; 

• Inštalácia nových tenkých klientov,  počítačov a  vybavenie učební prostriedkami IKT – 
pomôže vytvoriť kvalitnejšie podmienky pre študentov na voľný prístup k informačným 
zdrojom na Internete a k univerzitným informačným systémom; 

• Modernizácia a integrácia nástrojov informačno-komunikačných technológií a systémov – 
cieľom tejto aktivity je modernizácia nástrojov vyučovania a učenia sa, ich rozšírenie na 
celú univerzitu, zabezpečenie automatizovaných integračných rozhraní medzi aplikáciami 
informačno-komunikačných technológií a systémov, vytvorenie centrálneho  pedagogic-
kého a študijného portálu univerzity. 

Hlavným cieľom projektu  je zvýšenie kvality vzdelávania na Trnavskej univerzite prostredníctvom 
investícií do hmotnej infraštruktúry, čo sa nám už z väčšej časti podarilo, nakoľko projekt sa blíži 
k svojej  záverečnej fáze. Stavebná časť bola ukončená na jeseň roku 2010. Dňa 23.8.2010 
univerzita prevzala Kolaudačné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívanie stavby „Rekonštrukcia 
budovy Trnavskej univerzity“ v rozsahu: rekonštrukcia obvodového plášťa a fasády – I. etapa, 
s účelom užívania stavby: zlepšenie tepelnoizolačných vlastností a estetického vzhľadu objektu. 
V rámci IKT časti projektu, bola dodaná väčšina zariadenia, následne nainštalovaná a odovzdaná 
do užívania na jednotlivých miestach realizácie projektu (Filozofická fakulta, Fakulta zdravotníctva 
a sociálnej práce, Právnická fakulta, Pedagogická fakulta, Centrum Adalbertinum). 
Do konca roka 2010 bolo z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu 
(5 170 012,77 €) preinvestovaných približne 78%. 
 
Trnavská univerzita v Trnave sa ešte počas roku 2009 uchádzala o získanie nenávratného 
finančného príspevku v rámci niekoľkých výziev vyhlásených Ministerstvom školstva SR. Spoločne 
podala 8 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. V priebehu roku 2010 boli postupne podpísané 
zmluvy k  4 úspešným projektom. 
 

 Na začiatku mája 2010 bola podpísaná zmluva č. 038/2010/5.1/OPVaV medzi Trnavskou 
univerzitou v Trnave a Ministerstvom školstva SR v zastúpení Agentúrou Ministerstva školstva SR 
pre štrukturálne fondy EÚ pre projekt s názvom „Dokon čenie modernizácie infraštruktúry 
Trnavskej univerzity v Trnave pre zlepšenie podmien ok vzdelávacieho procesu“ . Celkové 
oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú 5 754 945,67 €. Tento projekt priamo 
nadväzuje na už skôr spomínaný projekt a dopĺňa ho. Jeho hlavným cieľom teda logicky je 
zvýšenie kvality vzdelávania na Trnavskej univerzite dokončením investícií hmotnej infraštruktúry 
a modernizácie informačno-komunikačných systémov. Dosiahnuť sa to má týmito aktivitami: 

• Rekonštrukcia obvodového plášťa a fasády Trnavskej univerzity – II. etapa – táto aktivita je 
realizovaná za účelom ďalšieho skvalitnenia podmienok, v ktorých bude môcť prebiehať 
vzdelávací proces v rámci Trnavskej univerzity, pričom predmetná aktivita sa týka 
ústrednej budovy univerzity, v ktorej je alokovaný rektorát a celý vyučovací proces 
Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity; 



 

 34 

• Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti univerzitnej siete a vybudovanie záložného dátového 
centra – univerzitná dátová sieť, serverová infraštruktúra pre informačné systémy a centrálne 
dátové úložisko sú strategickými infraštruktúrnymi komplexami. Sú fundamentálnymi prvkami 
moderného vzdelávacieho procesu, ktoré vyžadujú priebežnú modernizáciu, zvyšovanie 
bezpečnosti a dostupnosti pre oprávnených používateľov. Preto cieľom realizácie tejto aktivity 
je zlepšenie infraštruktúrnych podmienok vzdelávacieho procesu modernizáciou univerzitnej 
siete a vybudovaním záložného dátového centra; 

• Vybavenie učební, laboratórií a videokonferenčných miestností prostriedkami IKT- učebne 
a laboratóriá sú miestami bezprostredného vyučovacieho procesu. Zvýšenie úrovne 
a efektivity  vyučovania a učenia sa je podmienené ich kvalitným IKT vybavením. Jednou 
z moderných foriem výuky je technológia videokonferenčných prenosov a zdieľania 
vzdialených experimentov prostredníctvom internetu. Táto aktivita má za cieľ práve vybavenie 
učební, laboratórií a vybraných videokonferenčných centier komponentmi IKT za účelom 
zvýšenia kvality vzdelávacieho procesu; 

• Modernizácia a integrácia komponentov IKT a informačných systémov, implementácia 
virtuálnej učebne – cieľom aktivity je prostredníctvom zavedenia nových a modernizáciou 
existujúcich nástrojov na podporu pedagogických procesov na univerzite zabezpečiť efektívne 
využívanie IKT na všetkých úrovniach a pracoviskách, vzájomné prepojenie používaných 
informačných systémov na univerzite, ich integráciu s ostatnými aplikáciami, vrátane 
implementácie virtuálnej učebne a vzájomnú kompatibilitu. 

