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I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE  

Názov vysokej školy:  Trnavská univerzita v Trnave 
Začlenenie vysokej školy:   univerzitná vysoká škola 
Typ vysokej školy:   verejná vysoká škola 

POSLANIE 

Poslaním Trnavskej univerzity je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch 
štúdia v rámci akreditovaných študijných programov, zabezpečovať ďalšie vzdelávanie, vykonávať 
vedecké bádanie, základný a aplikovaný výskum a umeleckú činnosť a zabezpečovať v tejto súvislosti 
vlastnú edičnú a vydavateľskú činnosť. 

Trnavská univerzita je nielen vzdelávacou, ale aj výchovnou inštitúciou. Jej činnosť výrazne 
ovplyvňuje osobnostný rast mladých ľudí. Tým výrazne zasahuje do charakteru slovenskej spoločnosti 
a pripravuje budúcu podobu jej vývoja. 

Trnavská univerzita predstavuje koncentráciu zdrojov vedy a vzdelania, ale aj profesionálnej 
odbornosti ľudí, opierajúcej sa o tradičné hodnoty, čím je dôležitým činiteľom rozvoja a centrom 
pozdvihnutia kultúrneho, politického, ekonomického a spoločenského života v meste Trnava a na 
území jej regiónu. Jej vplyv nie je totožný s jej sídlom a rozširuje sa na územie celého Slovenska aj na 
Európu. Jej poslanie sa napĺňa najmä v rámcoch cielenej medzinárodnej, cezhraničnej a regionálnej 
spolupráce a spolupráce v rámci Európskej únie. 

Trnavská univerzita je napokon významne reprezentujúcou a vplyvnou inštitúciou doma i v zahraničí. 
Poskytuje nezaujatý priestor pre slobodný dialóg a je účinným nástrojom na ochranu a podporu 
porozumenia a súdržnosti na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni, ako aj v rôznych 
oblastiach života a vedných odboroch. 

VEDENIE TRNAVSKEJ UNIVERZITY 

Rektor:   
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., funkčné obdobie prvé, dátum vymenovania za rektora 22.8.2011 
s nástupom do funkcie 22.8.2011 

Prorektori: 
doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov, funkčné 
obdobie prvé, dátum vymenovania 6.10.2011 
prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD., prorektor pre vonkajšie vzťahy a spoluprácu, funkčné obdobie 
druhé, dátum vymenovania: 6.10.2011 
doc. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD., mim. prof., prorektorka pre rozvoj, funkčné obdobie prvé, 
dátum vymenovania: 6.10.2011 
prof. RNDr. Ladislav Csontos SJ, PhD., prorektor pre vedu, výskum a umeleckú činnosť, funkčné 
obdobie prvé, dátum vymenovania: 6.10.2011 
Kvestor:  
Ing. Milan Hornáček – od 23.4.2012 

AKADEMICKÝ SENÁT TRNAVSKEJ UNIVERZITY 

Predseda:  
▪ prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., 3. funkčné obdobie, začiatok funkcie 24.5.2007 (3. funkčné 

obdobie od 1.12.2012), Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, zamestnanecká časť. 

Predsedníctvo: 
▪ prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., 3. funkčné obdobie, začiatok funkcie 24. 5. 2007 (3. funkčné 

obdobie od 1.12.2012), Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, zamestnanecká časť. 
▪ doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., 2. funkčné obdobie, začiatok funkcie 1.12.2008 (2. funkčné obdobie 

od 1.12.2012), zamestnanecká časť. 
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▪ Mgr. Jana Bronerská, 1. funkčné obdobie, začiatok funkcie 1.12.2012, študentská časť. 
▪ PaedDr. Milan Pokorný, PhD., 3. funkčné obdobie, začiatok funkcie 1.12.2005  (3. funkčné obdobie 

od 1.12.2012), zamestnanecká časť. 
▪ prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD., 1.funkčné obdobie, začiatok funkcie  1.12. 2012, 

zamestnanecká časť. 
▪ PhDr. Pavol Krištof, PhD., 1. funkčné obdobie, začiatok funkcie 1.12.2012, zamestnanecká časť. 
▪ PhDr. Marián Manák, PhD., 2. funkčné obdobie, začiatok funkcie 1.12.2008, (2. funkčné obdobie od 

1.12.2012), zamestnanecká časť. 

Členovia Akademického senátu: 

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave  

▪ doc. PhDr. Vladimír Rábik, PhD., 2. funkčné obdobie, začiatok funkcie 1.12.2008 (2. funkčné 
obdobie od 1.12.2012), zamestnanecká časť. 

▪ PhDr. Peter Rusnák, PhD., 2. funkčné obdobie, začiatok funkcie 1.12.2008 (2. funkčné obdobie od 
1.12.2012), zamestnanecká časť. 

▪ doc. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD., 2. funkčné obdobie, začiatok funkcie 1.12.2008 (2. funkčné 
obdobie od  1.12.2012), zamestnanecká časť. 

▪ Mgr. Michal Zvarík, PhD., 1. funkčné obdobie, začiatok funkcie 18.11.2011, (1. funkčné obdobie od 
1.12.2008 – 30. 11. 2012), zamestnanecká časť  

▪ PhDr. Pavol Krištof, PhD., 1. funkčné obdobie, začiatok funkcie 1.12.2012, zamestnanecká časť, 
člen predsedníctva. 

▪ doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD., 1. funkčné obdobie, začiatok funkcie 1.12.2012, zamestnanecká časť. 
▪ Martin Šlachta, 1. funkčné obdobie, začiatok funkcie 1.12.2012, študentská časť. 
▪ Matúš Lukačovič, 1. funkčné obdobie, začiatok funkcie 1.12.2012, študentská časť. 
▪ Bc. František Ivanič, 1. funkčné obdobie, začiatok funkcie 1.12.2012, študentská časť. 

 
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 

▪ doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., 3. funkčné obdobie, začiatok funkcie 1.12.2005 (3. funkčné obdobie 
od 1.12.2012), zamestnanecká časť. 

▪ PaedDr. Milan Pokorný, PhD., 3. funkčné obdobie, začiatok funkcie 1.12.2005 (3. funkčné obdobie 
od 1.12.2012), zamestnanecká časť, člen predsedníctva. 

▪ prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc., 3. funkčné obdobie, začiatok funkcie 1.12.2005 (3. funkčné obdobie 
od 1.12.2012), zamestnanecká časť. 

▪ PaedDr. Viera Lagerová, PhD., 1. funkčné obdobie, začiatok funkcie 1.12.2012, zamestnanecká 
časť. 

▪ Mgr. Peter Lenčo, PhD., 1. funkčné obdobie, začiatok funkcie 1.12.2012, zamestnanecká časť. 
▪ Oliver Selecký, 2. funkčné obdobie, začiatok funkcie 5.11.2010, (2. funkčné obdobie od 1. 12. 2012), 

študentská časť. 
▪ Mgr. Jana Bronerská, 1. funkčné obdobie, začiatok funkcie 1.12.2012, študentská časť, členka 

predsedníctva. 
▪ Mgr. Soňa Štefániková, 1. funkčné obdobie, začiatok funkcie 1.12.2012, študentská časť. 
 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave 

▪ prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc., 3. funkčné obdobie, začiatok funkcie 1.12.2005 (3. funkčné 
obdobie od 1.12.2012),  zamestnanecká časť. 

▪ doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., 2. funkčné obdobie, začiatok funkcie 1. 12. 2008 (2. funkčné obdobie 
od 1.12.2012), zamestnanecká časť, člen predsedníctva. 

▪ PhDr. Eva Nemčovská,, PhD., 1. funkčné obdobie, začiatok funkcie 1.12.2012, zamestnanecká časť. 
▪ prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., 3. funkčné obdobie, začiatok funkcie  9.10.2008 (3. funkčné 

obdobie od 1.12.2012), ukončené členstvo ku dňu 1.1.2013, zamestnanecká časť. 
▪ doc. PhDr. Ľudmila Matulníková, PhD., 1. funkčné obdobie, začiatok funkcie 1.12.2012, ukončené 

členstvo ku dňu 1.9.2013, zamestnanecká časť. 
▪ PhDr. Kristína Grendová, PhD., 1. funkčné obdobie, začiatok funkcie 8.3.2013, zamestnanecká časť. 
▪ RNDr. Bc. Alžbeta Benedikovičová, PhD., 1. funkčné obdobie, začiatok funkcie 19.10.2013,  

zamestnanecká časť. 
▪ Mgr. Miroslav Švaro, 1. funkčné obdobie, začiatok funkcie 1.12.2012, študentská časť. 
▪ Vladimír Lazový, 1. funkčné obdobie, začiatok funkcie 21.2.2013, študentská časť. 
▪ Alica Štiglicová, 1. funkčné obdobie, začiatok funkcie 21.2.2013, študentská časť. 
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Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 

▪ prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., 3. funkčné obdobie, začiatok funkcie 24.5.2007 (3. funkčné 
obdobie od 1.12.2013 ), Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, zamestnanecká časť. 

▪ JUDr. Peter Varga, 2. funkčné obdobie, začiatok funkcie 1.12.2008 (2. funkčné obdobie od 
2.3.2013), zamestnanecká časť. 

▪ prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc., 1. funkčné obdobie, začiatok funkcie 2.3.2013, zamestnanecká 
časť. 

▪ doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD., 1. funkčné obdobie, začiatok funkcie 2.3.2013, zamestnanecká 
časť. 

▪ JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., 1. funkčné obdobie, začiatok funkcie 2.3.2013, zamestnanecká časť. 
▪ JUDr. Ľubica Dilongová, 1. funkčné obdobie, začiatok funkcie  2.3.2013, študentská časť. 
▪ Katarína Galajdová, 1. funkčné obdobie, začiatok funkcie 2.3.2013, študentská časť. 
▪ Ivana Navrátilová, 1. funkčné obdobie, začiatok funkcie 2.3.2013, študentská časť. 
 
Teologická fakulta trnavskej univerzity v Trnave 

▪ ThDr. Ján Ďurica SJ, PhD., 3. funkčné obdobie, začiatok funkcie 16.3.2006  (3. funkčné obdobie od 
1.12.2012), zamestnanecká časť, člen predsedníctva.          

▪ doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD., 3. funkčné obdobie, začiatok funkcie 1.12.2005, (3. funkčné 
obdobie od 1.12.2012), zamestnanecká časť. 

▪ PhDr. Rastislav Nemec, PhD., 2. funkčné obdobie, začiatok funkcie 1.12.2008, (2. funkčné obdobie 
od 1.12.2012), ukončené členstvo ku dňu 28.10.2013, zamestnanecká časť. 

▪ doc. ThDr. Jozef Kyselica SJ, PhD., 2. funkčné obdobie, začiatok funkcie 18.4.2012 (2. funkčné 
obdobie od 1.12.2012), zamestnanecká časť. 

▪ prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD., 1. funkčné obdobie, začiatok funkcie 1.12.2012, 
zamestnanecká časť, člen predsedníctva. 

▪ Elena Karasová, 1. funkčné obdobie, začiatok funkcie 1.12.2012, študentská časť. 
▪ Diana Slováčiková, 1. funkčné obdobie, začiatok funkcie 1.12.2012, študentská časť. 
▪ Bc. Rastislav Krátky, 1. funkčné obdobie, začiatok funkcie 1.3.2013, študentská časť. 
 
 Súčasti univerzity – Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave 

▪ PhDr. Marián Manák, PhD., 2. funkčné obdobie, začiatok funkcie 1.12.2008, (2. funkčné obdobie od 
1.12.2012), zamestnanecká časť. 

VEDECKÁ RADA TRNAVSKEJ UNIVERZITY 

Predseda:    
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., ústavné právo 

Interní členovia: 
prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., pracovné právo 
prof. RNDr. Vladimír Bošák, PhD., laboratórne vyšetrovacie metódy 
prof. PaedDr. René Bílik, CSc., slovenský jazyk a litertúra 
prof. RNDr. Ladislav Csontos SJ, PhD., katolícka teológia 
prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc., história 
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc., chémia 
doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD., ošetrovateľstvo 
prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD., politológia 
doc. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD., pedagogika 
prof. ThDr. Ivan Kútny, PhD., katolícka teológia 
prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc., klasická archeológia, od 4. 4. 2013 
doc. ThDr. Jozef Kyselica SJ, PhD., katolícka teológia 
ThLic. Miloš Lichner SJ, D.th., katolícka teológia 
prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., ošetrovateľstvo 
prof. PhDr. Pavol Petruf, DrSc., história, do 28. 2. 2013 
prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc., teória štátu a práva 
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc., pedagogika 
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc., verejné zdravotníctvo 
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc., trestné právo 
prof. PhDr. Marian Zervan, PhD., umenie 
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Externí členovia: 
JUDr. Eduard Bárány, DrSc., teória štátu a práva  
Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied Bratislava  
doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc., psychológia 
Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied Bratislava; 
Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD., pastorálna teológia 
Biskupský úrad v Žiline; 
doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., lekárska etika, laboratórne vyšetrovacie metódy 
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave; 
prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., fyzika 
Slovenská akadémia vied Bratislava; 
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD., filozofia 
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 
prof. ThDr. Cyril Vasiľ SJ, PhD., teológia 
Kongregácia pre východné cirkvi vo Vatikáne 

SÚČASTI TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE 

FAKULTY: 

Filozofická fakulta (FF) Trnavskej univerzity v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43  Trnava 
Dekan: prof. PhDr. MartaDobrotková, CSc., funkčné obdobie druhé, od 1.8.2012 

Pedagogická fakulta (PdF) Trnavskej univerzity v Trnave, Priemyselná 4, 918 43  Trnava 
Dekan:  prof. PaedDr. René Bílik, CSc., funkčné obdobie prvé od 1.10.2012 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (FZaSP) TU, Univerzitné nám. č. 1, 918 43  Trnava 
Dekan: prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc., , do 31. 8. 2013. 

doc. PhDr. Martina Žáková, PhD. od 1.9.2013 do 31.12.2013 poverená výkonom funkcie 
dekana                  

Teologická fakulta (TF) Trnavskej univerzity v Trnave, Kostolná 1, 814 99  Bratislava 
Dekan: ThLic. Miloš Lichner, D. Th., funkčné obdobie prvé od 1. 11. 2011 

Právnická fakulta (PF) Trnavskej univerzity v Trnave, Kollárova 10, 918 43  Trnava 
Dekan: prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.,  funkčné obdobie prvé od 1. 11. 2013 

OSTATNÉ SÚČASTI: 

Univerzitné pracoviská: 
a) Rektorát univerzity 
b) Univerzitná knižnica 
c) Typi Universitatis Tyrnaviensis. Vydavateľstvo Trnavskej univerzity, 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 
h) Centrum podpory študentov Trnavskej univerzity 

 
 Účelové zariadenie: 
a) Študentská jedáleň  
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SPRÁVNA RADA TRNAVSKEJ UNIVERZITY 

Členovia navrhnutí ministrom školstva: 
▪ Ing. Ján Hilkovič, zamestnávateľ: Real Fin, spol. s r.o. Trnava, dátum vymenovania 8.2.2008, 
▪ JUDr. Pavol Laczo, zamestnávateľ: Okresný súd Trnava, dátum vymenovania 8.7.2008, 
▪ Ing. Tibor Mikuš, PhD., zamestnávateľ: Trnavský samosprávny kraj, dátum vymenovania 6.3.2009, 
▪ Ing. Vladimír Butko, zamestnávateľ: Mestský úrad Trnava, dátum vymenovania 9. 1. 2012, 
▪ Ing. Demjan Valér, PhD., zamestnávateľ: TRIM Broker, a. s. Bratislava, dátum vymenovania 22. 2. 

2012, 
▪ Ing. Bohuslav Koči, zamestnávateľ: HKS Forge spol. s.r.o. Košice, prevádzka Trnava, dátum 

vymenovania 22.2.2012. 

Členovia navrhnutí rektorom: 

▪ JUDr. Timotej Minarovič, Advokátska kancelária Trnava, dátum vymenovania 2.11.2009, 
podpredseda,  

▪ Ing. Štefan Schmidt, zamestnávateľ: Chladiace veže Bohunice, s.r.o, Jasl. Bohunice, dátum 
vymenovania 2.11.2009, 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 vymenovania 9. 1. 

2012, 
▪ RNDr. Peter Horváth, publicista, dátum vymenovania 8.2.2008. 
 
Člen vymenovaný na návrh akademického senátu: 
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc., TU v Trnave, dátum vymenovania: 15. 5. 2012. 
 
Člen vymenovaný na návrh študentskej časti akademického senátu: 
Bc. Gabriela Durániová, Trnavská univerzita v Trnave, dátum vymenovania 15.12.2011. 
 
 
 
II. PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH FAKTOV A ČINNOSTÍ  

Apríl  
 
 Slávnostná akadémia pri príležitosti Dňa učiteľov spojená s odovzdaním  „Ceny Martina  

Palkoviča“ za pedagogickú činnosť a  „Ceny Antona Hajduka“ za tvorivú  
činnosť – 4. ročník. 

 Organizátor: Kancelária rektora, pedagogické oddelenie a oddelenie pre vedu a výskum 

  „Klinická medicína v praxi“, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou  
 Organizátor: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU 

 
 Prijatie prof. Bjorna Petra Gärdenforsa (obr.), profesor Kognitívnej vedy 

na univerzite Lunde, jeden z najvýznamnejších švédskych a európskych 
filozofov v súčasnosti. Obsahom stretnutia bola otázka rozšírenia 
spolupráce na úrovni oboch univerzít. Hosťujúci profesor v rámci podujatia 
„One week with...v rámci projektu vystúpil v cykle prednášok, neformálnych 
diskusných stretnutí a workshopov v rámci študijného programu Filozofia, 
na Filozofickej fakulte TU.  

    Organizátor: Kancelária rektora TU, Filozofická fakulta TU  
 
 Prednáška Dr. Egle Dagilyte LLB, LLM, GCAP a  Dr. Lars Mosessona LLB, 

LLM, PhD. z Buckinghamshire New University na tému „Respecting 
national decision-making in the Convention and EU law systems: how 
Strasbourg and Luxembourg courts view sovereignty in human rights 
jurisprudence“.  
Organizátor: Právnická fakulta TU 

 Prednáška  prof. Helen M. Alvaré z George Mason Univesity, School of Law (USA) na tému 
„Právna ochrana slobody svedomia – Legal Protection of Freedom of Conscience.“ Prof. 
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Alvaré je známa americká profesorka práva, odborníčka na rodinné právo, na vzťah štátu a cirkví, 
uplatňovanie náboženskej slobody a výhrady vo svedomí. Bola poradkyňou Pápežskej rady pre 
laikov pápeža Benedikta XVI.  
Organizátor: Právnická fakulta TU 

 
Máj 
 
 Slávnostná svätá omša – Te Deum – pri príležitosti ukončenia akademického roka 2012/2013 

Organizátor: Kancelária rektora TU  

 Medzinárodné sympózium  „Na cestách novej evanjelizácie“  
Organizátor: Teologická fakulta TU 

 Medzinárodný projekt: „Institut  interkulturního medzináboženského a ekumenického výzkumu 
a dialogu, Univerzita Palackého v Olomouci, Centro Aletti Rím. 
Organizátor: Centrum spirituality Košice 

 Medzinárodná vedecká konferencia: „Cyrilo-metodská misia u Slovanov a jej prínos a význam 
pre dnešnú Európu.  
Organizátor: Centrum spirituality východ-západ M. Lacka v Košiciach 

 
Júl 
 
 V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika, sa konal  

medzinárodný projekt pod názvom „Bezhraničná aktivita“ s podporou Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja. 

    Organizátor: Katedra klasickej archeológie Filozofická fakulta TU 
 
September 
 
 Medzinárodná vedecká konferencia XI. Lubyho 

právnické dni na tému „Ochrana slabšieho 
subjektu v súkromnom práve“ (Rechtsschutz 
des schvächeren subjekts im privatrecht). 
V poradí už jedenásty ročník úspešnej 
konferencie témou spĺňal vysoký stupeň 
aktuálnosti a súčasne mal dôležitý spoločenský 
rozmer. Hlavná téma konferencie  - hľadanie 
odpovedí na otázky súvisiacich s inováciou 
katalógu zásad súkromného práva, ich 
vzájomných vzťahov, s interakciou medzi nimi, 
najmä medzi základnými zásadami, ktorými sú 
slobodná autonómia subjektov a ich právna 
rovnosť, ďalej miesto, význam a uplatnenie 
zásady ochrany slabšieho a celý rad súvisiacich 
a nadväzujúcich otázok. 

     Organizátor: Nadácia Štefana Lubyho a Právnická fakulta TU  

 7. ročník športovo-turistického podujatia „Deň Trnavskej univerzity.“  
Organizátor: Kancelária rektora TU    

 
Október  
 
 Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou: „Kontexty filozofie výchovy v novoveku 

a súčasnej perspektíve“. 
Organizátor: Pedagogická fakulta TU 

 Slávnostná svätá omša Veni Sancte, udelenie čestných titulov „profesor emeritus“  kandidátom 
schváleným Vedeckou radouTrnavskej univerzity.  
Organizátor: Kancelária rektora TU  

 
 Prednáška pána Miroslava Lajčáka podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych 

záležitostí SR spojená s diskusiou na tému: „Zahraničná politika Slovenskej republiky.“  
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Organizátor: Kancelária rektora TU 

 Deň Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, oslavy 15. výročia znovuzrodenia fakulty, 
stretnutie verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej so študentmi fakulty spojené s diskusiou. 
Organizátor: Právnická fakulta TU 

 7. medzinárodná konferencia ERIS (European Research Institute of Social work) – „Identita 
sociálnej práce v Európe“, v poradí 4. Medzinárodná konferencia ERIS. 
Organizátor: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU 

 6. Interdisciplinary Symposium of Public Health, Nursing, Social Work and Laboratory Investigating 
Methods with International Participation: „EVIDENCE AS A BASIS FOR WELL-BEING AND 
HEALTH.“ 
Organizátor: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 

 
November  
 
 Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou: „Rodina v súčasnom svete.“  

Organizátor: Teologická fakulta TU 

 Pod vedením prof. Mbugua sa uskutočnil interaktívny seminár medzi študentmi predškolskej 
a elementárnej pedagogiky v Trnave a medzi partnerskými študentmi v Scrantone. Pripravený 
program zahŕňal spoločnú účasť s členmi katedry školskej pedagogiky na odbornej konferencii, 
stretnutia s predstaviteľmi univerzity a fakulty a hosťujúcu prednášku pre študentov 
doktorandského štúdia o predškolskom vzdelávaní v USA a Keni. 
Organizátor: Pedagogická fakulta TU 

 10. ročník Športového dňa Trnavskej univerzity 
Organizátor: Centrum podpory študentov sekcia športu  

 Slávnostné zasadnutie vedeckej rady Trnavskej 
univerzity v Trnave rozšírené o vedecké rady 
fakúlt, udelenie titulov „doctor honoris causa“, 
za rozvoj katolíckej teológie v neľahkých 
podmienkach prenasledovania Cirkvi a za jej 
etablovanie  na Trnavskej univerzite v Trnave 
nestorovi katolíckej teológie na Slovensku, ThDr. 
h. c. PhLic. Emilovi Krapkovi SJ a za významný 
prínos pre rozvoj sociálnej práce na Slovensku i 
v celej Európe, s osobitným zreteľom na jeho 
zásluhy pri budovaní sociálnej práce ako 
študijného a vedného odboru na FZaSP TU 
v Trnave, významnému odborníkovi v oblasti 
teórií sociálnej práce, profesorovi Katolíckej 
univerzity Eichstätt-Ingolstadt a viceprezidentovi 
Európskeho výskumného inštitútu sociálnej 
práce, prof. Dr. Petrovi Erathovi (na obr. vpravo) 
Organizátor: Kancelária rektora TU  

 
December 
 
 Vedecká konferencia „Cirkev a spoločnosť v dobre medzi Prvým a Druhým vatikánskym 

koncilom“. 
Organizátor: Teologická fakulta TU 

 Prednáška pána Maroša Šefčoviča podpredsedu Európskej komisie spojená s verejnou diskusiou 
na tému: „Budúcnosť Európy“ aktuálne európske témy a plány EÚ do budúcnosti. 

    Organizátor: Kancelária rektora TU 
 
 Trnavská univerzita ako prvá humanitne zameraná univerzita na Slovensku  získala  

ocenenie  ECTS label a DS label. 
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III.  INFORMÁCIE O POSKYTOVANOM VYSOKOŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ 

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 k 1. septembru 2013 ponúkaných celkom 34 akreditovaných 
študijných programov v dennej forme štúdia a 15 v externej forme štúdia. Dĺžka trvania štúdia pre 
obidve formy bola tri roky.  

Magisterské štúdium: 
V tomto stupni bolo ponúkaných k 1. septembru 2013 celkom 32 akreditovaných študijných programov 
v dennej forme štúdia a 9 v externej forme štúdia. Dĺžka trvania štúdia pre obidve formy bola dva a tri 
roky.  

Doktorandské štúdium:  
V rámci doktorandského štúdia bola v roku 2013 možnosť voľby z 18 akreditovaných študijných 
programov v dennej forme štúdia s dĺžkou trvania tri roky a z 19 študijných programov v externej 
forme štúdia s dĺžkou trvania štúdia tri až päť rokov. 
V tabuľke č. 15 (príloha 2) je uvedený zoznam ponúkaných akreditovaných študijných programov 
s uvedením príslušného študijného odboru vo všetkých troch stupňoch štúdia na jednotlivých fakultách 
univerzity. Najväčší počet študijných programov sa otvoril 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 štyroch 
doktorandských študijných programoch – sociálna práca, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo 
a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. 
Študenti Pedagogickej fakulty majú možnosť voľby kombinácie dvoch predmetov v prípade 
učiteľských študijných programov (akreditované v kombinácii) v študijnom odbore 1.1.1. Učiteľstvo 
akademických predmetov a to tak v bakalárskom, ako aj magisterskom stupni 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. 2013 sú uvedené v tabuľke č. 1. Vývoj počtu 
študentov v období rokov 2008 – 2013 a ich štruktúra z pohľadu stupňov vysokoškolského 
vzdelávania a formy štúdia je obsahom  tabuľky č. 1a.  
Na univerzite študovalo k 31. 10. 2013 vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania v dennej 
aj externej forme štúdia celkom 6132 študentov, z toho v dennej forme 4291 a v externej forme 1841 
študentov. Celkový počet študentov na univerzite medziročne poklesol o 517 študentov, čo bolo 
spôsobené nižším počtom novoprijatých študentov oproti predchádzajúcemu obdobiu. 
Najvyšší počet študentov vo všetkých troch stupňoch štúdia v rámci všetkých fakúlt univerzity 
zaznamenala Pedagogická fakulta, a to 1895 študentov. Druhou najpočetnejšou fakultou z hľadiska 
počtu študentov bola Právnická fakulta s 1564 študentmi. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 
zaznamenala 1491 študentov, Filozofická fakulta 1004 a na Teologickej fakulte študovalo 178 
študentov.  
V prvom (bakalárskom) stupni študovalo spolu 3732 študentov (v dennej forme 2723 a v externej 
forme 1009), čo predstavovalo 61 % z celkového počtu študentov vo všetkých stupňoch. 
V druhom (magisterskom) stupni študovalo spolu 2111 študentov (v dennej forme 1461 a v externej 
forme 650), čo predstavovalo takmer 35 % z celkového počtu študentov vo všetkých stupňoch. 
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 Vývoj počtu študentov podľa stupňov štúdia v porovnaní ostatných piatich rokov 
 
V treťom (doktorandskom) štúdiu 
študovalo celkom 289 doktorandov (v 
dennej forme 107 a v externej forme 
182), čo predstavovalo takmer 5 % 
z celkového počtu študentov vo 
všetkých stupňoch. 
V spojenom prvom a druhom stupni 
v roku 2013 už neštudoval ani jeden 
študent. 
Na Pedagogickej fakulte študovalo 
1321 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 1034, na 
Filozofickej fakulte 850 na Fakulte 

zdravotníctva a sociálnej práce 962 a na Teologickej fakulte 124 študentov v dennej forme vo 
všetkých stupňoch štúdia. Za Trnavskú univerzitu to spolu predstavovalo 4291 študentov v dennej 
forme štúdia vo všetkých troch stupňoch. 
  
                                                                            Vývoj počtu študentov v 1. a 2. stupni  podľa formy štúdia 
V externej forme štúdia najviac 
študentov navštevovalo študijné 
programy na Pedagogickej fakulte, 
a to 574 študentov. Na Právnickej 
fakulte počet externých študentov 
(530) tvorí približne polovicu počtu 
jej denných študentov. Na Fakulte 
zdravotníctva a sociálnej práce 
študovalo 529 externých študentov, 
čo v pomere k denným študentom 
predstavuje 55 %. Na Filozofickej 
fakulte študovalo 154 študentov 
v externej forme a na Teologickej 
fakulte bol počet študentov 
študujúcich v externej forme štúdia 
(54) nižší o 70 študentov 
v porovnaní s počtom študentov 
v dennej forme. 
Najpočetnejšou z hľadiska počtu doktorandov bola v dennej forme štúdia Filozofická fakulta s počtom 
29 študentov v treťom stupni a v externej forme štúdia Právnická fakulta s počtom študentov 78. 
 
 Počet študentov na jednotlivých fakultách v I. a II. stupni štúdia v porovnaní rokov 2012 a 2013 

Názov fakulty rok 2012 rok  2013 Koeficient rastu/poklesu 
vzhľadom na rok 2012 

DŠ EŠ spolu DŠ EŠ spolu DŠ EŠ spolu 
  Filozofická fakulta 877 70 947 821 128 949 0,9 1,8 1,0 
  Pedagogická fakulta 1252 595 1847 1298 565 1863 1,0 0,9 1,0 
  Fakulta 

zdravotníctva a soc. 
práce 

915 687 1602 934 463 1397 1,0 0,7 0,9 

  Teologická fakulta 107 54 161 116 51 167 1,1 0,9 1,0 
  Právnická fakulta 1129 605 1734 1015 452 1467 0,9 0,7 0,8 
  Spolu za TU 4280 2011 6291 4184 1659 5843 1,0 0,8 0,9 
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V roku 2013 študovalo na Trnavskej univerzite celkom 77 cudzincov, a to v dennej aj externej forme 
štúdia vo všetkých stupňoch. Cudzinci prejavili najväčší záujem o štúdium študijných programov na 
Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce, kde v roku 2013 študovalo 46 cudzincov v externej forme (z 
toho 4 v prvom, v druhom 18, v treťom 24) a 5 cudzincov v dennej forme štúdia. Na ostatných 
fakultách študovali cudzinci v počte spolu v dennej a externej forme od 1 – 8 osôb (pozri príloha 
tabuľka č. 1).  

c) Akademická mobilita študentov 

Trnavská univerzita aj v akademickom roku 2012/2013  aktívne pôsobila v medzinárodnom  
európskom priestore, hlavne účasťou v európskych projektoch zameraných hlavne na mobilitu 
študentov univerzity. Súčasťou stratégie univerzity bolo maximálne využívanie získaných zručností z 
mobilít a ich praktická aplikácia v študijnom procese. Prvoradým cieľom TU bolo zvyšovanie kvality 
a počtu  mobilít. V rámci  programu Erasmus  prebieha najintenzívnejšia spolupráca tak v 
študentských, ako aj v učiteľských mobilitách. Medzinárodná mobilita bola na TU  vnímaná ako 
dôležitý nástroj  posilňujúci kvalitu štúdia a zároveň významný prostriedok internacionalizácie 
vzdelávania. TU sa  dlhodobo zameriava na zvyšovanie podielu študentov vysokej školy, ktorí sa do 
mobilitných programov zapájajú. Mobilita prebiehala na základe existujúcich bilaterálnych zmlúv. TU 
sa pri podpise zmlúv  orientuje  na univerzity rovnakého zamerania, a to na základe osobných 
kontaktov,  vzájomných konzultácií pedagogických pracovníkov, ako aj odporúčaní fakúlt.  TU 
organizovala výber mobilitných študentov  na jednotlivých fakultách, pričom sa dôraz kládol na 
transparentnosť  a prehľadnosť  výberového konania.  
V rámci kľúčového mobilitného programu LLP/Erasmus bolo vyslaných v akademickom roku 
2012/2013 do zahraničia 49 študentov, čo predstavuje dĺžku pobytu 244,50 študentomesiacov. Pri 
porovnaní s predchádzajúcim obdobím môžeme konštatovať rastúci trend pri odchádzajúcich 
študentoch. Tradične najvyšší záujem bol  o Francúzsko, Nemecko Nórsko, Rakúsko a  Poľsko. Cez 
Národný štipendijný program vycestovali 3 študenti. V akademickom roku 2012/13 úspešne 
pokračovalo zapojenie Filozofickej fakulty do programu CEEPUS, v rámci ktorého vycestovali 4 
študenti. Vysoký nárast sme zaznamenali aj v počte prichádzajúcich študentov. Záujem sa zvyšuje 
hlavne z Turecka. V akademickom roku 2012/13 prijala Trnavská univerzita 26 zahraničných 
študentov v rámci programu Erasmus (najviac študentov bolo prijatých z Turecka v počte 9, z Českej 
republiky 8, z Poľska 6 a zo Španielska 3).  

d) Záujem o štúdium, výsledky prijímacieho konania 

V roku 2013 prejavilo záujem o štúdium v akademickom roku 2013/2014 v študijných programoch 
prvého, druhého a tretieho stupňa v dennej aj externej forme celkom 5290 uchádzačov, ktorí si podali 
prihlášku. Z toho na dennú formu štúdia 4063 a na externú formu štúdia 1227 záujemcov. 
V porovnaní s rokom 2012 poklesol počet uchádzačov o dennú formu štúdia o 903 a o externú formu 
štúdia o 278. 
Na prijímacom konaní vo všetkých troch stupňoch sa zúčastnilo celkom 5003 uchádzačov, prijatých 
bolo celkom 3978 uchádzačov. O preskúmanie rozhodnutí dekanov fakúlt o neprijatí na štúdium 
požiadalo celkom 299 uchádzačov. Rektor univerzity nezmenil ani u jedného uchádzača rozhodnutie 
dekana. Na štúdium sa zapísalo celkom 2557 novoprijatých študentov. 
Na študijný program v prvom stupni sa prihlásilo 3861 uchádzačov, z toho na dennú formu štúdia 
3144 a na externú formu štúdia 717 uchádzačov.  
Celkovo za univerzitu boli na štúdium v prvom stupni v dennej forme podané takmer 3 prihlášky 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 – takmer 5 podaných prihlášok na jedno poskytnuté miesto na štúdium bol o štúdium  
študijných programov v podskupine študijného odboru učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické 
vedy (pomer prihlášky/plán sa rovnal hodnote 4,5) a  právo (3,9). 
Na prijímacom konaní sa zúčastnilo 3618 uchádzačov, z toho na dennú formu štúdia 2977 a na 
externú formu štúdia 641 uchádzačov. Na prijímacom konaní sa zúčastnilo takmer 94 % osôb, ktoré 
si podali prihlášku. 
Prijatých bolo celkom 2841 uchádzačov, z toho na dennú formu štúdia 2303 a na externú formu 
štúdia 538 uchádzačov.  
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Do prvého ročníka sa na štúdium zapísalo celkom 1592 novoprijatých študentov, z toho na dennú 
formu štúdia 1179 novoprijatých študentov a na externú formu štúdia 413 novoprijatých študentov. 
Celkovo sa zapísalo takmer 56 % zo všetkých prijatých uchádzačov o vysokoškolské štúdium v prvom 
stupni a zápisom sa obsadilo  takmer 100 % miest plánovaného počtu prijatých v dennej forme a 70 % 
v externej forme štúdia (pozri príloha tabuľka č. 3a). 
Na študijný program v druhom stupni sa prihlásilo 1300 uchádzačov, z toho na dennú formu štúdia 
839 a na externú formu štúdia 461 uchádzačov. Uchádzači o štúdium v druhom stupni 
vysokoškolského vzdelávania prejavili najväčší záujem o študijné programy v podskupine študijného 
odboru  spoločenské a behaviorálne vedy (vyjadrenie podielu prihlášok na plánovanom počte prijatých 
1,5)  a právo (1,2)  v dennej forme.  
Na prijímacom konaní sa zúčastnilo 1269 uchádzačov, z toho na dennú formu štúdia 809 a na 
externú formu štúdia 460 uchádzačov. Celková účasť v prijímacom konaní na študijné programy 
v druhom stupni bola nižšia o 31 uchádzačov v porovnaní s celkovým počtom podaných prihlášok. 
Prijatých na štúdium bolo celkom 1064 uchádzačov, z toho na dennú formu štúdia 677 a na externú 
formu štúdia 387 uchádzačov. 
Do prvého ročníka v druhom stupni sa na štúdium zapísalo 893 novoprijatých študentov, z toho na 
dennú formu štúdia 590 študentov a na externú formu štúdia 303 študentov. Celkovo sa zapísalo 84 
% prijatých uchádzačov o vysokoškolské štúdium v druhom stupni a zápisom sa obsadilo  79 % miest 
plánovaného počtu prijatých v dennej forme štúdia. Z celkového počtu podaných prihlášok v druhom 
stupni spolu v dennej aj externej forme takmer 84 % prihlášok bolo podaných vlastnými absolventmi 
prvého stupňa Trnavskej univerzity a zapísaných bolo 813 vlastných absolventov prvého stupňa 
z celkového počtu 893 zapísaných do druhého stupňa. Zapísaných bolo celkovo  
26 prijatých uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí (pozri príloha tabuľka č. 
3b). 
Na štúdium do prvého ročníka bakalárskeho a magisterského štúdia nastúpilo celkom 2485 
novoprijatých študentov, z toho na dennú formu štúdia 1769 študentov a na externú formu štúdia 
716 študentov.  
 
