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PREDSLOV 

 

Výročná správa o činnosti Trnavskej univerzity 
v Trnave za rok 2006 je vypracovaná na základe 
ustanovenia § 9 ods. 1, písm. c) zákona č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  

Správa podáva prehľad o najdôležitejších 
a kľúčových činnostiach univerzity v roku 2006, 
ktoré v rozhodujúcej miere prispeli k rozvoju našej 
univerzity smerujúcej k dosiahnutiu postavenia 
výskumnej univerzity.  

V priebehu roka 2006 sa na univerzite usku-
točňovali aktivity zamerané predovšetkým na pl-
nenie hlavných úloh vysokej školy, vyplývajúce zo 
zákona o vysokých školách a z preambuly štatútu 
Trnavskej univerzity v Trnave, Dlhodobého záme-
ru univerzity na roky 2004 – 2010 a prípravou na 
budúcoročnú komplexnú akreditáciu. Naša univer-
zita ako vrcholná vzdelávacia, vedecká a ume-
lecká ustanovizeň pokračovala v organizovaní 
a zabezpečovaní svojej činnosti vo všetkých jej 
súčastiach. 

 Vysokoškolské štúdium je na našej univerzite 
už celkom prirodzene založené na kreditovom 
systéme a tak tomu bolo aj v roku 2006. Naše 
študijné programy poskytovali vzdelávanie v troch 
stupňoch, (Bc., Mgr., PhD.) pre ktoré fakulty Tr-
navskej univerzity získali akreditáciu v 35 študij-
ných odboroch Bc., v 43 študijných odboroch Mgr. 
a v 31 študijných odboroch PhD. 

Vysoko treba hodnotiť neustále pokračujúci 
rozvoj informačného a komunikačného systému. 
V roku 2006 sa začalo s implementáciou strategic-
kého informačného systému na riadenie hlavných 
činností univerzity – MAIS. 

K významným informačným pracoviskám  patrí  
aj univerzitná knižnica, ktorá z roka na rok zvyšuje 
svoj knižničný fond. Dôležitú súčasť informačného 
fondu knižnice tvoria aj stále sa rozširujúce elek-
tronické informačné zdroje. 

Kvalitu publikačných aktivít univerzity pomáha-
lo udržiavať a neustále zvyšovať aj vlastné univer-
zitné vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnavien-
sis. 

Dva výskumné ústavy a to Ústav dejín Trnav-
skej univerzity a Slovenský historický ústav v Ríme 
svojou činnosťou významne napomáhali rozvoju 
vedeckých aktivít súvisiacich tak s dejinami Trnav-
skej univerzity, ako aj s dejinami Slovenska a Slo-
vákov vôbec.  

Z najvýraznejších úspechov v roku 2006 
v porovnaní s rokom predchádzajúcim možno 
vyzdvihnúť najmä vyšší počet študentov, zlepšenie 
kvalifikačnej štruktúry interných učiteľov, zvýšený 
objem finančných prostriedkov pridelených gran-
tov, väčší počet uzavretých medzinárodných pro-
jektov a zvýraznil sa aj počet študentských 
a učiteľských mobilít. 

V oblasti hospodárenia dosiahla univerzita aj 
v roku 2006 kladný hospodársky výsledok. Zá-
kladným zdrojom príjmov z hlavnej činnosti boli 
poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu. Dôleži-
tou úlohou v tejto oblasti aj naďalej zostáva zvýše-
nie podielu vlastnej podnikateľskej činnosti. 

V roku 2006 už po druhýkrát zverejnila Aka-
demická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) 
hodnotiacu správu verejných vysokých škôl 
a fakúlt. Hodnotila vysoké školy v šiestich skupi-
nách a dosiahnutý výsledok aj v tomto druhom 
hodnotení je veľkým úspechom Trnavskej univerzi-
ty: z piatich fakúlt našej univerzity štyri sa umies-
tnili na prvom mieste vo svojich odboroch 
a navyše Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 
sa v rámci celej skupiny „spoločenskovedné odbo-
ry“ s veľkým náskokom umiestnila na prvom mies-
te. 

Na záver vyslovujem úprimné poďakovanie 
všetkým tým, ktorí sa usilovnou a statočnou prá-
cou podieľali v roku 2006 na dosiahnutých výsled-
koch, ktorými Trnavská univerzita dokumentuje 
svoje miesto medzi univerzitami na Slovensku. 

 Rok 2006 bol posledným rokom mojej pôsob-
nosti ako rektora univerzity. Novému rektorovi 
želám veľa zdravia, síl a úspechov, ktoré budú aj 
ďalšími úspechmi celej univerzity. 

 
 
               prof. JUDr. Peter Blaho, CSc. 
                         rektor univerzity 
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1 ORGÁNY A RIADENIE 

1.1 ORGÁNY A PORADNÉ GRÉMIÁ 

1.1.1 Orgány akademickej samosprávy 

a) Akademický senát 

Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave 
(ďalej len „akademický senát“) je podľa zákona   č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov orgánom akade-
mickej samosprávy verejnej vysokej školy. 
Predsedom akademického senátu bol v roku 2006 
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. Akademický senát 
sa skladá z 30 členov, z toho sú z každej fakulty 4 
členovia zamestnaneckej časti a 2 členovia zo 
študentskej časti. Zoznam členov je zverejnený na 
internetovej stránke univerzity. 

V roku 2006 sa uskutočnilo päť riadnych zasadnutí 
akademického senátu. 
Akademický senát sa na svojich zasadaniach 
v uvedenom období zaoberal úlohami, ktoré sta-
novuje zákon o vysokých školách a Štatút uni-
verzity. Prerokoval a schválil zmeny niektorých 
vnútorných predpisov univerzity. Na zasadnutí 30. 
11. 2006 zvolil kandidáta na funkciu rektora Tr-
navskej univerzity v Trnave na obdobie rokov 2007 
– 2011 doc. Ing. Martina Mišúta, CSc  
 
b) Rektor  

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len 
„rektor“) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov štatutárnym orgánom verejnej 
vysokej školy, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje 
ju navonok. Rektor za svoju činnosť zodpovedá 
akademickému senátu univerzity, vo veciach vy-
medzených zákonom o vysokých školách aj mi-
nistrovi školstva SR.  
Rektorom Trnavskej univerzity v roku 2006 bol 
prof. JUDr. Peter Blaho, CSc.  
 
c) Vedecká rada  

V roku 2006 sa uskutočnili tri riadne zasadnutia 
vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave, (ďalej 
len „vedecká rada“) na ktorých bol schválený je-
den návrh na udelenie titulu doctor honoris causa. 
Dve z troch zasadnutí sa nekonali preto, že 
v zmysle Rokovacieho poriadku vedeckej rady, čl. 
9, ods. l, vedecká rada nebola uznášaniaschopná. 
Na tieto zasadnutia bolo predložených 7 návrhov 
na vymenovanie profesorov a jeden návrh na vy-
menovanie hosťujúci profesor.  

V roku 2006 sa konali tri slávnostné zasadnutia 
vedeckej rady, rozšírené o vedecké rady fakúlt. Na 
týchto zasadnutiach bol slávnostne udelený jeden 
titul doctor honoris causa (dr.h.c.) a tridsaťsedem 
titulov docent.  

d) Disciplinárna komisia pre študentov  

Disciplinárna komisia verejnej vysokej školy 
v zmysle zákona o vysokých školách prerokúva 
disciplinárne priestupky tých študentov verejnej 
vysokej školy, ktorí nie sú zapísaní na žiadnom 
študijnom programe uskutočňovanom na fakulte. 
Vzhľadom na skutočnosť, že Trnavská univerzita 
nemá študentov nezapísaných na študijných prog-
ramoch na fakultách, disciplinárna komisia v roku 
2006 neprerokovala žiadny disciplinárny priestu-
pok. 
                   

INÉ ORGÁNY AKADEMICKEJ SAMOSPRÁVY 
 
Správna rada  

Správna rada verejnej vysokej školy je podľa zá-
kona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgán, 
ktorý v rámci pôsobnosti ustanovenej týmto zá-
konom podporuje posilňovanie väzby verejnej 
vysokej školy a spoločnosti. Uplatňuje a presa-
dzuje verejný záujem v činnosti verejnej vysokej 
školy, najmä v súvislosti s využívaním jej majetku 
a finančných prostriedkov poskytnutých verejnej 
škole štátom. Predsedom Správnej rady Trnavskej 
univerzity v Trnave (ďalej len „správna rada“) bol 
JUDr. Timotej Minarovič. Zoznam členov je zve-
rejnený na internetovej stránke univerzity. 
Pretože skončilo funkčné obdobie člena nomino-
vaného za študentskú časť Akademického senátu, 
dňa 23. 5. 2006 minister školstva vymenoval no-
vého člena správnej rady za študentskú časť  
Akademického senátu – Mgr. Stanislava Svitoka. 
V roku 2006 sa uskutočnilo jedno riadne zasad-
nutie Správnej rady dňa 24. 5. 2006. Na tomto 
rokovaní sa Správna rada vyjadrila k Výročnej 
správe o činnosti za rok 2005, Výročnej správe 
o hospodárení za rok 2005 a návrhu rozpočtu na 
rok 2006. Okrem uvedeného sa uskutočnilo aj 
korešpondenčné hlasovanie, ktorým Správna rada 
dala predchádzajúci súhlas k zriadeniu vecného 
bremena.  

1.2 PORADNÉ GRÉMIÁ REKTORA 

Grémium rektora  

Grémium rektora Trnavskej univerzity v Trnave 
(ďalej len „grémium“) je podľa Štatútu Trnavskej 
univerzity  poradným orgánom rektora. Tvoria ho 
rektor, prorektori, kvestor, predseda Akademic-
kého senátu a hlavný kontrolór univerzity. Gré-
mium na svojich rokovaniach rieši aktuálne otázky 
týkajúce sa chodu univerzity vo všetkých oblas-
tiach riadenia. Konkrétne ide o oblasť rozvoja, 
zahraničných aktivít, študijnej, ekonomickej, ve-
deckovýskumnej, sociálnej,  informačnej a edičnej 
činnosti. Grémium prerokováva návrhy vnútorných 
predpisov univerzity, ktoré predkladá ďalej na 
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schválenie Kolégiu rektora, prípadne Akademic-
kému senátu alebo Správnej rade. 
Zasadnutia grémia sa konajú spravidla dvakrát za 
mesiac, v roku 2006 sa uskutočnilo štrnásť riad-
nych zasadnutí a jedno mimoriadne rokovanie. 