Poskytovateľ poskytne univerzite nenávratný finančný príspevok z ERDF a zo ŠR do výšky 
5 467 198,37 €, čo v percentuálnom vyjadrení  predstavuje 95 % z celkových oprávnených 
výdavkov na realizáciu aktivít projektu.  
Projekt sa úspešne realizuje od začiatku júla 2010, kedy sa podľa časového harmonogramu zahájili 
stavebné práce na rekonštrukcii obvodového plášťa a fasády TU, rekonštrukcii a uzatvorení átria 
a rekonštrukcii vstupnej rampy do garáže pre imobilných študentov. Súčasne prebiehajú práce aj 
na IKT časti projektu, ktorá podobne ako stavebná časť nadväzuje na aktivity predchádzajúceho 
projektu. 

Začiatkom apríla 2010 boli podpísané zvyšné tri zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku k projektom z operačného programu Vzdelávanie.  

 S realizáciou prvého projektu pod názvom „Rozvoj virtuálnej univerzity – Tvorba a inovácia 
študijných programov s využitím moderných foriem vz delávania“  začala Trnavská univerzita 
už o mesiac neskôr, teda začiatkom mája 2010. Cieľom projektu je zaviesť elektronické 
a kombinované vzdelávanie prostredníctvom informačných technológií na troch fakultách 
univerzity, konkrétne na Filozofickej fakulte, Pedagogickej fakulte a Fakulte zdravotníctva 
a sociálnej práce. Celková suma oprávnených výdavkov projektu bola schválená vo výške 
1 052 518,20€.  
 V rámci prvej aktivity č. 1.1, ktorou je vytvorenie podmienok pre zavedenie elektronického 
a kombinovaného vzdelávania na vysokej škole sa v prvých mesiacoch zakúpilo potrebné 
zariadenie, vybavenie a technika. Súčasne prebehlo i verejné obstarávanie na dodanie softvéru, 
potrebného k realizácii projektu. Dokumentácia k uvedenému obstarávaniu však bola zaslaná 
Agentúrou ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR na Úrad pre verejné obstarávanie. 
Ten obstarávanie zamietol, a preto musela byť uvedená súťaž zrušená. V súčasnosti sa podnikajú 
nevyhnutné kroky k realizácii nového verejného obstarávania.  
Aktivita 1.2 v podobe prípravy obsahu a pilotného testovania elektronického a kombinovaného 
vzdelávania na vysokej škole, ktorej začiatok bol pôvodne plánovaný na september 2010, priamo 
nadväzuje na aktivitu 1.1. Nenaplnením podmienok pre zavedenie elektronického vzdelávania však 
musel byť začiatok aktivity 1.2 posunutý na apríl 2011, čím došlo nielen k  posunu  jej ukončenia,  
ale aj k posunu ukončenia všetkých riadiacich a podporných aktivít na december 2013. 

 Projekt s názvom „Inovatívne formy vzdelávania v transformujúcom sa univerzitnom 
vzdelávaní“  je zameraný na skvalitnenie vzdelávania v podobe zavedenia výučby nových 
študijných programov nielen v slovenskom ale aj v anglickom  jazyku. Do projektu je zapojená 
Právnická fakulta, na ktorej vzniká nový študijný  odbor „Medzinárodné a európske právo“ 
a Filozofická fakulta, ktorá rozšíri svoju ponuku o dva študijné odbory „Medievalistika“ a „Kognitívne 
štúdiá“. Zavedenie nových študijných programov prechádza  v období od júna 2010 do mája 2013 
niekoľkými fázami tzv. aktivitami v nasledovnej podobe:  

• 1.1 Úvodná fáza prípravy nového študijného programu v anglickom jazyku Medzinárodné a 
európske právo 
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• 1.2 Tvorba študijných materiálov pre študijný program v anglickom jazyku Medzinárodné a 
európske právo 

• 1.3 Záverečná fáza prípravy nového študijného programu v anglickom jazyku Medziná-
rodné a európske právo 

• 1.4  Jazyková príprava učiteľov na Právnickej fakulte 
• 2.1 Úvodná fáza prípravy nového študijného programu v slovenskom a anglickom jazyku 

Kognitívne štúdiá 
• 2.2 Tvorba študijných materiálov pre študijný program v slovenskom a anglickom jazyku 

Kognitívne štúdiá 
• 2.3 Záverečná fáza prípravy nového študijného programu v slovenskom a anglickom 

jazyku Kognitívne štúdiá 
• 2.4 Úvodná fáza prípravy nového študijného programu Medievalistika 
• 2.5 Tvorba študijných materiálov pre študijný program Medievalistika 
• 2.6 Záverečná fáza prípravy nového študijného programu Medievalistika 
• 2.7 Jazyková príprava učiteľov na Filozofickej fakulte 

Realizácia projektu, ktorého celkové oprávnené výdavky  boli schválené vo výške 1 051 505,51 € 
je naplno rozbehnutá. Zakúpilo sa potrebné vybavenie, zariadenie, technika, literatúra. Riešitelia sa 
zúčastňujú pracovných ciest, vznikajú prvé anotácie a sylaby predmetov a začalo sa aj 
s realizáciou jazykových kurzov pre riešiteľov projektu.  