Počet  uchádzačov o denné a externé štúdium za ostatných 5 rokov 

Na študijný program v treťom stupni 
sa prihlásilo 129 uchádzačov, z toho 
na dennú formu štúdia 80 a na 
externú formu štúdia 49 
uchádzačov. 
Na prijímacom konaní sa zúčastnilo 
116 uchádzačov, z toho na dennú 
formu štúdia 71 a na externú formu 
štúdia 45 uchádzačov. Na prijímacom 
konaní sa zúčastnilo 90 % osôb, ktoré 
si podali prihlášku. Uchádzači o štú-
dium v treťom stupni vysokoškol-
ského vzdelávania prejavili najväčší 
záujem o študijné programy v podsku-
pine študijného odboru  právo (počet 
prihlášok 32) a humanitné vedy 
(počet prihlášok 43) v dennej a exter-
nej forme. Najväčší podiel počtu 

prihlášok na plánovanom počte prijatých zaznamenala podskupina študijného odboru právo v dennej 
forme štúdia, a to 5 podaných prihlášok na jedno plánované miesto. 
Prijatých na štúdium bolo celkom 73 uchádzačov, z toho na dennú formu štúdia 30 a na externú 
formu štúdia 43 uchádzačov. Do prvého ročníka sa na štúdium zapísalo 72 novoprijatých študentov, 
z toho na dennú formu štúdia 30 a na externú formu štúdia 42 študentov.  
Na štúdium v treťom stupni v dennej forme sa zapísali všetci prijatí uchádzači v počte 30. V externej 
forme sa na štúdium zapísalo 42 prijatých uchádzačov. Počet zapísaných vlastných absolventov na 
úrovni 59 predstavoval 82 % z celkového počtu zápisov v danom stupni. Na univerzite boli zapísaní 
na štúdium v treťom stupni 4 uchádzači, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí (pozri 
príloha tabuľka č. 3c). 
Najväčší podiel počtu prihlášok na plánovanom počte prijatých v rámci všetkých stupňov sa 
zaznamenal v treťom stupni v podskupine študijného odboru právo, a to podiel 5,5 a v prvom stupni v 
podskupine učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy, a to podiel 4,5. 
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Nasledujúce dve tabuľky poskytujú údaje o počte uchádzačov o štúdium v prvom a druhom stupni 
spolu v dennej a následne v externej forme štúdia  v posledných dvoch rokoch v členení podľa fakúlt. 
Koeficient rastu/poklesu poukazuje na vývoj v roku 2013 oproti roku 2012. 
 
Počet uchádzačov o štúdium v 1. a 2. stupni v dennej forme  

FAKULTA 

Rok 2012 Rok 2013 Koeficient rastu/poklesu 
vzhľadom na rok 2012 
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Filozofická  1212 689 373 970 649 354 0,8 0,9 0,9 
Pedagogická  1700 1092 660 1430 1079 613 0,8 1,0 0,9 
Zdravotníctva 
a sociálnej práce 841 723 439 743 604 365 0,9 0,8 0,8 

Teologická  52 43 41 79 72 68 1,5 1,7 1,7 
Právnická fakulta 1071 604 489 761 576 369 0,7 1,0 0,8 
Spolu za TU 4876 3151 2002 3983 2980 1769 0,8 0,9 0,9 

 
 
 
Počet uchádzačov o štúdium v 1. a 2. stupni v externej forme  

FAKULTA 

Rok 2012 Rok 2013 Koeficient rastu/poklesu 
vzhľadom na rok 2012 
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Filozofická  249 107 76 184 98 80 0,7 0,9 1,1 
Pedagogická  464 323 230 479 406 307 1,0 1,3 1,3 
Zdravotníctva 
a sociálnej práce 296 227 211 208 174 136 0,7 0,8 0,6 
Teologická  16 9 8 36 33 32 2,3 3,7 4,0 
Právnická fakulta 429 342 284 271 214 161 0,6 0,6 0,6 
Spolu za TU 1454 1008 809 1178 925 716 0,8 0,9 0,9 

 
 
Univerzita  sa zúčastnila v dňoch 8. – 10. 10. 2013 na 17. 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 na 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 infor-
mačných zdrojov pre uchádzačov o štúdium na našej univerzite.  

e) Absolventi VŠ štúdia v akademickom roku 2012/2013 

Vysokoškolské štúdium na univerzite v akademickom roku 2012/2013 riadne skončilo 2185 
absolventov, z toho 1039 absolventov prvého (bakalárskeho), 1058 absolventov druhého (magister-
ského), a 88 absolventov tretieho (doktorandského) stupňa štúdia (pozri príloha tabuľka č. 2). Na 
Pedagogickej fakulte ukončilo riadne vysokoškolské štúdium v prvom stupni spolu 375 a v druhom 
stupni 264 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 
2012/2013 bola Právnická fakulta (178 absolventov v prvom stupni a 392 v druhom stupni), za ňou 
nasledovala Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (262 absolventov v prvom stupni a 220 v druhom 
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stupni), Filozofická fakulta (182 absolventov v prvom stupni a 123 v druhom stupni) a Teologická 
fakulta 42 absolventov v prvom stupni a 26 v druhom stupni).  

Najviac absolventov tretieho (doktorandského) stupňa štúdia riadne skončilo štúdium na Fakulte 
zdravotníctva a sociálnej práce (29 spolu v dennej a externej forme) z celkového počtu 88 absolventov 
tretieho stupňa štúdia na univerzite, ktorí vykonaním dizertačnej skúšky a obhajobou dizertačnej práce 
úspešne skončili štúdium. V dennej forme štúdia ukončilo štúdium 43 absolventov a v externej forme 
štúdia 45 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 2 v tabuľke č. 2. 
  

 Počet absolventov vo všetkých troch stupňoch za ostatných 5 rokov 
Rigoróznu skúšku úspešne vykonalo 
a obhájilo rigoróznu prácu 100 
absolventov magisterského štúdia, 
z toho najviac na Právnickej fakulte 
v počte 67 absolventov.  
V roku 2013 bolo na univerzite pred-
ložených 2 404 prác na obhajobu, 
z toho najviac bakalárskych v počte 
1091 a 1083 diplomových prác. Viac 
ako 95 % predložených prác bolo 
zároveň aj obhájených. Najviac bolo 
diplomových obhajob a to 1139, ba-
kalárskych obhajob 960,  dizertač-
ných 87 a rigoróznych 100. Školiteľov 
prác bolo 695, z toho školiteľov bez 
titulu PhD. bolo 72 a odborníkov 
z praxe 135. 
 

V roku 2013 bolo zo štúdia vylúčených pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijných 
programov a študijných poriadkov fakúlt 575 študentov. Štúdium zanechalo 421 študentov, hlavným 
dôvodom bolo nezvládnutie študijných povinností. O prerušenie štúdia požiadalo 201 študentov. Do 
vyššieho ročníka sa na univerzite celkom nezapísalo 255 študentov.  

f) Úspechy študentov na národnej a medzinárodnej úrovni 

Aj v roku 2013 študenti jednotlivých fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave dosiahli viacero významných 
úspechov tak na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni. Medzi najvýznamnejšie možno zaradiť: 
 
Filozofická fakulta 
Mgr. Marek Drimaj, študent  študijného odboru filozofia a študijného programu systematická filozofia , 
2. ročník, 3,. stupeň štúdia, denná forma  získal Onassis Foundation Grant,  
Mgr. Igor Strýček, študent  študijného odboru etika a študijného programu etika a morálna filozofia 1. 
ročník, 3. stupeň štúdia, denná forma získal štipendium od Centra na podporu študentov pre 
stredoeurópske a východoeurópske krajiny od United States Conference of Catholic Bishops. 
Bc. Darina Alexyová, študentka študijného odboru psychológia a  študijného programu psychológia 
2. ročník, 2. stupeň štúdia, denná forma získala  1. miesto v medzinárodnom aj celoslovenskom kole 
medzinárodných študentských psychologických dník 2013, ktoré sa konali 23. – 24. 5. 2013 
v Košiciach, 
Bc. Lucia Martinčeková, študentka študijného odboru psychológia a študijného programu 
psychológia 1. ročník, 2. stupeň štúdia, denná forma, získala 3. miesto v celoslovenskom kole 
medzinárodných študentských psychologických dní 2013, ktoré sa konali 23. 5. – 24. 5. 2013 
v Košiciah. 
 
Pedagogická fakulta 
Bc. Juliána Ivičicová, študentka  študijného odboru pedagogika  a študijného programu pedagogika 
výtvarného umenia, 1. ročník, 2. stupeň, denná forma štúdia, sa aktívne zúčastnila na medzinárodnej 
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súťaži YOUNG ART SHOW 6 – výstava 75 mladých výtvarníkov zo Slovenska, Čiech, Maďarska, 
Poľska, Rumunska, Ruska, Bieloruska, Indie a USA sa konala v Dome umenia v Piešťanoch. 

Právnická fakulta 
Bc. Daniel Arbet, študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník, 2. stupeň, 
denná forma štúdia, sa umiestnil na 3. mieste v Česko-slovenskej právnickej súťaži o najlepšiu 
študentskú prácu   na pôde Právnickej fakulty  Univerzity Palackého v Olomouci v Českej republike. 
Tiež sa aktívne zúčastnil na medzinárodnom projekte „Bratislava Model United Nations“, ktorý sa 
konal na Paneurópskej vysokej škole, v sekcii „Security Council“, kde zastupoval štát Izrael. Fakulta 
rovnako oceňuje aktívne reprezentovanie fakulty v národnom projekte  „Philip C. Jessup International 
Law Moot Court Competetion“ konanom  na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. 
Bc. Kristína Jurišová, študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník,  
2. stupeň, denná forma štúdia, sa aktívne zúčastnila v Česko-slovenskej právnickej súťaži o najlepšiu 
študentskú prácu   na pôde Právnickej fakulty  Univerzity Palackého v Olomouci v Českej republike. 
Bc. Tomáš Volek, študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník, 2. stupeň, 
denná forma štúdia, získal prémiu udelenú Literárnym fondom za najlepšiu prácu Študentskej 
vedeckej konferencie  na tému „Spotrebiteľské združenie ako vedľajší  účastník konania – aktuálne 
otázky a problémy v aplikačnej praxi.“ 
Bc. Jana Kosmeľová, študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník,  
2. stupeň, denná forma štúdia, sa umiestnila na 1. mieste v Česko-slovenskej študentskej súťaži 
„Simulovaný súdny spor v azylovom práve“, ktorú organizovala Právnická fakulta Masarykovej 
univerzity v Brne, v Českej republike. 
Bc. Katarína Kamenická, študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník, 
2. stupeň, denná forma štúdia, sa umiestnila na 1. mieste v Česko-slovenskej študentskej súťaži 
„Simulovaný súdny spor v azylovom práve“, ktorú organizovala Právnická fakulta Masarykovej 
univerzity v Brne, v Českej republike. Tiež sa umiestnila na 3. mieste v Česko-slovenskej právnickej 
súťaži o najlepšiu študentskú prácu   na pôde Právnickej fakulty  Univerzity Palackého v Olomouci 
v Českej republike. 
Bc. Klára Nemcová, študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník, 2. 
stupeň, denná forma štúdia sa aktívne zúčastnila  v  Česko-slovenskej študentskej súťaži „Simulovaný 
súdny spor v azylovom práve“, ktorú organizovala Právnická fakulta Masarykovej univerzity 
v Brne, v Českej republike. Fakulta rovnako oceňuje účasť v medzinárodnom kole projektu „Szeged 
Model United Nations (SZEMUN), ktoré sa konalo v Szegede, Maďarsko. Fakulta rovnako oceňuje 
aktívne reprezentovanie fakulty v národnom projekte  „Philip C. Jessup International Law Moot Court 
Competition“ konanom  na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Tiež sa aktívne 
zúčastnila na medzinárodnom projekte „Bratislava Model United Nations“, ktorý sa konal na 
Paneurópskej vysokej škole, v sekcii „Human Rights Council“ kde zastupovala štát Izrael. 
Bc. Monika Chaloupková, študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. 
ročník, 2. stupeň, denná forma štúdia, sa aktívne zúčastnila v Česko-slovenskej študentskej súťaži 
„Simulovaný súdny spor v azylovom práve“, ktorú organizovala Právnická fakulta Masarykovej 
univerzity v Brne v Českej republike. 
Bc. Jakub Cvejkuš, študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník, 
2. stupeň, denná forma štúdia, sa umiestnil na 2. mieste v celoslovenskej súťaži „Simulovaný trestný 
proces“, ktorá sa konala na Právnickej fakulte  Univerzity Komenského v Bratislave. Tiež sa aktívne 
zúčastnil na letnej škole „Alpbach Summer School on European Integration 2013 about the Law of the 
European Union“ konanej v Innsbrucku v Rakúsku. 
Bc. Jozef Greguš, študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník, 2. 
stupeň, denná forma štúdia sa umiestnil na 2. mieste v celoslovenskej súťaži „Simulovaný trestný 
proces“, ktorá sa konala na Právnickej fakulte  Univerzity Komenského v Bratislave. Tiež sa aktívne 
zúčastnil na letnej škole „International Environment and European Integration“ organizovanej na 
University of Rijeka v Chorvátsku. 
Bc. Maroš Černák, študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník, 2. 
stupeň, denná forma štúdia sa umiestnil na 2. mieste v celoslovenskej súťaži „Simulovaný trestný 
proces“, ktorá sa konala na Právnickej fakulte  Univerzity Komenského v Bratislave. 
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Bc. Nina Suchá, študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník, 2. 
stupeň, denná forma štúdia, sa aktívne zúčastnila v medzinárodnom kole projektu „Szeged Model 
United Nations (SZEMUN), ktoré sa konalo v Szegede, Maďarsko. 
Bc. Lenka Hujsiová, študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník, 
2. stupeň, denná forma štúdia, sa aktívne zúčastnila v medzinárodnom kole projektu „Szeged Model 
United Nations (SZEMUN), ktoré sa konalo v Szegede, Maďarsko. Fakulta rovnako oceňuje aktívne 
reprezentovanie fakulty v národnom projekte  „Philip C. Jessup International Law Moot Court 
Competetion“ konanom  na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. 
Bc. Monika Ďurčaťová, študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník, 2. 
stupeň, denná forma štúdia, sa aktívne zúčastnila v medzinárodnom kole projektu „Szeged Model 
United Nations (SZEMUN), ktoré sa konalo v Szegede, Maďarsko. Fakulta rovnako oceňuje aktívne 
reprezentovanie fakulty v národnom projekte  „Philip C. Jessup International Law Moot Court 
Competetion“ konanom  na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. 
Osobitným ocenením pre fakultu je list veľvyslanca Nórskeho kráľovstva adresovaný rektorovi 
Trnavskej univerzity, v ktorom vysoko ocenil vedomosti, odborné, jazykové i organizačné zručnosti 
študentky, ktorá absolvovala krátkodobú študentskú stáž na Zastupiteľskom úrade Oslo v Nórskom 
kráľovstve s priakreditáciou pre Islandskú republiku. 
Bc. Martin Bako, študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník, 2. stupeň, 
denná forma štúdia, sa aktívne zúčastnil v medzinárodnom kole projektu „Szeged Model United 
Nations (SZEMUN), ktoré sa konalo v Szegede, Maďarsko. Fakulta rovnako oceňuje aktívne 
reprezentovanie fakulty v národnom projekte  „Philip C. Jessup International Law Moot Court 
Competetion“ konanom  na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Tiež sa aktívne 
zúčastnil na medzinárodnom projekte „Bratislava Model United Nations“, ktorý sa konal na 
Paneurópskej vysokej škole, v sekcii „Disarmament and Security Operations“ kde zastupoval štát 
Izrael. 
Bc. Juraj Šeliga, študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník, 2. stupeň, 
denná forma štúdia, sa aktívne zúčastnil na „Letnej právnickej škole“  organizovanej inštitúciou  
„Common law society“ v spolupráci s Fakultou práva Karlovej univerzity v Prahe, konanej 
v Špindlerovom mlýne v Českej republike. 
Monika Rafajová, študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník, 
1. stupeň, denná forma štúdia sa aktívne zúčastnila  na Tretej národnej konferencii  Európskeho 
parlamentu  pre mladých, ako aj na medzinárodnom zasadnutí  Európskeho parlamentu  pre mladých, 
na ktorom zastupovala Slovenskú republiku.  
Darko Čirovič, študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník, 1. stupeň, 
denná forma štúdia, reprezentoval fakultu v celoslovenskom semifinálovom kole súťaže LAWGAMES 
2013 zameranej na družstevné právo, ktorú organizovala nadnárodná poradenská skupina KRATKY 
GLOBAL a.s. so svojimi partnermi. 
Ľuboš Feledík, študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 3. ročník, 1. stupeň, 
denná forma štúdia, reprezentoval fakultu v celoslovenskom semifinálovom kole súťaže LAWGAMES 
2013 zameranej na družstevné právo, ktorú organizovala nadnárodná poradenská skupina KRATKY 
GLOBAL a.s. so svojimi partnermi. 
Bc. Jozef Matej, študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník, 2. stupeň, 
denná forma štúdia, reprezentoval fakultu v celoslovenskom semifinálovom kole súťaže LAWGAMES 
2013 zameranej na družstevné právo, ktorú organizovala nadnárodná poradenská skupina KRATKY 
GLOBAL a.s. so svojimi partnermi. 
Bc. Martin Pavlík, študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník, 2. stupeň, 
denná forma štúdia, reprezentoval fakultu v celoslovenskom semifinálovom kole súťaže LAWGAMES 
2013 zameranej na družstevné právo, ktorú organizovala nadnárodná poradenská skupina KRATKY 
GLOBAL a.s. so svojimi partnermi. 

g) Ocenenia študentov v rámci vysokej školy 

Pedagogická fakulta 
Bc. Katarína Vilčeková, študentka študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov 
a študijného programu  učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a matematiky, 2. ročník, 2. stupeň, 
denná forma štúdia – zúčastnila sa na pobyte Erazmus v Nemecku, kde na Medzinárodnom dni 
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úspešne prezentovala  fakultu. Na Pedagogickej fakulte sa stará aj o zahraničné študentky v rámci 
programu razmus Buddy.  
Bc. Mária Zajacová, študentka  študijného odboru pedagogika  a študijného programu sociálna 
pedagogika a vychovávateľstvo, 1. ročník, 2. stupeň, denná forma štúdia – reprezentovala PdF TU 
v rámci dobrovoľníckych a edukačných aktivít. Bakalársku prácu s názvom Pregraduálne štúdium 
a dobrovoľníctvo prihlásila do súťaže Centra pre filantropiu  a výstupy z práce zaslala na publikovanie 
do odborného pedagogického periodika. Dobrovoľnícke aktivity študentka realizuje v občianskom 
združení Úsmev ako dar, pracuje ako dobrovoľníčka v Krízovom centre pre deti v Trnave 
a v občianskom združení Iskierka so sídlom v Trnave.   
Bc. Daniel Domorák, študent  študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov a študijného 
programu  učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry, 2. ročník, 2. 
stupeň, denná forma štúdia, vedie divadelný súbor Demoscén.  
Bc. Ivan Študenc, Bc. Zuzana Kováčiková,  študenti  študijného odboru učiteľstvo akademických 
predmetov a študijného programu  učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka 
a literatúry,  2. ročník,  2. stupeň, denná forma štúdia, členovia súboru Demoscéna za PdF TU. 
Divadelný súbor Demoscéna združuje prodivadelne zameraných študentov TU, ktorí sa tvorivým 
prístupom snažia vytvárať umelecké hodnoty dramatického charakteru na pôde PdF TU. Pôsobenie 
súboru Demoscéna vychádza z prezentácie už jestvujúcich, avšak menej známych alebo dramaticky 
podnes nespracovaných diel, ako to bolo v prípade hry Floriána Kalóa s názvom Neskoro večer, 
ktorou sa súbor verejne predstavil počas prezentácie kníh katedry pedagogických štúdií. V súčasnosti 
sa súbor zaoberá naštudovaním vlastnej autorskej tvorby a premiéra je naplánovaná na rok 2014.  
Bc. Rajničová Michaela,  študentka  študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov 
a študijného programu  učiteľstvo matematiky a fyziky , 2. ročník, 2. stupeň, denná forma štúdia sa 
umiestnila na 2. mieste v rámci 7. ročníka ŠVOČ na katedre fyziky PdF TU prácou Modelovanie 
levitácie v magnetickom poli. 
Bc. Veronika Kořínková,  študentka  študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov 
a študijného programu  učiteľstvo matematiky a fyziky , 2. ročník, 2. stupeň, denná forma štúdia sa 
umiestnila na 3. mieste v rámci 7. ročníka ŠVOČ na katedre fyziky PdF TU prácou Meranie koeficientu 
lineárnej teplotnej rozťažnosti mosadze.  
Bc. Miriama Danišová, študentka  študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov 
a študijného programu  učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a výtvarného umenia, 1. ročník, 2. 
stupeň, denná forma štúdia, realizovala samostatnú výstavu s názvom „Skrytý produkt“ na námestí 
mesta Bánovce n/Bebravou. Výstava sa zaoberala problematikou kanalizácií a odpadovej vody 
v meste.  
Gréta Zubová,  študentka  študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov a študijného 
programu  učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a etickej výchovy, 2. ročník, 1. stupeň, denná forma 
štúdia, obsadila 1. miesto v celoštátnej postupovej súťaži amatérskej fotografie AMFO 2013 v II. 
skupine, autori do 21 rokov v kategórii farebnej fotografie  v Bratislave.  
 
Teologická fakulta 
Bc. Radka Galková, študentka študijného odboru Katolícka teológia a študijného programu Náuka 
o rodine, 2. ročník, magisterský stupeň, denná forma štúdia, sa umiestnila na 1. mieste v rámci ŠVOČ 
na VIII. fakultnom kole v programe Náuka o rodine na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity 
v Trnave so sídlom v Bratislave. 
Bc. Matej Pinkas, študent študijného odboru Katolícka teológia a študijného programu Katolícka 
teológia, 2. ročník, magisterský stupeň, denná forma štúdia, sa umiestnil na 2. mieste v rámci ŠVOČ 
na VIII. fakultnom kole v programe Náuka o rodine na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity 
v Trnave so sídlom v Bratislave.  
Petra Majerníková, študentka študijného odboru Katolícka teológia a študijného programu Náuka o 
rodine, 3. ročník, bakalársky stupeň, denná forma a Lukáš Porubský, študent študijného odboru 
Filozofia, Katolícka teológia a študijného programu Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie, 
2. ročník, bakalársky stupeň,  denná forma štúdia, sa umiestnili na 3. mieste v rámci ŠVOČ na VIII. 
fakultnom kole v programe Náuka o rodine na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave so 
sídlom v Bratislave.  
Bc. Mgr. Stanislav Orečný, študent  študijného odboru Katolícka teológia a študijného Katolícka 
teológia, 2. ročník, magisterský stupeň, denná forma štúdia, sa umiestnil na 1. mieste v rámci ŠVOČ 
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na VIII. fakultnom kole v programe Katolícka teológia na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity 
v Trnave so sídlom v Bratislave. 
Bc. Matej Pinkas, študent študijného odboru Katolícka teológia a študijného programu Katolícka 
teológia, 2. ročník, magisterský stupeň, denná forma štúdia, sa umiestnil na 2. mieste v rámci ŠVOČ 
na VIII. fakultnom kole v programe Katolícka teológia na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity 
v Trnave so sídlom v Bratislave.  
Bc. Bc. Veronika Pétiová, študentka študijného odboru Katolícka teológia a študijného programu 
Katolícka teológia, 2. ročník, magisterský stupeň, denná forma štúdia, sa umiestnila na 3. mieste 
v rámci ŠVOČ na VIII. fakultnom kole v programe Katolícka teológia na Teologickej fakulte Trnavskej 
univerzity v Trnave so sídlom v Bratislave.  
Bc. Júlia Dudová, študentka študijného odboru Katolícka teológia a študijného programu Náuka 
o rodine, 2. ročník, magisterský stupeň, denná forma, Bc. Martina Kromková, študentka študijného 
odboru Katolícka teológia a študijného programu Náuka o rodine, 2. ročník, magisterský stupeň, 
denná forma, Bc. Martin Horniak, študent študijného odboru Katolícka teológia a študijného 
programu Náuka o rodine, 1. ročník, magisterský stupeň, denná forma, Bc. Peter Rucek, študent 
študijného odboru Katolícka teológia a študijného programu Náuka o rodine, 1. ročník, magisterský 
stupeň denná forma dostali rektorskú pochvalu spojenú s odmenou za zorganizovanie vernisáže 
výstavy s názvom Krídla na cestách na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave so sídlom 
v Bratislave.  
Mgr. Martin Csontos, študent študijného odboru Systematická filozofia a študijného programu 
Systematická filozofia, 3. ročník, doktorandský stupeň, denná forma, získal z Trnavskej univerzity 
finančnú odmenu pri príležitosti Dňa učiteľov za najlepšie študijné výsledky v doktorandskom štúdiu. 

Právnická fakulta 
Bc. Daniel Arbet, študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník, 2. stupeň, 
denná forma štúdia, sa umiestnil na 1. mieste v Sekcii medzinárodného a európskeho práva na 
Šiestej študentskej  vedeckej konferencii študentov Právnickej fakulty TU. 
Bc. Tomáš Hubinák, študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník, 
2. stupeň, denná forma štúdia, sa umiestnil na 1. mieste v Sekcii ústavného práva, správneho práva, 
finančného práva a práva životného prostredia na Šiestej študentskej  vedeckej konferencii študentov 
Právnickej fakulty TU. 
Bc. Tomáš Volek, študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník, 2. stupeň, 
denná forma štúdia, sa umiestnil na 1. mieste v Sekcii občianskeho a obchodného práva na Šiestej 
študentskej  vedeckej konferencii študentov Právnickej fakulty TU. 
Monika Rafajová, študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník, 
1.stupeň, denná forma štúdia, sa umiestnila na 1. mieste v Sekcii historickoprávnej, rímskoprávnej, 
teórie práva a sociologicko právneho výskumu na Šiestej študentskej  vedeckej konferencii študentov 
Právnickej fakulty TU. 
Bc. Roman Klempa, študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník,  
2. stupeň, denná forma štúdia, sa umiestnil na 1. mieste v Sekcii trestnoprávnej, kriminologickej, 
forénznych disciplín a sociálnej psychológie pre právnikov  na Šiestej študentskej  vedeckej 
konferencii študentov Právnickej fakulty TU. 
Bc. Marek Maslák, študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník, 2. 
stupeň, denná forma štúdia, sa umiestnil na 2. mieste v Sekcii ústavného práva, správneho práva, 
finančného práva a práva životného prostredia na Šiestej študentskej  vedeckej konferencii študentov 
Právnickej fakulty TU. 
Bc. Ján Juran, študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník, 2. stupeň, 
denná forma štúdia, sa umiestnil na 2. mieste v Sekcii medzinárodného a európskeho práva na 
Šiestej študentskej  vedeckej konferencii študentov Právnickej fakulty TU. 
Bc. Tomáš Sabadoš, študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník,  
2. stupeň, denná forma štúdia, sa umiestnil na 2. mieste v Sekcii medzinárodného a európskeho 
práva na Šiestej študentskej  vedeckej konferencii študentov Právnickej fakulty TU. 
Bc. Darina Vasiľová, študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník, 
2. stupeň, denná forma štúdia, sa umiestnila na 2. mieste v Sekcii občianskeho a obchodného práva 
na Šiestej študentskej  vedeckej konferencii študentov Právnickej fakulty TU. 
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Bc. Michaela Mikušová, študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník, 
2. stupeň, denná forma štúdia, sa umiestnila na 2. mieste v Sekcii trestnoprávnej, kriminologickej, 
forénznych disciplín a sociálnej psychológie pre právnikov  na Šiestej študentskej  vedeckej 
konferencii študentov Právnickej fakulty TU. 
Bc. Michal Perignáth, študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník,  
2. stupeň, denná forma štúdia, sa umiestnil na 3. mieste v Sekcii občianskeho a obchodného práva na 
Šiestej študentskej  vedeckej konferencii študentov Právnickej fakulty TU. 
Bc. Petra Mičudová, študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník, 
2. stupeň, denná forma štúdia, členka víťazného družstva fakultného kola súťaže „Simulovaný súdny 
spor“ konaného  na Právnickej fakulte TU. 
Bc. Eva Matejovičová, študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník,  
2. stupeň, denná forma štúdia, členka víťazného družstva fakultného kola súťaže „Simulovaný súdny 
spor“ konaného na Právnickej fakulte TU. 
Bc. Andrea Letková, študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník,  
2. stupeň, denná forma štúdia, členka víťazného družstva fakultného kola súťaže „Simulovaný súdny 
spor“ konaného na  Právnickej fakulte TU. 
Mgr. Kristína Ondrejičková, študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. 
ročník, 2. stupeň, denná forma štúdia, získala ocenenie dekanky fakulty za dosiahnutie vynikajúcich 
študijných výsledkov počas celého magisterského štúdia a za celkový výsledok absolvovaného štúdia 
s hodnotením „prospela s vyznamenaním“. 
Bc. Soňa Bojkovská, študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník, 
2. stupeň, denná forma štúdia, členka víťazného družstva fakultného kola súťaže „Medzinárodný 
rímskoprávny Moot Court“ konaného na  Právnickej fakulte TU. 
Bc. Martin Bako, študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník, 2. stupeň, 
denná forma štúdia, člen víťazného družstva fakultného kola súťaže „Medzinárodný rímskoprávny 
Moot Court“ konaného na  Právnickej fakulte TU. 
 

Zo športových úspechov možno spomenúť: 

Právnická fakulta 
Michal Slamka, študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník, 1.stupeň, 
denná forma štúdia, sa umiestnil na 3. mieste  v športovej streľbe na Svetovej Univerziáde v Kazani. 
Fakulta rovnako oceňuje 4. miesto  na Majstrovstvách sveta v Lime a ďalšie úspechy dosiahnutné 
v športovej streľbe. 
 