Kolégium rektora  

Kolégium rektora Trnavskej univerzity v Trnave 
(ďalej len „kolégium“) je podľa Štatútu univerzity 
druhým, personálnym obsadením širším, porad-
ným orgánom rektora univerzity. Tvoria ho rektor, 
prorektori, kvestor, dekani fakúlt, predseda Aka-
demického senátu a hlavný kontrolór univerzity. 
Kolégium sa na svojich rokovaniach zaoberá dôle-
žitými otázkami súvisiacimi s jednotlivými oblas-
ťami riadenia univerzity, najmä rozvojom, zahra-
ničnými aktivitami, vedeckovýskumnou a umelec-
kou činnosťou, ako aj pedagogickou, ekonomic-
kou, informačnou a edičnou činnosťou. Kolégium 
tiež schvaľuje návrhy vnútorných predpisov uni-
verzity s výnimkou tých, ktoré sú v zmysle § 9 
zákona o vysokých školách v pôsobnosti Aka-
demického senátu verejnej vysokej školy. V roku 
2006 sa konalo sedem rokovaní Kolégia, z toho 
jedno bolo mimoriadne.  

1.3 RIADENIE A LEGISLATÍVA 

Trnavská univerzita v Trnave (ďalej len „univer-
zita“) ako vrcholná vzdelávacia, vedecká a ume-
lecká ustanovizeň pokračovala vo svojej činnosti 
v zmysle platných ustanovení zákona č. 131/2003 
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
pod vedením rektora prof. JUDr. Petra Blahu, CSc. 
Funkčné obdobie rektora je štvorročné a začalo 
plynúť 1. februára 2003.  

V roku 2006 nenastala žiadna personálna zmena  
vo vedení univerzity. 

Akademickými funkcionármi Trnavskej univerzity 
boli: 

prof. JUDr. Peter Blaho, CSc. 
rektor  

prof. MVDr. Alexander Sabó, DrSc.  
prorektor pre rozvoj a zahraničné vzťahy  

doc. PhDr. Jozef Matulník, PhD. 
prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť  

doc. ThDr. Andrej Filípek, PhD. SJ  
prorektor pre študijné záležitosti  

doc. Ing. Martin Mišút, CSc.  
prorektor pre informačný systém a edičnú činnosť  

Ing. Alica Tibenská 
kvestorka 
 
 

Trnavská univerzita mala v roku 2006 päť fa-
kúlt: 

� Filozofickú fakultu 

� Pedagogickú fakultu 

� Fakultu zdravotníctva a sociálnej práce 
� Teologickú fakultu 

� Právnickú fakultu 

Dekani  fakúlt  

Dekan fakulty je podľa zákona o vysokých školách 
predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná 
vo veciach fakulty. 
V roku 2006 boli dekanmi fakúlt: 
Filozofická fakulta:  
doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.– do 12. 10. 2006                                
Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD., poverený výko-
nom funkcie dekana od 13. 10. do 10. 12. 2006 
prof. Dr. phil. Emília Hrabovec od 11. 12. 2006                          
Pedagogická fakulta: 
doc. RNDr. Peter Čerňanský, PhD.  
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce:  
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. 
Teologická fakulta: 
doc. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD. 
Právnická fakulta: 
prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc. 
 
V súlade s ustanovením § 31 zákona č. 553/2003 
Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom 
vyjednávaní v znení neskorších predpisov, dňa 30. 
marca 2006 univerzita zastúpená rektorom univer-
zity prof. JUDr. Petrom Blahom, CSc., základná 
odborová organizácia pri univerzite zastúpená 
podpredsedníčkou RNDr. Editou Vrankovou, PhD. 
a základná organizácia Nezávislých kresťanských 
odborov Slovenska Trnavskej univerzity, zastúpe-
ná PaedDr. Kristínou Sotákovou, uzavreli kolek-
tívnu zmluvu na rok 2006. 
 
V roku 2006 vydal rektor univerzity po prerokovaní 
v grémiu a schválení v kolégiu tieto  vnútorné  
predpisy: 

1. Vyhláška rektora č. 1 o ubytovaní študentov 
v akademickom roku 2006/2007 

2. Kolektívna zmluva na rok 2006 

3. Organizačný poriadok univerzity 

4. Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve 2006 

5. Smernica rektora č. 5/2006 o zásadách verej-
ného obstarávania  

6. Smernica rektora č. 6/2006 o slobodnom prí-
stupe k informáciám o univerzite a o úhrade 
nákladov za sprístupnenie informácií o univer-
zite
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7. Smernica rektora č. 7/2006 o poskytovaní ná-
hrad pri pracovných cestách 

8. Úplné znenie vyhlášky rektora č. 3/2004 
v znení zmien a doplnkov, ktorou sa vydáva 
organizačný a prevádzkový poriadok systému 
automatickej identifikácie osôb 

9. Vyhláška rektora č. 9/2006 o zásadách zverej-
ňovania informácií na internetových stránkach 
univerzity a o pravidlách ich vytvárania, spra-
vovania a prevádzkovania 

10. Smernica rektora č. 10/2006 o uznávaní vý-
sledkov štúdia v zahraničí 

11. Organizačný poriadok Rektorátu  

12. Smernica rektora č. 12/2006 – Bibliografická 
registrácia publikačnej činnosti univerzity 

13. Smernica rektora č. 13/2006 o spôsobe vede-
nia a spracovávania účtovníctva  

14. Smernica rektora č. 14/2006 o obehu účtov-
ných dokladov  

15. Smernica rektora č. 15/2006 o zásadách účto-
vania nákladov a výnosov a ich časového roz-
líšenia  

16. Smernica č. 16/2006 o evidencii valutových 
a devízových operácií  

17. Smernica rektora č. 17/2006 o pravidlách hos-
podárenia s majetkom  

18. Opatrenie rektora na vykonanie inventarizácie 
majetku, záväzkov a pohľadávok  

19. Vyhláška rektora č. 19/2006 o výške školného 
a poplatkov spojených so štúdiom na univer-
zite 

20. Smernica rektora č. 20/2006 – Pravidlá pou-
žívania a správy počítačovej siete univerzity 

Okrem uvedených vnútorných predpisov schválil 
rektor univerzity Protokol prijímania hostí 
a slávnostného podpisovania zmlúv na úrovni 
rektora univerzity. 
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2 VZDELÁVANIE 

2.1 CHARAKTERISTIKA 
A ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA 

Vysokoškolské štúdium na univerzite je od akade-
mického roka 2002/2003 založené na kreditovom 
systéme štúdia, ktoré umožňuje študentom v rámci 
zapísaného študijného programu a v súlade so 
študijným poriadkom samoprofiláciu, voľbu tempa 
štúdia a mobilitu. Študenti prijatí na štúdium pred 
akademickým rokom 2002/2003 študujú podľa do-
vtedy platných predpisov. 

Fakulty univerzity poskytovali v roku 2006 v rámci 
kreditového systému vysokoškolské vzdelanie v 
troch stupňoch študijných programov: 

1.  bakalársky  
2.  magisterský  
3.  doktorandský    

Štúdium prebiehalo diferencovane v nových študij-
ných programoch a dobiehajúcich študijných odbo-
roch (pozri príloha č.1). 

Podľa tohto predpisu v nových študijných progra-
moch: 

- V bakalárskom štúdiu bolo otvorených celkom 
päťdesiatdva študijných programov v dennej for-
me štúdia a desať v externej forme štúdia. Dĺžka 
trvania štúdia pre obidve formy štúdia bola  tri 
roky.  

- V magisterskom štúdiu boli otvorené celkom dva 
študijné programy v dennej forme štúdia a päť v 
externej forme štúdia. Dĺžka trvania štúdia pre 
obidve formy štúdia bola dva roky.  

- V doktorandskom štúdiu bolo otvorených jede-
násť študijných programov v dennej forme štúdia 

s dĺžkou trvania tri roky a dvanásť študijných 
programov v externej forme štúdia s dĺžkou trva-
nia štúdia tri až päť rokov. 

Podľa tohto predpisu v dobiehajúcich študijných 
odboroch: 

- V bakalárskom štúdiu pokračoval jeden študijný 
odbor v dennej forme štúdia a jeden v externej 
forme štúdia. Dĺžka trvania štúdia pre obidve 
formy bola  tri roky.  

- V magisterskom štúdiu pokračovalo dvadsaťo-
sem študijných odborov v dennej forme štúdia 
a osem v externej forme štúdia. Dĺžka štúdia pre 
obidve formy bola v trvaní štyri až  šesť rokov.  

- V doktorandskom štúdiu pokračovalo pätnásť 
študijných odborov v dennej forme štúdia s dĺž-
kou trvania tri roky a  pätnásť v externej forme 
štúdia s dĺžkou trvania štúdia tri až päť rokov. 

 

2.2 OBSAH, METÓDY A VÝSLEDKY 
VZDELÁVANIA 

Univerzita poskytuje  svoje vzdelávacie aktivity 
v humanitných, učiteľských, spoločenských, zdra-
votníckych a v právnických študijných programoch. 
Študijné programy sa uskutočňovali prezenčnou a 
kombinovanou metódou v dennej a v externej 
forme štúdia. 

V roku 2006 študovalo na univerzite v bakalár-
skom a magisterskom študijnom programe celkom 
7105 študentov, z toho 58 študentov iného štátne-
ho občianstva. V dennej forme štúdia študovalo 
3783 študentov a v externej forme štúdia študova-
lo 3322 študentov. 

 
 
 

Počet študentov  na univerzite v roku 2006 v porovnaní s rokom 2005 
 

Tabuľka č. 1 

rok  2006 rok 2005 Koef.  rastu/poklesu 
vzhľadom na  rok 2005 Názov fakulty 

DŠ EŠ spolu DŠ EŠ spolu DŠ EŠ spolu 

 Filozofická fakulta 1015 193 1208 1080 151 1231 0,94 1,28 0,98 

 Pedagogická fakulta 1181 1233 2414 996 1428 2424 1,19 0,86 1,00 

 Fakulta zdravotníc-
tva a sociálnej práce 

473 1657 2130 444 1620 2064 1,07 1,02 1,03 

 Teologická fakulta 182 114 296 162 45 207 1,12 2,53 1,43 

 Právnická fakulta 932 125 1057 778 195 973 1,20 0,64 1,09 

 Spolu za TU 3783 3322 7105 3460 3439 6899 1,09 0,97 1,03 
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  Graf č. 1 

 
 

Nárast študentov denného štúdia spôsoboval, tak 
ako aj v predchádzajúcich rokoch, ťažkosti so za-
bezpečovaním rozvrhu hodín vo výučbových prie-
storoch univerzity.  
V doktorandskom študijnom programe študovalo 
celkom 626 študentov, z toho v dennej forme štú-
dia 131 študentov a v externej forme štúdia 495 
študentov. Z hľadiska počtu študentov najpočet-
nejšou bola Fakulta zdravotníctva a sociálnej prá-
ce so  42 študentmi v dennej forme štúdia a 271 
študentmi v externej forme štúdia. 
V roku 2006 riadne skončilo vysokoškolské štú-
dium 1410 absolventov z toho 623 absolventov 
bakalárskeho štúdia a 787 absolventov magister-
ského štúdia. Štúdium s vyznamenaním skončilo 
66 absolventov. „Akademická pochvala rektora za 
vynikajúce plnenie študijných povinností“ bola 
udelená piatim absolventom, z toho štyrom absol-
ventom z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce 
a  jednému absolventovi z Právnickej fakulty.   
Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác 
úspešne skončilo 170 absolventov, z toho najviac 
na Právnickej fakulte – 75 absolventov a Fakulte 
zdravotníctva a sociálnej práce – 70 absolventov.  
V doktorandskom štúdiu v dennej forme štúdia 
úspešne vykonalo dizertačnú skúšku celkom 44 
doktorandov.  
V roku 2006 prestúpilo na inú vysokú školu 30 
študentov, zo štúdia bolo vylúčených pre nepros-
pech 344 študentov. Štúdium zanechalo 238 štu-
dentov. Spolu sa do vyššieho ročníka  nezapísalo 
612 študentov, čo predstavuje úbytok 8,87 % 
z celkového počtu študentov prvého a druhého 
stupňa štúdia.  
Na základe žiadosti bol vydaný 13 absolventom 
diplom v anglickom jazyku. V roku 2006 boli po-
dané na univerzitu dve žiadosti o vydanie dupli-
kátu bakalárskeho diplomu pre jeho stratu a dve 
žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní, ktoré boli 
vybavené kladne. 