 V  auguste 2010 sa začalo s realizáciou projektu: „Zefektívnenie správy a riadenia univerzity 
s využitím moderných technológií “, v rámci ktorého je naplánovaná implementácia 
nasledovných aktivít:   

1.1 Vytvorenie podmienok pre skvalitnenie správy a riadenia univerzity pomocou inovatívnych 
technológií 

1.2 Pripraviť vedúcich pracovníkov univerzity pre využívanie nového systému správy a  
 manažmentu 

2.1  Podpora princípu kultúry kvality na Trnavskej univerzite implementáciou modelu CAF 

Ako samotný názov projektu napovedá, celá jeho realizácia má smerovať k zefektívneniu správy 
a riadenia univerzity. Konkrétne je jeho cieľom zaviesť informačný systém pre správu 
a manažment, ktorý zefektívni správu procesov, správu elektronických dokumentov, správu 
registratúry a správu elektronických formulárov. Zároveň sa snaží vytvoriť dlhodobo efektívnu 
prácu manažmentu VŠ so zavádzanými systémami pomocou kvalitnej e-learningovej príručky. 
Okrem toho projekt podporuje princíp kultúry kvality na TU implementáciou modelu CAF. Celkové 
výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 1 051 184,96€ a jeho ukončenie je 
naplánované na júl 2013. V súčasnosti sa projekt úspešne realizuje v podobe analýz dokumentov 
univerzity, ich typov,  vlastností, zaradenia a rozdelenia, spracovania, ukladaní a archivácie členmi 
expertného tímu, ktorí spolupracujú s pracovníkmi jednotlivých oddelení univerzity.  
 
 
XXII..  MMEEDDZZIINNÁÁRROODDNNÉÉ  AAKKTTIIVVIITTYY    
 
Hlavným cieľom v oblasti zahraničných vzťahov je budovanie medzinárodnej dimenzie 
vysokoškolského vzdelávania a výskumu prostredníctvom aktivít, ktoré sú definované v 
Dlhodobom zámere univerzity. Aktivity v oblasti medzinárodných vzťahov sa odvíjajú od existencie 
medzi univerzitných partnerských dohôd ako aj mobilitných programov a projektov spolupráce 
univerzít predovšetkým v rámci spoločného európskeho priestoru.  
Spolupráca so zahraničnými univerzitami a vedeckými inštitúciami predstavuje významný 
prostriedok internacionalizácie vzdelávania. Realizuje sa na základe dohôd v rámci priamej 
bilaterálnej spolupráce a medzinárodných dohôd. 
V rámci programu Erasmus   má univerzita podpísaných 80 platných bilaterálnych zmlúv 
uzavretých s 23 krajinami. 
V priebehu roku 2010  bolo podpísaných 15 nových zmlúv, hlavne s univerzitami v Poľsku 
a Turecku. Obnovené bilaterálne zmluvy boli rozšírené o novú aktivitu v rámci programu Erasmus 
a to mobilitu pracovníkov vysokých škôl za účelom školenia. Cieľom  tejto aktivity je umožniť 
účastníkom vzdelávať sa prostredníctvom prenosu poznatkov alebo know -how a získať praktické 
skúsenosti. Aktivity môžu byť rôzne: školenie, študijná návšteva, spoločná práca, pracovné 
skupiny, praktická príprava, krátke dočasné preloženie do partnerskej inštitúcie.  
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Univerzita má v súčasnosti uzatvorených 28 aktívnych medzinárodných dohôd, ktorých cieľom je 
rozvoj pedagogických, vedeckých a kultúrnych vzťahov zmluvných strán. Tieto dohody o spolupráci 
sa týkajú najmä výmeny informácii o akademických aktivitách, výmeny skúseností a poznatkov, 
výmeny výučbových materiálov, výmeny vedeckých a pedagogických pracovníkov, podpory 
vzájomnej spolupráce, na výskumných projektoch, spoločného organizovania seminárov 
a konferencií. 
Členstvo v medzinárodných organizáciách prináša možnosť získať cenné poznatky o trendoch vo 
vzdelávaní a vo výskume, nadväzovať a rozvíjať kontakty, prispievať k zvyšovaniu celkovej úrovne 
vysokoškolského vzdelávania, ako aj propagovať Trnavskú univerzitu v Trnave. Trnavská 
univerzita sa v roku 2010 aktívne zapájala do medzinárodného európskeho priestoru a členstvom 
v univerzitných asociáciách získavala informácie o aktivitách univerzít, porovnávala svoje 
smerovanie so smerovaním univerzít nielen v Európe, ale i na severoamerickom kontinente.  
V roku 2010 sa univerzita aktívne podieľala na medzinárodnej spolupráci pôsobením vo 
významných európskych a svetových organizáciách. Univerzita je dlhoročným členom týchto 
organizácií: 

- the European Academy 
- the European Academy for Science and Arts 
- the Danube Rector´s Conference ( DRC)  
- EAEC- (European Association of Erasmus Coordinators).  
 