 
IV. INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ  ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 

Univerzita tretieho veku 

V rámci celoživotného vzdelávania poskytuje Trnavská univerzita možnosť študovať na Univerzite 
tretieho veku (UTV), a to na dvoch pracoviskách: na rektoráte TU v Trnave a  na Teologickej fakulte 
v Bratislave. Výučba prebieha formou prednášok a odborných exkurzií v závislostí od konkrétneho 
študijného programu. Absolventi získavajú osvedčenie o absolvovaní štúdia a štúdium je po troch 
rokoch ukončené slávnostnou promóciou.  
Na Univerzite tretieho veku pri Trnavskej univerzite študovalo v roku 2013 celkom 591 študentov  
v dvanástich študijných programoch a v šiestich špecializáciách.  
Seniori v Trnave prejavujú čoraz väčší záujem o štúdium cudzích jazykov, ale aj dejín umenia, práce 
s počítačom, práva a latinského jazyka. UTV v Bratislave ponúka jedinečnú možnosť študovať študijný 
program „Sväté písmo a systematická teológia“ aj dištančnou formou prostredníctvom televízie LUX. 
Absolventi tohto trojročného študijného programu môžu pokračovať v štúdiu v jednoročných 
špecializovaných programoch: „Východná liturgika“, „Patristická a stredoveká literatúra“, „Kresťanské 
umenie“, „Kultúra života a smrti“. Študijný program „Duchovné cvičenia vo všednom dni“ sa teší 
záujmu tak v Bratislave, ako aj v Trnave.  
Osvedčenie o ukončení štúdia získalo v roku 2013 celkom 77 absolventov Univerzity tretieho 
veku (42 v Trnave a 35 v Bratislave). 

18 
 



So seniormi sa na UTV pracuje veľmi dobre, dychtia po vedomostiach a majú radosť z nových 
poznatkov. Štúdium skvalitňuje ich duchovný i spoločenský život, zároveň nadväzujú medzi sebou 
priateľstvá, majú spoločenský kontakt, ktorý neraz pokračuje v ďalších stretnutiach, organizujú si 
rôzne posedenia a spoločné výlety. Niektorí z nich pritom cestujú na prednášky zo vzdialených miest. 
Potvrdzuje sa, že aktívne prežívanie staroby je dobrá voľba a Univerzita tretieho veku je jeden z 
výborných prostriedkov na spestrenie a obohatenie života.  
 

  Počet študentov v jednotlivých študijných programoch za rok 2013 
 

Študijný program 
Ročník 

Spolu 
prvý druhý tretí 

Právo 9 20 14 43 
Dejiny umenia 12 12 11 35 
Latinský jazyk a kultúra a jej dedičstvo 10   10 
Základy práce s PC   9 9 
Práca s PC - začiatočník 15 13  28 
Práca s PC – pokročilý  7  7 
Anglický jazyk 29 28  57 
Francúzsky jazyk  7  7 
Nemecký jazyk 18 8  26 
Sväté písmo a systematická teológia  BA- prezenčne 28 50 42 120 
Sväté písmo a systematická teológia  BA- dištančne  93  93 
Spolu 131 238 86 435 
Špecializácie     
Východná liturgika 25   25 
Patristická a stredoveká literatúra 31   31 
Kresťanské umenie 17   17 
Pastoračná starostlivosť v konfliktných situáciách 15   15 
Duchovné cvičenia vo všednom dni  43   43 
Kultúra života a smrti 25   25 
Spolu 136   591 

 
 

 
 
Univerzitné pracovisko Centrum ďalšieho vzdelávania otvorilo na jeseň r. 2013 Centrum jazykov, 
ktorého cieľom je poskytovanie možnosti získavania a prehlbovania jazykových zručností pre všetkých 
záujemcov o štúdium cudzích jazykov. V zimnom semestri akademického roka 2013/2014 
navštevovalo Centrum jazykov spolu 30 študentov, ktorí nad rámec svojich študijných povinností 
absolvovali kurzy všeobecného i odborného anglického jazyka, a tiež kurzy francúzskeho, talianskeho 
a ruského jazyka.  
Centrum jazykov nadviazalo spoluprácu s jazykovým centrom Foreign Language Centre University of 
Pécs a získalo kompetenciu na vykonávanie skúšok s cieľom získania ECL certifikátu (European 
Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages), ktorý je medzinárodne uznávanou 
jazykovou skúškou. Cieľom Centra jazykov Trnavskej univerzity v Trnave je vytvorenie akademického 
prostredia pre štúdium odborného anglického jazyka v oblastiach, ktoré sú v súlade so študijnými 
programami jednotlivých fakúlt Trnavskej univerzity. 
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V.  INFORMÁCIE O VÝSKUMNEJ, UMELECKEJ A ĎALŠEJ TVORIVEJ ČINNOSTI 

Aktivity univerzity v oblasti vedy, výskumu a umeleckej činnosti v roku 2013 sú charakterizované 
najmä z hľadiska plnenia cieľov stanovených pre túto oblasť v dlhodobom zámere univerzity, 
z hľadiska opatrení na podporu tejto oblasti a z hľadiska medziročného vývoja. Možno konštatovať, že 
v oblasti vedy, výskumu a umeleckej činnosti došlo v roku 2013 k miernemu rastu počtu riešených 
domácich a zahraničných projektov a najmä k rastu publikačnej činnosti v kategórii monografií a štúdií 
v karentovaných časopisoch. 
Stratégia, koncepcia a budovanie výskumu a tvorivej činnosti na Trnavskej univerzite vychádza zo 
schváleného Dlhodobého zámeru Trnavskej univerzity v Trnave a z Koncepcie rozvoja Trnavskej 
univerzity v Trnave na roky 2012 – 2015 a zameriava sa najmä na budovanie kvality univerzity 
posilňovaním jej postavenia v oblasti vedeckej, výskumnej a umeleckej činnosti prostredníctvom 
koncentrácie ľudských a finančných zdrojov, rozvojom interdisciplinarity, zvyšovaním spolupráce v 
rámci Európskeho výskumného priestoru zapájaním sa do výskumných sietí EÚ. 
Tvorivá činnosť v roku 2013 bola charakterizovaná pokračujúcou orientáciou na tvorbu kvalitných 
výsledkov a výstupov a zvýšením počtu vedeckých výstupov dosahujúcich 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 odmeňovaním z 
grantového fondu na podporu vedy a umenia. Zámerom bolo zvýšenie prílevu finančných prostriedkov 
na vedu a výskum z grantových agentúr. 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. Toto úsilie je dokumentované výsledkami dosiahnutými na 
jednotlivých fakultách a samostatných pracoviskách. 
V roku 2013 si Trnavská univerzita v Trnave zlepšila svoju pozíciu univerzity v oblasti vedy, výskumu 
a umeleckej činnosti oproti predchádzajúcemu roku najmä zvýšením počtu riešených domácich 
projektov. Veľký podiel na raste malo enormné úsilie riešiteľov na jednotlivých fakultách, ktorí podali 
30 nových projektov VEGA, z ktorých získalo podporu 6 projektov, 24 projektov KEGA, z ktorých bolo  
úspešných 10 a 20 nových projektov APVV, z ktorých boli úspešné 3. Zvýšil sa celkový počet 
domácich projektov o 19 %.   

a) Zabezpečenie výskumu a umeleckej činnosti z domácich grantových schém 

Prehľad počtu riešených domácich výskumných projektov podľa súčastí TU v roku 2013 

           ZDROJE 
F A K U L T A SPOLU 

TU 
FF PdF FZaSP TF PF ÚD  

VEGA 12 8 1 4 12 1 38 
KEGA 7 11 0 0 1 0 19 
APVV 1 3 1 0 4 0 9 
Ostatné domáce 0 0 1 0 0 0 1 
S p o l u  20 22 3 4 17 1 67 

 
 

Vývoj počtu riešených domácich výskumných projektov v rokoch 2009 - 2013 

Rok 
Fakulta 

Spolu 
FF PdF FZaSP TF PF ÚD 

2009 26 27 11 4 14 2 84 
2010 23 22 1 5 15 1 67 
2011 25 31 8 4 20 1 89 
2012 21 17 5 4 14 1 62 
2013 20 22 3 4 17 1 67 

 
V roku 2013 riešili pracovníci univerzity celkom 67 domácich výskumných projektov, čo oproti 
predchádzajúcemu roku predstavuje nárast o 8,06 %. 
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Prehľad objemu finančných prostriedkov 
získaných na riešenie domácich výskumných projektov v roku 2013 

ZDROJE 
 (v €) 

F A K U L T A SPOLU 
TU 

FF PdF FZaSP TF PF ÚD  
VEGA 51 339 32 487 3 494 7 172 89 519 3 156 187 167 
KEGA 47 668 50 361 0 0 8 259 0 106 288 
APVV 12 505 42 039 4 022 0 93 006 0 151 572 
Ostatné 
domáce 0 0 27 539 0 0 0 27 539 

S p o l u 111 512 124 887 35 055 7 172 190 784 3 156 472 566 
 
 
Prehľad objemu finančných prostriedkov pridelených grantov v rokoch 2009 – 2013 (v €) 

 
 
 

Prehľad počtu podaných domácich výskumných projektov v roku 2013 

Agentúra 
Fakulta 

Spolu 
FF PdF FZaSP TF PrF ÚD 

VEGA 9 5 1 1 14 0 30 
KEGA 10 8 2  3 1  0 24 
APVV  1 2 10 2  5 0  20 
Ostatné domáce          
Spolu  20 15 13 6 20 0 74 
 
 
Prehľad počtu podporených domácich výskumných projektov podaných v roku 2013 

Agentúra 
Fakulta 

Spolu 
FF PdF FZaSP TF PrF ÚD 

VEGA 2 1 0 1 2 0 6 
KEGA 3 5 0 2 0 0 10 
APVV 0 0 1 0 2 0 3 
Ostatné domáce        
Spolu  5 6 1 3 4 0 19 
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Počet participujúcich tvorivých zamestnancov a študentov na projektoch v roku 2013 

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

spolu 
Počet projektov 2013 12 8 1 4 12 1 38 
Počet participujúcich 
tvorivých zamestnancov 2013 44 33 10 21 59 0 177 
Priemerný počet 
tvorivých zamestnancov 
na  projekt 

2013 4 4 10 5 7 0 5 

Počet participujúcich 
študentov 

2013 0 11 0 5 11 0 27 
1.stupeň 0 1 0 0 0 0 1 
2.stupeň 0 2 0 0 0 0 2 
3.stupeň 20 8 1 5 11 0 45 

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

spolu 
Počet projektov 2013 7 11 0 0 1 0 19 
Počet participujúcich 
tvorivých zamestnancov 2013 22 46 0 0 4 0 72 
Priemerný počet 
tvorivých zamestnancov  
na projekt 

2013 3 4 0 0 4 0 4 

Počet participujúcich 
študentov 

2013 0 12 0 0 0 0 12 
1. stupeň 0 2 0 0 0 0 2 
2. stupeň 0 1 0 0 0 0 1 
3. stupeň 7 9 0 0 0 0 16 

Projekty APVV Rok/stupeň 
štúdia FF PdF FZaSP TF PrF ÚD TU 

spolu 
Počet projektov 2013 1 3 1 0 4 0 9 
Počet participujúcich 
tvorivých zamestnancov 2013 1 11 12 0 31 0 55 
Priemerný počet 
tvorivých zamestnancov 
na projekt 

2013 0 4 12 0 8 0 6 

Počet participujúcich 
študentov 

2013 0 2 4 0 9 0 15 
1. stupeň 0 0 0 0 0 0 0 
2. stupeň 0 1 0 0 0 0 1 
3. stupeň 0 1 4 0 9 0 14 

 
 

Prehľad riešených projektov podporených agentúrou APVV v rokoch 2009 – 2013 

Fakulta 
rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 

a b a b a b a b a b 
FF       1 8 862 1 12 505 
PdF   1 2 325 2 20 152 3 32 994 3 42 039 
FZaSP 1 20 879       1 4 022 
TF         0 0 
PrF 2 45 704 1 36 425 1 39 470 3 75 045 4 93 006 
Spolu 3 66 583 2 38 750 3 59 622 7 116 901  9 151 572 
a – počet riešených projektov 
b – získané finančné prostriedky na riešenie projektov v € 
 
V roku 2013 boli Agentúrou na podporu výskumu a vývoja finančne podporené 3 nové projekty so 
začiatkom riešenia v roku 2013, 5 projektov pokračovalo v riešení a 1 projekt bol v roku 2013 
ukončený. Získavanie finančných prostriedkov má od roku 2011 stúpajúcu tendenciu, oproti 
predchádzajúcemu roku je to o 30 % a oproti roku 2011 až o 154 %.  
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b) Zabezpečenie výskumu a umeleckej činnosti zo zahraničných grantových schém 

V oblasti získavania zahraničných projektov v roku 2013 došlo k stabilizácii počtu projektov s tým, že 
každá fakulta rieši aspoň jeden zahraničný projekt.  

Filozofická fakulta 
Prostredníctvom Katedry psychológie a Mgr. Márie Dědovej, PhD., bola fakulta zapojená do riešenia 
grantu českej vedeckej grantovej agentúry.  
V roku 2013 bol ukončený projekt na podporu vzdelávania ESF č.26110230028 Inovatívne formy 
vzdelávania v transformujúcom sa univerzitnom vzdelávaní, v riešení pokračuje od roku 2011 projekt 
ESF č.26110230029 Rozvoj virtuálnej univerzity - Tvorba a inovácia študijných programov s využitím 
moderných foriem vzdelávania. Fakulta získala riešenie nového projektu v programe vzdelávanie ESF 
č.26110230092 Podpora zlepšenia kvality Trnavskej univerzity v Trnave a zároveň sa realizoval 
nevýskumný, ale významný projekt  ESF HUSK–1101/1.7.1./0259 riešený v rámci programu 
cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika pod názvom Bezhraničná 
antikvita.  

Pedagogická fakulta 
Fakulta sa v roku 2013 podieľala na riešení 3 zahraničných projektov z toho  2  projekty z minulých 
rokov v rámci 7. rámcového programu – Fibonacci project, Pri.Sci.Net a 1 nový projekt  v rámci 
programu LLP Comenius - Sustain. Pracovníci fakulty tiež reagovali na výzvu v rámci Projektu 
V4EAP, tento projekt však nebol podporený. Do prebiehajúcich projektov bolo zapojených 15 
vedecko-pedagogických pracovníkov a 2 študenti 3. stupňa štúdia. V roku 2013 boli vedecko-
pedagogickí zamestnanci Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave  riešiteľmi ôsmich 
vedeckovýskumných úloh VEGA MŠ SR, z toho 7 pokračujúcich a jeden so začiatkom riešenia v roku 
2013, podané boli štyri nové projekty. Vedeckí pracovníci fakulty v roku 2013 pokračovali v riešení 
jedenástich výskumných  úloh KEGA, do riešenia ktorej bolo  zapojených  46  vedecko-pedagogických  
pracovníkov,  2 študenti 1. stupňa štúdia, 1 študent 2. stupňa štúdia  a 9 študentov doktorandského 
stupňa štúdia. Bolo podané tri nové projekty zo začiatkom riešenia v roku 2014. Grantové úlohy 
riešené v tejto schéme majú v zásade charakter aplikovaného výskumu, keďže ich prioritným 
zámerom je transformácia výsledkov základného výskumu do výchovno-vzdelávacej praxe a ich 
najčastejšími výstupmi sú učebnice a učebné pomôcky, programy na využitie IKT vo vyučovaní, 
metodiky a didaktické nástroje. Vedecko-pedagogickí pracovníci s finančnou podporou APVV aj v roku 
2013 pokračovali v úspešnom riešení 2 projektov v spolupráci so SAV Bratislava a tretí projekt je 
realizovaný v spolupráci s Univerzitou v Niši (Srbsko). Do riešenia projektov bolo zapojených 11 
vedecko-pedagogických pracovníkov, jeden študent 2. stupňa štúdia a jeden študent doktorandského 
stupňa štúdia.  

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce  
Pokračovanie zahraničného projektu SRAP, ktorého cieľom je prevencia drogovej závislosti medzi 
adolescentmi rómskeho etnika.  
Medzinárodný projekt Action for health je zameraný na zníženie nerovností v zdraví v rámci zlepšenia 
prístupu k štrukturálnym fondom s použitím kultúrnych, multisektorových  a iných strategických analýz 
pre možnú aplikáciu podpory zdravia vo vybranom regióne všetkých spoluriešiteľských organizácií. 
Krajiny zapojené do projektu: Slovinsko (koordinátor), Maďarsko, Chorvátsko, Veľká Británia, 
Holandsko, Bulharsko, Estónsko,  Litva, Slovensko (TRUNI), Španielsko. 
Medzinárodný projekt Financial Literacy of  Roma (FINALLY) je zameraný na zvýšenie finančnej 
gramotnosti u dospelých Rómov. Prostredníctvom vytvorenia vzdelávacích materiálov, cvičení a 
kvízov je cieľom zvýšiť finančnú gramotnosť dospelých Rómov. Prostredníctvom špecializovaných 
metód učenia bude projekt priamo zameraný na zlepšenie dostupnosti vzdelávacích príležitostí pre 
dospelých Rómov a stimulovať dopyt po vzdelávaní medzi rómskou komunitou všeobecne. Krajiny 
zapojené do projektu: Slovinsko (koordinátor), Bulharsko, Grécko, Srbsko, Taliansko, Slovensko 
(TRUNI). 
Pokračovanie projektu v Južnom Sudáne, ktorého cieľom je prispieť k sociálno-zdravotnému rozvoju 
miestnej komunity, posilnenie kontinuálnej starostlivosti o matku a dieťa pomocou viacstupňovej 
vzdelávacej intervencie v Južnom Sudáne. 
Projekt v Keni, zameraný na zdravotnícku starostlivosť o podvyživené deti do 5. roku života a ich 
matky v regióne Kwale, pokračovanie domáceho projektu Evalvácia sociálnych služieb. 
V roku 2013 sa začala realizácia dvoch nových projektov: 
Medzinárodný projekt GENOVATE je výskumný projekt hradený z fondu FP-7, ktorý je realizovaný na 
siedmich partnerských univerzitách s rôznym inštitucionálnym a národným kontextom rodovej 
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rovnosti. GENOVATE projekt chce realizovať stratégie pre transformáciu organizačných štruktúr 
smerom k rodovo kompetentnejšiemu manažmentu. Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť rovnaké 
príležitosti pre ženy a mužov povzbudením viac rodovo kompetentného manažmentu vo výskume, 
inováciách a vedeckých rozhodovacích útvaroch, so špeciálnym zameraním na univerzity. Domáci 
výskumný projekt Identita sociálnej práce v kontexte Slovenska, hradený z grantovej agentúry APVV. 
Hlavný cieľ výskumu je zistiť aktuálnu mieru profesijnej identity u slovenských sociálnych pracovníkov 
a identifikovať faktory posilňujúce respektíve oslabujúce jej formovanie. 

Teologická fakulta 
Fakulte sa podarilo zo zahraničných agentúr v roku 2013 získať na výskumné účely dva nové  granty. 
Celkove boli v roku 2013 riešené štyri zahraničné granty:  
Medzinárodný projekt Cyrilo-metodská misia u Slovanov a jej prínos a význam pre dnešnú Európu, 
podaný dňa 29. novembra 2012 (schválený); doba riešenia od januára 2013 do januára 2014. Vedúci: 
Š. Marinčák 
Pluralita myslenia v tradícii kresťanského staroveku a stredoveku. Ide o projekt nadväzujúci na projekt 
Antológia Patristika a Scholastika, ktorý bol úspešne ukončený v roku 2009.  Vedúci projektu: M. 
Lichner, Th.D. 
Vybrané faktory prorodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí. Vedúci 
projektu: prof. L. Csontos 
Duchovný výklad Biblie ako základ kresťanskej spirituality: Sv. Gregor z Nyssy – Komentár 
k Veľpiesni“. Vedúca:  H. Panczová, PhD. Cieľom tohto grantu je preklad starogréckeho komentára 
Gregora Nyssenského k Veľpiesni a vypracovanie štúdie. 

Právnická fakulta 
Vedecko-pedagogickí zamestnanci Právnickej fakulty boli v roku 2013 zapojení do riešenia siedmich 
vedeckovýskumných projektov na medzinárodnej úrovni, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom 
predstavuje zapojenosť do rovnakého počtu projektov. Z uvedených siedmich projektov bola 
Právnická fakulta hlavným riešiteľom jedného medzinárodného projektu podporeného z 
Medzinárodného vyšehradského fondu.  Vedecko-pedagogickí zamestnanci Právnickej fakulty 
v pozícii spoluriešiteľa projektu za Slovensko potvrdili v roku 2013 účasť na riešení ďalších dvoch  
projektov predkladaných v rámci výziev z Medzinárodného vyšehradského fondu. Právnická fakulta 
TU v Trnave zaznamenala v roku 2013 nárast v počte riešených APVV projektov, keďže boli  riešené 
celkovo štyri projekty, čo predstavuje zatiaľ najvyšší počet projektov financovaných Agentúrou na 
podporu výskumu a vývoja. V roku 2013 Právnická fakulta zaznamenala nárast v počte riešených 
VEGA projektov. Z celkového počtu dvanásť projektov boli dva nové projekty so začiatkom riešenia 
v roku 2013, štyri projekty so začiatkom riešenia v roku 2012 a šesť projektov so začiatkom riešenia 
v roku 2011. Na fakulte bol v roku 2013 riešený jeden projekt KEGA  Formácia podnikateľských 
schopností študentov spojená s reformnou optimalizáciou výučby dejín štátu, prameňov práva a 
právnych inštitútov. Bol podaný jeden nový projekt, ktorý nebol navrhnutý na financovanie.  
 
 
Prehľad počtu podaných a podporených zahraničných výskumných projektov v roku 2013 

Agentúra 

Spolu 

FF PdF FZaSP TF PrF Spolu 

a b a b a b a b a b a b 

7. RP 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Ostatné 

zahraničné 1 0 1 0 5 1 2 2 7 2 14 5 

Spolu 
zahraničné 1 0 3 0 5 1 2 2 7 2 16 5 

a – počet podaných projektov 
b – počet podporených projektov 

 
Úspešnosť univerzity v pomere podaných a finančne podporených zahraničných projektov je 31 %. 
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Počet participujúcich tvorivých zamestnancov a študentov na zahraničných projektoch  

Zahraničné projekty Rok/stupeň 
štúdia FF PdF FZaSP TF PrF ÚD TU 

spolu 
Počet projektov 2013 1 3 6 4 7 0 21 
Počet participujúcich 
tvorivých 
zamestnancov 

2013 1 15 10 12 12 0 40 

Priemerný počet 
tvorivých zamestn. na 
projekt 

2013 1 5 2 3 2 0 2 

Počet participujúcich 
študentov 

2013 0 2 6 0 0 0 8 
1. stupeň 0 0 0 0 0 0 0 
2. stupeň 0 0 0 0 0 0 0 
3. stupeň 0 2 6 0 0 0 8 

 
Vývoj riešených zahraničných projektov v rokoch 2009 – 2013  

Rok 
Fakulta 

FF PdF FZaSP TF PrF Spolu 
a b a b a b a b a b a b 

2009     5 42 730     5 42 730  
2010   2 101 414 5 26 940      7 128 354 
2011   5 152 857 11 14 743    9  25 167 600 
2012 1 11 163 4 3 701  7 316 709 2 25 000 7 3758 21 360 331 
2013 1 11 523 3 11 321 6 97 751 4 19 000 7 5 104 21 144 699 

 
a – počet riešených zahraničných projektov v ks 
b – získané finančné prostriedky na riešenie zahraničných projektov v € 
 
V roku 2012 bolo na univerzite riešených celkom 21 zahraničných projektov s finančnou podporou 
144 699 €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to takmer o 60 % menej. Z celkového objemu 
získaných finančných prostriedkov sa Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce podieľa 67%, 
Teologická fakulta 13 %, Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta po 8 % a Právnická fakulta 4 %.  

c) Výskumná činnosť nepodporovaná z grantov 

Trnavská univerzita nerealizovala výskumnú činnosť v rámci podnikateľskej činnosti, na objednávku či 
na priame zadávanie bez podávania projektu v rámci výziev. 

d) Využitie výsledkov grantových schém a rámcových programov 

Filozofická fakulta  
Prezentácia výsledkov grantov na domácich i zahraničných vedeckých podujatiach formou vedeckých 
štúdií, učebných textov, monografií, organizovaním vedeckých podujatí, výskumu v domácich 
a zahraničných archívoch, knižniciach, vedeckých inštitúciách, prednášok, referátov, posterov, 
zverejnenie formou publikačných výstupov odbornej a laickej verejnosti doma i v zahraničí. Vytvorenie 
podkladov pre ďalší vedecký výskum. Implementácia dosiahnutých výsledkov do výučby na univerzite 
v 1.-3. stupni štúdia formou prednášok, seminárov, kolokvií. Výsledky  výskumu grantov VEGA, 
KEGA, APVV a zahraničných projektových schém  budú  využité  predovšetkým v  bádaní v danom 
odbore a súčasne sú aplikovateľné v pedagogickej praxi na filozofických fakultách v príslušných 
odboroch a na príslušných odborných školách a výskumných pracoviskách a v širšej vedeckej 
verejnosti.  

Pedagogická fakulta 
Výsledky dosiahnuté riešením vedeckých projektov na Pedagogickej fakulte nachádzajú svoje využitie 
nielen vo vzdelávacom procese, ale sú aj významným prínosom pre rozvoj poznania v jednotlivých 
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oblastiach bádania a pre šírenie poznatkovo orientovanej kultúry v Slovenskej republike. Projekt má 
charakter aplikovaného výskumu. Projekt Fibonacci prebiehal v roku 2013 posledné dva mesiace. 
Počas januára a februára 2013 boli hodnotené ciele projektu a vypracúvané správy k riešeniu. 
Zároveň boli všetky skúsenosti zhrnuté do dvoch publikácií metodického charakteru, ktoré boli 
následne distribuované na zapojené školy na zabezpečenie trvalej udržateľnosti výsledkov riešenia 
projektu. 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 
Výsledky dosiahnuté riešením vedeckých projektov na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce  
nachádzajú svoje využitie nielen vo vzdelávacom procese, ale sú aj významným prínosom pre rozvoj 
poznania v jednotlivých oblastiach bádania a pre šírenie poznatkovo orientovanej kultúry v Slovenskej 
republike. Projekty, ktoré majú charakter aplikovaného výskumu majú priame výstupy do praxe najmä 
na zahraničných pracoviskách v Afrike.  

Teologická fakulta 
Teologická fakulta sa cielene venovala prenosu výsledkov vedeckej a výskumnej činnosti do praxe, 
predovšetkým prezentáciou. V TV Lux to boli tri diskusné relácie, v rozhlasovom vysielaní rádia 
Lumen tri diskusné relácie a v rádiu Regina jedna relácia.  Osobitným prínosom je Univerzita tretieho 
veku týždenne vysielaná TV Lux.  

Právnická fakulta 
Výsledky dosiahnuté riešením vedeckých projektov riešených na Právnickej fakulte nachádzajú svoje 
využitie nielen bezprostredne vo vzdelávacom procese, ale aj v podobe expertíz pre legislatívne 
orgány Slovenskej republiky.  

e) Činnosti a výsledky špecializovaných výskumných a vývojových pracovísk 

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 2013 v zborníku Fons Tyrnaviensis V. zdokumentoval jubilejné slávnosti 375. výročia založenia 
pôvodnej a 20. výročia obnovenej Trnavskej univerzity, odovzdávanie čestných doktorátov, ceny 
Antona Hajduka, Martina Palkoviča, inaugurácie rektora a dekanov. Štúdie zborníka sa zaoberajú 
dejinami pôvodnej i súčasnej univerzity, ako aj správy a materiály z výskumu v zahraničí a doma. 
S podobnou tematikou ústav dejín prispieval svojimi článkami  do časopisu Universitas Tyrnaviensis 
č.1.- 4. 2013.  
V roku 2013 bol ukončený anglický preklad monografie o dejinách univerzity (The History of Trnava 
University 1635-1777, 1992-2012) ako aj  anglický preklad dejín univerzitného observatória (History of 
the Observatory at Trnava University 1756-1785). 
Ústav dejín v spolupráci s maďarskými kolegami I. Käferom a E. Kovácsovou, pripravil do tlače 
bibliografickú publikáciu v počte 5327 tlačí vydaných v období rokov 1648-1777 akademickou 
tlačiarňou Trnavskej univerzity pod názvom Ave Tyrnavia! 
Ústav dejín viedol priebežne bibliografickú evidenciu vo svojej príručnej knižnici a pokračoval v 
spolupráci s knižnicou Trnavskej univerzity pri akvizícii starých tlačí a kníh z oblasti dejín univerzity. 
Knihy, CD a DVD ústavnej knižnice využívali poslucháči aj bádatelia. Potešiteľné je, že ústav dejín už 
vošiel do povedomia a o publikácie či konzultácie majú záujem domáce i zahraničné inštitúcie 
a jednotlivci. 
Ústav dejín ukončil v roku 2013  práce na projekte Archívne pramene k dejinám Trnavskej univerzity, 
v rámci  vedeckého grantového programu VEGA MŠ SR a SAV, reg. č. projektu 1/0022/1, na ktorý 
získal v období rokov 2011-2013 finančný príspevok 5 600 €. 

Teologická fakulta 
Významným prínosom činnosti Centra spirituality Východ - Západ M. Lacka v Košiciach bolo v roku 
2013 zorganizovanie dvoch medzinárodných vedeckých konferencií:  
Cyrilo-metodská misia u Slovanov a jej prínos a význam pre dnešnú Európu. Košice - Centrum 
v dňoch 10.-11.5.2013. 
Kultúrna identita gréckokatolíkov vo svetle Cyrilo-metodského dedičstva ( TFTU v spolupráci so 
Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV, Centrom spirituality Východ - Západ Michala Lacka 
a Gréckokatolíckou bratislavskou eparchiou v dňoch 10.-11.5.2013 

26 
 



f) Vnútorná grantová schéma 

Vnútorný grantový systém univerzity pokračoval v roku 2013 rovnakým spôsobom ako 
v predchádzajúcom roku. Na základe výzvy na podporu vedeckovýskumnej činnosti mladých 
vedeckých a umeleckých pracovníkov do 35 rokov veku bolo zaregistrovaných 23 žiadateľov. Z nich 
14 dostalo podporu na svoj projekt, zameraný na vydanie publikácie kategórie „A“. Na Granty 
Trnavskej univerzity boli z vlastných zdrojov vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 19 755 
€, z toho 4100 € získali traja pracovníci Filozofickej fakulty, 9 340 € siedmi pracovníci Pedagogickej 
fakulty, 4 865 € traja pracovníci Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce a 1 450 € získal pracovník 
Teologickej fakulty. 
Ako po predchádzajúce roky, tak aj v roku 2013 boli vedecko-pedagogickí zamestnanci Právnickej 
fakulty aktívne zapojení do riešenia inštitucionálnych projektov. V priebehu roka 2013 bolo celkovo 
riešených 41 inštitucionálnych výskumných projektov, pričom v roku 2013 začalo riešenie desiatich 
nových projektov. Do riešenia tohto typu projektu bolo zapojených 42 vedecko-pedagogických 
zamestnancov.  
Filozofická fakulta vytvára vnútornú grantovú schému, na ktorú vyčlenili v roku 2013 na 5 projektov 
sumu 3 875 €. Pedagógovia Filozofickej fakulty sa môžu uchádzať o inštitucionálne granty fakulty, ako 
i granty v rámci vnútornej grantovej sféry Trnavskej univerzity. Fakulta podporuje publikovanie 
doktorandských prác a výsledkov pedagogických pracovníkov v zahraničných vydavateľstvách. 
 
Publikačná činnosť 
V oblasti výsledkov vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti má osobitné postavenie publikačná 
činnosť, ktorú Ministerstvo školstva hodnotí podľa štyroch skupín: 
Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie  
Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie  
Skupina B – Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty 
a objavy  
C – Ostatné recenzované publikácie  
N – Vedecké práce v registrovaných databázach. 
 
Prehľad publikačnej činnosti v rokoch 2008 – 2013 

Rok Skupina 
A1 

Skupina 
A2 Skupina B Skupina N Skupina C Spolu 

2009 42 108 13 0 1438 1601 

2010 42 191 20 0 1653 1906 

2011 44 143 29 0 1866 2082 

2012 99 136 40 0 1427 1702 

2013 143 169 37 27 1324 1700 
 
V skupine A1 knižné publikácie charakteru vedeckej monografie došlo k nárastu o 44 % aj vďaka 
zaradeniu kapitol v domácich a zahraničných monografiách, ktorých bolo publikovaných 71. V skupine 
A2 ostatné knižné publikácie došlo k výraznému rastu a to až o 24 %, naproti tomu v skupine B 
publikácie v karentovaných časopisoch došlo k miernemu poklesu, a to o  7,5 %. Podľa vyhlášky 
MŠVVaŠ SR č. 456/2012 o centrálnom registri publikačnej činnosti a o centrálnom registri umeleckej 
činnosti bola zavedená nová skupina N - vedecké práce v registrovaných databázach, do ktorej bolo 
zaradených 27 publikácií. Súhrnne možno konštatovať pozitívny trend v raste publikačnej činnosti. 

 
Významné výsledky v oblasti publikačnej činnosti jednotlivých fakúlt 

Filozofická fakulta 
V roku 2013 vydali pedagógovia viac ako 20 monografií v cudzom jazyku v zahraničnom 
vydavateľstve. Z najvýznamnejších treba spomenúť dvojzväzkovú publikáciu Ericha Hrnčiarika 
Manufakturerzeugnisse aus den Provinzen in der Slowakei. Teil 1 / von Erik Hrnčiarik,. – Bonn: Velag 
Dr. Rudolf Habelt, 2013. 264 s. a Rőmisches Kulturgut in der Slowakei: Herstellung, Funktion und 
Export rőmischer Manufakturerzeugnisse aus den Provinzen in der Slowakei. Teil 2 / von Erik 
Hrnčiarik,. – Bonn: Velag Dr. Rudolf Habelt, 2013. 227 s.: Taf XCVII.  
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Ďalej publikáciu Andreja Démutha Perception Theories / Andrej Démuth; (rew. Ján Rybár, Marián 
Špajdel). – First edition. – Krakow: Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2013. – 92 s. a Miloša Mareka 
Fontes rerum Slovacarum III. Archivum familiae Majténi. Stredoveké dejiny rodiny Majténiovcov 
a listiny z jej archívu. Krakow: Towarzystwo Slowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej 
univerzity v Trnave 2013.  
Rovnako významným vedeckým počinom bola publikovaná dizertačná práca Michala Liptáka 
Možnosti umeleckej kritiky: fenomenologická analýza / Michal Lipták; (rec. Ivan Blecha, Marian 
Zervan, Róbert Karul). – (1. Vyd.). – Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2013. – 
241 s. – (Studia Minora)  
 
Pedagogická fakulta 
Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
AAA: Reflection of inclusive education of the 21st century in correlative scientific fields: (How to turn 
risks into chances) / [Miroslava Adamík Šimegová a kol.]; Viktor Lechta, Blanka Kudláčová (eds.). - [1. 
vyd.]. - Frankfurt am Main; Bratislava: Peter Lang, Veda, 2013. - 168 s. - ISBN 978-3-631-64835-3, 
ISBN 978-80-224-1336-7 - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/9647.pdf 
AAA: Paštéka, M.: On Four Approaches to Density, VEDA, Bratislava, ISBN 978-80-224-1327-5, Peter 
Lang, Frankfurt am Main, ISBN 978-3-631-64941-1, 2013, 95 str. 