2.3 RIADIACA A KONTROLNÁ ČINNOSŤ  

Kontrola kvality vzdelávania na fakultách univerzity 
sa v zásade realizuje troma spôsobmi: 

� Prostredníctvom kolégia dekana fakulty, kde sa 
sledujú širšie zámery fakulty v oblasti vzdeláva-
cieho procesu. 

� Prostredníctvom vedúcich katedier a garantov 
študijných programov, ktorí sú zodpovední za 
kvalitu konkrétneho obsahu a procesu štúdia 
v jednotlivých študijných programoch v rámci 
svojej katedry. Dôsledne sa dbá na skutočnosť, 
aby sa výučba uskutočňovala v plnom rozsahu. 
Riešili sa požiadavky pedagógov na preverova-
nie vedomostí študentov, pričom dohodnuté zá-
very boli premietnuté do študijných programov. 

� Prostredníctvom fakultnej ankety pre študentov, 
na ktorú majú študenti v zmysle zákona o vyso-
kých školách nárok. Oficiálne sa tak mohli vyjad-
rovať ku kvalite výučby jednotlivých učiteľov. 
V dotazníku boli okrem štandardných otázok, 
ako napr. zaujímavosť prednášok a cvičení, do-
držiavanie syláb, hodnotené aj také oblasti ako 
prístup pedagógov k študentom, možnosť po-
žiadať pedagóga o radu aj v súkromných záleži-
tostiach, či konzultácie mimo rozvrhom stanove-
ných hodín. Úsilím fakúlt bolo, aby dotazníky 
odovzdalo čo najviac študentov. Napríklad na 
Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce posledný 
prieskum realizovaný študentmi bol v novembri 
a decembri 2006, pričom do hodnotenia sa za-
pojilo takmer 82 % študentov. Na Teologickej fa-
kulte vypĺňajú študenti dotazníky na záver  kaž-
dého semestra.  

Vplyv  na  kvalitu  vzdelávacieho procesu má urči-
te aj kvalifikačná  štruktúra učiteľov.

Celkový počet študentov  v porovnaní ostatných dvoch rokov 
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Kvalifikačná štruktúra učiteľov univerzity v roku 2006  a v roku 2005 
 
Tabuľka č. 2 

Interní učitelia podľa funkcií v roku 2006 Externí učitelia podľa funkcií v roku 2006 

prof. doc. odb. 
asist. 

asist. h. doc. h. prof. prof. doc. odb. 
asist. 

asist. h. doc. h. 
prof. 

63 61 167 13 0 0 22 37 94 12 0 0 

            
Interní učitelia podľa funkcií v roku 2005 Externí učitelia podľa funkcií v roku 2005 

prof. doc. odb. 
asist. 

asist. h. doc. h. prof. prof. doc. odb. 
asist. 

asist. h. doc. h. 
prof. 

55 59 136 23 0 0 21 44 115 6 4 0 

  

Kvalita vyučovacieho procesu sa odzrkadľuje aj 
v účasti študentov v rôznych projektoch. 

V rámci študentskej vedecko-odbornej činnosti boli  
zaznamenané úspechy študentov univerzity, a to 
účasťou nielen na Slovensku, ale aj v Českej re-
publike. 
V rámci ponúk Slovenskej informačnej agentúry 
boli študenti Filozofickej fakulty vyslaní na študijný 
pobyt do Írska  – Triniti College Dublin, Poľska – 
Jagelovská univerzita v Krakove, Talianska, Číny 
a Turecka.  
Študent Právnickej fakulty sa zúčastnil na stáži na 
Veľvyslanectve SR vo Washingtone, ďalšia štu-
dentka je právnou asistentkou v Slovenskom Hel-
sinskom výbore.  
Študenti sa iniciatívne zapájali do prípravy 
a zabezpečovania rôznych konferencií, odborných 
seminárov a výstav.  
Počas letných prázdnin mali študenti možnosť 
zapojiť sa do činnosti v zahraničných pracoviskách 
(Keňa, Kambodža). 
Aktivita študentov sa prejavila v rôznych humanit-
ných a charitatívnych akciách. 
Študenti Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce 
pripravili II. ročník „Študentskej kvapky pre život“, 
v predvianočnom období zorganizovali charitatívnu 
zbierku pre deti z detského domova a zapojili sa 
do projektu Dr. Ružičku „Vianoce pre bezdomov-
cov“, zúčastnili sa na príprave v rámci podujatia 
„Zdravé mesto“. 
Popri štúdiu sa študenti venovali rôznym športo-
vým aktivitám – medzinárodná reprezentácia SR 
v goalballe a torballe, účasť na športovom dni Tr-
navskej univerzity (basketbalový a futbalový turnaj 
o Putovný pohár rektora Trnavskej univerzity), fut-
balový turnaj o Putovný pohár dekana Filozofickej 

fakulty a dekana Právnickej fakulty. Floorballové 
družstvo reprezentovalo univerzitu v ligovej súťaži 
celoslovenského charakteru pod názvom „Slovak 
floorball tour“.  

2.4 SOCIÁLNA OBLASŤ 

Štipendium 

V roku 2006 mesačne poberalo sociálne štipen-
dium v priemere 391 študentov. V porovnaní s ro-
kom 2005 to predstavuje nárast o 143 študentov. 
Prospechové štipendium bolo priznané celkom 81 
študentom a mimoriadne štipendium bolo priznané 
21 študentom (pozri prílohu č. 2). 

Pôžičky 

O študentskú  pôžičku z prostriedkov študent-
ského pôžičkového fondu na úhradu nákladov 
spojených so štúdiom požiadalo na univerzite cel-
kom 63 študentov. Najviac žiadostí (23) podali 
študenti Filozofickej fakulty a najmenej (3) študenti   
Teologickej fakulty. 
 

2.5 PRIJÍMACIE KONANIE 

V roku 2006 prejavilo záujem o štúdium na univer-
zite celkom 8315 uchádzačov. Na prijímacom ko-
naní sa zúčastnilo 7239 uchádzačov, prijatých 
bolo celkom 2908 uchádzačov. O preskúmanie 
rozhodnutí dekanov fakúlt o neprijatí na štúdium 
požiadalo celkom 1256 uchádzačov a rozhodnutie 
dekana zmenil rektor univerzity u 33  uchádza-
čoch. Na štúdium nastúpilo 2027 novo prijatých 
študentov.  
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Údaje o prijímacom konaní v roku 2006 v porovnaní s rokom 2005 za jednotlivé súčasti univerzity sú uvedené 
v tabuľke č. 3. 
Graf č. 2 zobrazuje počet prihlásených uchádzačov v roku 2006 v porovnaní  s rokom 2005. 
 
Tabuľka č. 3  

rok 2006 rok 2005 Koeficient rastu/poklesu 
vzhľadom na rok 2005 Názov  

fakulty prihlá-
sení 

prijatí zapísaní prihlá-
sení 

prijatí zapísaní prihlá-
sení 

prijatí zapísaní 

Filozofická 2254 496 340 2308 843 493 0,98 0,59 0,69 
Pedagogická 3324 1103 781 4257 1490 1086 0,78 0,74 0,72 
Zdravotníctva 
a soc. práce 1086 640 540 743 433 345 1,46 1,48 1,57 

Teologická 157 136 126 106 85 77 1,48 1,60 1,64 
Právnická 1494 533 276 1716 512 266 0,87 1,04 1,04 
Spolu za TU 8315 2908 2063 9130 3363 2267 0,91 0,86 0,91 

 
 

     Graf č. 2 

Počet uchádzačov o štúdium v porovnaní roka 2006 s rokom 2005
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Na bakalársky študijný program sa prihlásilo 7656 
uchádzačov, z toho na dennú formu štúdia 5729 a 
na externú formu štúdia 1927 uchádzačov. 
Na prijímacom konaní sa zúčastnilo 6618 uchá-
dzačov, z toho na dennú formu štúdia 5052 a na 
externú formu štúdia 1566 uchádzačov. Nedosta-
vilo sa, alebo nespĺňalo podmienky celkom 1038 
uchádzačov o štúdium.  
Prijatých bolo celkom 2989 uchádzačov, z toho na 
dennú formu štúdia 2022 a na externú formu štú-
dia 967 uchádzačov. 
Do prvého ročníka nastúpilo na štúdium celkom 
1793 novo prijatých študentov, z toho na dennú 
formu štúdia 1147 novo prijatých študentov a na 
externú formu štúdia 646 novo prijatých študentov.  

Na magisterský študijný program sa prihlásilo 659 
uchádzačov, z toho na dennú formu štúdia 6 a na 
externú formu štúdia 653 uchádzačov.  
Na prijímacom konaní sa zúčastnilo 621 uchá-
dzačov, z toho na dennú formu štúdia 5 a na ex-
ternú formu štúdia 616 uchádzačov.  

Na štúdium bolo prijatých celkom  299 uchádza-
čov, z toho na dennú formu štúdia 5 a na externú 
formu štúdia 294 uchádzačov. Do prvého ročníka 
sa zapísalo 234 novo prijatých študentov, z toho 
na dennú formu štúdia 5 študentov a na externú 
formu štúdia 229 študentov.  

Na štúdium do prvého ročníka skutočne nastúpilo 
2028 novo prijatých študentov, z toho na dennú 
formu štúdia 1153 a na externú formu štúdia 875 
študentov. 

V dňoch 10. – 12. 10. 2006 sa Trnavská univerzita 
prezentovala propagáciou štúdia na X. ročníku 
medzinárodného veľtrhu pomaturitného vzdeláva-
nia AKADÉMIA v Bratislave a v dňoch 31. 10. – 3. 
11. 2006 na XIII. ročníku  Veľtrhu pomaturitného 
a celoživotného vzdelávania, ktoré sa konalo 
v Brne.  