Jednotlivé fakulty sa v roku 2010 aktívne podieľali na členstvách v medzinárodných organizáciách 
nasledovne: 
Pedagogická fakulta  - Medzinárodné združenie na podporu vzdelávania EDUKACIO, Akadémia 
pedagogických a sociálnych vied so sídlom v Moskve, Towarzystwo  Pedagogiki Filozoficznej, 
Poľsko, Lodž 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce  - ASPHER (Asociácia škôl verejného zdravotníctva 
v európskom regióne) 

Teologická fakulta  - Asociácie vyšších jezuitských študijných centier Európy a Libanonu( ASJEL) 
a je začlenená do medzinárodnej siete jezuitských centier SCRIBANI 

Právnická fakulta  - European Law Faculty Association (ELFA)  a International Law School 
Association (ILSA). 

Individuálni členovia z radov zamestnancov jednotlivých fakúlt TU aktívne pôsobia  v najrôznejších 
medzinárodných  organizáciách na postoch predsedov, podpredsedov, členov komisií, výborov, 
alebo ako radoví členovia. 

Oblasti počet % podiel 
filozofické 4 9,3 
pedagogické 20 46,5 
zdravotnícko-sociálne 13 30,3 
teologické  - - 
právnické 6 13,9 
 Spolu: 43 100 
 
 
XXIIII..  HHOOSSPPOODDÁÁRREENNIIEE    
 
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky poskytlo univerzite v roku 2010 v súlade s § 89 ods. 3. 
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov(ďalej len „zákon o vysokých školách“) dotáciu na základe „Zmluvy 
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky na rok 2010“ na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov z 
finančných prostriedkov podprogramu 07711, na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť 
z finančných prostriedkov podprogramu 07712, na rozvoj vysokej školy z finančných prostriedkov 
podprogramov 07713, a na sociálnu podporu študentov z finančných prostriedkov podprogramov 
07715. 
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Celkový objem dotácií na rok 2010 

Celkový objem dotácií univerzity na rok 2010 predstavoval 12 167 087 Eur. Dotácie na bežné 
výdavky boli poskytnuté univerzite vo výške 11 105 211 Eur a dotácie na kapitálové výdavky vo 
výške 1 061 876 Eur . 
 
Objem a štruktúra jednotlivých dotácií, ako aj ich vzťah k programovej štruktúre  
         

Dotácia / programová štruktúra 
Dotácia na 

bežné výdavky 
(v Eur) 

Dotácia na 
kapitálové výdavky 

(v Eur) 
Dotácia na uskuto čňovanie akreditovaných 
študijných programov 
z toho: 
- Podprogram 077 11  – Poskytovanie 
vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie 
prevádzky vysokých škôl 
 

 
9 113 744 

 
9 113 744 

 
1 023 878 

 
1 023 878 

 
 

Dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú 
činnos ť 
z toho: 
- Prvok 077 12 01  – Prevádzka a rozvoj infraštruktúry                
pre výskum a vývoj 
- Prvok 077 12 02  – Úlohy základného výskumu na 
vysokých školách iniciované riešiteľmi (grantová 
agentúra VEGA) 
- Prvok 077 12 05  – Úlohy výskumu a vývoja na 
vysokých školách pre rozvoj školstva (grantová 
agentúra KEGA) 
- Podprogram 06K 11  – Úlohy výskumu a vývoja 
podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja 

 
928 135 

 
627 914 

 
173 097 

 
 

88 374 
 
 

38 750 
 
 

 
37 998 

 
 
 

22 517 
 
 

15 481 
 
 

Dotácia na sociálnu podporu študentov 
z toho: 
- Prvok 077 15 01  – Sociálne štipendiá 
- Prvok 077 15 02  – Motivačné štipendiá 
- Prvok 077 15 03  – Podpora stravovania, ubytovania, 
športových kultúrnych aktivít študentov a pastoračných 
centier 
 

1 063 332 
 

685 895 
250 100 
127 337 

 

 

 
Za rok 2010 dosiahla univerzita kladný hospodársky výsledok vo výške 616 116 Eur, z toho zisk 
z hlavnej činnosti predstavoval sumu 557 261 Eur a z podnikateľskej činnosti sumu 58 855 Eur. 
Základným a najväčším zdrojom príjmov za rok 2010 boli dotácie zo štátneho rozpočtu,  príjmy zo 
školného a ostatných poplatkov za štúdium. 

V rámci svojich možností uskutočňuje univerzita aj podnikateľskú činnosť. V roku 2010 dosiahla 
pozitívny vývoj v zabezpečovaní podnikateľskej činnosti. Hospodársky výsledok z podnikateľskej 
činnosti bol v roku 2010 o 30 644 Eur vyšší oproti roku 2009, čo predstavuje zvýšenie zisku 
o 108,6 %. Výnosy oproti roku 2009 vzrástli o 68 226 Eur, čo predstavuje zvýšenie o 42,2 %.  
Hlavným zdrojom príjmov z podnikateľskej  činnosti bolo organizovanie rôznych kurzov mimo 
hlavného vyučovacieho procesu a tiež príjem z ďalšieho vzdelávania, príjem z nájomného 
nebytových priestorov, služieb študentskej jedálne, zabezpečovania archeologického výskumu 
a pod. 
Výnosy univerzity z hlavnej činnosti, vrátane študentskej jedálne predstavovali v roku 2010  83,91 
% z dotácie a 16,09 % z iných zdrojov. Výnosy univerzity z hlavnej činnosti, bez študentskej 
jedálne predstavovali v roku 2010  85,36 % z dotácie a 14,64 % z iných zdrojov. 
 