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 
ADC: Perceived disgust and personal experiences are associated with acceptance of dissections in 
schools / Jana Fančovičová, Pavol Prokop, Andrea Lešková. In: Eurasia Journal of Mathematics, 
Science and Technology Education. - ISSN 1305-8223. - Vol. 9, no. 3 (2013), p. 311-318. 
ADC: Self-protection versus disease avoidance = the perceived physical condition is associated with 
fear of predators in humans / Pavol Prokop, Jana Fančovičová.In: Journal of Individual Differences. - 
ISSN 1614-0001. - Vol. 34, no. 1 (2013), p. 15-23. 
ADC: Does colour matter? The influence of animal warning coloration on human emotions and 
willingness to protect them / Pavol Prokop, Jana Fančovičová. In: Animal Conservation. - ISSN 1367-
9430. - Vol. 16, no. 4 (2013), p. 458-466. 
ADC: Women use red in order to attract mates / Pavol Prokop, Martin Hromada. In: Ethology. - ISSN 
0179-1613. - Vol. 119, no. 7 (2013), p. 605-613. 
ADC: Rape avoidance behavior among Slovak women / Pavol Prokop. In: Evolutionary Psychology. - 
ISSN 1474-7049. - Vol. 11, no. 2 (2013), p. 365-382. 
ADC: Associations between body morphology, mating success and mate preferences among Slovak 
males and females / Pavol Prokop, Peter Fedor. In: Anthropologischer Anzeiger. - ISSN 0003-5548. - 
Vol. 70, no. 2 (2013), p. 121-135. 
ADC: Is a woman’s preference for chest hair in men influenced by parasite threat? / Pavol Prokop a 
kol. In: Archives of sexual behavior. - ISSN 0004-0002. - Vol. 42, no. 7 (2013), p. 1181-1189. 
ADC: Knowledge, perceptions, and attitudes as determinants of youths´intentions to use bioenergy a 
cross-national perspective / Pradipta Halder et al. In: International journal of green energy. - ISSN 
1543-5075. - Vol. 10, no. 8 (2013), p. 797-813. 
ADC: Remarks on q-integral complete multipartite graphs / Milan Pokorný, Pavel Híc, Dragan 
Stevanovic. In: Linear Algebra and its Applications. - ISSN 0024-3795. - Vol. 439, no. 7 (2013), p. 
2029-2037 
ADC: Relations between minimal USCO and minimal CUSCO maps / Ľubica Holá, Dušan Holý. In: 
Portugaliae mathematica. - ISSN 0032-5155. - Vol. 70, no. 3 (2013), p. 211-224.. - Spôsob prístupu: 
http://ukftp.truni.sk/epc/9617.pdf 

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach  Web of Science alebo 
SCOPUS 
ADM: Charge transient, electrochemical and impedance measurements as tools for characterization of 
nano-heterostructural organic/inorganic semiconductors / František Schauer a kol. In: Nanoscience 
and nanotechnology letters. - ISSN 1941-4900. - Vol. 5, no. 4 (2013), p. 439-443. 
ADM: Circular flow number of generalized Blanuša snarks / Robert Lukoťka.In: Discrete Mathematics. 
- ISSN 0012-365X. - Vol. 313, no. 8 (2013), p. 975-981. 
ADM: Remote experiments in primary schoool science education / Michaela Kostelníková, Miroslava 
Ožvoldová. In: iJOE. - ISSN 1861-2121. - Vol. 9, no. 5 (2013), p. 45-51. 
ADM: Disease-threat model explains acceptance of genetically modified products / Pavol Prokop a 
kol. In: Psihologija. - ISSN 0048-5705. - Vol. 46, no. 3 (2013), p. 229-243. 
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http://ukftp.truni.sk/epc/9647.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=55804&fs=64B988E6514E4C6586A64FE97155B68C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=55804&fs=64B988E6514E4C6586A64FE97155B68C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=94406&fs=64B988E6514E4C6586A64FE97155B68C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=95856&fs=64B988E6514E4C6586A64FE97155B68C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=72932&fs=64B988E6514E4C6586A64FE97155B68C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=122013&fs=64B988E6514E4C6586A64FE97155B68C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=104914&fs=64B988E6514E4C6586A64FE97155B68C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=115089&fs=64B988E6514E4C6586A64FE97155B68C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=122012&fs=64B988E6514E4C6586A64FE97155B68C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=95374&fs=64B988E6514E4C6586A64FE97155B68C
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=123774&fs=64B988E6514E4C6586A64FE97155B68C
http://ukftp.truni.sk/epc/9617.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=115474&fs=DA7F766CE6DB4E4BAFB487E79801A92E
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=115474&fs=DA7F766CE6DB4E4BAFB487E79801A92E
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=58879&fs=DA7F766CE6DB4E4BAFB487E79801A92E
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=64560&fs=DA7F766CE6DB4E4BAFB487E79801A92E
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=99974&fs=DA7F766CE6DB4E4BAFB487E79801A92E


ADM: Proof of a conjecture on distance energy of complete multipartite graphs / Dragan Stevanovic a 
kol. In: Match-communications in mathematical and in computer chemistry. - ISSN 0340-6253. - Vol. 
70, no. 1 (2013), p. 157-162. 
ADM: Spaces of lower semicontinuous set-valued maps / Dušan Holý.In: Mathematica slovaca. - ISSN 
0139-9918. - Vol. 63, no. 4 (2013), p. 863-870.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/9615.pdf 
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázacg Web of Science alebo 
SCOPUS 
ADN: Buttoning up the gold collar — The child in neoliberal visions of early education and care / 
Ondrej Kaščák, Branislav Pupala. In: Human Affairs. - ISSN 1210-3055. - Vol. 23, no. 2 (2013), p. 
319-337. 
 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
AAB: Malnutrition and Street Children in Eastern Africa from the Holistic Perspective Patricia 
Dobríková; [rev. Adriana Ondrušová, Ladislav Bučko]. First Edition. - Trnava: Faculty of Health Care 
and Social Work, Trnava University, 2013. - 99 s. - ISBN 978-80-8082-592-8. 
AAB: Vedecký výskum v sociálnej práci, Lukáš Pavelek, Patricia Dobríková; [rec. Ladislav Bučko, Ottó 
Csámpai]. 1. vyd. - Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 
2013. - 139 s. - ISBN 978-80-8082-593-5. 

Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných 
vydavateľstvách  
ABA: Bottom-Up Policy Risk Assessment / Otorepec, P....Kallayova, D., Fernezova, M..... et al. 
In: Assessment of Population Health Risks of Policies. - New York: Springer, 2013. - ISBN 978-1-
4614-8596-4. - S. 131-198; [5,55 AH]. 
ABA: Top-Down Policy Risk Assessment / Ádám, B.,.Majdan, M..et al. In: Assessment of Population 
Health Risks of Policies. - New York: Springer, 2013. - ISBN 978-1-4614-8596-4. - S. 37-130; [7,91 
AH]. 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 
ABC: Introduction / Monica O´Mullane. In: Integrating Health Impact Assessment with the Policy 
Process. - Oxford: Oxford University Press, 2013. - ISBN 978-0-19-963996-0. - S. 1-7 
ABC: Health impact assessment and the policy process / Monica O´Mullane. In: Integrating Health 
Impact Assessment with the Policy Process. - Oxford: Oxford University Press, 2013. - ISBN 978-0-
19-963996-0. - S. 25-45. 
ABC: Lessons learned from health impact assessment experience around the world: where to next? / 
Monica O´Mullane. In: Integrating Health Impact Assessment with the Policy Process. - Oxford: Oxford 
University Press, 2013. - ISBN 978-0-19-963996-0. - S. 199-209. 
ABC: Health impact assessment: the conceptual roots / Monica O´Mullane. In: Integrating Health 
Impact Assessment with the Policy Process. - Oxford: Oxford University Press, 2013. - ISBN 978-0-
19-963996-0. - S. 8-24. 

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch  
ADC: Barbiturates Use and Its Effects in Patients with Severe Traumatic Brain Injury in Five European 
Countries / Majdan, M. et al.In: Journal of Neurotrauma. - ISSN 0897-7151. - Vol. 30, Issue 1 (2013), 
s. 23-29. 
ADC: Traumatic brain injury: Giving voice to a silent epidemic /Rusnak, M. In: Nature Reviews 
Neurology. - ISSN 1759-4758. - Vol. 9, Nr. 4 (2013), s. 186-187. 
ADC: Nasopharyngeal bacterial colonisation in HIV-positive children in Cambodia /Krcmery, V., 
Brnova, J., Kulkova, N... et al. In: Tropical Medicine and International Health. - ISSN 1360-2276. - Vol. 
18, No 10 (2013), s. 1267-1268. 
ADC: Outcome after severe brain trauma associated with epidural hematoma / Leitgeb, J., .Brazinova, 
A., Majdan, M. et al. In: Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery. - ISSN 0936-8051. - Vol. 133, 
Issue 2 (2013), s. 199-207. 
ADC: Trends in Age-Adjusted Coronary Heart Disease Mortality Rates in Slovakia Betwenn 1993 and 
2009 /Psota, M.: et al. In: Central European Journal of Public Health. - ISSN 1210-7778. - Vol. 21, No. 
2 (2013), s. 72-79. 
 
Teologická fakulta 
V roku 2013 fakulta získala významné ocenenie za Grécko-slovenský slovník od Homéra po 
kresťanských autorov našej odbornej asistentky Heleny Panczovej o internetového portálu 
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http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=122282&fs=DA7F766CE6DB4E4BAFB487E79801A92E
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=46773&fs=DA7F766CE6DB4E4BAFB487E79801A92E
http://ukftp.truni.sk/epc/9615.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=75925&fs=89152E4492F6429093746DFE8745D86D
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=122519&fs=B799AA692F5E47D693934C394B887BBA
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=122519&fs=E1121264497C45669ECC1B48091C9193
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=122519&fs=E1121264497C45669ECC1B48091C9193
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www.jazykovevzdelanie.sk, ktoré organizovalo súťaž „Naj jazykový produkt“. V kategórii Knižný 
slovník získal prvé miesto. Slovník získal zároveň aj titul Top produkt., ktorý sa udeľuje na základe 
hlasovania používateľov. 

Vedecké monografie vydané v zahraničných  vydavateľstvách 
AAA: Oratio mentalis u neskorého Ockhama / Rastislav Nemec; [rec. Peter Volek, Michal Chabada, 
Tomáš Machula]. - 1. vyd. - Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013. - 214 s. - ISBN 978-83-
7490-644-9 
AAA: Canto e fede: Il canto come strumento per promuovere l'ortodossia della fede / Vlastimil Dufka; 
[rec. Cyril Vasiľ, Jozef Kyselica, Pavol Zvara, Massimo Marelli]. - 1 st. edition. - Santa María La 
Ribera, México: Buena Prensa, 2013. - 1 CD-ROM, 106 s. - ISBN 978-607-8293-09-4 
AAA: Slobodný človek v spravodlivej spoločnosti: pohľad na človeka v myslení Johna Rawlsa / Martin 
Csontos; [recenzenti: Silvia Gáliková, František Novosád]. - 1. vyd. - Warszawa: Wydawnictwo 
RHETOS, 2013. - 303 s., [15,15 AH]. - ISBN 978-83-89781-75-8. 
AAA: Wiara i kultura miejscem współczesnej apologii chrześcijaństwa / Józef Kulisz; [Rec. Ladislav 
Csontos, Paweł Góralczyk, Zbigniew Kubacki]. - [1.]. - Warszawa: Wydawnictwo RHETOS, 2013. - 
325 s. - ISBN 978-83-89781-73-4. 

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách  
AAB: Marek / Gloria Braunsteiner et al.; [editor: Peter Dubovský]; [rec. B. Štrba, A. Tyrol]. - [1. vyd.]. - 
Trnava: Dobrá kniha, 2013. - 1036 s. - (Komentáre k Novému zákonu, 1. zväzok). - ISBN 978-80-
7141-792-7. 
AAB: Exodus / Peter Dubovský et al.; [editor: Jozef Tiňo]; [rec. M. Kardis, J. Kyselica]. - [1. vyd.]. - 
Trnava: Dobrá kniha, 2013. - 948 s. - (Komentáre k Starému zákonu, 3. zväzok) - ISBN 978-80-7141-
766-8. 
AAB: Perspektívy pomoci ľuďom s postihnutím a ich rodinám / Mária Šmidová a kolektív; [rec. Mária 
Dávideková, Patricia Dobríková]. - 1. vyd. - Trnava: Dobrá kniha, 2013. - 214 s. - ISBN 978-80-7141-
810-8 
AAB: Managementaspekte der Slowakischen katholischen Caritas / Jozef Žuffa; [recenzenti: Paul M. 
Zulehner, Markus Lehner]. - 1. vyd. - Trnava: Dobrá kniha, 2013. - CD ROM, 178 s., [6,00 AH]. - ISBN 
978-80-7141-820-7. 
 
Právnická fakulta 
Vedecké monografie vydané v zahraničných  vydavateľstvách 
AAA: Introduction to the Slovak constitutional system / Daniel Krošlák; [review: Lucia Berdisová, 
Tomáš Gábriš, Marek Káčer]. - 1st ed. - Łódź: Księży młyn, 2013. - 247 p. - ISBN 978-83-7729-189-4 
AAA: Introduction to the Slovak constitutional system / Daniel Krošlák; [review: Tomáš Gábriš, Tomáš 
Ľalík]. - 2nd, revised and extented ed. - Prague: Leges, 2013. - 192 p. - (Extra). - ISBN 978-80-87576-
97-7 
AAA: Substitutio vulgaris a sloboda vôle v práve rímskom: všeobecné náhradníctvo v prameňoch 
rímskeho práva s dôrazom na justiniánske Digesta / Veronika Kleňová; [recenze: Michal Skřejpek, 
Petr Dostalík]. - [1. vyd.]. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. - 206 s. - 
(Slovenské monografie). - ISBN 978-80-7380-410-7 

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách  
AAB: Zákonník práce: komentár / Helena Barancová; [recenzenti: Zdeňka Gregorová, Mária 
Rybárová]. - 3. [aktualizov.] vyd., [1. vyd. v C.H. Beck Bratislava]. - Bratislava: C.H. Beck, 2013. - xiii, 
1075 s. - (Beckova edícia Komentované zákony). - ISBN 978-80-89603-10-7 
AAB: Etické desatoro začínajúceho advokáta: (vademekum profesijnej etiky) / Alexandra Krsková; 
[lektoroval Ján Mazák]. - 1. vyd. - Bratislava: Iura Edition, c2008. - 282 s. - ISBN 978-80-8078-185-9 
AAB: Správny poriadok: komentár / Soňa Košičiarová; [recenzenti: Marek Šmid, Vladimír Hutta]. - [1. 
vyd.]. - Šamorín: Heuréka, 2013. - 357 s. - (Monografie). - ISBN 978-80-89122-85-1 

Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných 
vydavateľstvách (ABA) 
ABA: Starostlivosť o sociálne slabé minority na Slovensku v období 1. ČSR: [6. kapitola] / Adriana 
Švecová. In: Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočia. - Kraków: Spolok Slovákov v 
Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013. - ISBN 978-83-7490-587-9 
ABA: Formovanie pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia na našom území začiatkom 
20. storočia: [3. kapitola] / Miriam Laclavíková. In: Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. 
storočia. - Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013. - ISBN 978-
83-7490-587-9. 
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VI. HABILITAČNÉ KONANIA A KONANIA NA VYMENÚVANIE PROFESOROV 

V roku 2013 nezískala univerzita nové práva na uskutočňovanie habilitačného konania a konania na 
vymenovanie za profesora. Celkovo mala v roku 2013 priznané práva v deviatich študijných odboroch, 
z toho tri práva mala priznané Právnická fakulta a po dve práva mali priznané Filozofická fakulta, 
Pedagogická fakulta a Teologická fakulta.  
V roku 2013 bolo na univerzite začatých 10 habilitačných konaní, dekrét bol udelený jednému 
docentovi, ktorý dosiahol vek 36 rokov. Boli začaté 2 konania na vymenovanie za profesora 
s priemerným vekom 43 rokov. Jedno vymenovacie konanie bolo úspešne ukončené. Novo 
vymenovaný profesor dosiahol vek 52 rokov. 
 
 
VII. ZAMESTNANCI 

Personálna politika 
V oblasti personálnej politiky sa na univerzite dodržiaval nastúpený trend z minulých rokov v 
skvalitňovaní odbornej štruktúry zamestnancov na všetkých pracovných pozíciách; neustále 
zlepšovanie kvality vzdelávacieho procesu rastom kvalifikačnej štruktúry pedagogických 
zamestnancov; dôraz sa kládol na 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. V roku 2013 sa plnili racionalizačné opatrenia a kládol sa dôraz na zvyšovanie 
kvalifikačných predpokladov, najmä v kategórii vysokoškolských učiteľov. V januári 2013 bol  
skončený personálny audit na pracovisku Rektorát. Výsledkom bolo zracionalizovanie práce 
ekonomického úseku prechodom z dvojstupňového riadenia na priame riadenie jednotlivých oddelení ; 
zrušenie jedného miesta na technickom úseku a miesta referentky pre edičnú činnosť. Zároveň bol 
návrh na vytvorenie pracovných činností súvisiacich s komplexnou akreditáciou, ktoré neboli doteraz 
personálne vymedzené a tiež činnosti súvisiace so zabezpečením vnútorného systému kvality. 

 
 Vývoj zamestnanosti v roku 2013 v porovnaní s predchádzajúcim rokom    

Univerzitné  
súčasti  

Priemerný prepočítaný počet  zamestnancov za rok 

učitelia, tvoriví, vedeckí a 
umeleckí zamestnanci 

odborní 
 zamestnanci 

centrálna 
 administratíva 

prevádzkoví  
zamestnanci SPOLU 

  2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Fiozofická fa 63,416 65,821 2 2 11,5 10,411   76,916 78,232 

Pedagogická fa 97,608 94,596 2 2 16,69 16,83   116,298 113,426 

FZSP 67,089 66,417 2 2 19,306 18,75   88,395 87,167 

Teologická fa 28,552 29,872 5,9 5 7,958 8 3,374 3,35 45,784 46,222 

Právnická fa 63,685 63,311 4 4 15,875 16   83,56 83,311 

Rektorát   1 0 43,568 45,309 44,293 43,649 89,109 88,958 

Univerzitná knižnica   11,79 11,151     11,79 11,15 

CIS   9,083 9     9,083 9 

Ústav dejín TU 2 2       2 2 

Vydavateľstvo TUT   1,75 1,25     1,75 2,25 

SHÚ   0,21 0,21     0,21 0,21 

CĎV     0,984 1,515   0,984 2,515 

SPOLU TU : 322,35 322,017 39,733 36,611 115,881 116,815 47,667 46,999 525,879 522,442 

Študentská jedáleň     2 2 12,414 12,847 14,414 14,847 

SPOLU so ŠJ : 322,35 322,017 39,733 36,611 117,881 118,815 60,81  540,293 537,289 
 

          
 

Rok 2013 bol  stabilizovaný v počte zamestnancov, mierny pokles nastal v kategórii odborných 
a prevádzkových  zamestnancov. 
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Kvalifikačná štruktúra učiteľov k 31. 10. 2013 

Fakulta Spolu 
Profesori, 
docenti s 

DrSc. 

Docenti, bez 
DrSc. 

Ostatní 
učitelia s 

DrSc. 

Ostatní 
učitelia 

s PhD., CSc. 

Ostatní učitelia 
bez vedeckej 
hodnosti 

Filozofická 65,44 13,39 13,99  33,47 4,59 
Pedagogická 93,57 9,5 27,3  54,44 2,33 
Zdravotníctva a  
sociálnej  práce 62,891 15,32 20,401  26,18 0,99 

Teologická 31,22 5 5,94  14,52 5,76 
Právnická 61,8 7,33 12,08  35,89 6,5 
Spolu 314,921 50,54 79,711  164,5 20,17 
Podiel v % 100 16,05 25,31  52,23 6,4 
Podiel v % v 2012 100 16,1 26,08  49,9 7,2 
Rozdiel 2013 – 2012 0,0 -0,05 -1,49  2,33 -0,8 

 
 
Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov, ktorá sa sleduje k dátumu 31. 10. je podobná  ako 
v roku 2012. Opatrenie s dôrazom posilňovať  kategóriu vysokoškolských učiteľov  s vedeckou 
hodnosťou sa prejavilo zvýšením počtu učiteľov s vedeckou hodnosťou o 8 osôb oproti roku 2012 
a miernym znížením počtu odborných asistentov bez vedeckej hodnosti o dvoch zamestnancov. 
 
Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov 

Na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov v roku 2013 bolo vyhlásených 90 
výberových konaní. Priemerný počet uchádzačov na jedno výberové konanie bolo  1,33. Počet 
konaní, kde bol prihlásený učiteľ, ktorý opätovne obsadil to isté miesto, bolo 60. 
   

Prehľad uskutočnených výberových konaní v roku 2013 
Funkcia profesor docent ostatné spolu 
Počet vyhlásených výberových konaní 16 24 75 115 
Priemerný počet uchádzačov na obsadenie pozície 1 1 1 1 
Priemerný počet uchádzačov, ktorí v čase výberového  
konania neboli v prac. pomere s vysokou školou 0,37 1 1,7 0,9 

Priemerná dĺžka uzatvorenia pracovnej 
zmluvy na dobu určitú 4 5 3,6 4 

Počet zmlúv uzatvorených na dobu neurčitú 4 9 5 18 
Počet konaní bez uzatvorenia zmluvy 0 3 7 10 
Počet konaní, do ktorých sa neprihlásil žiaden 
uchádzač 1 1 3 5 

Počet konaní, v ktorých bol prihlásený učiteľ, ktorý  
opätovne obsadil to isté miesto 12 14 45 71 

 
Počet obsadených miest bez výberového konania 

Zamestnanec Fyzický počet Prepočítaný počet 
Vysokoškolský učiteľ nad 70 rokov 4 1,75 
Ostatní 33 10,5 
Spolu 37 12,3 

 

Priemerná dĺžka uzatvorenej pracovnej zmluvy na základe výberového konania bola 4 roky. Údaj 
o opätovnom obsadení pracovného miesta tým istým učiteľom vyjadruje okrem iného i určitú mieru 
stabilizácie s prihliadnutím na vek univerzity a zvyšovanie dĺžky pracovného pomeru učiteľov  na 
univerzite. 
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Mobility zamestnancov 

Počet mobilít zamestnancov vysokej školy bol podmienený výškou finančného príspevku 
poskytnutého Národnou agentúrou programu celoživotného vzdelávania.  
Univerzita poskytuje  mobilitným pracovníkom pred vycestovaním v rozhodujúcej miere organizačnú a 
čiastočne aj obsahovú pomoc. Po ich návrate fakulty systematicky využívajú výsledky mobility, a to 
formou prednášok, odborných článkov. Získané praktické skúsenosti sa stávajú súčasťou 
prednáškovej činnosti. Stratégiou univerzity  je podporovať mobilitu pracovníkov  aj tým, že mobilita sa 
stane súčasťou ich profesného rozvoja  a berie sa do úvahy pri ich kariérnom postupe. 
V akademickom roku  2012/2013  sa  mobilít  v rámci programu Erasmus   zúčastnilo 18 pedagógov 
(12 – výučba,  6 – školenie) s celkovým počtom 97 osobodní.  
V roku 2013 sa na Trnavskej univerzite zrealizovalo vyše 350 zahraničných pracovných ciest. Najviac 
z nich uskutočnila Právnická fakulta a Pedagogická fakulta.  Účelom ciest bola najmä účasť na 
konferenciách, seminároch, pracovné stretnutia, ako i študijné pobyty. Tak ako i po minulé roky, 
i v roku 2013 bola najviac navštevovanou krajinou Česká republika, ďalej Rakúsko, Maďarsko 
a Poľsko. Ďalšími cieľovými krajinami zahraničných pracovných ciest boli Nemecko, Fínsko, 
Taliansko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie, ako i Francúzsko, Španielsko a  pobaltské krajiny. 
 
Hodnotenie zamestnancov 

V roku 2013 sa pokračovalo v hodnotení zamestnancov podľa kritérií nastavených v predchádzajúcom 
období. 
Naďalej sa pokračuje vo vyplácaní garantovanej hranice platov pre garantov a spolugarantov 
študijných odborov, ktoré bolo schválené v roku 2009. 
Jednotlivé fakulty majú vypracované kritériá pre odmeňovanie vysokoškolských učiteľov, ktoré sa 
týkali najmä pedagogických výkonov a výstupov VVaUč  za predchádzajúci rok, za výsledky, ktoré 
priamo vstupujú do hodnotenia akreditačnej komisie – výstupy kategórie A, ocenenia kategórie A, 
redakčné rady kategórie A a priame hodnotenie zamestnanca vedúcim katedry. 
Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov vychádzalo z hodnotiacich  kritérií podľa prílohy č. 7 
platného platového poriadku univerzity. 
V roku 2013 boli opatrením vlády zvýšené osobné príplatky zamestnancov univerzity o necelých 5 %. 

VIII.  PODPORA ŠTUDENTOV 

Sociálna problematika 

Štipendium 
Priamou formou sociálnej podpory študentov na univerzite sú sociálne, motivačné a mimoriadne 
štipendiá. Sociálne a motivačné štipendiá sú z dotácie MŠVV a Š SR. Mimoriadne štipendiá sa 
priznávajú na základe žiadosti študentov a návrhov dekanov zo štipendijného fondu univerzity a z 
vlastných zdrojov fakúlt. V roku 2013 sociálne štipendium mesačne poberalo v priemere 556 
študentov. Motivačné štipendium bolo priznané celkom 705 študentom a mimoriadne štipendium bolo 
priznané 62 študentom. 
 
Centrum podpory študentov 
V roku 2013 Trnavská univerzita v Trnave pokračovala v činnosti Centra podpory študentov, ktorého 
cieľom je pomoc a podpora študentov všetkých fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave v týchto 
oblastiach: psychoterapia a socioterapia, podpora študentov so špecifickými potrebami, právne 
poradenstvo a športové aktivity. 

Študenti so špecifickými potrebami 
Podľa § 100 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov v súlade s vyhl. č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta so 
špecifickými potrebami a v súlade s čl. 44 Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave schválilo Kolégium 
rektora Trnavskej univerzity v Trnave dňa 24. septembra 2013 a rektor Trnavskej univerzity v Trnave 
vydal Smernicu rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 17/2013 o podpore študentov a uchádzačov 
o štúdium so špecifickými potrebami a o pôsobnosti koordinátora pre študentov so špecifickými 
potrebami. 
Smernica ustanovuje podmienky pri prijímacom konaní pre uchádzačov o štúdium so špecifickými 
potrebami a podmienky štúdia študentov so špecifickými potrebami na Trnavskej univerzite v Trnave 
a jej súčastiach. 
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Trnavská univerzita v Trnave v súlade so zákonným princípom rovnosti v prístupe k vzdelaniu 
zabezpečuje všeobecne prístupné akademické prostredie vytváraním zodpovedajúcich podmienok pri 
prijímacom konaní pre uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami a zodpovedajúcich 
podmienok štúdia študentov so špecifickými potrebami bez znižovania požiadaviek na ich výkon pri 
prijímacom konaní alebo štúdiu. 
V zmysle tejto smernice pôsobí na Trnavskej univerzite univerzitný koordinátor a fakultní koordinátori 
pre študentov so špecifickými potrebami. 
 
Ubytovanie 
Pre neukončenie výstavby vlastného študentského domova, univerzita, tak ako po minulé roky, 
zabezpečuje ubytovanie študentov vo viacerých zmluvných ubytovacích zariadeniach. 
 
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 2013. 

Názov zmluvných partnerov 
Počet miest Suma v € 

(osoba/mesiac) ženy muži spolu 

Výskumný ústav jadrových elektrární, a. s., Trnava 30 20 50 60,- € 
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trnave, 
Lomonosovova 6 135 0 135 50,- €                
Študentský domov a jedáleň M. Uhra v Trnave pri STU 
Bratislava, Bottova 21 60 30 90 50,- €                  

Ubytovňa obce Jaslovské Bohunice, Ul. Hlavná 1/70 150 50 200 55,- € 
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na 
vidieku v Trnave, Zavarská 9 45 45 90 50,- € 

Somo, s. r. o., Pod brehmi 4, Bratislava (PN Invest, Trnava) 80 34 114 72,- € 

Somo, s. r. o., Pod brehmi 4, Bratislava (Flatline, Zavar) 80 50 130 72,- € 

Spolu miest na ubytovanie 580 229 809 x 
 
V nasledujúcom prehľade je uvedený počet žiadostí študentov TU, ktorí žiadali o ubytovanie v roku 
2013 v členení podľa fakúlt a ročníkov. 

Žiadosti študentov TU o ubytovanie v roku 2013 

Názov fakulty 
1. Bc. 1. Mgr. Ostatné ročníky* 

Spolu 
ženy muži spolu ženy muži spolu ženy muži spolu 

Filozofická 83 35 118 29 9 38 80 21 101 257 

Zdravotníctva a sociálnej práce 127 12 139 9 4 13 121 15 136 288 

Pedagogická  150 20 170 29 0 29 116 11 127 326 

Právnická  52 48 100 20 22 42 74 55 129 271 

Teologická  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 412 115 527 87 35 122 362 103 493 1142 
* zarátaní aj študenti PhD. štúdia 
 
V roku 2013 bolo podaných celkom 1142 žiadostí študentov o ubytovanie. Počet žiadostí bol približne 
rovnaký ako v roku 2012, keď bolo podaných 1157 žiadostí o ubytovanie. Počet ubytovacích miest 
klesol o 10 miest vzhľadom na zníženie počtu miest na ubytovacom zariadení Strednej odbornej školy 
obchodu a služieb v Trnave. 
Celkovo mala univerzita k dispozícii 809 ubytovacích miest. Teologická fakulta v Bratislave v roku 2013 
nezabezpečovala pre svojich študentov zmluvné ubytovanie, ale ich študenti – laici využívali 
ubytovanie Strednej odbornej školy drevárskej a na Vysokoškolskom internáte Svoradov v Bratislave.  
Univerzita zabezpečila ubytovanie všetkým študentom, ktorí prejavili záujem o ubytovanie a súčasne 
mali splnené všetky podmienky potrebné na pridelenie ubytovania a súhlasili s prideleným ubytovaním. 
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Študenti, ktorí boli nespokojní s prideleným ubytovacím miestom, alebo nesplnili podmienky potrebné 
na pridelenie ubytovania, museli si ubytovanie zabezpečovať individuálne, prevažne prostredníctvom 
ubytovania na privátoch. 
 
Vývoj počtu žiadostí študentov o ubytovanie a počtu ubytovaných 

 
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 kvôli ďalšiemu 
cestovaniu nemajú o toto ubytovanie 
záujem. 
 
 
 
 

 
Školné 
V akademickom roku 2012/2013 vznikla povinnosť uhradiť školné  2 463 študentom vo všetkých troch 
stupňoch vysokoškolského vzdelávania  spolu v dennej a externej forme štúdia. Podrobnejšie 
informácie týkajúce sa odpustenia, resp. zníženia školného  a dôvodov vzniku povinnosti uhradiť školné 
(externé štúdium, prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, cudzinci) sú detailnejšie uvedené v  prílohe 2 v 
tabuľke č. 4. 
 
 
IX. PODPORNÉ ČINNOSTI 

a) Rozvoj informačných systémov 

Napriek skutočnosti, že v roku 2013 Trnavská univerzita v Trnave (ďalej len „TU“) čerpala najmenší 
objem finančných prostriedkov v rámci projektov zo štrukturálnych fondov EÚ v oblasti informačných 
a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) za posledné 4 roky, boli splnené viaceré úlohy z 
Dlhodobého zámeru univerzity a ročného plánu úloh TU na rok 2013: 

 Modernizácia informačno-komunikačnej infraštruktúry 
Vo výučbovom centre Adalbertinum na Hollého ul. č.8 sa rozšírilo záložné dátové centrum o nové 
diskové pole s úložnou kapacitou 2 TB. Vo všetkých komunikačných uzloch dátovej siete univerzity 
bol inštalovaný optický monitoring, ktorý zvýšil kontrolu nad priepustnosťou univerzitnej siete. 
V centre Adalbertinum bola inštalovaná nová magnetopásková knižnica SunStorage, ktorá 
zabezpečuje vytváranie záloh univerzitných databáz a konfigurácií strategických serverov. Všetky 
realizované aktivity významným spôsobom zvýšili úroveň bezpečnosti a dostupnosti 
prevádzkovaných univerzitných informačných systémov, čo je príspevok k plneniu jednej z úloh 
Dlhodobého zámeru TU na roky 2009-2014.  
 

 Zvýšenie úrovne bezpečnosti a priepustnosti univerzitnej siete 
V súlade s úlohou č.36 z RPÚ na rok 2013 a v súlade so zákonom č.122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov bola spracovaná komplexná dokumentácia k bezpečnostnému projektu na 
ochranu osobných údajov a tiež politika  informačnej bezpečnosti v prostredí univerzity. Na základe 
spracovaných dokumentov boli realizované prvé školenia oprávnených osôb a boli navrhnuté 
viaceré opatrenia na plnenie úloh v oblasti informačnej bezpečnosti.  