Účasť na veľtrhoch s kvalitne pripraveným propa-
gačným materiálom je jedným z významných infor-
mačných zdrojov  pre záujemcov o ďalšie štúdium.   
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V tabuľke č. 4 sú uvedené údaje o štruktúre novoprijatých študentov na denné štúdium podľa druhu stredných škôl 

Tabuľka č. 4  

a b s o l v e n t i 
Odkiaľ sa hlásia 

Gymnázií SOŠ a konzervatórií SOU 
Spolu 

priamo zo škôl 590 355 41 986 

z pracovísk 26 29 9 64 

odinakiaľ 25 28 4 57 

S p o l u 641 412 54 1107 

2.6 ĎALŠIE VZDELÁVANIE 

Okrem riadneho vysokoškolského vzdelávania sa 
na fakultách v zmysle zákona uskutočňujú aj iné 
druhy vzdelávania:  

� „Doplňujúce pedagogické štúdium pre absol-
ventov VŠ“ a  „rozširujúce štúdium anglického 
jazyka a literatúry pre absolventov magister-
ského štúdia pedagogických fakúlt“ na Pedago-
gickej fakulte.  

� Na Právnickej fakulte prebiehalo pomaturitné 
štúdium „základy práva“. 

� Na Filozofickej fakulte dvojsemestrálne štúdium 
„Pastorálnej psychológie“ a výcvik „Montessori 
– pedagogika a Montessori – liečebná pedago-
gika od 3 rokov, ktorý patrí  k  prvým výcvikom 
tohto typu na Slovensku. 

Univerzita tretieho veku 

Na univerzite tretieho veku pri Trnavskej univer-
zite študovalo celkom 371 študentov na šiestich 
študijných odboroch. 

Študijné odbory „právo“, „sociálna práca 
a opatrovateľstvo“, „politológia“ a „psychológia“ 
majú prvý ročník spoločný pre všetkých študentov.  
Od druhého ročníka sa štúdium člení podľa odbo-
rov. Dva študijné odbory, a to  „základy práce s 
počítačom“ a „teológia“ bežia samostatne od pr-
vého ročníka.   

Kladne treba zhodnotiť prístup prednášajúcich z 
jednotlivých fakúlt pri zabezpečení výučby na tejto 
forme štúdia. Výučbu, okrem prvého ročníka štú-
dia, sa podarilo umiestniť do priestorov univerzity.  
Študijný odbor „teológia“ sa študuje na Teologic-
kej fakulte v Bratislave.  

V tabuľke č. 5 sú uvedené údaje o študijných odboroch a počtoch študentov Univerzity tretieho veku pri Trnavskej univerzite  

Tabuľka č. 5 

Ročník 
Študijný odbor 

prvý druhý tretí 
Spolu 

Právo 17 23 27 67 

Sociálna práca a  opatrovateľstvo 11 23 26 60 

Základy práce s PC 17 13 0 30 

Psychológia 21 0 0 21 

Politológia 13 0 0 13 

Teológia 76 46 58 180 

Spolu 155 105 111 371 

 
 
2.7 VÝSLEDKY HODNOTENÍ ÚROVNE 

UNIVERZITY VO VZDELÁVACEJ ČIN-
NOSTI VYKONANÝCH VEDECKOU 
RADOU 

Vedecká rada v zmysle § 12 ods. 1, písm. b) zá-
kona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov, hodnotila úroveň Trnavskej uni-
verzity vo vzdelávacej činnosti. K hodnoteniu úrov-
ne v oblasti vzdelávacej činnosti vedecká rada 
prijala uznesenie č. 1 – VR TU /2007: Vedecká 

rada schvaľuje hodnotenie úrovne Trnavskej uni-
verzity v Trnave vo vzdelávacej činnosti a konšta-
tuje, že je na požadovanej úrovni.  

Príloha 1: 
Zoznam akreditovaných študijných odborov a študijných 
programov k 31.12.2006. 

Príloha 2:  
Zoznam študentov, ktorým bolo priznané v roku 2006 
mimoriadne štipendium v zmysle § 4 ods. 1 Vyhlášky 
MŠ SR o rozsahu a ďalších podrobnostiach o priznávaní 
motivačného štipendia. 
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3 VEDA, VÝSKUM A UMENIE 

V tejto oblasti je obsiahnutý vedecký profil univer-
zity a medzinárodne uznávané výsledky vo vedec-
kej, výskumnej a umeleckej činnosti, ktoré dosiahla 
univerzita v roku 2006. Dosiahnuté výsledky v pub-
likačnej činnosti profesorov, docentov a ďalších 
vysokoškolských učiteľov pôsobiacich na jednotli-
vých fakultách univerzity, ako aj citačných ohlasov 
na publikované práce, dokumentujú trvalú aktívnu 
vedeckú činnosť, ako aj kontinuitu ďalšieho rozvoja 
vedeckého a tvorivého života na univerzite. 
 

3.1 STRATÉGIA, KONCEPCIA 
A ORGANIZÁCIA VEDY, VÝSKUMU 
A UMELECKEJ   TVORBY 

Medzi strategické úlohy v oblasti vedy, výskumu 
a umeleckej tvorby v súčasnosti možno zaradiť 
najmä komplexnú akreditáciu, ktorá by sa mala 
uskutočniť v novembri 2007. Preto prioritnou stra-
tegickou úlohou v roku 2006 bola príprava na 
komplexnú akreditáciu univerzity, ktorej výsledky 
významne ovplyvnia ďalšie smerovanie vedeckej, 
výskumnej a umeleckej činnosti univerzity. 

Rozvoj vedeckej, výskumnej a umeleckej spolu-
práce so zahraničím, ako aj s inými vysokými ško-
lami a vedeckými inštitúciami v rámci Slovenskej 
republiky zostáva jednou z hlavných strategických 
priorít univerzity. V tejto súvislosti si plne uvedo-
mujeme, že aktívna účasť na medzinárodných 
a domácich vedeckých a umeleckých podujatiach 
tvorí významnú súčasť medzinárodnej spolupráce 
a je súčasne ideálnou platformou na nadviazanie 
medzinárodnej spolupráce pri riešení spoločných 
vedeckovýskumných projektov. Treba oceniť naj-
mä záujem mladých učiteľov jednotlivých fakúlt 
univerzity o medzinárodnú spoluprácu formou ak-
tívneho vystupovania na medzinárodných a domá-
cich vedeckých konferenciách a umeleckých podu-
jatiach. 

Trnavská univerzita kladie od začiatku svojej exis-
tencie dôraz na to, aby sa profilovala ako vedec-
kovýskumná univerzita. K tomu smeruje aj široká 
aktívna účasť vysokoškolských učiteľov a vedec-
kých pracovníkov jednotlivých fakúlt v riešiteľských 
tímoch rôznych vedeckých, výskumných a ume-
leckých grantových projektov. 

V kontexte nižšie uvedených konkrétnych granto-
vých projektov, na ktorých sa vysokoškolskí učite-
lia jednotlivých fakúlt v súčasnosti zúčastňujú, ale-
bo ich už aj úspešne ukončili, treba mať na zreteli 
i ďalšie vedecké, výskumné a umelecko-tvorivé 
činnosti uskutočňované na fakultách, pri ktorých je 

účasť na riešení grantových úloh jedným z hodno-
tiacich kritérií na posúdenie kvality vedeckého 
profilu univerzity. 

Grantová úspešnosť univerzity je nevyhnutnou 
podmienkou rozvoja vedy, výskumu a umenia na 
vysokej škole, ako aj podmienkou získania opráv-
nenia jednotlivých fakúlt na uskutočňovanie dokto-
randského štúdia a oprávnenia uskutočňovať habi-
litačné a vymenúvacie konania za profesora. Gran-
tová úspešnosť pracovníkov jednotlivých fakúlt 
v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi vzrástla nie-
koľkonásobne. Súčasne finančné krytie poskyt-
nutých zahraničných aj domácich grantových úloh 
je v koncepcii rozvoja univerzity veľmi významným 
doplnkovým zdrojom financovania univerzity. 

Trvalou úlohou zostáva kvalitný výber doktorandov 
v dennej aj externej forme štúdia. Vedenie univer-
zity tak ako v roku 2006, aj naďalej bude stimulo-
vať vedecký rast mladých vedeckých pracovníkov 
zapojených do doktorandského štúdia osobitnými, 
a to aj novými, doteraz neštandardnými právnymi 
formami.  

 

3.2 ZABEZPEČENIE VEDY, VÝSKUMU 
A UMELECKEJ TVORBY 

Univerzita, jej fakulty a katedry v uplynulom roku 
svoje zámery a ciele v oblasti vedeckej, výskumnej 
a umeleckej činnosti realizovali vo významnej mie-
re prostredníctvom grantov, ktorými získala univer-
zita finančné prostriedky z externých zdrojov a tak-
tiež prostredníctvom fakultných grantov. 

Prehľad o počte získaných grantov podáva tabuľka 
č. 6 .  
Tak ako v minulých rokoch aj v r. 2006 najväčší 
počet predstavujú  granty základného výskumu, 
ktoré univerzite  pridelilo Vedeckou grantovou 
agentúrou MŠ SR a SAV VEGA. Z údajov v tejto 
tabuľke  vidíme, že druhé najpočetnejšie sú granty 
pridelené  prostredníctvom  Kultúrnej a edukačnej 
grantovej agentúry (KEGA). Vyššie počty grantov 
boli získané  i na základe zmluvy  a z mimofakult-
ných domácich a zahraničných zdrojov (nie od MŠ 
SR).   
V počte grantov i v objeme pridelených prostried-
kov pretrvávajú rozdiely medzi fakultami.  
Tak ako v roku 2005 aj v roku 2006 v obidvoch 
týchto ukazovateľoch dosahuje najvyššie hodnoty 
Pedagogická fakulta.  

V počte grantov je na druhom mieste Filozofická 
fakulta a v objeme pridelených prostriedkov Fa-
kulta zdravotníctva a sociálnej práce, ktoré tiež 
výrazne prevyšujú zostávajúce tri fakulty. 
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Prehľad počtu získaných grantov a zdrojov financovania v roku 2006 
Tabuľka č. 6 

F A K U L T A 
           ZDROJE 

FF PdF FZaSP TF PF 

SPOLU 
TU 

VEGA 11 9 3 4 11 38 
KEGA 9 13  1  23 
APVV   1  1 2 
Iné MŠ SR  4 2  1 7 
Na základe zmluvy 8 8    16 
Iné mimofakultné domáce   2   2 
Iné mimofakultné zahraničné  1 6 3 1 11 
Fakultné 8 17 1  3 29 
S p o l u  36 52 15 8 17 128 
 
Tabuľka č. 7 a graf č. 3 nás prehľadne informujú o  
vývoji a celkovom počte pridelených grantov univer-
zite a jej jednotlivým fakultám v  r. 2006 v porovnaní 
s rokom 2005. 
Celkový počet grantov pridelených univerzite bol 
v týchto rokoch približne rovnaký.  
 

Okrem Právnickej fakulty všetkým ostatným fakultám 
bolo v roku 2006  pridelených viac grantov ako v roku 
2005. Treba však zdôrazniť, že v roku 2005 získala 
Právnická fakulta  veľmi vysoký počet grantov, ktoré 
sa riešili i v roku 2006. Preto možno celkovo pozi-
tívne hodnotiť trend v počte získaných grantov v roku 
2006. 