 

 



 

 38 

 

Činnos ť 

Náklady Hlavná 
nezdaňovaná 

Podnikate ľská 
zdaňovaná Spolu 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Spotreba materiálu a predaný tovar 1 359 152 61 247 1 420 399 731 312 
Spotreba energie 211 795 5 488 217 283 238 731 
Opravy a udržiavanie 61 782 1 619 63 401 55 022 
Cestovné 147 277 1 630 1 48 907 106 686 
Náklady na reprezentáciu 10 595 106 10 701 10 401 
Ostatné služby 860 597 8 319 868 916 635 088 
Mzdové náklady 6 721 347 60 353 6 781 700 6 126 602 
Sociálne poistenie a ostatné sociálne 
náklady 2 337 759 15 791 2 353 550 2 095 959 
Priame dane a poplatky, pokuty a penále 9 739 732 10 471 11 654 
Odpis nevymožiteľnej pohľadávky 0 8 8 0 
Kurzové straty 1 472 0 1 472 1 496 
Iné ostatné náklady 1 475 609 190 1 475 799 1 342 305 
Odpisy dlhodobého nehmotného 
a hmotného majetku 1 062 312 3 000 1 065 312 785 815 
Tvorba zákonných opravných položiek 0  995 693 86 
Tvorba fondov 995 693   966 578 
Účtovná trieda 5 15 255 129  158 483 15 413 612 13 107 735 
     
     

Činnos ť 

Výnosy Hlavná 
nezdaňovaná 

Podnikate ľská 
zdaňovaná Spolu 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Tržby za vlastné výrobky a tovar  72 578 72 578 58 786 

Tržby z predaja služieb 475 778 105 544 581 322 399 323 

Aktivácia vnútroorganizačných služieb    0 

Úroky 13 86 99 161 

Iné ostatné výnosy 1 717 431 21 294 1 738 725 1 817 255 

Tržby z predaja dlhodobého  majetku    0 

Výnosy z prenájmu majetku  30 419 30 419 12 714 

Prijaté príspevky od iných organizácií    0 

Výnosy z použitia fondov 350 247  350 247 52 218 

Dotácie na prevádzku 13 268 923  13 268 923 11 744 885 

Účtovná trieda 6  1 5812 392  229 921 16 042 313 14 085 342 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 557 263 71 438 628 701 977 607 

Daň z príjmov 2 12 582 12 585 6 737 

Výsledok hospodárenia po zdanení 557 261  58 856 616 116 970 870 
 
 
Podrobnejšie sú výsledky hospodárenia komentované vo výročnej správe o hospodárení univerzity  
za rok 2010, ktorá je vypracovaná v zmysle ustanovení § 20 ods. 1 písm. b) a ods. 3 zákona o 
vysokých školách a Opatrenia MF SR z 28.11.2007 č. MF/25682/2007-74 v znení ostatných zmien 
a doplnkov, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na 
zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania. 
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XXIIIIII..  SSYYSSTTÉÉMM  KKVVAALLIITTYY  
 
V rámci dokumentu „Kľúčové prioritné oblasti a ciele TU“  bol definovaný konkrétny cieľ zameraný 
na zavedenie systému proaktívneho riadenia kvality všetkých činností na univerzite. 
Kvalita sa programovo stala základným princípom na univerzite. Všetky činnosti a rozhodnutia na 
úrovni univerzity, ako aj fakúlt, sa postupne podriadili požiadavkám kritérií kvality, vyjadrenými 
prostredníctvom výstupov tvorivej činnosti, kvality študijných programov a absolventov, 
poskytovania služieb, či iných serduktov. Zmysel a význam tohto cieľa spočíva v systéme 
proaktívneho riadenia kvality t. j. zabezpečovanie kvality nie náhodným či dokonca náhodilým 
spôsobom, ale premyslene s vopred definovanými efektmi.  

Ako prvý krok na ceste ku komplexnému riadeniu kvality bola na univerzite vypracovaná „Stratégia 
zabezpečovania a zvyšovania kvality na TU v Trnave na obdobie rokov 2008-2010“, na základe 
ktorej bola následne zriadená Komisia pre zabezpečovanie a zvyšovanie kvality TU (KZaZK). 

Vzhľadom na dosiahnuté veľmi dobré výsledky v súvislosti s implementáciou systému hodnotenia 
kvality CAF, navrhli hodnotitelia univerzite zapojenie sa do súťaže O národnú cenu kvality. 
Súčasťou súťaže O národnú cenu kvality za rok 2010 bolo vypracovanie samohodnotiacej správy 
(30. apríl 2010) a priame hodnotenie na pôde univerzity (24. august 2010), na základe ktorých 
postúpila Trnavská univerzita do finále súťaže a získala certifikát kvality, ktorý za účasti prezidenta 
prevzal 8. novembra 2010 rektor univerzity. 