 Budovanie moderného integrovaného informačného systému 

Modulárny akademický informačný systém (MAIS) 
• Integrácia MAIS s modernizovaným systémom Evidencia záverečných prác (EZP), 
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• Ostrá prevádzka prepojenia MAIS s portálom elektronického prihlasovania na VŠ, 
• Ostrá prevádzka prepojenia MAIS s Centrálnym registrom študentov v.2, 
• Vytvorenie, implementácia a certifikácia portálu ECTS, 
• Akceptácia Diploma Supplement z MAIS a získanie značky DS Label. 
 
Finančný informačný systém (SAP-SOFIA) 
V súlade s pokračovaním projektu SOFIA2 sa univerzita zapojila do implementácie 
zamestnaneckého portálu ESS, ktorý umožňuje prístup k údajovej základni finančného systému 
SAP-SOFIA pre všetkých zamestnancov univerzity pracujúcich s výpočtovou technikou. Cieľovým 
stavom prvej etapy je sprístupnenie elektronických informácií o mzde (výplatné pásky) širokému 
okruhu zamestnancov, čo zníži náklady na tlač a distribúciu papierových diskrétnych mzdových 
obálok.  

Systém jednotnej autentifikácie (Novell IDM) 
V  roku 2013 bolo realizované nové integračné rozhranie medzi systémom na správu identít Novell 
IDM a systémom Evidencia záverečných prác (EZP). Toto rozhranie zabezpečilo správnu 
evidenciu všetkých osôb, ktoré vstupujú do procesov súvisiacich so záverečnými prácami 
študentov, najmä externých školiteľov a oponentov. Ku koncu roka 2013 bola ukončená migrácia e-
mailových účtov pedagógov a zamestnancov do nového e-mailového systému Zimbra Academic 
Collaboration Suite, ktorý vytvára bezpečný kanál na elektronickú komunikáciu všetkých študentov 
a zamestnancov univerzity. Prístupy používateľov k službám oboch systémov (EZP a Zimbra) sú 
riadené systémom Novell IDM a prepojené so samoobslužným autentifikačným portálom. Tým bola 
uspokojivo splnená úloha z Dlhodobého zámeru TU na roky 2009-2014.  

Informačný systém pre správu a manažment (ISSM) 
V rámci projektu zo Operačného programu Vzdelávanie bola dokončená implementácia 
informačného systému pre správu a manažment (ISSM). Cieľom systému je zvýšiť kvalitu 
riadiacich a manažérskych činností s využitím moderných informačných technológií. Systém 
obsahuje moduly na správu dokumentov, správu procesov, správu univerzitných formulárov 
a správu registratúry. Procesné moduly zabezpečujú elektronický obeh dokumentov, čím 
významne prispievajú k efektívnosti práce manažérov a vedúcich zamestnancov univerzity. Vo 
všetkých moduloch ISSM sa využíva 45 licencií pre manažérov a 55 licencií pre vedúcich 
zamestnancov zo všetkých súčastí univerzity. Implementáciou ISSM bola splnená úloha z 
Dlhodobého zámeru TU na roky 2009-2014. 

 
 Investície do IKT                                        

Rok 2013 bol posledným rokom 
realizácie projektov zo štrukturálnych 
fondov EÚ v projektovom období 2007-
2013. Objem finančných prostriedkov 
z realizovaných projektov smerujúcich 
do oblasti IKT bol v roku 2013 najnižší 
za posledné 4 roky, v ktorých univerzita 
reálne čerpala prostriedky z eurofondov. 
Sumárne investície do modernizácie IKT 
a informačných systémov dosiahli 436 
tisíc €, z toho 383 tisíc € realizovalo CIS 
TU a 52 tisíc € fakulty TU. Porovnanie 
objemu investícií do IKT v uplynulých 
piatich rokoch zobrazuje graf.  

 
Vzťahy s okolím v oblasti IKT Trnavská univerzita rozvíjala aj v roku 2013 aktívnym členstvom 
v združeniach SANET a EUNIS-SK. TU je v poradí druhou zo šiestich univerzít v SR, ktoré poskytujú 
uchádzačom o štúdium elektronickú prihlášku plne integrovanú s centrálnou elektronickou prihláškou 
na Portáli VŠ.  Rozvojový projekt „Integrácia a rozvoj informačných systémov TU“ sa stal najlepšie 
hodnoteným projektom vo svojej oblasti v roku 2013 a získal finančnú dotáciu  42 230 € z MŠVVaŠ 
SR.  
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b) Univerzitná knižnica 

Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity (ďalej len „univerzitná knižnica“) si  v roku 2013 pripomenula 
20. výročie jej založenia. Oficiálne otvorenie univerzitnej knižnice sa uskutočnilo 9. novembra 1993. 
Univerzitná knižnica si toto výročie pripomínala konkrétnymi  aktivitami  a vykonávala svoju činnosť 
v nasledujúcich oblastiach. 
 
Knižničný fond a služby používateľom 

Stav knižničného fondu k 31.12.2013 bol 80 064 knižničných jednotiek (ďalej len „k. j.“). Vo voľnom 
výbere, teda formou absenčných výpožičiek, bolo k dispozícií 45 294 k. j. 
Ročný prírastok v roku 2013 bol 3 888 k. j., čo je o 208 k. j. menej ako v roku 2012. Z ročného 
prírastku bolo získaných 1 204 k. j. kúpou, čo je  o 232 k. j. viac ako v predchádzajúcom roku. Klesol 
prírastok získaný darom a to o 422 k. j., čo je 2 423 k. j. a naopak, vzrástol  prírastok, získaný 
výmenou o 50 k. j., čo celkovo predstavovalo 259 k. j.   
Univerzitná knižnica uchováva záverečné, rigorózne a habilitačné práce už iba v elektronickej podobe. 
Používatelia majú k dispozícií 15 543 titulov záverečných prác v tlačenej a elektronickej podobe.  
Používateľom v študovni bolo k dispozícií 215 titulov periodík, čo je o 4 tituly menej ako 
v predchádzajúcom roku. Z toho je 55 titulov zahraničných periodík.  
 
Výpožičky, návštevnosť 

V roku 2013 sa zvýšil počet otváracích hodín univerzitnej knižnice na úseku absenčných výpožičiek 
počas semestra. Štatistické údaje, týkajúce sa služieb používateľom, vo všeobecnosti oproti roku 
2012 zaznamenali nárast okrem počtu nových používateľov. 
Celková databáza aktívnych používateľov  k 31.12.2013 bola 5 601, čo znamená reálny stav 
aktívnych používateľov počas kalendárneho roka. V roku 2013 sa prihlásilo 1 043 nových 
používateľov, čo je o 143 menej ako v roku 2012. V roku 2013 sa zrealizovalo 69 969 výpožičiek, čo 
je o 8 541 výpožičiek viac  ako v roku 2012. 
Z toho bolo zrealizovaných 10 525 výpožičiek prezenčne,  z toho   bolo požičaných 2 614 záverečných 
prác vo viazanej podobe. Stúpla aj   celková návštevnosť univerzitnej knižnice  - 100 705 
používateľov, čo je o 22 057 viac ako v roku 2012. V roku 2013 bol sledovaný aj údaj virtuálnych 
návštevníkov univerzitnej knižnice prostredníctvom webovej stránky knižnice – 21 672 virtuálnych 
používateľov a počet vyhľadávaní v elektronických informačných zdrojoch – 348 585 vyhľadávaní 
v licencovaných elektronických zdrojoch. 
  
Medziknižničná výpožičná služba 

Oproti minulému roku sa zvýšil  počet výpožičiek z nášho knižničného fondu iným knižniciam aj 
opačne. Z nášho knižničného fondu sme poskytli iným knižniciam 53 výpožičiek. Z iných knižníc sa 
používateľom sprostredkovalo 356 výpožičiek. 
 
Bibliografická registrácia publikačnej činnosti 

Vo všeobecnosti možno povedať, že všetky údaje mierne vzrástli.  Do databázy evidencie publikačnej 
činnosti bolo zaevidovaných 4 746 nových záznamov, aktualizovaných bolo  
6 947 záznamov, ohlasov bolo zaevidovaných 936,  Stále platí skutočnosť,   že povinnosťou autorov 
je vyhľadávať a dokladovať citácie z citačných databáz Web of Science a Scopus, ku ktorým 
univerzitná knižnica zabezpečuje prístup. Taktiež sa robili výstupy z databázy najmä na potreby 
habilitačného a inauguračného konania a na potreby fakúlt. Od 1. januára 2013 vstúpila do platnosti 
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 456/2012 o centrálnom registri 
evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri umeleckej činnosti, ktorá priniesla zmeny 
v procese publikačnej činnosti. Univerzitná knižnica zorganizovala informačný seminár pre 
publikujúcich autorov k tejto vyhláške. 
Evidencii publikačnej činnosti sa venuje mimoriadna pozornosť, pretože tieto údaje sú jednými 
z kritérií rozdeľovania dotácie z MŠ SR. Zároveň slúžia aj na prezentáciu univerzity vzhľadom na ich 
verejný prístup cez online katalóg.  
 
Informačná 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 2013 poskytla 
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2 412 registrovaných bibliografických a faktografických informácií, bolo vypracovaných 120 
rešerší. 
 
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. Novým významným informačným prvkom je Infogate, súborný katalóg, umožňujúci 
vyhľadávať dokumenty vo viacerých knižniciach súčasne. K doterajším zaužívaným spôsobom 
komunikácie univerzitnej knižnice s používateľom pribudla služba SMS notifikácie. 

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, Gale Virtual Reference Library: Art. Web of 
Knowledge – Medline a Web of Knowledge – Book Citation Index. 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 sprostredkúva 
univerzitná knižnica svojim používateľom a akademickej verejnosti vyhľadávací portál pre vedu 
a výskum „Scientia.sk“. 
Aj v roku 2013 sa mohli používatelia  akademickej informačnej siete zaregistrovať a aktívne 
participovať na školeniach týkajúcich sa predovšetkým práce s databázami Web of Knowledge 
prostredníctvom online školení spoločnosti Thomson Reuters. 
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. V roku 2013 to boli napr. skúšobné prístupy do databáz, Behavioral Science 
Journals by Tylor & Francis, Cambridge University Press, Data Citation Index, Periodical 
Archive Online. 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. Okrem prístupu do štandardných databáz, mali možnosť používatelia v 
tomto roku skúšobne vyhľadávať aj prostredníctvom globálnej vyhľadávacej služby Summon 
Discovery Service, ktorá umožňuje operatívne a jednoduché vyhľadávanie odborných informácií. 
Univerzitná knižnica bola gestorským pracoviskom pre umenovedné databázy Art Museum Image 
Gallery  (do 1.3.2013) a Gale Virtual Reference Library: Art projektu NISPEZ.  
 
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 vyšších ročníkov a 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 Katedry filozofie 
Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave  
Knižnica Centra spirituality Východ  - Západ Michala Lacka v Košiciach. 
 
Finančné náklady na činnosť univerzitnej knižnice 

Nákup knižničného fondu                                                  37 785.- € 
Príjmy univerzitnej knižnice                                                6 774.- € 
 
Podujatia, aktivity, pracovné stretnutia 

V snahe prispieť k šíreniu kultúrnych hodnôt a k propagácii knižnično-informačnej činnosti, pripravila 
univerzitná knižnica v spolupráci s rôznymi spolupracujúcimi subjektmi tieto podujatia: 
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13. marec informačný  seminár Data Citation Index 

v spolupráci s Thomson reuters, 
19. marec prezentácia knihy Marty Meškovej Motivace žáku efektivní komunikací, 
19. marec výstava kníh vydavateľstva Portál spojená s predajom v spolupráci s vydavateľstvom 

Portál,  
16. máj  informačný seminár k Vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 

456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri 
umeleckej činnosti 

29. máj  seminár a workshop Význam internetu a sociálnych sietí a riziká pri ich využívaní 
v spolupráci s trnavskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov a Knižnicou 
Juraja Fándlyho v Trnave, 

24. – 28. jún burza kníh v spolupráci s Knižnicou Juraja Fándlyho a trnavskou pobočkou Spolku 
slovenských knihovníkov, 

25. september exkurzia do akademickej knižnice v Nitre a historickej knižnice v Oponiciach v  
spolupráci s trnavskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov, 

23. október informačný seminár Efektívne štúdium a výskum v databázach EBSCO v spolupráci 
s EBSCO Information Services, 

20. november diskusia s terénnou pracovníčkou v Keni a Afganistane v spolupráci s Fakultou 
zdravotníctva a sociálnej práce TU a Človekom v ohrození 

20. – 21. november 
Výstava publikácií zo zahraničných renomovaných vydavateľstiev Svet odbornej 
literatúry a Trnavská univerzita v spolupráci s kníhkupectvom Malé centrum. 

11. december stretnutie partnerov a priaznivcov univerzitnej knižnice pri príležitosti 20. výročia jej 
založenia. 

Univerzitná knižnica je členom Slovenskej asociácie knižníc, aktívne pracuje vo výbore trnavskej 
pobočky Spolku slovenských knihovníkov a v správnej  rade Slovenskej asociácie knižníc. 

X. ROZVOJ TRNAVSKEJ UNIVERZITY  

1. Operačný program Výskum a vývoj 

 Projekt: Skvalitnenie a dobudovanie infraštruktúry Trnavskej univerzity 
         ITMS kód: 26250120058 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre tento projekt bola schválená v októbri 
2012. Časový rámec realizácie projektu je november 2012 - apríl 2015. Celkové oprávnené výdavky 
na realizáciu hlavných aktivít „Rekonštrukcia Filozofickej fakulty TU“ a „Dostavba študentského 
domova TU“ ako aj podporných aktivít predstavujú sumu 4 006 103,70,- €, pričom v roku 2013 bolo 
preinvestovaných 1 247 797,50,- €.   

V rámci aktivity Rekonštrukcie budovy Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity prebiehala počas 
roku 2013 príprava súťažných podkladov na zabezpečenie výberu zhotoviteľa stavebných dodávok 
a prác. Začiatok realizácie rekonštrukcie budovy FF predpokladáme v priebehu leta 2014. Hlavnými 
investičnými aktivitami sú: 

 Rekonštrukcia vstupného vestibulu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity (FF TU) v Trnave a 
realizácia nutných stavebných úprav. 

 Úprava interiéru v budove FF TU spočívajúca z opráv a rekonštrukcie sociálnych zariadení, výmena 
podláh, vnútorných dverí, vnútorného vybavenia seminárnych miestností a posluchární, VZT 
zariadení centra excelentnosti Katedry klasickej archeológie FF TU. 

 Stavebné úpravy súvisiace s vybudovaním konzultačných zón a zabezpečením Požiarnej 
bezpečnosti v budove rozdelením budovy na požiarne úseky požiarnymi stenami a dverami v 
zmysle platnej projektovej dokumentácie požiarnej ochrany  
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 Hardvérový a softvérový upgrade prepojenia hlasových a dátových sietí medzi komunikačnými 
uzlami TU 

V oblasti zariadenia a vybavenia Filozofickej fakulty TU prostriedkami IKT boli v roku 2013 vykonané 
potrebné verejné obstarávania softvéru a hardvéru: 

 Modul podpory vzdelávania a komunikácie pre semestrálne, bakalárske a diplomové práce,  
 Softvér pre plnú funkčnosť systému IP MediaGateway Omni PCX,  
 Komunikačné zariadenie s protokolom TCP/IP. 

Po niekoľkomesačnom procese administratívnej kontroly verejného obstarávania pôvodného 
zhotoviteľa stavby Študentského domova (ŠD) Agentúrou ministerstva školstva vedy, výskumu 
a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEÚ) bol 28.6.2013 uzavretý Dodatok č. 8 k Zmluve  o dielo 
č.1/Z/05 zo dňa 2.2.2005 medzi Trnavskou univerzitou a spoločnosťou Chemkostav a.s. Michalovce. 
Po dlhšej odmlke bolo v júli 2013 opäť možné pokračovať v dokončovaní rozostavanej stavby ŠD 
v rámci existujúcich zmluvných vzťahov, pričom časť výdavkov na dostavbu ŠD bola hradená zo 
zdrojov EŠF a časť výdavkov, ktoré ASFEU uznala za neoprávnené, boli hradené z vlastných zdrojov 
univerzity.  

Z hľadiska vecného plnenia bola ukončená fasáda na vstupnom pavilóne „A“, zahájili sa kompletážne 
práce v ubytovacom pavilóne „B“ – elektro, zdravotechnika, stolárske výrobky, obklady, dlažby, 
výťahy, IKT a pod. Priestory na výdaj stravy boli upravené podľa požiadaviek vyplývajúcich z platnej 
legislatívy v oblasti gastronómie a tiež požiadaviek z praxe – bolo potrebné vykonať zmenu 
jednotlivých špecifikácií, stavebných a dispozičných úprav, úprav elektroinštalácie a zdravotechniky. 
Dokončovacie práce prebehli aj v priestoroch určených pre voľnočasové aktivity,  ako sú kaviareň, 
telocvičňa a sauna.    

V exteriérovej časti boli realizované sadové úpravy, chodníky, vonkajšie osvetlenie, pribudli lavičky a 
vstupné rampy na parkovisko.  

2.  Operačný program - Vzdelávanie 

 Projekt : Zefektívnenie správy a riadenia s využitím moderných technológií 
          ITMS kód: 26110230027 

V  auguste 2010 sa začalo s realizáciou univerzitného projektu: „Zefektívnenie správy a riadenia  
s využitím moderných technológií“, v rámci ktorého bola  naplánovaná implementácia nasledujúcich 
aktivít:  
  
1.1  Vytvorenie podmienok na 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 

Realizácia  tohto projektu smerovala  k zefektívneniu správy a riadenia univerzity. Jeho cieľom bolo 
zaviesť informačný systém pre správu a manažment, ktorý zefektívni správu procesov, správu 
elektronických dokumentov, správu registratúry a správu elektronických formulárov.  
Taktiež by mal vytvoriť dlhodobo efektívnu prácu manažmentu VŠ so zavádzanými systémami 
pomocou kvalitnej e-learningovej príručky.  
K  úspešnej realizácii projektu bolo  potrebné zakúpiť špeciálny softvér podobný softvéru z projektu 
s ITMS kódom 26110230029. Tento nákup bol zahrnutý do jedného spoločného verejného 
obstarávania, ktorého prvý pokus bol zamietnutý Úradom pre verejné obstarávanie.  
V roku 2011 bolo realizované nové verejné obstarávanie, ktoré trvalo celý rok a bolo schválené až 
v januári 2012. Vzhľadom na to, že aktivity projektu priamo súviseli s obstaraným softvérom, realizácia 
projektu sa  mohla v roku 2011 vykonávať iba  v minimálnom režime. Technicky bol projekt 
zabezpečený nákupom spotrebného materiálu a kancelárskych pomôcok. 
Vo februári 2012 bola uzatvorená Zmluva s víťazom verejnej súťaže a realizácia projektu  mohla začať 
vo väčšom meradle .  
Počas roku 2012 prebiehali prezentácie, aplikácie nového systému správy a manažmentu k správe 
registratúry, konzultácie s odbornými zamestnancami dodávateľa ohľadom organizačného 
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a personálneho zabezpečenia inštalácie ISSM, pripravoval  sa harmonogram implementácie ISSM 
a školení používateľov. Boli zakúpené a dodané licencie a softvérové produkty IBM v supportnom 
centre. A tiež bola odovzdaná realizačná dokumentácia k modulu Registratúra pred inštaláciou 
testovacej verzie. Po tomto termíne bola zahájená spolupráca s dodávateľom ISSM, ktorým sa stalo 
konzorcium spoločností, Datalan, a.s. Bratislava a Dupres-Consulting, s.r.o. Dubnica nad Váhom.    
Spustenie elektronického systému registratúry bolo naplánované a aj zrealizované  k  1.1.2013.     

Projekt mal byť riadne ukončený v termíne k 31.7.2013, ale keďže  bol posun v realizácii jednotlivých 
aktivít spôsobený opakovaným verejným obstarávaním, univerzita podala Žiadosť  o zmenu  Zmluvy, 
v ktorej žiadala o predĺženie  realizácie aktivít projektu. Trvanie projektu bolo predĺžené a schválené 
do 31.1.2014. Takto sa mohlo naďalej pokračovať v realizácii a dokončovaní naplánovaných aktivít. 
Na existujúcej serverovej infraštruktúre univerzity boli vyčlenené hardvérové zdroje na inštaláciu 
softvérových licencií potrebných pre implementáciu ISSM. Súčasťou bolo aj zakúpenie a inštalovanie 
softvérových licencií komerčných produktov spoločností IBM (riadenie dokumentového úložiska 
a správa procesov), Adobe (správa formulárov) a Kofax (správa skenovania). Veľmi významnou 
časťou  aktivity 1.1 bola položka č.3.4.5. Vývoj informačného systému, ktorej realizáciu zabezpečovali 
odborní zamestnanci spoločnosti Datalan, a.s., spolu s odbornými garantmi a konzultantmi 
z prostredia univerzity.    

Výstupom prvej fázy projektu je kompletný informačný systém pre správu a riadenie vysokej školy, 
ktorý obsahuje: správu procesov, správu elektronických dokumentov, správu registratúry a správu 
elektronických formulárov, ďalej: analýzu správy dokumentov a procesov, analýzu správy registratúry, 
a analýzu správy formulárov. Dôležitou  súčasťou výstupov projektu  sú aj  príručky v tlačenej forme, 
a to: Príručka pre správu dokumentov, Príručka pre správu procesov, Príručka pre skenovanie 
dokumentov, Príručka pre správu registratúry, Príručka pre správu formulárov.  

Cieľom  a úlohou druhej časti projektu  bolo vytvoriť podmienky na zaškolenie pracovníkov vysokej 
školy, ktorí budú  s novým informačným systémom pracovať. A tiež vytvorenie dlhodobo efektívnej 
práce manažmentu VŠ s týmito  zavádzanými  systémami pomocou  e-learningovej príručky. 
Uskutočnilo sa školenie v oblasti Správy dokumentov, Správy procesov a Správy formulárov. 
Zúčastnilo sa na ňom 45 zamestnancov, riadiacich  pracovníkov univerzity na rôznych stupňoch 
riadenia.  Cieľom  zavedenia tohto modulu a tiež následného školenia bolo pripraviť  vyškolených 
zamestnancov  vyžiť nový systém správy a manažmentu.     

Projekt podporuje i  princíp kultúry kvality na TU implementáciou modelu CAF. Účelom tejto aktivity 
bolo  skvalitniť výstupy vzdelávania,  t. j. výučbu študentov pre potreby trhu práce vo vedomostnej 
spoločnosti. Skvalitnenie výučby je ale  možné len ovplyvnením všetkých procesov riadenia kvality na 
univerzite, od najvyššieho manažmentu univerzity po pedagogických pracovníkov.  Bol vypracovaný 
Manuál CAF pre Trnavskú univerzitu, ktorého prvá verzia sa použila počas workshopov 
organizovaných pre zapojenie riadiacich pedagogických a výskumno-vývojových pracovníkov 
v septembri  2012 a v januári 2013, ktorých konkrétne pripomienky boli zapracované do finálnej verzie 
manuálu. Oba workshopy boli doplnené teambuildingovými aktivitami s cieľom stmeliť školený kolektív 
a zároveň uvedomovať si hodnoty a kultúru univerzity. Pracovníci TU sa  mohli zúčastniť na testovaní 
svojich manažérskych zručností. Na základe sumáru všetkých výsledkov bol zostavený harmonogram 
školení mäkkých zručností, ktorý bol naplánovaný v intenzívnych cykloch od novembra 2013 do konca 
januára 2014.  Výsledky úvodného a záverečného merania spokojnosti boli zverejnené v monografii, 
ktorá vyšla v 200 kusovom náklade pod názvom Zavedenie systému riadenia kvality na Trnavskej 
univerzite v Trnave.  

Celkové výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 1 001 312 ,18,- €,  v roku 2013 sa 
preinvestovalo zo zálohovej platby  339 503,90,-  €. Projekt bol ukončený  k 31.1.2014. 

 
 Projekt: Inovatívne formy vzdelávania v transformujúcom sa univerzitnom vzdelávaní 

            ITMS kód: 26110230028 

Projekt s názvom „Inovatívne formy vzdelávania v transformujúcom sa univerzitnom vzdelávaní“ bol 
zameraný na skvalitnenie vzdelávania v podobe zavedenia výučby nových študijných programov 
nielen v slovenskom, ale aj v anglickom  jazyku. Do projektu bola zapojená Právnická fakulta, na 
ktorej vznikol nový študijný  odbor „Medzinárodné a európske právo“ a Filozofická fakulta, ktorá 
rozšírila svoju ponuku o dva študijné odbory „Medievalistika“ a „Kognitívne štúdiá“. Zavedenie nových 
študijných programov prechádzalo  v období od júna 2010 do mája 2013 niekoľkými fázami tzv. 
aktivitami v nasledujúcej podobe:  
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1.1 Úvodná fáza prípravy nového študijného programu v anglickom jazyku Medzinárodné a európske 
právo 

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 Medzinárodné 
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 €,  
bola úspešne ukončená 31. 5. 2013 tak,  ako bolo  pôvodne naplánované.  

V roku 2011 bola ukončená úvodná fáza prípravy všetkých troch nových študijných programov, 
v rámci ktorej sa zakúpilo potrebné vybavenie, zariadenie, technika, literatúra. Riešitelia absolvovali 
pracovné cesty, vznikli prvé anotácie a sylaby predmetov a riešitelia sa začali zúčastňovať na 
jazykových kurzoch. 

V júni 2011 projekt prešiel do druhej fázy –  tvorba študijných materiálov pre jednotlivé študijné 
programy, či už v slovenskom alebo anglickom jazyku na základe výstupov a skúseností z prvej etapy 
projektu. Počas tohto obdobia boli aktivity riešiteľov zamerané na prípravu učebných textov.  
V máji 2012 bola táto fáza úspešne ukončená, mernými ukazovateľmi boli napísané všetky učebné 
texty a  upravené  v slovenskom jazyku. Taktiež bola vytvorená štruktúra na recenzentské posudky 
a formulár na pilotné testovanie učebných textov. Uskutočnili sa workshopy v externom prostredí, 
pracovné cesty a konzultácie s garantmi a externými odborníkmi. 
Úspešne sa pokračovalo v realizácii jazykovej výučby riešiteľov a následnému testovaniu jazykových 
zručností riešiteľov projektu. 
V júni 2012 prešiel projekt do poslednej, záverečnej fázy.  Uskutočňovali  sa  korektúry  textov, 
recenzentské posudky  a prebiehala  príprava a samotný preklad   študijných textov.  Pripravila  sa 
tiež pilotná výučba určených predmetov. Bol dokúpený  spotrebný materiál, kancelárske potreby a 
odborná literatúra.   

V poslednom roku riešenia projektu riešitelia uskutočnili pilotné testovanie nových predmetov, zároveň 
prebiehalo pilotné testovanie študentov dotazníkovou formou, ktorého cieľom bolo získať spätnú 
väzbu  z ich strany ako aktívnych používateľov učebných textov. Výsledky pilotného testovania boli 
riešiteľmi zhrnuté v záverečnom hodnotení. Boli vypracované akreditačné spisy nových študijných 
programov. Na právnickej fakulte sa v záverečnej fáze uskutočňoval preklad učebných textov 20. 
nových študijných predmetov samotnými autormi, aj vďaka ich kvalitnej jazykovej príprave, ktorá 
počas projektu prebiehala.  
Publikácia finálnych verzií učebných textov v slovenskom, aj anglickom jazyku bola uskutočnená  
v elektronickej podobe, t. j. na  webových stránkach  fakúlt a na  Právnickej fakulte sú kompletné 
verzie učebníc k dispozícii pre študentov na CD nosičoch. 
V apríli 2013 bolo ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR povolené  právo udeľovať titul 
Magister absolventom študijného programu Kognitívne štúdiá v študijnom odbore filozofia, ktoré sa 
bude uskutočňovať dennou a externou formou na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Tento  
študijný program fakulta otvorila už  v akademickom roku 2013/2014. 
V súčasnosti prebieha posudzovanie akreditačného spisu študijného programu Medievalistika 
Akreditačnou komisiou Slovenskej republiky. Po získaní oprávnenia bude možné uskutočňovať tento 
študijný program v bakalárskom stupni štúdia. Prví študenti by mohli byť prijatí na štúdium uvedeného 
študijného programu od akademického roku 2014/2015.   
Celkové výdavky na realizáciu  aktivít projektu predstavujú sumu 1 051 505,51,- € ,  v roku 2013 bolo 
preinvestovaných zo zálohovej platby 265 654,88, - €.  
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 Projekt: Rozvoj virtuálnej univerzity – Tvorba a inovácia študijných programov 
s využitím moderných foriem vzdelávania   

            ITMS kód: 26110230029            

Projekt „Rozvoj virtuálnej univerzity – Tvorba a inovácia študijných programov s využitím moderných 
foriem vzdelávania“ s ITMS kódom: 26110230029 začala univerzita realizovať v máji 2010. Cieľom 
projektu je zaviesť elektronické a kombinované vzdelávanie prostredníctvom informačných technológií 
na troch fakultách univerzity (na Filozofickej fakulte, Pedagogickej fakulte a Fakulte zdravotníctva 
a sociálnej práce). Projektovým manažérom je doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. Celková suma 
oprávnených výdavkov projektu bola schválená vo výške 1 051 640,20 Eur. V roku 2013 bolo 
preinvestovaných celkovo 277 433,01 €. Realizácia projektu je rozdelená do dvoch hlavných aktivít:  

1.1 Vytvorenie podmienok na zavedenie elektronického a kombinovaného vzdelávania na vysokej 
škole.  

1.2 Príprava obsahu a pilotné testovanie elektronického a kombinovaného vzdelávania na vysokej 
škole. 

Aktivita č. 1.1 sa týkala nákupu a implementácie softvérovej podpory projektu – zavedenie Systému 
riadenia vzdelávania, Systému riadenia vzdelávacieho obsahu a Wiki softvéru. V dôsledku zdĺhavého 
verejného obstarávania bola realizácia aktivity predĺžená zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP do konca 
roka 2012, t. j. do 31.12.2012 a mohla riadne začať až v roku 2012. Táto aktivita bola k danému dňu aj 
ukončená a teda v roku 2013 už neprebiehala. 

V roku 2013 pokračovala realizácia aktivity 1.2, ktorej cieľom je vytvoriť obsah predmetov, ktorý sa 
následne prostredníctvom zakúpeného softvéru z aktivity 1.1 zaradí do interaktívnej výučby a tým 
rozšíri podmienky vzdelávania študentov. Počas roka väčšina autorov dokončila tvorbu obsahu 
predmetov. Autori sa venovali hlavne úprave a zapracovaniu pripomienok recenzentov a jazykových 
korektorov. Taktiež participovali na výrobe svojich kurzov a to prostredníctvom systému WIKI so 
správcami WIKI. Spoločne sa teda riešila digitalizácia jednotlivých predmetov a obsah týchto 
predmetov bol vložený do šablón elektronických kurzov. V roku 2013 začalo aj pilotné testovanie 
jednotlivých kurzov a taktiež zapracovávanie pripomienok vyučujúcich a študentov, pri kurzoch, ktoré 
boli testované v letnom semestri akademického roka 2012/2013.  

V roku 2013 boli taktiež predložené 2 žiadosti o zmenu zmluvy. Prvá zmena sa týkala úpravy názvu 
predmetu, ktorý je výstupom projektu. Táto zmena zohľadňovala nielen výsledky recenzného konania, 
ale aj zámer autora a Vedeckej rady PdF TU. Druhou zmenou sa sledovalo predĺženie projektu 
z dôvodu, že by nebolo možné uskutočniť plánované pilotné testovanie predmetov. Obe zmeny boli 
schválené. Projekt sa predĺžil do 31.5.2014. 

 
 Projekt: Racionalizácia vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave  

            ITMS kód: 26110230039 

V roku 2011 sa univerzita uchádzala o získanie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy 
vyhlásenej Ministerstvom školstva SR pod číslom OPV-2010/1.2./02-SORO, ktorá vyústila do 
podpísania zmluvy č. 003/2011/1.2/OPV v septembri 2011. Projekt sa nazýva Racionalizácia 
vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave, má ITMS kód 26110230039 a realizácia činností začala 
v januári 2012. Projektovým manažérom je doc. Ing. Martin Mišút, CSc. Celkové oprávnené výdavky 
boli schválené vo výške 537 816,98 Eur. Do konca roku 2013 bolo preinvestovaných zo schválenej 
výšky nenávratného finančného príspevku celkovo 240 824,27 €. V tejto sume sú zarátané aj dve 
žiadosti o platbu, ktoré sú v procese administratívnej kontroly na ASFEU (spolu: 69 771,86 €).  

V tomto projekte sú naplánované 4 hlavné aktivity: 

1.1 Návrh a overenie systému priameho merania kvality vysokoškolského vzdelávania v študijných 
programoch (01/2012 – 12/2013)  

1.2 Návrh a overenie opatrení na zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania v študijných 
programoch (04/2012-12/2013) 

1.3 Návrh a overenie opatrení k odstráneniu informačnej nerovnosti vo vzťahu vysokej školy 
k verejnosti týkajúcej sa vysokoškolského vzdelávania v študijných programoch (09/2012 – 
12/2013) 
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1.4 Návrh a overenie hodnotenia výsledkov opatrení podľa 1.2 založeného na systéme uvedenom 
v 1.1(11/2012-06/2014) 
 

Podstatou projektu je vytvorenie elektronicky spracovaných vzdelávacích programov v študijnom 
programe Učiteľstvo predmetov matematika a informatika – konkrétne päť predmetov – Geometria II, 
Algebra I, Diskrétna matematika, Operačné systémy a počítačová architektúra, Databázové systémy I. 
Projekt bol pôvodne časovo ohraničený od januára 2012 do konca decembra 2013 a činnosti sa 
realizujú na Pedagogickej fakulte. V priebehu roka 2013 sa dokončovala realizácia aktivít 1.1, 1.2 a 
1.3 a začala sa realizácia aktivity 1.4. 