 

Prehľad počtu riešených grantov v porovnaní s rokom 2005 
Tabuľka č. 7   

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

S p o l u 
TU 

2005 27 49 12 4 38 130 

2006 36 52 15 8 17 128 

Prehľad objemu pridelených grantov a zdrojov financovania v roku 2006 
Tabuľka č. 8  

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

SPOLU 
TU 

VEGA 1039 976 380 769 2899 6063 
KEGA 914 2265  279  3458 
APVV   254  245 499 
Iné MŠ SR  5370 1665  100 7135 
Na základe zmluvy 238 2016    2254 
Iné mimofakultné domáce   63   63 
Iné mimofakultné zahraničné  50 1939 187 150 2326 
Fakultné 150 320 63  188 721 

S p o l u  2341 10997 4364 1235 3582 22519 
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Tabuľky č. 8 a č. 9 a graf č. 4  podávajú prehľad 
o pozitívnom vývoji vo finančnom objeme pridele-
ných grantov v roku 2006.  

Celkový objem finančných prostriedkov pridelených 
na granty sa zvýšil z 16751-tisíc Sk v roku 2005 na  
22519-tisíc Sk v r. 2006, čo je nárast až o 34,4%.  

 

Prehľad objemu finančných prostriedkov pridelených grantov v porovnaní s rokom 2005 
Tabuľka č. 9                                                                                                                                                (v tis. Sk)                                 

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

S p o l u 
TU 

2005 1643 8163 4598 708 1639 16751 
2006 2341 10997 4364 1235 3582 22519 
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Tabuľka č. 10 podáva prehľad o počte grantov VEGA 
pridelených univerzite a jej jednotlivým fakultám za 
posledných 5 rokov (2001 – 2005) a o finančných 
prostriedkoch pridelených na bežné výdavky a na 
kapitálové výdavky. 
 

Graf č. 5  podáva prehľad o celkovom objeme finanč-
ných prostriedkoch pridelených na granty VEGA (na 
bežné výdavky a na kapitálové výdavky) v rokoch 
2001 – 2005. Do popredia vystupuje vysoký objem 
prostriedkov, ktoré získala Právnická fakulta.  

 

Počet pridelených grantov a finančných prostriedkov agentúrou VEGA  
v rokoch 2001 – 2006 

    Tabuľka č. 10 
                                                   
 

 FF PdF FZaSP TF PF Spolu 

2002 5 3 3 0 5 16 
2003 6 5 2 0 4 17 
2004 10 6 1 1 5 23 
2005 8 6 1 1 8 24 

Počet 

2006 11 9 3 4 11 38 
2002 187 58 153 0 172 570 
2003 369 84 73 0 58 584 
2004 691 257 82 350 340 1720 
2005 712 277 112 319 1034 2454 

Bežné 
výdavky 

2006 799 777 380 769 1833 4558 
2002 27 0 42 0 200 269 
2003 40 0 0 0 66 106 
2004 89 0 0 0 87 176 
2005 80 0 0 0 358 438 

Kapitálové 
výdavky 

2006 240 199 0 0 1066 1505 
2002 214 58 195 0 372 839 
2003 409 84 73 0 124 690 
2004 780 257 82 350 427 1896 
2005 792 277 112 319 1392 2892 

Výdavky 
spolu 

2006 1039 976 380 769 2899 6063 
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3.3 VÝSLEDKY A VÝSTUPY VEDECKEJ, 

VÝSKUMNEJ A UMELECKEJ ČIN-
NOSTI 

3.3.1 Najvýznamnejšie výsledky  univerzity 
v oblasti VVaUČ podľa fakúlt  

Filozofická fakulta  

Publikačná činnosť:  
- Vydanie vedeckej  monografie v zahraničí: doc. 
PhDr. L. TIMUĽÁKA, PhD.: Základy vedenia psy-
choterapeutického rozhovoru. Praha: Portál, 2006, 
184 s.  
- Vydanie vedeckej monografie prof. W. JOBSTA v 
Klagenfurte: Der römische Tempelbezirk auf dem 
Pfaffenberg/Carnuntum, Ausgrabungen – Funde – 
Forschung. Klagenfurt, 2006, 111 s.   

V domácich vydavateľstvách vyšlo v roku 2006 
niekoľko vedeckých monografií:  

- prof. PhDr. J. MATULNÍK, CSc. v spolupráci so 
svojimi kolegami z katedry sociológie vydal 
v univerzitnom vydavateľstve Typi Universitatis 
Tyrnaviensis monografiu: Analýza sociálnych 
a zdravotných dôsledkov zmien demografického 
správania na Slovensku. Bratislava, 2006, 405 s.  
- Vydanie práce doc. PhDr. Z. RUSINOVEJ, CSc.: 
Autopoesis. SNG, Bratislava 2006. 214 s.    
- Vydanie monografie prof. ThDr. H. HREHOVEJ: 
Rozvážnosť a voľba podľa sv. Tomáša Akvin-
ského. Trnava, 2006, 224 s. 
- Vydanie monografie prof. J. LETZ, PhD.: Kres-
ťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy. Per-
sonalistické metafyziky, Typi Universitatis Tyrna-
viensis, Bratislava, 2006, 351 s. 
- vydanie 4 monografií na Katedre histórie, 
z ktorých významnejšie sú monografia Mgr. M. 

MAREKA, PhD.: Cudzie etniká na stredovekom 
Slovensku. Martin, Matica slovenská, 2006, 500 s.   
a PhDr. V. RÁBIKA, PhD.: Nemecké osídlenie na 
území východného Slovenska v stredoveku. (Ša-
rišská župa a slovenské časti žúp Abovskej, Zem-
plínskej a Užskej). Bratislava, SNM – Múzeum 
kultúry Karpatských Nemcov, 2006. 422 s.  
 
Výskumné projekty medzirezortného a medziná-
rodného charakteru: 

- Projekt: Troja-Projekt, Universität Tübingen 
(SRN). Riešiteľ za fakultu:  Mgr. Pavol Hnila 

- Projekt: Der Tempelbezirk des Jupiter Optimus 
Maximus auf dem Pfaffenberg Carnuntum. Riadi  
prof. Dr. Werner Jobst 

- Projekt s názvom: Das Palastmosaik von Kon-
stantinopel. Vedúci projektu: prof. Dr. Werner 
Jobst 

- V projekte s názvom: Mosaikenforschung in Ep-
hesos je prof. Dr. Werner Jobst spoluriešiteľom, 
rovnako ako v projekte Corpus der antiken Mo-
saiken der Türkei  

Úspešné ukončenie projektov VEGA: 

SEDLÁK, V., vedúci projektu: Národnosti Sloven-
ska v minulosti. Ostatní riešitelia: prof. PhDr. Ri-
chard Marsina, DrSc., doc. PhDr. Marta Dobrotko-
vá, CSc., PhDr. Vladimír Rábik, PhD., Mgr. Miloš 
Marek, PhD. Doba riešenia projektu: 2004 –  2006 
Ev. číslo projektu: 1/1217/04 

NOVOTNÁ, M., vedúca projektu: Spoločnosť 
a hospodárstvo doby bronzovej na Slovensku II. 
Kovovýroba. Počet členov riešiteľského tímu: 4. 
Doba riešenia: 2004 – 2006. Ev. číslo projektu: 
1/1219/04 Výsledky – súhrn: Spracovanie nálezov 
kovovej industrie z doby bronzovej na Slovensku 
a ich interpretácia v rámci kultúrnohistorického 
vývoja v Karpatskej kotline. 
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TIMUĽÁK, L., vedúci: Dôležité momenty v procese 
psychoterapie. Doba riešenia: 2004 – 2006. Ev. 
číslo projektu: 1/1387/04. 
 
Úspešné ukončenie projektov KEGA  

HAMADA, M.: Umenie a architektúra Slovenska 
v historických a kultúrnych súvislostiach. Doba 
riešenia: 2005 – 2007.Ev. číslo projektu: 3/3199/06  

KATUNINEC, M.: Kresťanské robotnícke a odbo-
rové hnutie na Slovensku. Doba riešenia: 2005 – 
2006.  Ev. číslo projektu: 3/3197/05 

ŠKOVIERA, D.: Trnavské a univerzitné tlače 17. 
a 18. storočia – učebnice a promočné vydania. 
Doba riešenia: 2005 – 2006.  Ev. číslo projektu: 
3/3274/05 
LETZ, J.: Novotomistická filozofia 20. storočia a jej 
perspektívy. Doba riešenia: 2006. Ev.  číslo pro-
jektu: 3/4169/06.  
HREHOVÁ, H.: Cnosť rozvážnosti a voľba podľa 
sv. Tomáša Akvinského/Prudentia et electio se-
cundum Sanctum Thomam Aquinatem. Doba rie-
šenia: 2006. Ev. číslo projektu: 3/4168/06. 

Niektorým katedrám sa podarilo získať finančné 
prostriedky z mimofakultných zdrojov, akými boli 
dotácia mesta Trnavy a Slovenskej sporiteľne, z 
ktorých sa podarilo zorganizovať  jednu študent-
skú konferenciu, jeden workshop, vydať jednu 
publikáciu a jeden zborník. 
 
Významné odborné podujatia 

- seminár „Spoločnosť ako systém závislostí“ so 7 
prednáškami v rámci sekcie sociologickej teórie 
Slovenskej  sociologickej  spoločnosti  pri  SAV,  
1. december 2006. 
-Zorganizovanie výcviku „Montessori – pedagogika 
a Montessori – liečebná pedagogika pre deti od 3 
rokov" a prednášková činnosť, január 2006 – júl 
2007. 
- Konferencia absolventov, doktorandov a študen-
tov, Trnava, 16.11.2006. 
- Zorganizovanie konferencie  Slovensko a Svätá 
stolica, 5. – 7. september 2006; Organizátor: SHS 
– Sekcia pre cirkevné dejiny, Slovenský historický 
ústav v Ríme – pracovisko Trnavskej univerzity 
v Trnave, Katedra histórie Filozofickej fakulty, His-
torický ústav SAV 
- Zorganizovanie konferencie: „Ľudská sloboda – 
hodnoty – cnosti – vzťahy“, Trnava, 20.10.2006. 
- Dvojsemestrálny  Kurz  pastorálnej  psychológie, 
február 2006 
- Medzinárodná konferencia pod názvom: „Re-
forma systému zdravotníckej starostlivosti v ČR“, 
apríl 2006 

Iné významné výsledky  

- prof. Dr. Phil E. Hrabovec prednášala ako hosťu-
júca profesorka v zahraničí na Katolíckej univerzite 
v Leuvene a na Univerzite vo Viedni (Institut fűr 
Osteuropäische Geschichte der Universität Wien). 
Ako členka Pápežského výboru pre historické 

vedy sa pravidelne zúčastňovala na jeho zasad-
nutiach.  
- Aktívna účasť členov Katedry klasických jazykov 
na XIII. Medzinárodnom vedeckom kongrese Va-
rieta gentium – communis latinitas  6.– 13. 8. 2006 
v Budapešti, Maďarsko  
- Mgr. Ingrid Štibraná bola autorkou kapitoly Die 
blaue Damen. Konvikt für adelige Mädchen beim 
Orden Notre Dame in Bratislava und Porträts Ab-
solventinen aus zweiten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts vo vedeckej monografie vydanej v zahranič-
nom vydavateľstve Martin Maindenbauer Verlag-
buchhandlung v Mníchove.  