V rámci zlepšovania kvality na univerzite sa zamestnanci v roku 2010 už po tretíkrát mohli formou 
dotazníka vyjadriť k riadeniu na všetkých úrovniach. V roku 2010 boli zriadené schránky 
pripomienok a námetov, ktoré sa riešili najskôr na úrovni fakúlt s referovaním na kolégiu rektora 
TU. Po druhýkrát sa uskutočnil prieskum spokojnosti študentov, ktorí na jednotlivých fakultách 
vystihli problémy, typické pre jednotlivé súčasti univerzity. Aj týmito podnetmi sa zaoberalo vedenie 
TU na kolégiu rektora.  

Pre ďalší rozvoj riadenia kvality bol na univerzite spracovaný projekt na financovane z fondov EÚ 
(ES), ktorý získal podporu vo výške 998 625,71.€ so začiatkom realizácie v septembri 2010. 

K výraznému pokroku prišlo i pri finančnom riadení univerzity, keď sa podarilo splniť strategický 
cieľ zvýšenia podielu tvorby vlastných zdrojov univerzity na viac ako štvrtinu všetkých zdrojov, čím 
sa podarilo zvýšiť nezávislosť univerzity na štátnej dotácii. 

Za posledných päť rokov, od roku 2006 univerzita  výrazne zvýšila podiel mimodotačných zdrojov 
univerzity, dosiahla pozitívny trend ich vývoja a v roku 2010 prekročila plánovaný 25%-ný podiel 
mimodotačných zdrojov na celkových zdrojoch univerzity.   

Graf č.14   Vývoj podielu mimodotačných zdrojov na  celkových zdrojoch univerzity za obdobie 2006 – 2010 
 

Na zabezpečenie splnenia tohto cieľa bol 
prijatý a realizovaný nasledovný komplex 
opatrení: 
• Negociácia a schválenie pravidiel prideľo-

vania zdrojov súčastiam univerzity, 
zohľadňujúce metodiku MŠVVaŠ SR pre 
rozpis dotácií VVŠ; 

• Schválenie a uplatňovanie Pravidiel hos- 
   podárenia univerzity 
• Zavedenie hodnotenia plnenia výstupov 

univerzity a súčastí, ktoré podmieňujú 
priaznivejší rozpis dotačných prostriedkov 

pre univerzitu; 
• Zavedenie hodnotenia manažérov súčastí za plnenie vecných a finančných cieľov, za dosiahnuté 

výsledky v hospodárení a riadení finančných zdrojov súčastí; 
• Podanie a úspešné získanie projektov financovaných z európskych štrukturálnych fondov (EŠF); 
• Etablovanie ďalšieho vzdelávania prostredníctvom CĎV,  
• Zakomponovanie opatrení prijatých na základe sledovania základných finančných ukazovateľov 

s cieľom zvýšiť výkonnosť univerzity do ročných plánov úloh príslušných funkčných oblastí. 
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  Graf č. 15   Vývoj mimodotačných zdrojov univerzity za obdobie 2006 – 2010  
Vychádzajúc z vyššie uvedeného 
komplexu opatrení, ktorý je v súlade 
so zámerom univerzity zvýšiť 
dynamiku tvorby zdrojov sa univerzita 
zamerala na získanie mimodotačných 
zdrojov prostredníctvom podania 
projektov s cieľom získať finančné 
zdroje z EŠF. V súčasnosti má uni-
verzita zmluvne dohodnuté 
poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku na realizáciu 2 infraštruk-
túrnych projektov a 3 vzdelávacích 

projektov v celkovej výške 13 476 684 Eur. 
V nadväznosti na vytvorenie tohto špecifického zdroja financovania univerzity sa v rámci rozpočtu 
univerzity na rok 2010 samostatne koordinovala tvorba a čerpanie finančných zdrojov potrebných 
na realizáciu projektov a to prostredníctvom zriadeného fakultatívneho fondu rozvoja univerzity. 
Finančné zdroje sa sledovali podľa projektov a rokov realizácie príslušného projektu, pričom sa 
samostatne sledovali celkové náklady na realizáciu projektu, oprávnené výdavky projektu, výška 
žiadaného príspevku, vlastné zdroje, plánované neoprávnené výdavky a vynútené výdavky. 

Stabilizácia tvorby zdrojov, definovanie pravidiel hospodárenia a väčšia orientácia na výsledky 
práce súčastí podmienili dosiahnuté výsledky v oblasti hospodárenia univerzity. Finančné zdravie 
univerzity dokladujú aj  rozbory hospodárenia univerzity za predchádzajúce roky, z ktorých vyplýva, 
že univerzita patrí medzi stabilné univerzity  s trvale dosahovaným kladným  výsledkom 
hospodárenia. 