V roku 2013 boli podané dve žiadosti o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Prvá zmena riešila zmenu 
číselníka oprávnených výdavkov v rozpočte podľa platnej Ekonomickej klasifikácie rozpočtovej 
klasifikácie. Druhá zmena viedla k predĺženiu projektu, a to konkrétne predĺženie realizácie aktivity 1.4 
do 30.6.2014. Obe zmeny boli schválené. 

Projekt sa teda v rámci aktivity 1.4 predĺžil do konca júna roka 2014, ostatné aktivity projektu boli 
ukončené k 31.12.2013. 

Počas sledovaného obdobia v rámci aktivity 1.1. prebiehala revízia kurzov na základe výsledkov 
získaných z pilotného zavedenia kurzov do vzdelávacieho procesu a na základe opatrení navrhnutých 
v rámci aktivity 1.2. 

V rámci aktivity 1.2. boli odovzdané rozpracované nasledujúce politiky a stratégie: 

 Politiky a postupy pre výber a vytvorenie digitálnych materiálov, zahŕňajúce konkrétne pedagogické 
a technické kritériá (metodický a didaktický koncept tvorby vzdelávacích materiálov), 

 Explicitná stratégia pre komunikáciu, spoluprácu a interaktivitu v závislosti od pedagogických 
požiadaviek, dostupnosti technológií a ľudských zdrojov, 

 Stratégia na spravodlivý a flexibilný systém hodnotenia študenta, 
 Stratégia na zlepšenie pružnosti a prispôsobivosti vzdelávania vychádzajúc z pedagogického 

hľadiska a potrieb študentov. 
 Stratégia na podporu študentov, pedagógov a organizácie vrátane technickej, administratívnej a 

sociálnej podpory na vyžiadanie. 
 Stratégia na rozvoj kompetencií zamestnancov 
 Strategický plán zavedenia e-learningu s dlhodobým výhľadom, ktorý zahŕňa výskum, 

zabezpečovanie a rozvoj kvality, domáce a zahraničné strategické aliancie vzťahujúce sa na 
krátkodobé, strednodobé a dlhodobé ciele 

V rámci aktivity 1.3. boli kúpené a inštalované licencie systému univerzitnej Wiki, prebehli školenia, 
zriadili sa šablóny stránok pre autorov na prípravu stránok predmetov na komunikáciu so študentmi 
a profesionáli v oblasti médií začali pripravovať grafický návrh hniezda komunikácie. 

V rámci aktivity 1.4 Návrh a overenie hodnotenia výsledkov opatrení podľa 1.2 založeného na 
systéme uvedenom v 1.1 sa začalo s prípravnými prácami na overenie odbornej stránky 
a aplikovateľnosti navrhnutých opatrení na zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania navrhnutých 
v aktivite 1.2.  

 

 Projekt: Podpora zlepšenia kvality Trnavskej univerzity v Trnave 
             ITMS kód : 26110230092 

1. októbra 2013   začala Trnavská univerzita  v Trnave  s realizáciou  projektu: „Podpora zlepšenia 
kvality Trnavskej univerzity v Trnave“, v rámci ktorého je naplánovaná implementácia  nasledujúcich 
aktivít a jednotlivých fáz projektu:    

1.1   Fáza 1 - Filozofia – tvorba programu v angličtine a tvorba vzdelávacích obsahov v slovenčine 
1.2    Fáza 2 - Filozofia – tvorba programu v angličtine a tvorba vzdelávacích obsahov v slovenčine 
1.3    Fáza 1 - Geriatrické ošetrovateľstvo - tvorba študijného programu 
1.4.   Fáza 2 - Geriatrické ošetrovateľstvo - tvorba študijného programu 
2.1    Jazyková príprava učiteľov na TU 
2.2.   Podpora nových doktorandov na FF TU 
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2.3    Podpora nových doktorandov na FZ a SP TU 
3.1    Zatraktívnenie štúdia a internacionalizácia prostredníctvom zapojenia zahraničných    
         expertov 

Do projektu  sú zapojené nasledovné fakulty: Filozofická  fakulta  a Fakulta  zdravotníctva  a sociálnej 
práce. Celkové  oprávnené výdavky projektu predstavujú sumu: 1 054 707,30,- €. 
V prvých mesiacoch projektu prebiehali verejné obstarávania na nákup techniky, literatúry,  na 
spotrebný materiál, elektroniku a tiež  zabezpečenie  dodávateľa na jazykovú prípravu učiteľov 
Uskutočnili  sa prvé zahraničné pracovné cesty  a taktiež prvá návšteva zahraničného experta  u nás. 
Bolo prijatých 13 doktorandov (8  doktorandov  z FF  a 5  doktorandov  z FZ a SP). 
Vzhľadom na fakt, že termíny VO boli časovo predĺžené, nebolo možné realizovať ukazovatele 
súvisiace a podmienené merateľnosťou a relevantným vyhodnotením. Tento posun  termínov VO   má 
pre riešiteľov  dopad  na nemožnosť  štúdia literatúry, ktorá je naplánovaná na zakúpenie a ktorá ma 
slúžiť  ako relevantný podklad na písanie učebných textov riešiteľmi. Učebné texty, okrem  vytvorenia 
akreditačného spisu, majú byť jedným z hlavných  výstupov  v závere projektu. 
Na ďalšie obdobie sú  naplánované nasledujúce aktivity: štúdium literatúry, zahraničné pracovné 
cesty, jazykové kurzy,  nákup elektroniky a literatúry, príprava študijného programu a tvorba študijných 
materiálov.   
V roku 2013 bolo preinvestovaných: 17 781,68,-€. 
Ukončenie projektu je naplánované na k 30.09.2015. 

XI. MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY TRNAVSKEJ UNIVERZITY 

Účasť v medzinárodných projektoch je na Trnavskej univerzite vnímaná  nielen ako dôležitý  aspekt 
profesionálneho rastu pracovníkov zapojených do projektov, ale zároveň prispieva k internacionalizácii 
univerzity a jej užšieho začlenenia do medzinárodného priestoru. Výsledky  účasti v týchto projektoch  
umožňujú univerzite podieľať sa na ich praktickom využití  na národnej i medzinárodnej úrovni. Účasť 
na projektoch  je významným faktorom rozvoja univerzity a umožňuje ďalšiu účasť v medzinárodných 
partnerstvách.  
Nosným programom  zahraničnej spolupráce Trnavskej univerzity sú  už tradične realizované  aktivity 
v rámci európskych vzdelávacích programov (Program celoživotného vzdelávania LLP, Erasmus 
Mundus, Leonardo da Vinci, CEEPUS), ktoré podporujú predovšetkým mobilitu študentov, učiteľov 
a administratívnych pracovníkov vysokých škôl. 
Trnavská univerzita aj v roku 2013 kládla predovšetkým dôraz na uzatvorenie medzinárodných dohôd, 
ktorých cieľom je rozvoj pedagogických, vedeckých a kultúrnych vzťahov zmluvných strán. Tieto 
dohody o spolupráci sa týkali najmä výmeny informácií 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. Účasť v spoločných medzinárodných projektoch 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 roku 2013 Trnavská univerzita uzatvorila tri nové dohody o medzinárodnej spolupráci. Konkrétne ide 
o medzinárodné dohody so zahraničnými inštitúciami, ktorými sú Katolícka univerzita Petra 
Pázmaňa v Budapešti, Univerzita Eotvosa Loránda v Budapešti a Westminsterská univerzita 
v Londýne.   
V rámci programu Erasmus  sa univerzita  pri podpise zmlúv  orientovala  na univerzity rovnakého 
zamerania, a to na základe osobných kontaktov,  vzájomných konzultácií pedagogických pracovníkov, 
ako aj odporúčaní fakúlt. Ďalším dôležitým kritériom je kultúrna a geografická príbuznosť univerzít. 
Zmluvy sú vypracované konkrétne pre jednotlivé fakulty a predmety. Pri bilaterálnej spolupráci sa TU 
zameriavala hlavne na kvalitu študentských mobilít a mobilít pracovníkov vysokej školy. Každoročne 
prebieha monitoring bilaterálnych zmlúv  s cieľom eliminovať počet neaktívnych zmlúv a aktualizovať 
počty mobilít. Trnavská univerzita  uzatvorila v akademickom roku 2012/2013 desať nových 
bilaterálnych zmlúv, hlavne na základe požiadaviek študentov.  
V priebehu akademického roku 2012/13 sa Filozofická fakulta  (odbor etika) aktívne zapojila do 
programu  CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies), ktorý vytvára 
priestor pre spoluprácu medzi univerzitami  na Slovensku, v Česku, Bulharsku, Rumunsku, 
Chorvátsku, Poľsku, Rakúsku a Slovinsku.  
V rámci programu Leonardo da Vinci, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce spolupracovala s 
inštitúciami v  Rakúsku a Holandsku s cieľom rozšíriť a skvalitniť zdravotnícke kapacity na vytvorenie 
rozvojovej pomoci v rámci Slovenska. 
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Do programu  SOWOSEC sa aj v roku 2012/2013 aktívne zapájala FZSP. Cieľom projektu programu  
je tvorba spoločných študijných programov a ich schválenie v partnerských krajinách, čo by umožnilo  
študujúcim i lektorom ďalšie vzdelávanie prostredníctvom mobility a uznanie dosiahnutia 
akademického vzdelania v zmysle Bolonského procesu. 
                              
Členstvo v medzinárodných organizáciách 

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. TU sa v roku 2013 aktívne 
zapájala do medzinárodného európskeho priestoru a členstvom v univerzitných asociáciách získavala 
informácie o aktivitách univerzít, porovnávala svoje smerovanie so smerovaním univerzít v Európe. 
Trnavská univerzita je dlhoročným členom The Danube Rector´s Conference (DRC), European 
Association of Erasmus Coordinators (EAEC), ďalej je  individuálnym  členom Asociácie európskych 
univerzít (EUA ) a od roku 2010 je súčasťou Magna Charta Universitatum. Zapojenie sa univerzity do 
európskeho i mimoeurópskeho priestoru potvrdzujú aj členstvá pedagógov jednotlivých fakúlt TU  
v rôznych medzinárodných inštitúciách, asociáciách, výboroch a pod., a to najmä: 
Pedagogická fakulta - Česká asociace pedagogického výzkumu, Internationale Vereinigung der 
Germanisten, Česká asociácia pedagogického výskumu (ČAPV), International Union for the Scientific 
Study of Population, International Reading Association (IRA), European Science Education Research 
Associaton, NESET (Network of Experts on Social Aspectsof Education and Training) a i. 
Filozofická fakulta – Societé internationale Michel Henry, Spoločnosť pre kresťansky orientovanú 
filozofiu v Českej a Slovenskej republike (SKOF), Nemecký archeologický ústav (DAI), Central 
European Philosophy of Education Society (CEUPES), Victim Support Slovakia, a i. 
Teologická fakulta - Asociácie vyšších jezuitských študijných centier Európy a Libanonu (ASJEL), 
Medzinárodná  sieť jezuitských centier (SCRIBANI), European Society for the Study of Science and 
Theology (ESSSAT), Medzinárodná spoločnosť pre patristické štúdiá (A.IE.P), a i 
Právnická fakulta - European Law Faculty Association (ELFA), International Law School Association 
(ILSA), Európsky inštitút práva so sídlom vo Viedni. 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce - Asociácia škôl verejného zdravotníctva (ASPHER), 
International Neurotrauma Research Organization, American Society of Clinical Oncology (ASCO), 
SOWOSEC, Európsky výskumný inštitút v sociálnej práci (ERIS), European Federation for 
Immunogenetics (EFI), a i. 

 

XII.  SYSTÉM  KVALITY 

a) Manažment Trnavskej univerzity 
 

Riadenie univerzity a jej súčastí sa uskutočňuje procesným riadením v systéme orgánov univerzity 
a jej vedúcich zamestnancov. Formu a spôsob tohto riadenia upravujú vnútorné predpisy univerzity 
a jej súčastí. Na podporu procesného riadenia slúži vlastný informačný systém správy manažmentu 
(ISSM), ktorý bol na univerzite implementovaný v rámci projektu financovaného zo štrukturálnych 
fondov EÚ „Zefektívnenie správy a riadenia univerzity s využitím moderných technológií“. 
Univerzita sa okrem neustáleho zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania zaoberá aj kvalitou 
ostatných poskytovaných služieb, pričom využíva všetky nástroje komplexného manažérstva kvality, 
ktoré sú vhodné na aplikovanie v akademickej inštitúcii.  
 
Univerzita zodpovedá za zabezpečovanie kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, čo 
priamo podporuje i novela zákona o vysokých školách účinná od januára 2013. V súlade s § 87a 
uvedenej novely má univerzita vypracovaný, zavedený, používaný a funkčný vlastný vnútorný systém 
kvality. Tento systém je podrobnejšie upravený na podmienky jednotlivých súčastí univerzity vo 
vnútorných systémoch kvality týchto súčastí.  
Vedenie univerzity už v „Koncepcii rozvoja TU na roky 2012-2015“ zaradilo oblasť „kvality“  medzi tri 
hlavné priority a zaviazalo sa implementovať „Komplexný model vnútorného systému na 
zabezpečenie kvality TU v súlade so štandardmi a kritériami kvality v SR a EÚ.“   
V súlade s týmto cieľom a vyššie citovaným zákonom  rektor univerzity zriadil na začiatku roku 2013 
Radu TU pre zabezpečovanie kvality, ktorej sa stal predsedom. Súčasne  bol prijatý Štatút tejto rady a 
vydaný pokyn rektora Trnavskej univerzity v Trnave na zabezpečovanie kvality poskytovaného 
vysokoškolského vzdelávania na univerzite. V mesiaci júni 2013 Kolégium rektora TU schválilo 
smernicu rektora TU o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Táto smernica upravuje 
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vlastný vnútorný systém kvality Trnavskej univerzity, ktorý  je vytvorený na základe európskych noriem 
a štandardov (ESG), všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, v zmysle 
štátnych akreditačných a hodnotiacich kritérií, kritérií používaných pri vyjadrovaní sa k vnútornému 
systému zabezpečovania kvality, kritérií komplexného systému manažérstva kvality podľa európskeho 
modelu CAF (The Common Assessment Framework), kritérií ARRA a smerníc upravujúcich 
implementáciu ECTS a DS. 
Ďalšie činnosti v roku 2013 boli zamerané na prípravu funkčnosti vnútorných systémov kvality 
jednotlivých súčastí s aplikáciou stratégie trvalého zvyšovania kvality a prípravu samohodnotiacej 
správy podľa modelu CAF.  
V rámci vyššie spomínaného univerzitného projektu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ 
„Zefektívnenie správy a riadenia univerzity s využitím moderných technológií“ a jeho časti 2.1 
„Podpora princípu kultúry kvality na Trnavskej univerzite implementáciou modelu CAF“ sa realizovali 
tréningy mäkkých zručností pre riadiacich zamestnancov univerzity a prebiehala príprava 
publikačných výstupov.        
Problematika zavedenia vnútorného systému kvality sa stala jednou z hlavných tém pracovných 
stretnutí členov vedenia Trnavskej univerzity s predstaviteľmi partnerských vysokých škôl 
a zástupcami ministerstva. 
Na neustále získavanie aktuálnych informácií a sledovanie vývoja sa poverení zamestnanci vzdelávali 
v oblasti systémov manažérstva kvality a zúčastňovali sa na podujatiach zameraných na túto 
problematiku. 
V rámci konferencie organizovanej Katolíckou univerzitou v Ružomberku s názvom „Podpora 
princípov kultúry kvality na vysokých školách“ v dňoch 11. a 12. apríla 2013 v Bešeňovej 
koordinátorka pre kvalitu na TU prezentovala zvolený postup na zavedenie a funkčnosť vnútorného 
systému kvality na TU.  
 
Systém finančného riadenia univerzity 
 
Rok 2013 bol z hľadiska vývoja hospodárenia, dosiahnutého kladného hospodárskeho výsledku a z 
hľadiska plnenia strategických cieľov univerzity rokom veľmi úspešným.  
Univerzita v kalendárnom roku 2013 dosiahla kladný hospodársky výsledok vo výške 217 000 €. 
Z toho tvoril zisk z hlavnej činnosti sumu 181 385 Eur a zisk z podnikateľskej činnosti sumu 35 616 €. 
Univerzita dlhodobo plní strategický cieľ a síce, aby podiel vlastných zdrojov univerzity tvoril viac ako 
štvrtinu všetkých zdrojov univerzity, čím sa darí udržiavať aj čiastočnú nezávislosť univerzity na štátnej 
dotácii. 

 
Strategický cieľ zvýšenia podielu tvorby vlastných zdrojov univerzity na viac ako štvrtinu všetkých 
zdrojov, ktorý bol splnený v troch predchádzajúcich obdobiach, sa v hodnotenom roku podarilo udržať 
na úrovni 27,55 %  podielu mimodotačných zdrojov na celkových zdrojoch univerzity, a tým sa 
podarilo udržať značnú nezávislosť univerzity od štátnej dotácie. 

 
Vývoj podielu mimodotačných zdrojov na                                  Vývoj mimodotačných zdrojov univerzity 
celkových zdrojoch univerzity za roky 2009 - 2013                     za obdobie 2009 - 2013 

                                                                                 
 

47 
 



Vychádzajúc zo zámerov univerzity zvýšiť dynamiku tvorby zdrojov univerzita v sledovanom roku 
získala mimodotačné zdroje prostredníctvom realizácie projektov financovaných z EŠF v celkovej 
výške 2 323 950,30 €. 

 
Porovnanie finančných zdrojov univerzity v rokoch 2012 a 2013                     

Finančné zdroje rok 2012 rok 2013 

celková dotácia (bežné + kapitálové výdavky) 11 342 743,00 11 713 250,00 

zostatky dotácií predchádzajúcich rokov 1 489 649,96 2 006 471,25 

podnikateľská činnosť 190 273,16 144 277,68 

hlavná činnosť nedotačná 2 830 681,59 2 421 650,31 

dary 16 855,41 10 861,00 

štrukturálne fondy EÚ 1 253 915,01 1 260 058,92 

zahraničné granty 216 441,02 306 976,39 

Európsky sociálny fond 788 373,05 1 106 346,45 

dotačné prostriedky z kapitol iných ministerstiev 284 430,29 85 388,02 

Spolu 18 413 362,49 19 055 280,02 
 
 
Výsledky hospodárenia za rok 2013 opäť potvrdzujú správne orientované stratégie a aktivity 
univerzity, postupne napĺňané od roku 2007.  
 
 
 
 

                                                                                                 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Personálna a mzdová politika 
 

Mzdové prostriedky vyplatené zo všetkých zdrojov boli v roku 2013 o 286 628  €, t.j. o 4,56 % vyššie 
oproti roku 2012, z toho mzdové prostriedky vyplatené z dotácií boli vyššie o 458 403 €, t.j. o 8,54 %. 
Z mimodotačných zdrojov sa na mzdy v roku 2013 čerpalo 676 091 €, čo je o 18,48 % nižšie čerpanie 
oproti roku 2012, v ktorom sa z  mimodotačných zdrojov čerpalo na mzdy 829 324 €. Výška 
priemernej mzdy zamestnancov vysokoškolského vzdelávania v roku 2013 bola 1 041 € a 
zaznamenala nárast o 45,80 € v porovnaní s rokom 2012. Výška priemernej mzdy zamestnancov 
výskumu a vývoja v roku 2013 bola 1 063,60 a zaznamenala nárast o 63,30 € v porovnaní s rokom 
2012.  
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Ročný objem miezd zo všetkých zdrojov                           Priemerné mzdy zamestnancov vysokoškolského 
za obdobie 2009 - 2013  v €                                            vzdelávania s odmenami zo všetkých zdrojov v € 

                                                                                           
 
Univerzita mala na rok 2013 rozpísané dotácie na mzdy vo funkčnej klasifikácii 0942 v celkovom 
objeme 3 621 401 €, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2012 nárast o 19 909 €, vo funkčnej 
klasifikácii 01404 neboli priamo rozpísané dotácie na mzdy a preto univerzita určila objem 1 766 180 
€, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2012 nárast o 315 916 €. 
 
Vývoj priemernej mzdy bez odmien zamestnancov financovaných z dotácií podľa kategórií zamestnancov 
univerzity a podľa funkčnej klasifikácie za obdobie 2011 - 2013   

                   

942 2011 2012 Vývoj v % 
2012/2011 2013 Vývoj v % 

2013/2012 
tvoriví zamestnanci 999 1 019 102,00 1 037 101,76 

zamestnanci centrálnej 
administratívy 714 741 103,78 782 105,53 

odborní zamestnanci 687 690 100,43 745 107,97 
prevádzkoví zamestnanci 454 458 100,88 480 104,80 

zamestnanci vedy  813 817 100,49 825 100,97 
Zamestnanci TU 858 877 102,21 904 103,07 

 
Na základe zhodnotenia vývoja miezd možno konštatovať pozitívny trend. Za posledných päť rokov 
rástla priemerná mzda zamestnancov, ešte rýchlejšie rástla priemerná mzda učiteľov, celkový objem 
finančných prostriedkov vyplatených na mzdy v roku 2013 zaznamenal rastúcu tendenciu. Trend 
pozitívneho vývoja sledovaných kategórií potvrdil aj ich dosiahnutý stav v roku 2013. Priemerná mzda 
zamestnanca univerzity sa výrazne zvýšila.  

 

b) Vzdelávanie 

Trnavská univerzita v Trnave využíva v procese poskytovania vysokoškolského vzdelávania 
v študijných odboroch a programoch v bakalárskom, v magisterskom a doktorandskom stupni 
vzdelávania tieto možnosti hodnotenia: 

1. hodnotenie študijných výsledkov študentov, a to v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
v texte „zákon o vysokých školách“), vyhláškou MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme 
štúdia, ako aj v súlade s vnútornými predpismi Trnavskej univerzity a jej jednotlivých fakúlt: 
Právnickej fakulty, Pedagogickej fakulty, Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, Filozofickej 
fakulty, Teologickej fakulty. 

2. hodnotenie doktorandov, ktoré sa realizuje pravidelne raz ročne na všetkých fakultách Trnavskej 
univerzity v Trnave v každom študijnom odbore, v ktorom má fakulta získané akreditačné práva 
v 3. stupni VŠ vzdelávania. Fakulty zaviedli systém každoročného hodnotenia doktorandov, na 
ktorom sa zúčastňujú nielen všetci doktorandi príslušných študijných programov, ale aj ich školitelia 
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a príslušní garanti študijných programov. Ide o inštitucionalizované stretnutie (konferencie 
doktorandov), ktoré má okrem iného za cieľ objektívne zistiť doterajšie výsledky vedeckej činnosti 
doktoranda a porovnať ich s výsledkami iných doktorandov príslušných študijných programov, 
pričom zároveň dochádza aj k výmene pedagogických, ale najmä vedeckých skúseností 
a informácií z oblasti metodológie výskumnej činnosti. Raz ročne je školiteľ doktoranda povinný 
spracovať písomný záznam hodnotenia doktoranda, ktorý mapuje jeho pedagogickú 
a vedeckovýskumnú činnosť, určenie priebežných úloh a profiláciu doktoranda. 

3. hodnotenie pedagógov a vedeckovýskumných pracovníkov je realizované na fakultách za 
uplynulý kalendárny rok vždy v marci nasledujúceho roka, pričom sa hodnotí  najmä pedagogická, 
vedeckovýskumná, grantová a publikačná činnosť pedagóga na základe spracovaného formulára 
v súlade s kritériami Akreditačnej komisie SR. 

4. hodnotenie pedagógov fakulty zo strany študentov je realizované v súlade s § 70 ods. 1 písm. 
h) zákona o vysokých školách. Hodnotenie pedagógov sa realizuje prostredníctvom anonymného 
dotazníka mapujúceho indikátory kvality vzdelávania. Vyhodnotenie dotazníkov realizujú vedenia 
fakúlt s cieľom ocenenia najúspešnejších pedagógov a ich následného zverejnenia na webovom 
sídle fakulty. S pedagógmi, ktorí sa umiestnili na najnižších priečkach, uskutočňuje osobný 
pohovor dekan fakulty.  

5. hodnotenie  kvality poskytovaných služieb  
Trnavská univerzita v Trnave  sa okrem spokojnosti s kvalitou vzdelávacieho procesu zaoberá aj 
spokojnosťou s kvalitou ostatných poskytovaných služieb, či už študijných oddelení, študijných 
poradcov alebo ubytovania, stravovania a pod., pričom využíva všetky nástroje manažérskeho 
riadenia vhodné na aplikovanie v akademickej inštitúcii. 

Hodnotenie úrovne vo vzdelávacej činnosti z pohľadu vedeckej rady  
Uznesenie č. 11 – VR TU 1/2014 
Vedecká rada Trnavskej univerzity v Trnave sa oboznámila s predloženými podkladmi, prerokovala 
ich a v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) Zák. 131/2002 Z. z. o VŠ hodnotila úroveň Trnavskej univerzity 
v oblasti vzdelávacej činnosti v roku 2013. 
Vedecká rada vysoko hodnotí získanie značky ECTS Label (European Credit Transfer and 
Accumulation System) - Európsky systém prenosu a akumulácie kreditov, ktorú získala Trnavská 
univerzita v Trnave na roky 2013 a 2016. 

Hodnotenie úrovne v oblasti vedy vykonané vedeckou radou  
Uznesenie č. 12 – VR TU 1/2014 
Vedecká rada Trnavskej univerzity v Trnave vysoko hodnotí úroveň činnosti Trnavskej univerzity  
v oblasti vedy, výskumu a umeleckej činnosti. 
Vedecká rada oceňuje dosiahnuté výsledky Trnavskej univerzity v oblasti vedy, výskumu a umeleckej 
činnosti. Trnavská univerzita dosahovala v roku 2013 výkony, ktoré ju zaraďujú na popredné miesto 
medzi verejnými vysokými školami v SR. 
Vedecká rada vysoko hodnotí úspešnosť Trnavskej univerzity v oblasti získavania finančnej podpory 
vedy, výskumu a umeleckej činnosti z domácich a zahraničných zdrojov. 
Vedecká rada oceňuje rast publikačnej činnosti v najvyššie hodnotených úrovniach zahraničných a 
domácich monografií a karentovaných časopisoch a odporúča Trnavskej univerzite v Trnave v 
nastúpenom trende ešte intenzívnejšie pokračovať. 
 

XIII. KONTAKTNÉ ÚDAJE 

Trnavská univerzita v Trnave 
Hornopotočná 23 
918 43  Trnava 
 
IČO: 31825249 
DIČ: 2021177202 
 
Tel.: +421 033 59 39 111 (vrátnica) 
Tel.: +421 033 59 39 203 (kancelária rektora) 
Fax: +421 033 55 11 129 
URL: http://www.truni.sk/ 
e-mail: rektor@truni.sk 
 

Kontakt na poskytnutie 
doplňujúcich/vysvetľujúcich informácií: 

prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD., 
prorektor pre vedu, výskum a umeleckú 
činnosť 
Tel.: +421 033 59 39 214 
e-mail: ladislav.csontos@truni.sk 
 
  

50 
 

http://www.truni.sk/
mailto:rektor@truni.sk
mailto:ladislav.csontos@truni.sk


Príloha č. 1 

Prehľad vnútorných predpisov vydaných v roku 2012 
 

Vyhláška rektora TU č. 1/2013 o ubytovaní študentov TU 
a Kritériá na ubytovanie študentov TU na akad. rok 2013/2014 vyhláška 1/2013 

Smernica rektora TU v Trnave č. 2/2013 o doktorandskom 
štúdiu smernica 2/2013 

Smernica rektora TU o odmeňovaní zamestnancov Trnavskej 
univerzity v Trnave, zodpovedných za prípravu a podanie 
zahraničných vedeckých projektov 

smernica 3/2013 

Dodatok č. 2 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 
20/2003 o postupoch odpisovania hmotného a nehmotného 
majetku Trnavskej univerzity v Trnave 

dodatok 4/2013 

Dodatok č. 2 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 
13/2006 o spôsobe vedenia a spracovávania účtovníctva na 
Trnavskej univerzite v Trnave 

dodatok 5/2013 

Dodatok č. 1 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 
8/2012 o realizácii programu celoživotného vzdelávania – 
podprogramu ERASMUS na TU 

dodatok 6/2013 

Kolektívna zmluva na roky 2013 - 2014 KZ 7/2013 

Vyhláška rektora TU v Trnave č. 8/2013, ktorou sa ustanovuje 
štatút štipendijného fondu vyhláška 8/2013 

Študijný poriadok TU v Trnave poriadok 9/2013 

Disciplinárny poriadok TU v Trnave pre študentov poriadok 10/2013 

Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie TU v Trnave pre 
študentov poriadok 11/2013 

Štipendijný poriadok TU Trnave poriadok 12/2013 

Organizačný poriadok TU v Trnave OP 13/2013 

Smernica rektora TU č. 14/2013 o zabezpečovaní pitného 
režimu na TU smernica 14/2013 

Smernica rektora TU č. 15/2012 o slobodnom prístupe 
k informáciám o univerzite a úhrade nákladov za sprístupnenie 
informácií o univerzite 

smernica 15/2013 

Vyhláška rektora TU č. 16/2013 o zásadách zverejňovania 
informácií na webovom sídle TU vyhláška 16/2013 

Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 17/2013 
o podpore študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými 
potrebami a o pôsobnosti koordinátora pre študentov so 
špecifickými potrebami 

smernica 17/2013 
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Príloha č. 2 

Zoznam tabuliek prílohy č. 2 
 

Tabuľka č. 1 Počet študentov Trnavskej univerzity v Trnave k 31.10.2013 

Tabuľka č. 1a Vývoj počtu študentov TU (stav k 31.10.2013) 

Tabuľka č. 2 Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium v akad. roku 2012/2013  

Tabuľka č. 3a Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom 
a druhom stupni v roku 2013 

Tabuľka č. 3b Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2013 

Tabuľka č. 3c Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2013 

Tabuľka č. 4 Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2012/2013) 

Tabuľka č. 5 Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých štúdií v danom 
akademickom roku k 31.12.2013 

Tabuľka č. 6 Prehľad akademických mobilít – študenti v ak. roku 2012/2013 a porovnanie 
 s ak. rokom 2011/2012 

Tabuľka č. 7 Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora v roku 2013 

Tabuľka č. 8 Zoznam vymenovaných docentov za rok 2013 

Tabuľka č. 9 Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov v roku 2013 

Tabuľka č. 10 Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov 

Tabuľka č. 11 Prehľad akademických mobilít – zamestnanci v akad. roku 2012/2013 a porovnanie 
 s ak. rokom 2011/2012 

Tabuľka č. 12 Informácie o záverečných prácach a rigoróznych predložených na obhajobu v r. 2013 

Tabuľka č. 13 Publikačná činnosť Trnavskej univerzity v roku 2013 a porovnanie s rokom 2012 

Tabuľka č. 14 Umelecká činnosť Trnavskej univerzity v roku 2013 a porovnanie s rokom 2012 

Tabuľka č. 15 Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1.9.2013 

Tabuľka č. 16 Zoznam akreditovaných študijných programov – pozastavenie práva, odňatie práva 
 alebo skončenie platnosti priznaného práva k 31.12.2013 

Tabuľka č. 17 Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie 
profesorov k 31.12.2013 

Tabuľka č. 18 Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie 
profesorov – pozastavenie, odňatie alebo skončenie platnosti priznaného práva 
k 31.12.2013 

Tabuľka č. 19 Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2013 

Tabuľka č. 20 Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2013 

Tabuľka č. 21 Prehľad umeleckej činnosti vysokej školy za rok 2013 
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Tabuľka č. 1
Počet študentov Trnavskej univerzity k 31. 10. 2013 

Fakulta Stupeň       
štúdia 

Denná forma Externá forma 
Spolu 

občania SR cudzinci občania SR cudzinci 
1 524 1 127 1 653 
2 296 0 0 0 296 

1+2 0 
3 28 1 26 0 55 

Filozofická fakulta        spolu 848 2 153 1 1004 
1 877 7 374 1 1259 
2 413 1 190 0 604 

1+2 0 
3 23 0 9 0 32 

Pedagogická fakulta    spolu 1313 8 573 1 1895 
1 731 5 194 4 934 
2 198 0 247 18 463 

1+2 0 
3 28 0 42 24 94 

Fakulta zdrav. a soc. práce 957 5 483 46 1491 
1 63 5 29 0 97 
2 48 0 22 0 70 

1+2 0 
3 8 0 3 0 11 

Teologická fakulta        spolu 119 5 54 0 178 
1 507 3 276 3 789 
2 505 0 172 1 678 

1+2 0 
3 18 1 77 1 97 

Právnická fakulta          spolu 1030 4 525 5 1564 

spolu podľa 
stupňov 

1 2702 21 1000 9 3732 
2 1460 1 631 19 2111 

1+2 0 0 0 0 0 
3 105 2 157 25 289 

spolu Trnavská univerzita 4267 24 1788 53 6132 
 

Tabuľka č. 1a
 Vývoj počtu študentov (stav k 31.10. 2013)            

Denná forma 
Stupeň/rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 3068 3355 2894 2730 2691 2723 
2 971 1589 1496 1448 1589 1461 

1+2 573 27 6 0 0 0 
3 133 166 188 188 133 107 

Spolu 4745 5137 4584 4366 4413 4291 
Externá forma 

Stupeň/rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1 1693 1780 1766 1624 1253 1009 
2 681 926 852 810 758 650 

1+2 4 0 1 0 0 0 
3 323 275 286 268 225 182 

Spolu 2701 2981 2905 2702 2236 1841 
V dennej aj v externej forme spolu 

Stupeň/rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1 4761 5135 4660 4354 3944 3732 
2 1652 2515 2348 2258 2347 2111 

1+2 577 27 7 0 0 0 
3 456 441 474 456 358 289 

Spolu 7446 8118 7489 7068 6649 6132 
1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona 



Tabuľka č. 2
 

 Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium v akademickom roku 2012/2013 