Pedagogická fakulta  

Publikačná činnosť 

Publikovanie vedeckej monografie v zahraničnom 
vydavateľstve:  
JABLONSKÝ, T.: Cooperative Learning in School 
Education – terminological, methodological, histo-
rical, contentual and empirical dimensions. Kra-
kow:  FALL, 2006. 114s.  
BESKID, V. Kapitola vo vedeckej monografii: The 
Situation of Visual Culture in Post-War Slovakia. In 
East Art Map (Contemporary Art and Eastern Eu-
rope) London: Afterall; The MIT Press, 2006, s. 
307 – 318.  
Vydanie knižných prác PhDr. Palenčárovej: Učíme 
slovenčinu komunikačne a zážitkovo a Aktivní 
naslouchání při vyučování. Rozvíjení komunikač-
ních dovedností na 1. stupni ZŠ (spolu s K. Šebes-
tom). 
Vydanie štúdie doc. Bílika v zahraničnom recen-
zovanom zborníku v SRN vo forme úvodnej štúdie 
monotematického zborníka. 
 
Získanie dvoch projektov z Európskych sociálnych 
fondov  
• Kurikulárna transformácia vzdelávania na 8-roč-

ných gymnáziách, JPD BA 3-2005/3-004, kód 
projektu 13120120217(doc. RNDr. Pavol Híc, 
CSc., manažér projektu)   

• Kurikulárna transformácia vzdelávania na 8-roč-
ných gymnáziách, SOP ĽZ 2005/3-133, kód pro-
jektu 11230100422 (doc. RNDr. Pavol Híc, CSc., 
manažér projektu) 

Pracovníci strediska celoživotného vzdelávania sa 
zapojili aj do projektu Kurikulárnej transformácie 
stredných škôl, ktorý je gestorovaný ŠPÚ podpo-
rený ESF. 

Významné odborné podujatia 

- Medzinárodný seminár doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov pod názvom „Inovačné 
trendy v prírodovednom vzdelávaní“, 28.-30.11.06 

Baláž, B. (zahraničná samostatná výstava) Blažej 
Baláž/TREPTOMACHIA. Sk. Brno: Galerie Ka-
binet, 5. 4. – 12. 5. 2006, Česká republika     
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Rónaiová, V. (medzinárodná výstava)  V. Mezi-
národní Bienále kresby, Plzeň 5.10.– 12.11.2006, 
Česká republika. 
Balážová, M. (medzinárodná výstava)  Spřízněni 
/Allied.... Praha : Národní galerie,  Veltržní palác,  
18.8. – 19.11.2006, Česká republika.  
Moravčík, M. (medzinárodná výstava) How to do 
things? – In the middle of (no) where…, Berlín: 
Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, 2.9. – 8.10. 
2006, Nemecko.                      
Beskid, V., Kurátor medzinárodnej výstavy:  Frem-
dkoerper. Berlin: Kustlerhaus Bhetanien Berlín, 
Nemecko, august – september 2006. 

Iné významné výsledky 

- Prezentácia výsledkov onomastického výskumu 
v podobe pozvaných referátov Dr. Hladkého a štu-
denta 5. ročníka A. Závodného na konferencii na 
Ukrajine. 
- Vysoké štátne ocenenie prof. Júliusa Krempa-
ského, DrSc. – Rád Ľudovíta Štúra II. triedy. 
Zavedenie novej metódy „integrovaného e-lear-
ningu“ do výučby. 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 

Významné odborné podujatia 

- Medzinárodná konferencia Problémy sluchu 
a reči. Levoča, 19. a 20. mája 2006, 

- Medzinárodná konferencia Systém komplexní 
podpory a péče pro rodiny s dětmi se zrakovým 
postižením, 24.11.2006, Zdravotně sociální fa-
kulta Jihočeské univerzity České Budějovice 

- Medzinárodná konferencia Ochrana života, VII.,  
Žakovce, september 2006 

- Medzinárodná konferencia Domáce násilie I. – 
Žena ako obeť domáceho násilia.  

Iné významné výsledky 

- opakovane dosiahnuté 1. miesto v hodnotení 
verejných vysokých škôl v SR nezávislou aka-
demickou a rankingovou agentúrou ARRA aj v r. 
2006, ktoré potvrdzuje vedúcu pozíciu fakulty 
v skupine fakúlt so spoločenskovedným zame-
raním v SR vo všetkých hodnotených paramet-
roch (študenti, učitelia, VVČ, doktorandi a pod). 

- vybudovanie nového klinického pracoviska fa-
kulty v Burundi v spolupráci s Vysokou školou 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 
v Bratislave 

- v spolupráci s Fakultnou nemocnicou v Trnave 
vybudovanie nových výučbových priestorov 
v rámci nového pavilónu chirurgických disciplín, 
pre potreby výučby študentov  

Teologická fakulta 

Publikačná činnosť 

- ZIEMIANSKI, S.: Śpiewam i gram Bogu, zesz. 7, 
Kraków. Wydawnictvo WAM. 2006, s. 255;  

¯ DUBOVSKÝ, P.: Hezekiah and the Assyrian 
Spies: Reconstruction of the Neo-Assyrian Intel-

ligence Services and its Significance for 2 Kings 
18. – 19. Roma: PIB, 2006, XVIII, s. 308 s. 

¯ Získanie zahraničného grantu od nadácie A. S. 
Onassisa  na prípravu vydania  Grécko-sloven-
ského slovníka 

Významné odborné podujatia 

- Centrum spirituality Východ – západ Michala 
Lacka v Košiciach usporiadalo v dňoch 1.– 2. 
decembra 2006 medzinárodnú vedeckú konfe-
renciu Viera, krása a umenie. 

- Centrum spirituality Východ – západ M. Lacka 
v Košiciach sa spolu so Slavistickým ústavom 
Jána Stanislava SAV a s Pontificio Istituto Orien-
tale Roma podieľalo na organizovaní vedeckej 
konferencie: Výskum cyrilských a latinských pa-
miatok v byzantsko-slovanskom obradovom pro-
stredí na Slovensku v dňoch 30.6. – 1. 7. v Koši-
ciach. 

- Centrum spirituality Východ – západ Michala 
Lacka v Košiciach ďalej usporiadalo v dňoch 12. 
– 13. mája 2006 medzinárodnú vedeckú konfe-
renciu Tvorba noriem partikulárneho práva vo 
východných katolíckych cirkvách sui iuris. 

Právnická  fakulta 

Významné odborné podujatia 

- Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov, 
17. marec 2006.  

- Medzinárodný vedecký seminár „Dokazovanie 
v trestnom konaní“, 13. december 2006.  

- Vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou 
„Liberalizácia pracovného práva – možnosti 
a obmedzenia“, 11. december 2006.  

- Medzinárodná vedecká konferencia „Vzťahy 
a interakcia vnútroštátneho a medzinárodného 
práva z hľadiska krajín Vyšehradskej štvorky po 
ich vstupe do Európskej únie“, 23. – 24.11 2006.  

Projekty na medzinárodnej úrovni: 

¯ Medzinárodný projekt „Termination of Employ-
ment Reltionships: The Letal situation in Slova-
kia (Skončenie pracovného pomeru: Právna si-
tuácia na Slovensku)“, koordinátor/zadávateľ 
projektu European Commission, Brussel, Bel-
gicko, 12/2005 – 2006, projekt finančne nepod-
porovaný,  

¯ Medzinárodný projekt  „Studies on the imple-
mentation of Labour“, koodinátor/zadávateľ pro-
jektu Human European Consultancy Utrecht, 
Holandsko, 10/2005 – 07/2006 

¯ Medzinárodný projekt – Supervízia pri kontrole 
právnych analýz kompatibility pracovného práva 
SR s právom EÚ, koordinátor/zadávateľ projektu 
European Commission, Brussel, Belgicko, 2005 
– 2006, projekt finančne nepodporovaný 

¯ Bröstl, Alexander a kol. – Člen riešiteľského 
kolektívu medzinárodného švédsko-poľsko-ukra-
jinského vedeckého projektu Švédskej aka-
démie, Štokholm od októbra 2005 „Legislation 
Theory and Alternatives to Legal Regulation“ 
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(„Teória legislatívy a alternatívy právnej regulá-
cie“), vedúci projektu: prof. Dr. Hakan Hydén – 
Právnická fakulta Univerzity Lund, Švédsko, pro-
jekt finančne nepodporovaný 

- Medzinárodný projekt Millennium Challenges of 
Law and Development realizovaný v rámci prog-
ramu ACUNS - Academic Coucil of the United 
Nations, koordinátor projektu ACUNS Wilfid Lau-
rier University, Wterloo, Ontario, Canada, obdo-
bie participácie na riešení projektu september 
2005 – október 2008, 3-ročný pracovný pobyt v 
rámci vedeckovýskumného projektu na základe 
výberového konania a odporúčania ACUNS a 
ASIL (American Society of International Law), 
projekt finančne nepodporovaný 

- Medzinárodný projekt „Relations and Interaction 
of the National Law and the International Law 
from the aspect ofthe Visegrad Countires after 
their entry to the European Union“, zodpovedný 

riešiteľ projektu, december 2005 – 2006, grant fi-
nančne podporený 150 000,- Sk v roku 2006 

- Všeobecné princípy práva sociálneho zabezpe-
čenia, projekt finančne nepodporovaný, vedúci 
projektu prof. Dr. Ulrich Becker, LL.M. (EHI) – 
prof. Dr. Danny Pieters – General Principles of 
Social Security Law 

Ďalšie významné výsledky  

Jurčová, Monika (Katedra občianskeho a obchod-
ného práva) – členka Advisory Team on Gratuito-
us Contract a členka Advisory Team on Mandate 
Contract v rámci Study Group for European Civil 
Code (ECC),  
Macková, Darina (Katedra medzinárodného práva 
a európskeho práva) – členka Centra pre štúdium 
spoločenských zmien (Centre for Comparative 
Study & Change) – interdisciplinárne profesionálne 
združenie akademikov z oblasti spoločenských 
vied, Univerzity of Hull, Veľká Británia,  

3.3.2 Publikačná a umelecká činnosť                                                                                 Tabuľka č. 11 

Knižné publikácie TU FF PdF FZaSP TF PF 

Vedecké  monografie v zahraničných vydavateľstvách  9 6 1   2   

                                   – v domácich vydavateľstvách 30,93 11,25 8,18 5,5 4 2 
Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané 
v zahraničných vydavateľstvách   1 1         