Graf č.16 Výsledky hospodárenia za obdobie 2006 – 2010  
Výsledky hospodárenia za rok 2010 opäť 
potvrdzujú správne orientované stratégie a 
aktivity univerzity, postupne napĺňané od 
roku 2007. Vzhľadom na ich zakomponova-
nie aj do dlhodobého zámeru TU na roky 
2009 až 2014, v oblasti hospodárenia univer-
zity sa v budúcnosti dá predpokladať dodrža-
nie doterajšieho trendu uplatňovania proak-
tívneho riadenia požadovaných procesov so 
stanovením efektívnych výstupov napo-
stupné dosahovanie prosperity univerzity. 
Dôležitým motívom zefektívňovania práce 
a orientácie na výsledky bolo zavedenie systému odmeňovania tvorivých zamestnancov na zá-
klade výsledkov práce na viacerých fakultách. Vzhľadom na fakt, že kritériá hodnotenia sú známe 
vopred, znížila sa subjektivita a stochastickosť v odmeňovaní tvorivých pracovníkov, pričom lepšie 
výsledky univerzity ako celku prispeli k získaniu väčšej dotácie z ministerstva školstva a tým aj 
k možnosti rastu priemerných miezd. 
Mzdové prostriedky vyplatené zo všetkých zdrojov boli v roku 2010 o 547 815  Eur, t.j. o 9,80% 
vyššie oproti roku 2009, z toho mzdové prostriedky vyplatené z dotácií boli  vyššie o 98 696 Eur, t.j. 
o 1,83 %. 

Graf č.17 - Ročný objem miezd zo všetkých zdrojov za roky 2006 – 2010  
Odrazom dobrého hospodárenia univerzity 
je i zvýšenie priemernej mzdy zamestnan-
cov univerzity z 806 Eur v roku 2006 na 
893 Eur v roku 2010. Priemerná mzda 
učiteľov sa zvýšila za posledné štyri roky 
o 127 Eur. Na základe zhodnotenia vývoja 
miezd možno konštatovať pozitívny trend. 
Za ostatné štyri roky rástla priemerná 
mzda zamestnancov, ešte rýchlejšie rástla 
priemerná mzda učiteľov, ako i celkový 
objem finančných prostriedkov vyplate-
ných na mzdy. 
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Graf č.18 – Priemerné mzdy s odmenami zo všetkých zdrojov (v eur) 
 Trend pozitívneho vývoja sledova-
ných kategórií potvrdil aj ich 
dosiahnutý stav v roku 2010. Zvýšil 
sa objem vyplatených mzdových 
prostriedkov a taktiež priemerná 
mzda zamestnanca univerzity. Rast 
priemernej mzdy vzhľadom na zvý-
šený objem mzdových prostriedkov 
ovplyvnil nárast počtu zamestnan-
cov oproti roku 2009 o 36 osôb 
(najväčší nárast bol v kategórii 
vysokoškolskí učitelia, kde bol ná-
rast 34 osôb). Prijatie vysokoškol-

ských učiteľov bolo podmienené realizáciou opatrení s dlhodobým efektom, ktoré schválilo vedenie 
univerzity a vedenia fakúlt a boli zamerané na skvalitnenie kvalifikačnej štruktúry pedagogických 
zamestnancov a zabezpečenie garantov a spolugarantov pre jednotlivé študijné programy 
v súvislosti s akreditáciou príslušných študijných programov. Prvé efekty sa prejavili vo výraznom 
posilnení kategórie vysokoškolských učiteľov s vedeckou hodnosťou (nárast evidenčného počtu 
o 56,45 osôb oproti predchádzajúcemu roku). Celkový výsledok týchto opatrení sa prejavil 
v odporúčaní Akreditačnej komisie zaradiť Trnavskú univerzitu medzi univerzitné vysoké školy.   
Univerzita aj v roku 2010 uplatnila vo vlastnej rozpočtovej praxi overený  postup  plánovania 
zdrojov financovania, prideľovania zdrojov súčastiam univerzity, tvorby rozpočtu ako finančného 
plánu univerzity a tvorby finančných fondov univerzity, čím docielila včasné a kvalifikované 
zostavenie rozpočtu univerzity i jej súčastí.  
 Súčasťou prípravy finančného plánu (rozpočtu) univerzity bol výber cieľov a priorít, ktoré univerzita 
schválila realizovať v roku 2010, zohľadňujúc pritom existujúce vonkajšie podmienky a urgentnosť 
potreby ich realizácie. Súčasťou týchto aktivít bolo aj posudzovanie nárokov na zdroje univerzity 
(finančné, ľudské a pod.) 
Uplatnením tohto postupu bol pripravený plán úloh univerzity na rok 2010 (akčný plán TU), ktorý 
obsahoval rozhodujúce úlohy a aktivity vo všetkých oblastiach činnosti univerzity. Tieto úlohy 
a činnosti boli ďalej podrobne špecifikované v akčných plánoch jednotlivých členov univerzitného 
manažmentu, súčastí alebo špecifických oblastí, ktoré definovali zoznam činností a aktivít, termín 
ich realizácie, zodpovednosť za ich realizáciu a potrebné zdroje. Po skončení roka bolo plnenie 
cieľov a úloh vyhodnotené po finančnej i vecnej stránke. 
Pri príprave rozpočtu univerzity v záujme získania reálnych vstupov a dosiahnutia transparentného 
postupu, vedenie univerzity opäť použilo individuálny prístup prerokovania návrhov čiastkových 
rozpočtov s vedúcimi manažérmi príslušných súčastí univerzity a podpory schvaľovacieho procesu 
účasťou na zasadnutiach akademických senátov fakúlt. 
Tento postup umožnil priame zapojenie manažmentu súčastí univerzity  do finančných  procesov 
univerzity a výsledky hospodárenia univerzity za rok 2010 prezentované plnením rozpočtu 
prostredníctvom  jednotlivých výstupov a zostáv v hodnotiacej a tabuľkovej časti tejto správy 
potvrdzujú transparentnosť zostavenia rozpočtu na rok 2010. 
 