Fakulta Stupeň      
štúdia 

Denná forma Externá forma 
Spolu

občania SR cudzinci občania SR cudzinci 

1 182 0 0 0 182 

Filozofická 2 122 1 0 0 123 

1+2 0 

3 9 0 8 0 17 

Filozofická spolu 313 1 8 0 322 

1 206 0 167 2 375 

Pedagogická 2 158 2 104 0 264 

1+2 0 

3 11 0 3 0 14 

Pedagogická spolu 375 2 274 2 653 

1 129 0 130 3 262 
Zdravotníctva 

a sociálnej práce 2 87 0 160 6 253 

1+2 0 

3 11 0 14 4 29 

FZaSP spolu 227 0 304 13 544 

1 19 23 42 

2 14 12 0 26 

Teologická 1+2 0 

3 1 0 1 2 

Teologická spolu 34 36 0 70 

1 120 1 56 1 178 

Právnická 2 301 1 88 2 392 

1+2 0 

3 11 0 14 1 26 

Právnická spolu 432 2 158 4 596 

Spolu podľa stupňov 

1 656 1 376 6 1039 

2 682 4 364 8 1058 

1+2 0 0 0 0 0 

3 43 0 40 5 88 

Trnavská univerzita  spolu 1381 5 780 19 2185 

1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona 
 

 

 

 



 

 

Tabuľka č. 3a 

Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom  
a druhom stupni v roku 2013 

Denná forma 

Podskupina 
študijných odborov 

Plánovaný 
počet 

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ 

plán 
Prijatie/  
účasť 

Zápis/   
prijatie 

Zápis/     
plán       

učiteľstvo, 
vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy 

262 1178 1178 880 445 4,5 0,7 0,5 1,7 

humanitné vedy 150 287 263 258 108 1,9 1,0 0,4 0,7 
spoločenské a 
behaviorálne vedy 275 606 518 371 211 2,2 0,7 0,6 0,8 

právo 150 578 523 409 208 3,9 0,8 0,5 1,4 
nelekárske 
zdravotnícke vedy 350 495 495 385 207 1,4 0,8 0,5 0,6 

Spolu 1187 3144 2977 2303 1179 2,6 0,8 0,5 1,0 
 

Externá forma 

Podskupina 
študijných odborov 

Plánovaný 
počet 

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ 

plán 
Prijatie/  
účasť 

Zápis/     
prijatie 

Zápis/  
plán    

učiteľstvo, 
vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy 

200 315 315 259 194 1,6 0,8 0,7 1,0 

humanitné vedy 70 30 30 30 18 0,4 1,0 0,6 0,3 
spoločenské a 
behaviorálne vedy 145 195 155 108 91 1,3 0,7 0,8 0,6 

právo 150 169 133 133 102 1,1 1,0 0,8 0,7 
nelekárske 
zdravotnícke vedy 20 8 8 8 8 0,4 1,0 1,0 0,4 

Spolu 585 717 641 538 413 1,2 0,8 0,8 0,7 
 

Z toho počet uchádzačov, ktorí získali stredoškolské vzdelanie v zahraničí 

Podskupina 
študijných odborov 

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

% z 
celkového 

počtu 
prihlášok 

% z 
celkového 

počtu 
účasti 

% z 
celkového 

počtu 
prijatia 

% z 
celkového 

počtu 
zápisov 

učiteľstvo, 
vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy 

7 7 4 4 0,5 0,5 0,4 0,6 

Humanitné vedy 10 7 6 3 3,2 2,4 2,1 2,4 
spoločenské a 
behaviorálne vedy 6 5 4 2 0,7 0,7 0,8 0,7 

právo 4 4 4 3 0,5 0,6 0,7 1,0 
nelekárske 
zdravotnícke vedy 5 5 5 5 1,0 1,0 1,3 2,3 

Spolu 32 28 23 17 0,8 0,8 0,8 1,1 
 

 

 

 



 

Tabuľka č. 3b 

Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2013 
Denná forma 

Podskupina 
študijných odborov 

Plánovaný 
počet 

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ 

plán 
Prijatie/   
účasť 

Zápis/   
prijatie 

Zápis/   
plán 

učiteľstvo, 
vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy 

260 252 252 199 168 1,0 0,8 0,8 0,6 

humanitné vedy 150 140 123 122 107 0,9 1,0 0,9 0,7 
spoločenské a 
behaviorálne vedy 150 218 205 145 118 1,5 0,7 0,8 0,8 

právo 150 183 183 167 161 1,2 0,9 1,0 1,1 
nelekárske 
zdravotnícke vedy 35 46 46 44 36 1,3 1,0 0,8 1,0 

Spolu 745 839 809 677 590 1,1 0,8 0,9 0,8 
Externá forma 

Podskupina 
študijných odborov 

Plánovaný 
počet 

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ 

plán 
Prijatie/   
účasť 

Zápis/   
prijatie 

Zápis/   
plán    

učiteľstvo, vych. a 
pedagogické vedy 160 164 164 147 113 1,0 0,9 0,8 0,7 

humanitné vedy 20 23 22 21 21 1,2 1,0 1,0 1,1 
spoločenské a 
behaviorálne vedy 50 44 44 44 24 0,9 1,0 0,5 0,5 

právo 100 102 102 81 59 1,0 0,8 0,7 0,6 
nelekárske 
zdravotnícke vedy 120 128 128 94 86 1,1 0,7 0,9 0,7 

Spolu 450 461 460 387 303 1,0 0,8 0,8 0,7 

Z toho počet absolventov Trnavskej univerzity 

Podskupina 
študijných odborov 

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

% z 
celkového 

počtu 
prihlášok 

% z 
celkového 

počtu 
účasti 

% z 
celkového 

počtu 
prijatia 

% z 
celkového 

počtu 
zápisov 

učiteľstvo, vych.  a 
pedagogické vedy 373 373 314 265 89,7 89,7 90,8 94,3 

humanitné vedy 142 127 125 116 87,1 87,6 87,4 90,6 
spoločenské a 
behaviorálne vedy 157 155 151 140 59,9 62,2 79,9 98,6 

právo 214 214 177 177 75,1 75,1 71,4 80,5 
nelekárske 
zdravotnícke vedy 120 120 115 115 69,0 69,0 83,3 94,3 

Spolu 1006 989 882 813 77,4 77,9 82,9 91,0 

Z toho počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí 

Podskupina 
študijných odborov 

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

% z 
celkového 

počtu 
prihlášok 

% z 
celkového 

počtu 
účasti 

% z 
celkového 

počtu 
prijatia 

% z 
celkového 

počtu 
zápisov 

učiteľstvo, vych.  a 
pedagogické vedy 3 3 1 1 0,7 0,7 0,3 0,4 
spoločenské a 
behaviorálne vedy 4 4 3 2 1,5 1,6 1,6 1,4 
nelekárske 
zdravotnícke vedy 23 23 23 23 13,2 13,2 16,7 18,9 

Spolu 30 30 27 26 2,3 2,4 2,5 2,9 
 

 

 



 

Tabuľka č. 3c 

Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2013 
Denná forma 

Podskupina študijných 
odborov 

Plánovaný 
počet 

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ 

plán 
Prijatie/   
účasť 

Zápis/   
prijatie

Zápis/   
plán 

učiteľstvo, vychov.  a 
pedagogické vedy 5 11 11 5 5 2,2 0,5 1,0 1,0 

humanitné vedy 7 27 25 11 11 3,9 0,4 1,0 1,6 
spoločenské a 
behaviorálne vedy 2 4 4 2 2 2,0 0,5 1,0 1,0 

právo 4 22 20 4 4 5,5 0,2 1,0 1,0 
nelekárske 
zdravotnícke vedy 8 16 11 8 8 2,0 0,7 1,0 1,0 

Spolu 26 80 71 30 30 3,1 0,4 1,0 1,2 

Externá forma 

Podskupina študijných 
odborov 

Plánovaný 
počet 

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ 

plán 
Prijatie/   
účasť 

Zápis/   
prijatie

Zápis/  
plán    

učiteľstvo, vychov.  
a pedagogické vedy 2 3 3 2 2 1,5 0,7 1,0 1,0 

humanitné vedy 9 5 5 5 5 0,6 1,0 1,0 0,6 
spoločenské a 
behaviorálne vedy 9 8 7 6 6 0,9 0,9 1,0 0,7 

právo 7 21 18 18 17 3,0 1,0 0,9 2,4 
nelekárske 
zdravotnícke vedy 15 12 12 12 12 0,8 1,0 1,0 0,8 

Spolu 42 49 45 43 42 1,2 1,0 1,0 1,0 

Z toho počet absolventov Trnavskej univerzity

Podskupina študijných 
odborov 

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis

% z 
celkového 

počtu 
prihlášok 

% z 
celkového 

počtu 
účasti 

% z 
celkového 

počtu 
prijatia 

% z 
celkového 

počtu 
zápisov 

učiteľstvo, vychov.  
a pedagogické vedy 2 2 2 2 14,3 14,3 28,6 28,6 

humanitné vedy 17 17 10 10 53,1 56,7 62,5 62,5 
spoločenské a 
behaviorálne vedy 7 6 4 4 58,3 54,5 50,0 50,0 

právo 19 17 9 8 44,2 44,7 40,9 38,1 
nelekárske 
zdravotnícke vedy 14 13 11 11 50,0 56,5 55,0 55,0 

Spolu 59 55 36 35 45,7 47,4 49,3 48,6 

Z toho počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí

Podskupina študijných 
odborov 

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis

% z 
celkového 

počtu 
prihlášok 

% z 
celkového 

počtu 
účasti 

% z 
celkového 

počtu 
prijatia 

% z 
celkového 

počtu 
zápisov 

spoločenské a 
behaviorálne vedy 2 2 1 1 16,7 18,2 12,5 12,5 
nelekárske 
zdravotnícke vedy 3 3 3 3 10,7 13,0 15,0 15,0 

Spolu 5 5 4 4 3,9 4,3 5,5 5,6 
 

 

 



Tabuľka č. 4

 Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2012/20013) 
 
 

Forma 
štúdia 

Počet študentov, 
ktorým vznikla 
povinnosť uhradiť  
školné 

Z toho počet študentov, ktorým 
vznikla povinnosť uhradiť školné 

 Počty študentov 
ktorým bolo školné Počet 

žiadostí 
o 

zníženie 
školného 

Počet 
žiadostí 

o 
odpuste- 

nie 
školného stupeň 

v akad. 
roku 

2012/2013
  

v 
externej 
forme 

za 
prekročenie 
štandardnej 
dĺžky štúdia 

cudzinci, 
ktorí 

uhrádzajú 
školné 

odpustené znížené 

Denná 
forma 

1 241 0 241 0 8 39 92 26 
2 96 0 95 0 1 26 47 8 

1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 26 0 25 1 7 8 6 11 

Spolu 
denná 
forma  363 0 361 1 16 73 145 45 

Externá 
forma 

1 1104 950 53 3 2 18 42 8 
2 785 751 34 3 0 15 25 9 

1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 211 169 12 32 2 6 47 4 

Spolu 
externá 
forma  2100 1870 99 38 4 39 114 21 

obe 
formy 
spolu 

1 1345 950 294 3 10 57 134 34 
2 881 751 129 3 1 41 72 17 

1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 237 169 37 33 9 14 53 15 

Spolu 2463 1870 460 39 20 112 259 66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabuľka č. 5
 

Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých štúdií  
v danom akademickom roku k 31.12.2013 

                                                                                                      Akademický rok začatia štúdia 

Podskupina študijných odborov 
Stupeň 
dosiahnut. 
vzdelania 

Forma 
štúdia 

2012 / 
2013 

2011 / 
2012 

2010 / 
2011 

2009 / 
2010 

2008 / 
2009 

2007 / 
2008 

1.stupeň  

humanitné vedy 1 denné 0% 14% 50% 60% 62% 60% 
humanitné vedy 1 externé 100% 0% 74% 44% 0% 0% 
spoločenské a behaviorálne vedy 1 denné 0% 0% 77% 74% 77% 81% 
spoločenské a behaviorálne vedy 1 externé 0% 0% 71% 82% 87% 86% 
právo 1 denné 0% 0% 75% 87% 87% 81% 
právo 1 externé 0% 0% 16% 39% 37% 49% 
učiteľstvo, vychov. a pedag. vedy 1 denné 0% 2% 64% 65% 42% 49% 

učiteľstvo, vychov. a pedag. vedy 1 externé 0% 7% 67% 69% 41% 73% 
nelekárske zdravotnícke vedy 1 denné 0% 0% 78% 65% 73% 89% 
nelekárske zdravotnícke vedy 1 externé 0% 0% 85% 95% 74% 87% 

2. stupeň 

humanitné vedy 2 denné 26% 83% 92% 82% 90% 94% 
humanitné vedy 2 externé 0% 80% 82% 83% 0% 0% 
spoločenské a behaviorálne vedy 2 denné 0% 96% 99% 84% 95% 100%
spoločenské a behaviorálne vedy 2 externé 0% 84% 88% 89% 95% 91% 
právo 2 denné 0% 83% 91% 97% 97% 0% 

právo 2 externé 0% 69% 57 71% 100
% 0% 

učiteľstvo, vychov. a pedag. vedy 2 denné 0% 79% 91% 91% 88% 66% 

učiteľstvo, vychov. a pedag. vedy 2 externé 0% 70% 89% 85% 84% 0% 
nelekárske zdravotnícke vedy 2 denné 0% 96% 84% 87% 92% 92% 
nelekárske zdravotnícke vedy 2 externé 0% 81% 88% 85% 92% 97% 

1.+ 2. stupeň 

humanitné vedy 1+2 denné 0% 0% 0% 0% 0% 50% 
3. stupeň 

humanitné vedy 3 denné 0% 0% 44% 54% 47% 68% 
humanitné vedy 3 externé 0% 0% 0% 0% 24% 21% 
spoločenské a behaviorálne vedy 3 denné 0% 0% 42% 62% 82% 67% 
spoločenské a behaviorálne vedy 3 externé 0% 0% 14% 32% 42% 40% 
právo 3 denné 0% 14% 70% 72% 80% 100%
právo 3 externé 0% 0% 35% 22% 18% 50% 
učiteľstvo, vychov. a pedag. vedy 3 denné 0% 0% 90% 87% 75% 87% 

učiteľstvo, vychov. a pedag. vedy 3 externé 0% 0% 0% 0% 50% 39% 
nelekárske zdravotnícke vedy 3 denné 0% 50% 56% 78% 72% 58% 
nelekárske zdravotnícke vedy 3 externé 0% 0% 18% 41% 36% 47% 

 

 



 

Tabuľka č. 6
 

 Prehľad akademických mobilít -  študenti 
 v akademickom roku 2012/2013  

a porovnanie s akademickým rokom 2011/2012 
V roku 2012/2013 

Fakulta 

Fyzický 
počet 

vyslaných 
študentov 

Počet osobomesiacov vyslaných 
študentov Fyzický 

počet 
prijatých 

študentov 

Počet osobomesiacov, prijatých 
študentov 

programy 
ES NŠP

iné 
(CEEPUS, 

NIL, ..) 

programy 
ES NŠP 

iné 
(CEEPUS, 

NIL, ..) 
Filozofická 16 34 6 20,50 5 13 5 
Pedagogická 7 39,75 9 33 
Zdravotná 4 18 7 46,50 
Teologická 8 44,75 0 0 
Právnická 22 111 9 51 
Spolu 57 247,50 6 20,50 30 143,50 5 

V roku 2011/2012 

Fakulta 

Fyzický 
počet 

vyslaných 
študentov 

Počet osobomesiacov 
vyslaných študentov Fyzický 

počet 
prijatých 

študentov

Počet osobomesiacov, prijatých 
študentov 

programy 
ES NŠP 

iné 
(CEEPU
S, NIL, 

..) 

programy 
ES NŠP 

iné 
(CEEPUS, 

NIL, ..) 

Filozofická 10 29,50 7 3 4 18,00 5 

Pedagogická 7 34,25  0 6 30,50 

Zdravotná 5 20,75  0 2 9,50 

Teologická 6 44,75  0 2 5,00 5 

Právnická 15 99  0 2 4,50 10 

Spolu 43 228,25 7 3 16 67,5 10,00 10,00 

Rozdiel 2012 a 2011 14 19,25 -1 17,5 14 76 -10 -5 
Rozdiel v %  32,6 8,4 -14,3 583,3 87,5 112,6 -100 -50 
 

Tabuľka č. 7 
 

Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora v roku 2013 
 

Meno a priezvisko Študijný odbor Dátum začiatku 
konania 

Dátum predloženia 
ministrovi 

Zamestnanec 
vysokej školy 

doc. PhDr. Ivan Lukšík, CSc. 1.1.4. pedagogika 21.11.2012 1.7.2013 áno 

 

Inauguračné konanie Počet  
žiadostí 

V tom počet žiadostí mimo 
vysokej školy 

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2013 1 0 
Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2013 2 0 
Počet riadne skončených konaní k 31.12.2013 1 0 
Počet inak skončených konaní 0 0 

Celkový počet predložených návrhov 2 Priemerný vek uchádzačov 43 
 

 



 

 

Tabuľka č. 8 
Zoznam vymenovaných docentov za rok 2013 

Meno a priezvisko Študijný odbor 
Dátum 

začiatku 
konania 

Dátum 
udelenia 

titulu 

Zamestna- 
nec VŠ 

PhDr. Rastislav Nemec, PhD. 2.1.2.systematická filozofia 15.11.2012 1.6.2013 áno 

 

Habilitačné konanie  
V tom počet žiadostí 
mimo vysokej školy 

Počet neskončených konaní: 
stav k 1.1.2013 2 0 

stav k 31.12.2013 9 6 
Počet riadne skončených konaní 
stav k 31.12.2013 1 0 

Počet inak skončených konaní 
 - iné (smrť, odňatie práva a pod.) 
Celkový počet vymenovaných 
docentov Priemerný vek 

1 36 

Tabuľka č. 9

 Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2013 

Funkcia profesor docent ostatné spolu 
Počet vyhlásených výberových konaní 16 24 75 115 
Priemerný počet uchádzačov na obsadenie 
pozície 1 1,1 1,5 1,2 

Priemerný počet uchádzačov, ktorí v čase 
výberového konania neboli v prac. pomere 
s vysokou školou 

0,37 0,7 1,71 0,9 

Priemerná dĺžka uzatvorenia pracovnej zmluvy na 
dobu určitú 3,7 4,64 3,55 4 

Počet zmlúv uzatvorených na dobu neurčitú 4 9 5 18 
Počet konaní bez uzatvorenia zmluvy 0 3 7 10 
Počet konaní do ktorých sa neprihlásil žiaden 
uchádzač 1 1 3 5 

Počet konaní, v ktorých bol prihlásený učiteľ, ktorý 
opätovne obsadil to isté miesto 12 14 45 71 

 

Počet obsadených miest bez výberového konania 

Zamestnanec Fyzický počet Prepočítaný počet 
Vysokoškolský učiteľ nad 70 rokov 4 1,75 
Ostatní 33 10,5 
Spolu 37 12,3 
 

 

 

 



Tabuľka č. 10 
 Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov 

Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2013 

Fakulta Spolu Profesori, 
docenti s DrSc.

Docenti, 
bez DrSc. 

Ostatní 
učitelia s 

DrSc. 

Ostatní 
učitelia s 

PhD, 
CSc. 

Ostatní 
učitelia bez 
vedeckej 
hodnosti 

Filozofická 65,44 13,39  13,99 33,47 4,59 
Pedagogická 93,57 9,5  27,3 54,44 2,33 
Zdravotníctva  
a soc. práce 62,89 15,32  20,4 26,18 0,99 

Teologická 31,22 5  5,94 14,52 5,76 
Právnická 61,8 7,33  12,08 35,89 6,5 

Spolu 314,92 50,54 79,711 164,5 20,17 

Podiel v % 100 16,05  25,31 52,23 6,40 
Podiel v % v 2012 100 16,1  26,8 49,9 7,2 
Rozdiel 2013 - 2012 0,0 -0,05  -1,49 2,33 -0,80 

 

Tabuľka č. 11
Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v akademickom roku 2012/2013 a porovnanie s 

akademickým rokom 2011/2012 

V roku 2012/2013 

Fakulta 
Fyzický počet 

vyslaných 
zamestnancov 

Počet osobodní vyslaných 
zamestnancov Fyzický počet 

prijatých 
zamestnan- 

cov 

Počet osobodní, prijatých 
zamestnancov 

programy 
ES NŠP

iné 
(CEEPU
S, NIL, ..)

programy 
ES NŠP 

iné 
(CEEPUS, 

NIL, ..) 

Filozofická 3 22 4 10 5 1 

Pedagogická 4 23 5 20  
Zdravotnícka 6 27 7 26  
Teologická 4 20 5 25  
Právnická 0 0 0 0  
Spolu 17 92 21 81 5 1 

V roku 2011/2012 

Fakulta 
Fyzický počet 

vyslaných 
zamestnancov 

Počet osobodní vyslaných 
zamestnancov Fyzický počet 

prijatých 
zamestnan-

cov 

Počet osobodní, prijatých 
zamestnancov 

programy 
ES NŠP

iné 
(CEEPUS
, NIL, ..) 

programy 
ES NŠP 

iné 
(CEEPUS, 

NIL, ..) 
Filozofická 3 18 4 20 

Pedagogická 13 8 47 6 37 

Zdravotnícka 3 14 10 41 

Teologická 2 29 4 19 

Právnická 1 0 7 1 5 

Spolu 22 69 7 47 25 122 

rozdiel -5 23 -7 -47 -4 -41 5 1 

rozdiel v % -22,7 33,3 -100 -100 -16 -33,6 0 0 

 

 



Tabuľka č. 12
 

 Informácie o záverečných prácach a rigoróznych prácach 
 predložených na obhajobu v roku 2013 

Záverečná práca 

Počet 
predložených 
záverečných 

prác 

Počet 
obhájených 

Fyzický počet 
vedúcich 

záverečných 
prác 

Fyzický počet 
vedúcich 

záverečných 
prác bez PhD. 

Fyzický počet 
vedúcich 

záverečných 
prác (odborníci z 

praxe) 

Bakalárska 1091 960 310 44 63 
Diplomová 1086 1139 296 28 51 
Dizertačná 97 87 65 0 20 
Rigorózna 130 100 24 0 1 

Spolu 2404 2286 695 72 135 
                                                                                                    

                                                                                                                               Tabuľka č. 13 
Publikačná činnosť za rok 2013 a porovnanie s rokom 2012 

Kateg. 
Fakulta 

AAA, AAB
 ABA, ABB 
ABC, ABD 

ACA, ACB, BAA, 
BAB, BCB, BCI 
EAI, CAA, CAB 

EAJ 

FAI ADC 
BDC 

ADD 
BDD 
AEG 

CDC
CDD 

ADM 
ADN 
AEM 
AEN 

BDM 
BDN 
CBA 
CBB 

Ostatné Spolu 

FF 48 12 14 2 4 0 3 0 213 296 
PdF 25 33 8 16 1 0 14 0 361 458 
FZaSP 13 5 11 12 0 0 7 1 344 393 
TF 33 17 21 0 1 0 1 0 115 188 
PF 23 34 12 0 1 0 1 0 275 346 
ÚD 1 1 1 0 0 0 0 0 16 19 
RE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Spolu 143 102 67 30 7 0 26 1 1324 1700 

  
V roku 2012   

 
Kateg. 
Fakulta 

AAA, AAB
ABA, ABB 

ACA, ACB, BAA, 
BAB, BCB, BCI, 
EAI, CAA, CAB, 

EAJ 

FAI ADC 
BDC 

ADD 
BDD 

CDC
CDD   Ostatné Spolu 

FF 19 5 11 3 2 0   229 269 
PdF 23 35 16 11 0 0   366 451 
FZaSP 15 7 15 24 0 0   434 495 
TF 16 13 10 0 0 0   88 127 
PF 21 13 8 0 0 0   303 345 
ÚD 4 0 3 0 0 0   6 13 
RE 1 0 0 0 0 0   0 1 
UK 0 0 0 0 0 0   1 1 
Spolu 99 73 63 38 2 0   1427 1702 

          
Rozdiel 44 29 4 -8 5 0   -103 -2 
Rozdiel 
v % 44,4 39,7 6,3 -21,1 250 0   -7,2 -0,1 

 



 

Tabuľka č. 14 
 

Umelecká činnosť TU za rok 2013 a porovnanie s rokom 2012 
 
V roku 2013 

Kategória fakulta Z** Y** X** 

Pedagogická  ZZY 5     
Pedagogická ZYZ 4     
Pedagogická ZYY 8     
Pedagogická ZYX 4     
Pedagogická ZVZ 4     
Pedagogická ZVY 9     
Pedagogická ZVV 1     

Spolu 35 0 0 

V roku 2012 
Kategória fakulta Z** Y** X** 

Pedagogická ZZY 3     
Pedagogická ZZX 1     
Pedagogická ZZV 2     
Pedagogická ZYZ 9     
Pedagogická ZYY 17     
Pedagogická ZYX 2     
Pedagogická ZYV 1     
Pedagogická ZXY 1     
Pedagogická ZXV 1     
Pedagogická ZVY 4     
Pedagogická ZVX 1     
Pedagogická ZVV 1     

Spolu 43 0 0 

Rozdiel -8 0 0 
Rozdiel v % -18,6 0 0 

 

 

 



Tabuľka č. 15 
 Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných 

 k 1.9.2013 

1. stupeň 

Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka 
titulu 

Filozofická dejiny a teória umenia dejiny a teória umenia D S Bc. 
Filozofická etika etika D S Bc. 
Filozofická filozofia filozofia D,E S Bc. 
Filozofická história história D,E S Bc. 
Filozofická klasická archeológia klasická archeológia D S Bc. 
Filozofická klasické jazyky klasické jazyky D S Bc. 
Filozofická psychológia psychológia D,E S Bc. 
Filozofická politológia politológia D S Bc. 
Filozofická sociológia sociológia D S Bc. 
Zdravotníctva 
a sociálnej práce ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo D,E S Bc. 

Zdravotníctva 
a sociálnej práce 

laboratórne vyšetrovacie  
metódy v zdravotníctve 

laboratórne vyšetrovacie  
metódy v zdravotníctve D,E S Bc. 

Zdravotníctva 
a sociálnej práce sociálna práca sociálna práca D,E S Bc. 

Zdravotníctva 
a sociálnej práce sociálna práca sociálna práca v zdravotníctve D,E S Bc. 

Zdravotníctva 
a sociálnej práce verejné zdravotníctvo verejné zdravotníctvo D,E S Bc. 

Pedagogická učiteľstvo akademických predmetov učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii D S Bc. 
Pedagogická učiteľstvo akademických predmetov učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii D S Bc. 
Pedagogická učiteľstvo akademických predmetov učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii D S Bc. 
Pedagogická učiteľstvo akademických predmetov učiteľstvo matematiky v kombinácii D S Bc. 
Pedagogická učiteľstvo akademických predmetov učiteľstvo fyziky v kombinácii D S Bc. 
Pedagogická učiteľstvo akademických predmetov učiteľstvo informatiky v kombinácii D S Bc. 
Pedagogická učiteľstvo akademických predmetov učiteľstvo biológie v kombinácii D S Bc. 



Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka 
titulu 

Pedagogická učiteľstvo akademických predmetov učiteľstvo chémie v kombinácii D S Bc. 

Pedagogická učiteľstvo umelecko-výchovných a 
výchovných predmetov učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii D S Bc. 

Pedagogická učiteľstvo umelecko-výchovných a 
výchovných predmetov učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii D S Bc. 

Pedagogická učiteľstvo umelecko-výchovných a 
výchovných predmetov animácia výtvarného umenia D S Bc. 

Pedagogická učiteľstvo profesijných predmetov 
a praktickej prípravy 

učiteľstvo praktických potravinárskych a chemických 
predmetov D,E S Bc. 

Pedagogická pedagogika sociálna pedagogika a vychovávateľstvo D,E S Bc. 

Pedagogická predškolská a elementárna 
pedagogika predškolská a elementárna pedagogika D,E S Bc. 

Pedagogická právo právo D,E S Bc. 
Právnická filozofia a katolícka teológia základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie D S Bc. 
Teologická katolícka teológia náuka o rodine D,E S Bc. 
Teologická filozofia kresťanská filozofia D S Bc. 
Teologická sociálna práca a katolícka teológia formácia a vedenie spoločenstiev E S Bc. 
Teologická sociálna práca sociálna práca so zameraním na rodinu D,E S Bc. 

Teologická učiteľstvo umelecko výchovných a 
výchovných predmetov učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii D S Bc. 

 

 2. stupeň    

Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka 
titulu 

Filozofická dejiny a teória umenia dejiny a teória umenia D S Mgr. 
Filozofická etika etika D S Mgr. 
Filozofická filozofia filozofia D S Mgr. 
Filozofická filozofia kognitívne štúdiá D S Mgr. 
Filozofická história história D S Mgr. 
Filozofická klasická archeológia klasická archeológia D S Mgr. 



Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka 
titulu 

Filozofická klasické jazyky klasické jazyky - medievalistika a novolatinistika D S Mgr. 
Filozofická psychológia psychológia D S Mgr. 
Filozofická politológia politológia D S Mgr. 
Zdravotníctva 
a sociálnej práce ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo D,E S Mgr. 

Zdravotníctva 
a sociálnej práce 

laboratórne vyšetrovacie metódy v 
zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve D,E S Mgr. 

Zdravotníctva 
a sociálnej práce sociálna práca sociálna práca D,E S Mgr. 

Zdravotníctva 
a sociálnej práce sociálna práca riadenie a organizácia sociálnych služieb D,E S Mgr. 

Zdravotníctva 
a sociálnej práce verejné zdravotníctvo verejné zdravotníctvo D,E S Mgr. 

Pedagogická učiteľstvo akademických predmetov učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii D S Mgr. 
Pedagogická učiteľstvo akademických predmetov učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii D S Mgr. 
Pedagogická učiteľstvo akademických predmetov učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii D S Mgr. 
Pedagogická učiteľstvo akademických predmetov učiteľstvo matematiky v kombinácii D S Mgr. 
Pedagogická učiteľstvo akademických predmetov učiteľstvo fyziky v kombinácii D S Mgr. 
Pedagogická učiteľstvo akademických predmetov učiteľstvo informatiky v kombinácii D S Mgr. 
Pedagogická učiteľstvo akademických predmetov učiteľstvo biológie v kombinácii D S Mgr. 
Pedagogická učiteľstvo akademických predmetov učiteľstvo chémie v kombinácii D S Mgr. 

Pedagogická učiteľstvo umelecko- výchovných a 
výchovných predmetov učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii D S Mgr. 

Pedagogická učiteľstvo umelecko- výchovných a 
výchovných predmetov učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii D S Mgr. 

Pedagogická učiteľstvo umelecko- výchovných a 
výchovných predmetov pedagogika výtvarného umenia D S Mgr. 

Pedagogická pedagogika sociálna pedagogika a vychovávateľstvo D,E S Mgr. 

Pedagogická predškolská a elementárna 
pedagogika učiteľstvo pre primárne vzdelávanie D,E S Mgr. 

Právnická  právo právo D,E S Mgr. 



Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka 
titulu 

Teologická katolícka teológia katolícka teológia D S Mgr. 
Teologická katolícka teológia náuka o rodine D,E S Mgr. 
Teologická filozofia kresťanská filozofia D S Mgr. 

Teologická učiteľstvo umelecko- výchovných a 
výchovných predmetov učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii D S Mgr. 

 3. stupeň 

Filozofická dejiny a teória výtvarného umenia a 
architektúra dejiny a teória výtvarného umenia a architektúra D,E S PhD. 

Filozofická etika etika a morálna filozofia D,E S PhD. 
Filozofická klasická archeológia klasická archeológia D,E S PhD. 
Filozofická slovenské dejiny slovenské dejiny D,E S PhD. 

Filozofická sociálna psychológia a psychológia 
práce sociálna psychológia D,E S PhD. 

Filozofická systematická filozofia systematická filozofia D,E S PhD. 
Zdravotníctva  
a sociálnej práce ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo D,E S,A PhD. 

Zdravotníctva  
a sociálnej práce 

laboratórne vyšetrovacie metódy v 
zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve D,E S,A PhD. 

Zdravotníctva  
a sociálnej práce sociálna práca sociálna práca D,E S,A PhD. 

Zdravotníctva 
a sociálnej práce verejné zdravotníctvo verejné zdravotníctvo D,E S,A PhD. 

Pedagogická pedagogika pedagogika D,E S PhD. 
Pedagogická pedagogika školská pedagogika D,E S PhD. 
Pedagogická odborová didaktika teória chemického vzdelávania D,E S PhD. 
Pedagogická odborová didaktika teória biologického vzdelávania D,E S PhD. 
Právnická teória a dejiny štátu a práva teória a dejiny štátu a práva D,E S PhD. 
Právnická pracovné právo pracovné právo D,E S PhD. 
Právnická trestné právo trestné právo D,E S PhD. 
Teologická katolícka teológia katolícka teológia D,E S PhD. 
Teologická systematická filozofia systematická filozofia D,E S PhD. 



 

 

Tabuľka č. 16

 Zoznam akreditovaných študijných programov - pozastavenie práva, odňatie práva alebo 
skončenie platnosti priznaného práva k 31.12. 2013 

 
Pozastavené práva 

Fakulta Stu- 
peň Študijný odbor Študijný 

program Forma Jazyk Skratka 
titulu 

Dátum 
pozastave

nia 

FZasP 2 laboratórne vyšetrovacie 
metódy v zdravotníctve 

laborat. vyšetr. 
metódy v zdrav. D,E S Mgr. 16.10.2013

*  

*Dátum z rozhodnutia o pozastavení práva č. 2013-17821/49010:1-071 

Odňaté práva, alebo skončenie platnosti priznaného práva

Fakulta Stu-
peň Študijný odbor Študijný 

program 
For
ma Jazyk Skratka 

titulu 

Dátum odňatia 
práva alebo 
skončenia 
platnosti 

Pedagogická 2 
predškolská 
a elementárna 
pedagogika 

predškolská 
pedagogika D,E S Mgr. 16.102013* 

Filozofická 3 etika 
etika 
a morálna 
filozofia 

D S PhD. 31.8.2013** 

* Dátum z rozhodnutia o odňatí práva č. 2013-17821/49010:1-071 
** Dátum skončenia platnosti priznaného práva 

                                                                                                                                         Tabuľka č. 17 

 Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie 
 a konanie na vymenúvanie profesorov k 31.12.2013 

Fakulta Odbor 
Filozofická fakulta 2.1.2. systematická filozofia 
Filozofická fakulta 2.1.9. slovenské dejiny 
Pedagogická fakulta 1.1.4. pedagogika 
Pedagogická fakulta 1.1.10. odborová didaktika 
Teologická fakulta 2.1.13. katolícka teológia 
Teologická fakulta 2.1.2. systematická filozofia 
Právnická fakulta 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva 
Právnická fakulta 3.4.6. pracovné právo 
Právnická fakulta 3.4.7. trestné právo 

 

Tabuľka č. 18 

Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie 
profesorov - pozastavenie, odňatie alebo skončenie platnosti priznaného práva  

k 31.12.2013 
 
Trnavská univerzita v roku 2013 nemala pozastavené ani odňaté práva, tak ako ani neskončila 
platnosť žiadneho z priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie 
profesorov. 