                                   – v domácich  4,3 1 3,3       

Vysokoškolské učebnice v zahraničných vydavateľstvách  1   1       

                               – v domácich vydavateľstvách  11,5 1 0,9 4   5,6 

Odborné knižné práce v zahraničných vydavateľstvách  2 2         

                               – v domácich vydavateľstvách  10 1 2     7 

Autorské katalógy  0           

Učebnice pre  základné a stredné školy  7,33   7 0,33     

Skriptá a učebné texty  21,24 1 6,74 9,5   4 

Kapitoly vo vedeckých a umeleckých monografiách   2,33 1,33 1       

                               – v domácich vydavateľstvách  15,2 1 8,2 3 1 2 

Kapitoly vo vedeckých a umeleckých monografiách  0           

                               – v domácich vydavateľstvách 0           

Kapitoly v odborných knihách    0           

                               – v domácich vydavateľstvách  5,25         5,25 

Kapitoly vo vysokoškol. učebniciach  v zahr. vydavateľstvách 0           

                               – v domácich vydavateľstvách  7,3   0,3     7 

Kapitoly v učebniciach a  učebných textoch  9 8 1       

Katalóg ku výstave  1 1         

Odborné preklady publikácií – knižné  4,5   1   3,5   

Preprinty vedeckých prác vydané v zahr. vydavateľstvách  0           

                                – v domácich  1 1         

Správy z vyriešených vedeckovýskumných úloh  5 5         

Iné  8,5 0,5 8       

Dizertačné a habilitačné práce  15 11   3 1   

Dizertačné a habilitačné práce  1     1     

Prehľadové práce – knižné  0           

Výskumné štúdie a priebežné správy  9,5   8,5 1     

Redakčné a zostavovateľské práce  43 17 13 3 5,5 4,5 
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Vedecké a umelecké práce publikované v recenzovaných 
 vedeckých a umeleckých časopisoch      

TU FF PdF FZaSP TF PF 

Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej 
 monografie vydané v zahraničí 6 5   1     

                                 – v domácich vydavateľstvách  13 9     4   

karentované časopisy – zahraničné  16,52 2 5,55 7,97 1   

                                 – domáce 7 3 2     2 

nekarentované časopisy – zahraničné  104,38 5 18,7 68,68 6 6 

                                 – domáce  200,46 30 32,8 89,16 9 39,5 
abstrakty pozvaných príspevkov  
                                 – zo zahraničných konferencií   2,32     2,32     

                                 – z domácich konferencií  23,75     23,75     

abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií   49,61 10 12,61 26   1 

                                 – z domácich konferencií  52,65 6 39 6,34   1,31 
 Umelecké práce a preklady 
                                  – v zahr. karentovaných časopisoch  0           

                                  – v domácich  0           
 Umelecké práce a preklady 
                                  – v zahr. nekarentovaných časopisoch 0           

                                  – v domácich  0           
 
 
       

Odborné práce TU FF PdF FZaSP TF PF 

publikované v zahraničných karentovaných časopisoch  3 2 1       

v domácich karentovaných časopisoch 6,5 1   1   4,5 

recenzie v časopisoch a zborníkoch ) 72,5 30 22,5 4 9 7 

preklady publikácií  (1/5 až 1 AH) 3   3       

                                (1 až 3 AH) 3 2 1       
Heslá v odb. term. slovníkoch a encyklopédiách 
                                   – vydaných v zahr. vydavateľstvách 1 1         

                                   – v domácich vydavateľstvách   48 46       2 

Štandardy, normy                                 0           

Legislatívne dokumenty                                 0           

Práce zverejnené na internete                               82 2 71 4 5   

Rôzne iné dokumenty                                105 11 52 15 20 7 

  
 

  
 
           

Odborné práce publikované v časopisoch a zborníkoch TU FF PdF FZaSP TF PF 

v zahraničných nekarentovaných časopisoch  35,23 2 14   2 17,23 

                                          – v domácich  171,96 62,66 43,8 10 9,5 46 

v zahraničných recenzovaných zborníkoch 6     6     

                                          – v domácich   9 2 1 3   3 

v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch                                          1     1     

                                          – v domácich                                        38 1 13 20 3 1 

abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí                                                                      1     1     

                                          – z domácich                                                         0           
 Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch 
 a zborníkoch                                                          16 1 13   1 1 
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Vedecké a umelecké práce vo vedeckých zborníkoch 
a monografiách 

TU FF PdF FZaSP TF PF 

v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch,  
monografiách  30 5 8 12 3 2 

            – v domácich  72 15 14 26 1 16 
v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, 
 monografiách    1,33   3     

            – v domácich  16 10   4   2 
stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác 
            –  v zahraničných  karentovaných časopisoch  1         1 

            – v domácich  3         3 
publikované pozvané príspevky  
            –  na zahraničných vedeckých konferenciách 27 1 12 4   10 

            – na domácich  78,5 7 6 18   47,5 
 publikované príspevky 
            –  na zahraničných vedeckých konferenciách                  47,41 9 27,41 8 1 2 
            – na domácich 156,11 61 61,11 20 12 2 
Umelecké práce a preklady v zborníkoch, knižných 
 publikáciách – v zahraničných vydavateľstvách                                     21   21       

                      – v domácich     2 2         

       

Výstavy, festivaly, koncerty a pod. TU FF PdF FZaSP TF PF 

samostatné  v zahraničí 2   1   1   

samostatné – doma 7   5   2   

kolektívne medzinárodné v zahraničí 22   22       

kolektívne celoštátne 22   22       

kolektívne regionálne 2 1 1       

zavedenie diela do verejných zbierok – zahraničných 0           

zavedenie diela do verejných zbierok – domácich 0           

Hudobné diela vydané v zahr. vyd.  0           

                                  – v domácich   0           

 
Prezentácia na vedeckých (umeleckých)  sympó-
ziách, kongresoch a pod.  

TU FF PdF FZaSP TF PF 

Podujatia domáce so zahr. účasťou – pozvaný referát 181 2 42 24 17 96 

                                                    – prihlásený referát 133,2 56 56,2 21     

                                                    – poster 5 2 3       

Podujatia zahraničné – pozvaný referát 98,25 9 18,25 28 11 32 

                                   – prihlásený referát 71,25 14 39,25 18     

Postery zo zahraničných konferencií  33,9 5 3 25,9     

                                   – z domácich konferencií  4,17     4,17     

 
Citácie, umelecké kritiky a iné ohlasy na vedeckú 
(umeleckú) prácu  

TU FF PdF FZaSP TF PF 

Citácie v  zahraničných publikáciách. registrované v cit. ind. 
Web of Science  254,17 16 22,17 216     
Citácie v  domácich publikáciách registrované 
 v cit. ind. Web of Science) 2 2         

Citácie v  zahraničných publ. neregistrované v cit. ind. 254,27 75 54,27 67   58 

Citácie v  domácich publ. neregistrované v cit. ind 831,28 126 249,28 118 2 336 

Recenzie v zahraničných publikáciách  30 4 14     12 

Recenzie v domácich publikáciách  43 14 12 1   16 

Umelecké kritiky  zahraničné 6   6       

Umelecké kritiky  domáce  2   2       
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Organizácia vedeckých a umeleckých podujatí  
a účasť na práci grémií 

TU FF PdF FZaSP TF PF 

Organizovanie a vedecká garancia podujatia  
                                                – medzinárodného 38 3 3 18 10 4 
                                                – domáceho 30 4 10 9 6 1 
Členstvo v medzinárodných výboroch, komisiách, 
radách  a umeleckých porotách 67 27 4 3 5 28 
Členstvo v celoštátnych odborných a vedeckých výboroch, 
komisiách, radách  156 11 33 27 11 76 
Členstvo vo vedeckých grémiách a redakčných 
radách časopisov                  – zahraničných 59 25 4 7 8 15 
                                              – domácich                                                                      210 60 40 17 37 56 

 

Vynálezy a udelené ceny TU FF PdF FZaSP TF PF 

Vynálezy 0           

Autorské osvedčenia, patenty, objavy (AGJ) 0           

Priznané patenty v zahraničí 0           

Priznané patenty doma 0           

Ceny a uznania priznané na medzinárodnej úrovni 3   2     1 

Ceny a uznania priznané na republikovej úrovni 6   2     4 

       
Realizácia výsledkov vedeckej, technickej,   
umeleckej činnosti a výskumu v praxi 

TU FF PdF FZaSP TF PF 

Realizované metodiky 0,5   0,5       

Realizované technológie a projekty 1   1       

Realizované autorské osvedčenia 0           

Predaj licencií, autorských práv 16   16       

Predaj know-how 0           

Realizácia  archit. a  umeleckého diela verejnou objednávkou 6   6       

Legislatívna a normotvorná činnosť 13         16 
Realizované dizajnérske a umelecko-úžitkové projekty  
ako prototyp, resp. realizované verejne  6   6       

 

Tvorivá prezentácia diela alebo projektu TU FF PdF FZaSP TF PF 

Autorská (sólistická) – v zahraničí 1 1         

Autorská (sólistická) – doma 7 7         

Spoluautorská (súborová) 1 1         

Umelecké kurzy, tvorivé dielne (workshopy) v zahraničí  0           

Umelecké kurzy, tvorivé dielne (workshopy) - domáce  11 1 10       

3.4 VEDECKÝ A UMELECKÝ KVALIFIKAČNÝ RAST 

Tabuľky č. 12 a č. 13  podávajú prehľad o kvantitatívnych ukazovateľoch kvalifikačného rastu pracovníkov univerzity 
a o počtoch študentov doktorandského štúdia. 
 