Vedecká rada univerzity v zmysle § 12 ods. 1, písm. b) zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, hodnotila úroveň 
Trnavskej univerzity vo vzdelávacej činnosti, ako aj jej úroveň v oblasti vedy, umenia a ďalšej 
tvorivej činnosti. Na zasadnutí vedeckej rady univerzity dňa 29.3.2011 prijala tieto uznesenia: 
 
UZNESENIE č. 4 – VR TU 1/2011 
Vedecká rada Trnavskej univerzity prerokovala na svojom zasadnutí vzdelávaciu činnosť univerzity 
za rok 2010 a konštatuje, že jej úroveň má pozitívny stúpajúci trend.  

UZNESENIE č. 5 – VR TU 1/2011 
Vedecká rada Trnavskej univerzity prerokovala na svojom zasadnutí činnosť výskumu, umenia 
a ďalšej tvorivej činnosti za rok 2010 a konštatuje, že jej úroveň zaznamenala v rozhodujúcich 
ukazovateľoch pozitívny trend. 
 
Výročná správa Trnavskej univerzity v Trnave bola schválená akadamickým senátom univerzity na 
zasadnutí dňa 14. apríla 2011. 
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XXIIVV..  KKOONNTTAAKKTTNNÉÉ  ÚÚDDAAJJEE  
 
 Trnavská univerzita v Trnave  
Hornopotočná 23  
918 43  Trnava  

IČO: 31825249  
DIČ: 2021177202  

Tel.: +421-033-5939111 (vrátnica)  
Tel.: +421-033-5939203 (kancelária rektora)  
Fax: +421-033-5511129  
URL: http: //www.truni.sk/  
e-mail: rektor@truni.sk  
  

Kontakt na poskytnutie doplňujúcich/vysvetľujúcich informácií: 

prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD., prorektor pre starostlivosť o zamestnancov, rozvoj a edičnú 
činnosť 

Tel.: +421-033-5939214 

e-mail: mkatunin@truni.sk 
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Príloha č. 1 
 

Prehľad vnútorných predpisov vydaných v roku 2010 
 

1. Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 4/2009, ktorou sa ustanovuje štatút 
grantového fondu – dodatok č. 1 

2. Dodatok č. 1 k Vyhláške rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 7/2009 o výške školného 
a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 
2010/2011 

3. Dodatok č. 2 k Vyhláške rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 7/2009 o výške školného 
a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 
2010/2011 

4. Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 4/2010 o ubytovaní študentov Trnavskej 
univerzity v akademickom roku 2010/2011 

5. Doplnok č. 1/2010 ku Kolektívnej zmluve na roky 2009 – 2010 

6. Doplnok č. 2/2010 ku Kolektívnej zmluve na roky 2009 – 2010 

7. Dodatok č. 3 k Vyhláške rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 7/2009 o výške školného 
a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 
2010/2011 

8. Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 8/2010 o vybavovaní sťažností,  podaných 
v pôsobnosti Trnavskej univerzity 

9. Zásady a postup pri udeľovaní titulu „Doctor honoris causa“ na Trnavskej univerzite v Trnave 

10. Smernica rektora TU č. 10/2010 na zistenie bezpečnosti staveniska na TU v Trnave 

11. Smernica rektora TU č. 11/2010 na zistenie bezpečnosti technických zariadení na TU v Trnave 

12. Smernica rektora TU č. 12/2010 na zistenie bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na 
pracoviskách TU v Trnave 

13. Smernica rektora TU č. 13/2010 o hlásení, evidencii a registrácii pracovných úrazov, iných 
úrazov, chorôb z povolania, nebezpečných udalostí a závažných priemyselných havárií na TU 
v Trnave 

14. Smernica rektora TU č. 14/2010 o ochrane nefajčiarov na pracoviskách TU v Trnave 

15. Smernica rektora TU č. 15/2010 o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov 
na TU v Trnave 

16. Smernica rektora TU č. 16/2010 o postupe pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku 
poškodenia zdravia na TU v Trnave 

17. Smernica rektora TU č. 17/2010 o výkone kontroly používania alkoholických nápojov, 
omamných látok a psychotropných látok na TU v Trnave 

18. Smernica rektora TU č. 18/2010 o výkone oboznamovania zamestnancov v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci na TU v Trnave 

19. Smernica rektora TU č. 19/2010 o zakázaných prácach a pracoviskách na TU v Trnave 

20. Požiarny štatút TU v Trnave 

21. Dodatok č. 1 k smernici rektora TU č. 4/2008 o výkone lekárskych preventívnych prehliadok na 
TU v Trnave 

22. Dodatok č. 1 k smernici rektora TU č. 5/2008 na zaistenie bezpečnosti technických zariadení 
elektrických a protipožiarnej bezpečnosti elektrických zariadení a zariadení na ochranu pred 
účinkami atmosférickej elektriny na TU v Trnave 

23. Vyhláška  rektora TU v Trnave č.23/2010 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom 
na TU v Trnave na akademický rok 2011/2012 

24. Smernica rektora TU  č. 24/2010 o zásadách verejného obstarávania na TU v Trnave 

 

 