 
 



Tabuľka č. 19 

Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2013 

P. 
č. Fakulta 

Poskyto-
vateľ 
finan-
čných 

prostried
kov  

Grant 
(G) 

objed- 
návka 

(O) 

Domáce 
(D) 

 
zahraničné 

(Z) 

Číslo/ 
identifikácia 

projektu 

Priezvisko, meno  
a tituly 

zodpovedného 
riešiteľa projektu  

Názov projektu  
Obdobie riešenia 

projektu          
(od - do) 

Objem 
dotácie 

fin.prostr.  
prijatých  
na účet  

v období od 
1.1. do 
31.12. 
v eur 

kategória 
BV 

Objem 
dotácie 

fin.prostr. 
prijatých  
na  účet  
v období 
od 1.1. do 

31.12. 
v eur 

kategória 
KV 

Pozná
mky 

a 
doplň

. 
infor
mácie 

1 FF APVV G D APVV-0254-11 Špajdel Marián, 
PhDr. PhD. 

Sociálny, emočný a kognitívny obraz 
autizmu v interdisciplinárnych 
zrkadlách 

2012-2015 12 505,00     

2 PdF APVV G D APVV-0085-10 Bílik René, prof. 
PaedDr. CSc. 

Dejiny slovenskej literatúry po roku 
1945 2011-2014 15 374,00     

3 PdF APVV G D SK-SRB 0018-11 Híc Pavel, doc. 
RNDr. CSc.       

Integrálne grafy a s nimi súvisiace 
problémy 2012-2013 2 430,00     

4 PdF APVV G D APVV-0096-11 Schauer František, 
prof. Ing. DrSc. 

Úloha defektov v organických 
polovodičoch pre slnečné články 2012-2015 24 235,00     

5 FZaSP APVV G D APVV-0524-2012 Levická Jana, prof. 
PhDr. Mgr., PhD. 

Identita sociálnej práce v kontexte 
Slovenska 10/2013 - 9/2017 4 022,00     

6 PF APVV G D APVV-0068-11 Barancová Helena 
prof. JUDr. DrSc. 

Dôstojnosť človeka a základné 
ľudské práva a slobody v pracovnom 
práve 

2012-2015 45 322,00     

7 PF APVV G D APVV-0562-11 Procházka Radoslav 
doc. JUDr. PhD. 

Právne argumenty a právne princípy 
ako pramene práva 2012-2015 28 901,00     

8 PF APVV G D APVV-0024-12 Košičiarová Soňa 
prof. JUDr. PhD. 

Verejná správa a ochrana 
základných práv a slobôd v právnej 
teórii a praxi 

2013-2017 10 015,00     

9 PF APVV G D APVV-0179-12 Strémy Tomáš doc. 
JUDr. PhD. 

Restoratívna justícia  a systém 
alternatívnych trestov  
v podmienkach SR 

2013-2017 8 768,00     

Spolu APVV      151 572,00 0,00  



10 FF VEGA G D 1/0272/13 Vydra Anton, Mgr., 
PhD. 

Interpersonalita, normativita, 
generativita, fenomenologický 
výskum 

2013-2015 4 821,00     

11 FF VEGA G D 1/0610/13 Labanc  Peter, Mgr., 
PhD. 

Spišské prepošstvo na prelome 
stredoveku a novoveku 2013-2015 1 270,00     

12 FF VEGA G D 1/0076/12 Novotná Mária, prof. 
PhDr., DrSc. 

Spoločnosť a hospodárstvo doby 
bronzovej na pozadí kovovýroby a 
obchodu 

2012-2014 3 660,00     

13 FF VEGA G D 1/0058/12 Kuzmová Klára, 
prof. PhDr., CSc. 

Tvorba e-databázy a publikovanie 
archeologických prameňov z 
rímskeho katastra v Iži 

2012-2014 2 954,00     

14 FF VEGA G D 1/0139/12 Rábik Vladimír, doc. 
PhDr., PhD. 

Topografia ecclesiastica Slovaciae 
mediaevalia. Cirkevný miestopis 
Slovenska 

2012-2014 3 521,00     

15 FF VEGA G D 1/0134/12 Marek Miloš, doc. 
Mgr., PhD., 

Rodové  archívy slovenskej šľachty 
II. 2012-2014 3 882,00     

16 FF VEGA G D 1/1344/12 Dobrotková  Marta, 
prof. PhDr., CSc. Monumenta Vaticana Slovaciae 2012-2014 4 181,00     

17 FF VEGA G D 1/0250/12 Naništová Eva, doc. 
PhDr., CSc. 

Integrálna psychologická 
antropológia. Obraz o človeku a 
vzťahová väzba v dimenzionálnej 
perspektíve 

2012-2014 5 471,00     

18 FF VEGA G D 1/0658/11 Kohútová Mária, 
prof. PhDr., CSc. 

Pramene k slovenských novovekým 
dejinám 2011-2013 1 495,00     

19 FF VEGA G D 1/0258/11 Dolista Josef, 
prof.ThDr.,PhD.ThD.

Problém identity osobnosti v 
súčasnej spoločnosti 2011-2013 1 224,00     

20 FF VEGA G D 1/1007/11 Juríková Erika, Mgr., 
PhD. 

Kapitoly z dejín vied o antickom 
stredoveku 2011-2013 11 968,00     

21 FF VEGA G D 1/0577/11 Balta Ivan, prof., 
DrSc. 

Trnavské univerzitné tlače 17. a 18. 
storočia II. 2011-2014 6 892,00     

22 PdF VEGA G D 2/0132/11 Bílik René, prof. 
PaedDr. CSc. Dejiny literatúry po roku 1945 2011-2013 2 735,00     

23 PdF VEGA G D 1/0110/11 Kudláčová  Blanka, 
doc. PhDr. Ing. PhD.

Teoretické východiská európskeho 
pedagogického myslenia (prechod od 
moderny k postmoderne po 
súčasnosť) 

2011-2013 5 144,00     

24 PdF VEGA G D 1/0124/11 Fančovičová Jana, 
PaedDr. PhD. 

Experimentálne overenie efektívnosti 
pitiev v kognitívnej, afektívnej a 
psychomotorickej oblasti 

2011-2013 1 129,00     



25 PdF VEGA G D 1/0224/11 Kaščák Ondrej, doc. 
PaedDr. PhD. 

Archeológia neoliberálnej 
guvernmentality v súčasnej školskej 
politike a v teórii vzdelávania 

2011-2013 7 119,00     

26 PdF VEGA G D 1/0445/11 Lukšík Ivan, doc. 
PhDr. CSc. 

Sociálne mikrokultúry detí v ťažkých 
životných situáciách 2011-2013 1 800,00     

27 PdF VEGA G D 1/0510/12 Hladký, Juraj, doc. 
PhDr., PhD. 

Diachrónna a synchrónna 
hydronymia Žitného ostrova 2012-2014 1 467,00     

28 PdF VEGA G D 1/0091/12 Pupala Branislav, 
prof. PhDr. CSc. 

Kultúra performativity a akontability v 
súčasných vlnách vzdelávacích 
reforiem 

2012-2014 8 240,00     

29 PdF VEGA G D 1/0962/13 Andrej Rajský, doc. 
PhDr. PhD. 

Teoretické preskúmanie a empirické 
overenie konceptu prosociálnosti ako 
východiskovej bázy aktuálnej 
koncepcie Etickej výchovy v SR 

2013-2015 4 853,00     

30 FZaSP VEGA G D 1/0957/11 Levická Jana, prof. 
PhDr. Mgr., PhD. Evalvácia sociálnych služieb 01/2011 - 

12/2013 3 494,00     

31 TF VEGA G D   Csontos Ladislav 
SJ, prof.ThDr., PhD. 

Nové formy pastorácie a spirituality 
rozvedených katolíkov 2012-2014 1 963,00     

32 TF VEGA G D 2/0013/13 
Marinčák Šimon, 
PaedDr. SEODdr., 
PhD. 

Slovensko-slovanské kontexty 
písomníctva pod Karpatmi 2013-2016 887,00     

33 TF VEGA G D 1/1339/12 Ďurica Ján SJ, 
ThDr., PhD. Biblia a jej interdisciplinárne reflexie 2012-2014 2 007,00     

34 TF VEGA G D 1/0318/12 Tiňo Ján, Dr. Mgr.  Komentár ku Knihe žalmov (51-100) 2012-2015 2 315,00     

35 PF VEGA G D 1/0051/11 Lantajová Dagmar 
JUDr. PhD. 

Medzinárodné trestné právo a jeho 
vplyv na právny poriadok SR 2011 - 2014 4 422,00     

36 PF VEGA G D 1/0242/11 Lišiak Peter JUDr. 
PhD. 

Ochrana súkromia na pracovisku z 
pohľadu ústavného práva 2011-2013 4 916,00     

37 PF VEGA G D 1/0275/11 Procházka Radoslav 
doc. JUDr. PhD. 

Súdy a tvorba práva - hypertrofia 
legislatívy a judikatúra ako prameň 
práva 

2011-2013 6 752,00     

38 PF VEGA G D 1/0381/11 Blaho Peter Dr. h. c. 
prof. JUDr. CSc. 

Justiniánske Digestá a ich 
sprístupňovanie vo vedeckej a 
odbornej komunite 

2011-2013 13 199,00 911,00   

39 PF VEGA G D 1/0495/11 Vladár Vojtech 
JUDr. PhD. 

Teológia a právo - Prínos 
kresťanstva k rozvoju európskej 
právnej kultúry 

2011-2014 7 921,00     



40 PF VEGA G D 1/0505/11 Šmid Marek prof. 
doc. JUDr. PhD. 

Medzinárodné a vnútroštátne právne 
aspekty praktickej aplikácie inštitútu 
uznania štátu a ich interakcia s 
postavením fyzických a právnických 
osôb 

2011-2014 6 518,00     

41 PF VEGA G D 1/0023/12 Barancová Helena 
prof. JUDr. DrSc. 

Transnacionálne práva v Európskej 
únii a posilnenie sociálnych práv v 
európskom integračnom procese 

2012-2015 11 031,00     

42 PF VEGA G D 1/0256/12 Novotná Marianna 
JUDr. PhD. 

Občianskoprávny režim 
zodpovednosti za jadrové škody - 
perspektívy a možnosti jeho ďalšieho 
vývoja na úrovni slovenského, 
medzinárodného a európskeho práva

2012-2015 5 574,00     

43 PF VEGA G D 1/0507/12 Krošlák Daniel JUDr. 
PhD. 

Kultúrne a náboženské rozdiely, 
migrácie a ľudské práva 2012-2014 6 758,00     

44 PF VEGA G D 1/2577/12 Križan Viktor JUDr. 
PhD. 

Sociálna náuka Katolíckej cirkvi v 
pracovnom práve SR 2012-2015 4 967,00     

45 PF VEGA G D 1/0092/13 Košičiarová Soňa 
prof. JUDr. PhD. 

Princípy administratívnoprávnej 
zodpovednosti – právna úprava 
a právna prax 

2013-2016 5 448,00     

46 PF VEGA G D 1/0783/13 Adamová Zuzana 
JUDr. PhD. 

Duševné vlastníctvo a podpora 
kultúry, vzdelania, vedy a priemyslu 
v poznatkovo orientovanej 
spoločnosti 

2013-2015 11 102,00     

47 ÚD VEGA G D 1/0022/11 Manák Marián, 
PhDr., PhD. 

Archívne pramene k dejinám 
Trnavskej univerzity 1635 - 1777 2011-2013  3 156,00     

Spolu VEGA         186 256,00 911,00   

48 FF KEGA G D 018TTU-4/2013 Orbanová Eva, 
PhDr., PhD. Terminológia filozofickej axiológie 2013-2013 2 232,00     

49 FF KEGA G D 010TTU-4/2013 Štibraná Ingrid, Mgr. 
PhD. 

Portrétna maľba 16. a 17. storočia na 
našom území v stredoeurópskych 
kontextoch a formovanie sa 
šľachtických galérií 

2013-2015 7 032,00     

50 FF KEGA G D 013TTU-4/2013 Karabová Katarína, 
Mgr., PhD. 

Antológia z diel profesorov filozofie 
pôsobiacich na historickej TU 2013-2015 2 522,00     

51 FF KEGA G D 006TTU-4/2012 Kuzmová Klára, 
prof. PhDr., CSc. 

Príprava a vypracovanie 
vysokoškolskej učebnice "Úvod do 
štúdia klas. Archelógie" 

2012-2014 6 400,00     



52 FF KEGA G D 028TTU-4/2012 Juríková Erika, Mgr., 
PhD. 

Monumentálne historické dielo 
Mateja Bela a jeho využitie pre 
vzdelávanie 

2012-2014 2 143,00     

53 FF KEGA G D 002TVU-4/2011 Zervan Marián, prof. 
PhDr. PhD. 

Príbehy Márie. Mariánska ikonografia 
v miestach mariánskej úcty na 
Slovensku 

2011-2013 12 311,00     

54 FF KEGA G D 017TVU-4/2011 Rusinová Zora, prof. 
PhDr. PhD. 

Kapitoly z vizuálnych kultúrnych 
štúdií 2011-2013 15 028,00     

55 PdF KEGA G D 010UMB-4/2011 Pokorný Milan, 
PaedDr. PhD. 

Tvorba elektronických kurzov z 
matematiky pre žiakov základných 
škôl a prvých 4 ročníkov 
osemročných gymnázií 

2011-2013 3 173,00   

spolu
práca 

s 
UMB 

56 PdF KEGA G D 028UK-4/2011 Židek Oliver, doc. 
PhDr. PhD. 

Manipulačné a virtuálne geometrické 
modelovanie v príprave učiteľov pre 
primárne matematické vzdelávanie 

2011-2013 409,00   
spolu
práca 
s UK 

57 PdF KEGA G D 009TVU-4/2011 Lechta Viktor, prof. 
PhDr. PhD. 

Inkluzívna edukácia ako 
viacdimenzionálny výchovný problém 2011-2013 10 078,00     

58 PdF KEGA G D 021TVU-4/2011 Petrová Zuzana, 
PaedDr. PhD. 

Inovácia hospitačných 
pedagogických praxí prostredníctvom 
videozáznamov 

2011-2013 3 495,00     

59 PdF KEGA G D 010TTU-4/2012 Pribilová Katarína, 
Ing. PhD. 

Tvorba a overovanie využitia 
virtuálnych exkurzií na strednej škole 2012-2014 3 405,00     

60 PdF KEGA G D 011TTU-4/2012 Čerňanský Peter, 
doc. PhD. CSc. 

Energia ako kategória v 
prírodovednom vzdelávaní 
prostredníctvom vzdialených 
experimentov a integrovaného e-
learningu 

2012-2014 12 587,00     

61 PdF KEGA G D 004TTU-4/213 Reguli, Ján, doc. 
Ing. CSc. 

Tvorba vzdelávacích materiálov pre 
pregraduálne a celoživotné 
vzdelávanie učiteľov chémie a 
riešiteľov úloh chemickej olympiády 

2013-2015 1 817,00     

62 PdF KEGA G D 012TTU-4/2013 Danišková, Zuzana, 
Mgr. PhD. 

Reflexia obsahov primárneho 
vzdelávania z pohľadu rozvíjania 
občianskej gramotnosti 

2013-2015 2 296,00     

63 PdF KEGA G D 008UMB-4/2013 Híc, Pavel, doc. 
RNDr. CSc. 

Efektivita blended learningu v 
príprave budúcich učiteľov 
matematiky 

2013-2015 2 355,00   spol.s 
UMB 

64 PdF KEGA G D 020TTU-4/2013 
Ožvoldová, 
Miroslava, doc. 
RNDr., CSc. 

Príprava akreditovaného 
personaloizovaného IKT vzdelávacie 
pracoviska učiteľov prírodných vied 

2013-2015 10 110,00     



65 PdF KEGA G D 026SPU-4/2013 Hosťovecký, Marián, 
Mgr. PhD. 

Konceptuálna modernizácia obsahu 
a metodická podpora Kurzu 
vysokoškolská pedagogika pre 
učiteľov technických univerzít 

2013-2015 636,00     

66 PF KEGA G D 003/TTU-4/2012 Mosný Peter Dr.h.c. 
prof. JUDr. CSc. 

Formácia podnikateľských 
schopností študentov spojená s 
reformnou optimalizáciou výučby 
dejín štátu, prameňov práva a 
právnych inštitútov 

2012-2014 8 259,00     

Spolu KEGA     106 288,00 0,00  

67 FZaSP Slovak 
AID G D SAMRS/2011/03/0

2 
Ondrušová Adriana, 
prof. MUDr., CSc. 

Posilnenie kontinuálnej starostlivosti 
o matku a dieťa pomocou 
viacstupňovej vzdelávacej 
intervencie v južnom Sudáne 

1/12/2011 - 
30/11/2013 27 538,82     

Spolu domáce     471 654,82 911,00  

                           Z a h r a n i č n é 

68 FF Zahraničný grant G Z P407/12/2325-2 Dědová Mária, Mgr. 
PhD. Šikana jako proces 2012-2014 11 522,67     

69 PdF 

7. RP Komisia 
európskeho 

spoločenstva 
Fibonacci 

G Z 244684 Žoldošová Kristína, 
doc. PaedDr. PhD. 

Šírenie výskumne ladenej koncepcie 
prírodovedného a matematického 
vzdelávania 

2010-2013 0,00     

70 PdF 

7. RP Komisia 
európskeho 

spoločenstva 
Pri.Sci-Net 

G Z 266647 Žoldošová Kristína, 
doc. PaedDr. PhD. 

Vytváranie siete školiteľov 
prírodovedného vzdelávania pre 
profesionálny rozvoj učiteľov vo 
výskumne ladenej koncepcii 

2011-2014 0,00     

71 PdF 

Lifelong Learning 
Programme 
(Program 

celoživotného 
vzdelávania) 
podprogram 
Comenius 

G Z 
540149-LLP-1-

2013-FR-
COMENIUS-CNW 

Kotuľáková, 
Katarína, PaedDr. 
PhD. 

Sustain (Supporting Science 
Teaching Advancement Through 
Inquiry, Podpora výučby 
prírodovedných predmetov 
prostredníctvom výskumných aktivít) 

2013-2016 11 321,00     

72 FZaSP EU - FP7 G Z 602150 
Bražinová 
Alexandra, MUDr., 
PhD., MPH 

Collaborative European Neuro 
Trauma Effectiveness Research in 
TBI 

1/10/2013 - 
31/3/2020 27 139,80 0,00   

73 FZaSP 
Executive agency 

for health and 
consumers 

G Z 2008 11 05 RAPID Majdan Marek, 
PhDr., PhD.  

Risk assessment from policy to 
impact dimension 

03/2009 - 
03/2012 3 501,39 0,00   



74 TF Česká provincia 
jezuitov G Z TF/02/2012 

Marinčák Šimon, 
PaedDr. SEODdr., 
PhD. 

Cyrilo-metodská misia u Slovanov 2013-2014 0,00     

75 TF Česká provincia 
jezuitov G Z TF/01/2012 Lichner Miloš SJ, 

ThLic., D. th. 

Pluralita myslenia v tradícii 
kresťanského staroveku a 
stredoveku 

2013-2014 0,00     

76 TF Česká provincia 
jezuitov G Z TF/01/2013 Csontos Ladislav SJ, 

prof.ThDr., PhD. 
Empirické výskumy religiozity 
katolíkov 2013-2014 10 000,00     

77 TF Česká provincia 
jezuitov G Z TF/02/2013 Panczová Helena, 

Mgr., PhD. 
Duchovný výklad Biblie ako základ 
kresťanskej spirituality 2013-2014 9 000,00     

78 PF IVF G Z 11230044 Zámožík Jozef JUDr. 
PhD. 

Proposal for Regulation on 
a Common European Sales Law – 
a new legal regime for domestic and 
cross-border trade 

2013 5 104,20     

Spolu zahraničné     77 589,06 0,00  

 
 

Tabuľka č. 20 
 Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2013 

P. 
č. Fakulta 

Poskytovateľ 
finančých 

prostriedkov 
(grantová 
agentúra, 

objednávateľ) 

Gra
nt 

(G) 
obje
dnáv 

ka 
(O) 

Dom
áce 
(D) 

zahr
anič
né 
(Z) 

Číslo/ 
identifikácia 

projektu 

Priezvisko, meno 
a tituly 

zodpovedného 
riešiteľa projektu  

Názov projektu  

Obdobie 
riešenia 

projektu (od 
- do) 

Objem dotácie/finančných 
prostriedkov prijatých VŠ  

na jej účet  
v období od 1.1. do 31.12. 

v eur 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

v kategórii 
BV 

v kategórii 
KV 

1 FZaSP Národná agentúra 
LLP G D SAMRS/D/2013/02 Jančovič Juraj, 

PhDr., PhD. 

Budovanie kapacít v oblasti 
počítačovej gramotnosti v Kwale a 
zvyšovanie verejného povedomia o 
slovenskej rozvojovej spolupráci 

03/2013 - 
12/2013 5 735,20 0,00 

2 FZaSP Mesto Michalovce G D 286/2013 
Wiczmándyová 
Darina, doc. PhDr., 
PhD, 

Edukácia diabetikov - cesta od teórie 
k praxi 

03/2013 - 
10/2013 500,00 0,00 

3 FZaSP Nadácia pre deti 
Slovenska G D VTF-25-003-2013 Rafajdus Michal, 

Mgr., PhD. VITAFIT 15/10/2013 - 
31/05/2014 1 980,00 0,00 

4 FZaSP TTsK G D 130713011 Grendová Kristína, 
PhDr., PhD. 

Zabezpečenie vedeckej konferencie 
s medzinárodnou účasťou ,,Klinická 
medicína v praxi"  300,00 0,00 

5 FZaSP Johns Manville 
Slovakia G D DZ 8/Z/2013 Benedikovičová 

Alžbeta, PhDr., PhD. 

Zabezpečenie vedeckej konferencie 
s medzinárodnou účasťou ,,Klinická 
medicína v praxi" 

 500,00 0,00 



6 FZaSP Solvay Slovchem G D DZ Kállay Andrej PhDr., 
PhD. Podpora a rozvoj FZaSP KSP  950,00 0,00 

7 FZaSP Albert G D DZ Kállay Andrej PhDr., 
PhD. 

Zdravotná starostlivosť o 
podvíživené deti a podpory 
vzdelávania matiek v Keni 

 221,00 0,00 

8 FZaSP Novartis Slovakia G D DZ Grendová Kristína, 
PhDr., PhD. 

Grant na usporiadanie sympózia s 
medzinárodnou účasťou  1 000,00 0,00 

9 
TU 

MŠ Sekcia ŠF EÚ,  
Odbor platieb 
projektov 

V D 26110230027 Krupová Adriana, 
Mgr. 

Zefektívnenie správy a riadenia 
univerzity s využitím moderných 
technológií 

08/2010-
01/2014 301 948,83 0,00 

10 
FF, PF 

MŠ Sekcia ŠF EÚ,  
Odbor platieb 
projektov 

V D 26110230028 Bérešová Jana, 
doc.,PhDr.,PhD. 

Inovatívne vzdelávanie v 
transformujúcom sa univerzitnom 
vzdelávaní 

06/2010‐
05/2013  102 336,93 0,00 

11 FF, PdF, 
FZaSP 

MŠ Sekcia ŠF EÚ,  
Odbor platieb 
projektov 

V D 
26110230029 

Bérešová Jana, 
doc.,PhDr.,PhD. 

Rozvoj virtuálnej univerzity - Tvorba 
a inovácia štúdijných programov s 
využitím moderných technológií 

05/2010 ‐ 
05/2014  300 497,35 0,00 

12 PdF 
MŠ Sekcia ŠF EÚ,  
Odbor platieb 
projektov 

V D 
26110230039 

Mišút Martin, 
doc.,Ing.,CSc 

Racionalizácia vzdelávania na 
Trnavskej univerzite v Trnave 

01/2012 ‐ 
06/2014  151 071,34 0,00 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

13 FF, 
FZaSP 

MŠ Sekcia ŠF EÚ,  
Odbor platieb 
projektov 

V D 
26110230092 

Démuth 
Andrej,doc.,Mgr.,Ph
D. 

Podpora zlepšenia kvality Trnavskej 
univerzity v Trnave 

10/2013 ‐ 
09/2015  250 492,00 0,00 

14 TU 
MŠ Sekcia ŠF EÚ,  
Odbor platieb 
projektov 

V D 
26250120058 

Krišica Ľubomír, Ing. Skvaliltnenie a dobudovanie 
infraštruktúry Trnavskej univerzity 

11/2012 ‐ 
4/2015  0,00 1 185 407,62 

Spolu domáce         1 117 532,65 1 185 407,62 

Z a h r a n i č n é              

15 FZaSP LLP - Gruntvig G Z 
527860-LLP-2012-
SI-GRUNTVIG-
GMP 

Nemčovská, Eva, 
PhDr., PhD. Financial Literacy of Roma 01/11/2012 ‐ 

31/10/2015  10 305,20 0,00 

16 FZaSP 
Executive Agency 
for health and 
consumers 

G Z 2011 12 05/07 O´Mullane Monica, 
Dr. Action for health 15/08/2012‐

15/08/2015  11 581,36 0,00 

17 FZaSP EU - FP7 G Z 321378 O´Mullane Monica, 
Dr. 

Transforming organisational culture 
for gender equality in reseach and 
innovation 

01/01/2013 ‐ 
31/12/2016  17 249,00 0,00 

18 FZaSP Národná agentúra 
LPP G Z 2010-1-SK1-

LEO05-01565 
Rusnák, Martin, 
CSc., prof., MUDr. 

Capacity Building of Human 
Resource for Health in Slovakia for 
International Development Aid 

1/10/2010‐
31/10/2012  27 974,53 0,00 

Spolu zahraničné         67 110,09 0,00 



Tabuľka 21 
 

Prehľad umeleckej činnosti za rok 2013 
 

Kategória výkonu Autor Názov projektu/umeleckého výkonu Miesto realizácie Termín realizácie 

ZZY Mária Balážová Mária Balážová: Mužské a ženské obrazy Art Gallery Nové Zámky 7.2.2013 - 16.3.2013 

ZZY Blažej Baláž Blažej Baláž - Travestie Turčianska Galéria  Martin 18.7.2013 - 15.9.2013 

ZZY Miloš Štofko Miloš Štofko - Voyeurizmus : z cyklu SIEŤ Galéria 19  Bratislava 13.6.2013 - 14.7.2013 

ZZY Roman Gajdoš Blažej Baláž - Travestie Turčianska Galéria  Martin 18.7.2013 - 15.9.2013 

ZZY Roman Gajdoš Mária Balážová : Mužské a ženské obrazy Art Gallery Nové Zámky 7.2.2013 - 16.3.2013 

ZYZ Roman Gajdoš Beginner layer by layer Galerie ARS  Brno 3.4.2013 - 26.4.2013 

ZYZ Mária Balážová A 2012- es Pilseni rajzbiennálé válogatott munikái / The 
Best Works of The Biennial of Drawing Pilsen 2012 

Szombathelyi Képtár 
Szombathely, Maďarsko 3.10.2013 - 24.11.2013 

ZYZ Veronika Rónaiová A 2012- es Pilseni rajzbiennálé válogatott munikái / The 
Best Works of The Biennial of Drawing Pilsen 2012 

Szombathelyi Képtár 
Szombathely, Maďarsko 3.10.2013 - 24.11.2013 

ZYZ Veronika Rónaiová Zero Years: Nullerjahre Eine Dekade Kunst in der Slovakei Freies Museum Berlin Nemecko 6.12.2013 - 31.1.2014 

ZYY Veronika Rónaiová Kontexty RGB Galéria M. A. Bazovského 
Trenčín 15.3.2013 - 28.4.2013 

ZYY Cyril Blažo Trienále súčasného obrazu Košice 2013 Kunsthalle Košice  Košice 12.9.2013 - 3.11.2013 

ZYY Cyril Blažo Veni, vidi, vici... Stredoslovenská Galéria  Banská 
Bystrica 11.4.2013 - 2.6.2013 

ZYY Cyril Blažo Podozrivý volný čas Open Gallery Bratislava 17.1.2013 - 10.2.2013 

ZYY Blažej Baláž Veni, vidi, vici... Stredoslovenská Galéria  Banská 
Bystrica 11.4.2013 - 2.6.2013 

ZYY Cyril Blažo Kontexty RGB Galéria M. A. Bazovského   
Trenčín 15.3.2013 - 28.4.2013 

ZYY Cyril Blažo Tranzit dielne / workshops, studená 12, 2004 -2013 TRANSIT Bratislava 24.7.2013 - 29.9.2013 

ZYY Roman Gajdoš Kontexty RGB Galéria M. A. Bazovského  
Trenčín 15.3.2013 - 28.4.2013 



Kategória výkonu Autor Názov projektu/umeleckého výkonu Miesto realizácie Termín realizácie 

ZYX Michal Moravčík Auf der Strecke Stadtgalerie  Bern 3.10.2013 - 19.10.2013 

ZYX Michal Moravčík SKOK! The tales of (y)our City Werkschauhalle Spinnerei Leipzig 15.11.2013 - 14.12.2013 

ZYX Michal Moravčík Jesli vam ne nužny/If You Don’t Need it? Young Artists Association Oberliht  
Kišinev 26.7.2013 - 27.07.2013 

ZYX Cyril Blažo Systems and Accidents Ex-Elettrofonica  Rím 12.12.2012 - 08.2.2013 

ZVZ Zuzana Branišová The sixth international biennial exhibition on mini textile Kherson Local Lore Museum  
Kherson 18.6.2013 - 30.6.2013 

ZVZ Michal Moravčík Sociální design Galerie Emila Filly Ústí nad 
Labem 16.10.2013 - 20.11.2013 

ZVZ Cyril Blažo No comment? Vol.2 Galerie u Dobrého pastýře / 
Galerie TIC  Brno 9.10.2013 - 20.11.2013 

ZVZ Zuzana Branišová 3. textil triennálé: határók nélkül Varosi Muveszeti Muzeum/ 
Municipal Museum of Art  Gyor 6.4.2013 - 5.5.13 

ZVY Zuzana Branišová 15. medzinárodná výstava textilnej miniatúry Galéria SVU Bratislava 5.6.2013 - 23.6.2013 

ZVY Zuzana Branišová Bienále Forma 2013 Galéria SVU Bratislava 10.10.2013 - 3.11.2013 

ZVY Veronika Rónaiová Mesto Bratislava: Rytmus mesta Galéria mesta Bratislavy 19.4.2013 - 9.6.2013 

ZVY Roman Gajdoš Horizonty súčasnosti IV Galéria M. A. Bazovského  
Trenčín 6.12.2013 - 2.3.2014 

ZVY Michal Moravčík Viditeľné trvanlivosti Galéria Nedbalka Bratislava 1.5.2013 - 30.6.2013 

ZVY Mária Balážová PF pre Kolomana Sokola Centrum Kolomana Sokola, 
Liptovský Mikuláš 7.2.2013 - 18.5.2013 

ZVY Blažej Baláž PF pre Kolomana Sokola Centrum Kolomana Sokola, 
Liptovský Mikuláš 7.2.2013 - 18.5.2013 

ZVY Veronika Rónaiová PF pre Kolomana Sokola Centrum Kolomana Sokola, 
Liptovský Mikuláš 7.2.2013 - 18.5.2013 

ZVY Veronika Rónaiová Zostane to v rodine: vstupy detí do tvorby rodičov-umelcov 
(a naopak) Galéria mesta Bratislavy 5.9.2013 - 27.10.2013 

ZVV Veronika Rónaiová Pekná maľba 2 / La Belle Peinture 2 Pisztoryho palác  Bratislava 13.6.2013 - 26.7.2013 
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	Problematika zavedenia vnútorného systému kvality sa stala jednou z hlavných tém pracovných stretnutí členov vedenia Trnavskej univerzity s predstaviteľmi partnerských vysokých škôl a zástupcami ministerstva.
	V rámci konferencie organizovanej Katolíckou univerzitou v Ružomberku s názvom „Podpora princípov kultúry kvality na vysokých školách“ v dňoch 11. a 12. apríla 2013 v Bešeňovej koordinátorka pre kvalitu na TU prezentovala zvolený postup na zavedenie a...
	b) Vzdelávanie
	1. hodnotenie študijných výsledkov študentov, a to v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte „zákon o vysokých školách“), vyhláškou MŠ SR č. 614/2002 Z....
	2. hodnotenie doktorandov, ktoré sa realizuje pravidelne raz ročne na všetkých fakultách Trnavskej univerzity v Trnave v každom študijnom odbore, v ktorom má fakulta získané akreditačné práva v 3. stupni VŠ vzdelávania. Fakulty zaviedli systém každoro...
	3. hodnotenie pedagógov a vedeckovýskumných pracovníkov je realizované na fakultách za uplynulý kalendárny rok vždy v marci nasledujúceho roka, pričom sa hodnotí  najmä pedagogická, vedeckovýskumná, grantová a publikačná činnosť pedagóga na základe sp...
	4. hodnotenie pedagógov fakulty zo strany študentov je realizované v súlade s § 70 ods. 1 písm. h) zákona o vysokých školách. Hodnotenie pedagógov sa realizuje prostredníctvom anonymného dotazníka mapujúceho indikátory kvality vzdelávania. Vyhodnoteni...
	5. hodnotenie  kvality poskytovaných služieb
	Trnavská univerzita v Trnave  sa okrem spokojnosti s kvalitou vzdelávacieho procesu zaoberá aj spokojnosťou s kvalitou ostatných poskytovaných služieb, či už študijných oddelení, študijných poradcov alebo ubytovania, stravovania a pod., pričom využíva...
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