Tabuľka č. 12    Zmena kvalifikácie za hodnotený rok dosiahnutá na univerzite alebo mimo nej 

P o č e t Dosiahnutý vyšší kvalifikačný 
stupeň TU FF PdF FZaSP TF PF 

ThLic. 2    2  

PhD., CSc., ThDr. 29 5 6 11 4 3 

Doc. 10  1 9   

Prof. 6  2 4   
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Tabuľka č. 13 

Počet študentov doktorandského štúdia TU FF PdF FZaSP TF PF 

Interné doktorandské štúdium (celkový počet k 1.10.2006) 132 34 21 42 19 16 

Novo prijatí interní doktorandi k 1. 10. 2006                           33 5 7 17 3 1 

Absolventi dizertačných skúšok 39 10 6 13 5 5 

Absolventi dizertačných skúšok v plánovanom štvrťroku 5     5 

Počet obhajob interných doktorandov 20 8  9 3  

Počet obhajob interných doktorandov v plánovanom roku 13   13   

Externé doktorandské štúdium (celkový počet k 1. 10.2006) 498 91 34 271 23 80 

Novo prijatí externí doktorandi k 1. 10. 2006                           96 16 16 47 5 12 

Absolventi dizertačných skúšok 44 6  30  8 

Absolventi dizertačných skúšok v plánovanom štvrťroku 10  2   8 

Počet obhajob externých doktorandov 30 4  27  3 

Počet obhajob externých doktorandov v plánovanom roku 38   35  3 
 
 

Z uvedených výsledkov vyplýva, že univerzita do-
siahla v roku 2006 vo vedeckovýskumnej a ume-
leckej činnosti viaceré pozoruhodné výsledky. 
Pozitívny trend sa prejavil vo zvýšení celkového 
objemu finančných prostriedkov na granty. Priaz-
nivý je i údaj o celkovom počte grantov pridele-
ných univerzite. V porovnaní s rokom 2005 sa 
výrazne zvýšil i počet vydaných vedeckých i ume-
leckých monografií v domácich aj v zahraničných 
vydavateľstvách. V roku 2005 bolo spolu vydaných 
v domácich vydavateľstvách 22 vedeckých a ume-
leckých monografií (autorských katalógov) a v roku 
2006 bol už tento počet 35,23, t.j. nárast o 60 %. 
V zahraničných vydavateľstvách bolo vydaných 
v roku 2005 6,5 monografií a v roku 2006 bolo 
vydaných 10. Výrazne sa zvýšil počet vystúpení 
pracovníkov univerzity na vedeckých (umeleckých) 
podujatiach s medzinárodnou účasťou, na ktorých 
predniesli pozvané referáty. V roku 2005 to bolo 
119 pozvaných referátov a v roku 2006 už 181, t.j. 
zvýšenie o 52 %. Výrazne sa zvýšil  i počet člán-
kov domácich nekarentovaných vedeckých časopi-
soch. V roku 2005 ich bolo uverejnených 128,5 
a v roku 2006 171,96, t.j. nárast o tretinu (33,8 %). 

Na druhej strane nepriaznivo pôsobí skutočnosť, 
že sa v porovnaní s rokom 2005 znížil počet člán-
kov uverejnených v karentovaných zahraničných 
časopisoch aj domácich časopisoch z 18 na 9,5. 
 

3.5 VÝSLEDKY HODNOTENÍ ÚROVNE 
UNIVERZITY V OBLASTI VEDY, VÝ-
SKUMU A UMENIA 

Vedecká rada v zmysle § 12 ods. 1, písm. b) zá-
kona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov, hodnotila úroveň Trnavskej univer-
zity v Trnave v oblasti vedy, techniky a umenia. 

K hodnoteniu úrovne univerzity v oblasti vedy, 
techniky a umenia prijala vedecká rada nasle-
dujúce uznesenie: 
Uznesenie č. 2-VR TU/2007: Vedecká rada uni-
verzity schvaľuje hodnotenie úrovne Trnavskej 
univerzity v Trnave v oblasti vedy, techniky 
a umenia a konštatuje, že je na požadovanej 
úrovni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23

4 ĽUDSKÉ  ZDROJE 

4.1 ZAMESTNANCI  

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov  v rokoch 2004, 2005 a 2006 
Tabuľka č. 14 

Platení z dotácie Platení z iných 
zdrojov 

SPOLU  

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 
Vysokoškolskí učitelia spolu 259 268 277 8 14 13 267 282 290 
- z toho: profesor 48 47 44  2 2 48 49 46 
               docent 55 64 73 1 2 1 56 68 74 
Vysokoškolskí učitelia  
s titulom PhD. 47 77 89 2 5 6 49 85 95 

Ostatní vysokoškolskí učitelia  109 78 71 5 5 4 114 80 75 
Odborní zamestnanci: 42 40 38 1 1 1 43 41 39 
z toho pre oblasť IT 11 10 10   1 11 10 11 
Administratívni  
zamestnanci spolu  105 94 99 2 4 4 107 102 103 

z toho: na rektoráte 42 33 38  1 0 42 35 38 
            na dekanátoch 63 61 61 2 3 4 65 67 65 
Výskumní a umeleckí 
 zamestnanci             25 25 35    25 25 35 

Prevádzkoví zamestnanci 44 44 49 1 1 1 45 46 50 
Zamestnanci osobitne 
 financovaní: 2 2 2   2 2 2 2 

Inštitút kresťanskej kultúry 1 1 1    1 1 1 
Centrum spirituality 1 1 1    1 1 1 
Študentská jedáleň    5 11 11 5 11 11 
SPOLU: 471 471 500 17 26 30 494 505 530 
 

                        Pomer vysokoškolských učiteľov  k počtu nepedagogických zamestnancov 
             Tabuľka č. 15  

           Rok 2004 2005 2006 

Vysokoškolskí učitelia spolu 269 283 291 

Nepedagogickí zamestnanci 195 190 195 

Pomer: učit./nepedag. zam. 1,38 1,49 1,49 

Vysokoškolskí učitelia – uvádzaní bez kategórie vedeckovýskumných zamestnancov 
Nepedagogickí zamestnanci – uvádzaní bez počtu zamestnancov v študentskej jedálni 
 
 

Pomer študentov na 1 vysokoškolského učiteľa a pomer študentov  
na 1 zamestnanca univerzity  

    Tabuľka č. 16 

R o k 2004 2005 2006 

Počet študentov:  4061 5485 6746 

Vysokoškolskí učitelia 269 283 291 

Pomer: študenti/vysokoškolskí učitelia 15,1 19,4 23,18 

Spolu zamestnanci Trnavskej univerzity 494 505 530 

Pomer: študenti/zamestnanci 8,22 10,9 12,73 
 

Počet študentov je uvádzaný v priemernom prepočítanom počte k 31. 10. v príslušnom roku. 
Vysokoškolskí učitelia sú uvádzaní v priemernom prepočítanom počte za príslušný rok. 
Zamestnanci univerzity sú uvádzaní v priemernom prepočítanom počte spolu aj so zamestnancami zaradenými na 
vedeckovýskumnú činnosť a v študentskej jedálni. 
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5 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 
A ZAHRANIČNÉ VZŤAHY  

Oblasti, v ktorých sa zahraničné aktivity univerzity 
v roku 2006 rozvíjali, sú nasledujúce: 
 

5.1 BILATERÁLNE A MULTILATERÁLNE 
VZŤAHY 

 NA CELOUNIVERZITNEJ ÚROVNI 
 
V predchádzajúcom roku univerzita uzatvorila tri 
dohody o medzinárodnej spolupráci s univerzitami: 

- Libera Univerzita Mária Ss. Assunta, Taliansko 
- Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
- Szent István Egyetem, Budapešť 

 
V súčasnosti má univerzita uzatvorené dohody 
o vedeckej, pedagogickej a kultúrnej spolupráci so 
14 univerzitami: 

� Univerzita Sveučilište v Záhrebe, Chorvátsko 
� Univerzita Josipa Jurija Strossmayera Osijek 
� Univerzita Palackého v Olomouci, ČR 
� Univerzita Karlova v Prahe, ČR 
� Rzesowska  Univerzita v Rzeszowe, Poľsko 
� Univerzita Kardinala Štefana Wyszinskiego vo 

Varšave, Poľsko 
� Katolicki uniwersitet Lubelski, Poľsko 
� Uniwersytet Lodž, Poľsko 
� Pázmány Péter Katolikus Egyetem Budapešť, 

Maďarsko 
� Katholische Universität, SRN 
� Ludwig-Maximiliam-Universität, Nemecko 
� University of Scranton Pennsylvania, USA 
� Libera Universitá Mária Ss. Assunta, Taliansko 
� Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
 
Cieľom týchto dohôd o spolupráci je rozvoj peda-
gogických, vedeckých a kultúrnych vzťahov zmluv-
ných strán. Tieto dohody o spolupráci sa týkajú 
najmä výmeny informácií o akademických aktivi-
tách, výmeny skúseností a poznatkov, výmeny vý-
učbových materiálov, výmeny vedeckých a peda-
gogických pracovníkov, podpory vzájomnej spolu-
práce na výskumných projektoch, spoločného or-
ganizovania seminárov, konferencií a mnohých 
ďalších, ktoré sa vzťahujú na spomenuté oblasti.  
 
NA ÚROVNI FAKÚLT  

Filozofická fakulta  

V rámci programu „Study abroad“ fakulta rozvíjala 
spoluprácu s Covenant College (USA, štát Geor-
gia).  

V rámci programu Socrates/Erasmus má fakulta 
uzatvorené tieto bilaterálne dohody o študentských 
a učiteľských mobilitách: 

- Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích,  
- Katholische Universität Eichstät, Ingolstadt, Ne-

mecko 
- Libera Universitá Mária Ss. Assunta, Roma, Ta-

liansko 
- Universitá degli studi di Teramo, Teramo, Talian-

sko 
- Universitet i Bergen, Bergen, Nórsko 
- Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w 

Warszawie, Poľsko 
- Opole University in Opole, Poľsko 
- Wyzsza Szkola Filozoficzno-Pedagogiczna Igna-

tianum Krakow, Poľsko 
- Universidad  de Salamanca, Španielsko 
- Umea Univesitet, Švédsko 
- Selçuk Universitesi Konya, Turecko 
- Uludağ Universitesi Bursa, Turecko 
 

V roku 2006 sa rozvíjala spolupráca Filozofickej 
fakulty aj s nasledujúcimi univerzitami: 

- Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedra psycho-
terapii i psychologii zdrowia, Lublin, Poľsko 

- Pázmány Péter Catholic University of Piliscaba, 
Maďarsko 

- Süddeutsches Logotherapeutisches Institut, Fűr-
stenfeldbruck, Nemecko 

- Essen Institut, Essen, Nemecko 
- Universität Wien, Psychologisches Institut, Wien, 

Rakúsko 
- Institut für V. E. Frankl, Wien, Rakúsko 
- John Paul II. Institute, Washington D.C., USA 
- Franciscan University of Stubenville, USA 
- Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 

Brno, Ústav klasických studií FF, ČR 
- Vysoká škola evropských a regionálních studií, 
České Budějovice, ČR 

- CMTF UP, Katedra klasické filologie FF Univer-
zity Palackého Olomouc, ČR 

- Ústav pro klasická studia AV ČR, Praha, ČR 
- University of Toledo, Španielsko 
- Trinity College, Dublin, Írsko 

Pedagogická fakulta  

Multilaterálne vzťahy sa uskutočnili hlavne účasťou 
Pedagogickej fakulty na riešení medzinárodných 
projektov, do ktorých boli zapojení riešitelia z via-
cerých krajín. 
Bilaterálne vzťahy sa rozvíjali v rámci platných 
bilaterálnych dohôd programu Socrates/Erasmus, 
a to s KaHo v Belgicku, Univerzitou v Lisabone 
v Španielsku a v Poľsku – Wyzsza Szkola Filozo-
ficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM v Krakove, s 
Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem a s Karlovou univerzitou v Prahe, Univerzi-
tou v Osnanbrucku, ako aj dohôd o spolupráci 
s Karlovou Univerzitou v Prahe a Univerzitou 
v Lodži v Poľsku. 
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Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce  

- Zdravotně-sociální fakulta Jihočeské university 
České Budějovice – prednáškové pobyty na 
partnerskej univerzite 

- Zdravotně-sociálni fakulta Ostravské university – 
prednáškové pobyty najmä z predmetov v dokto-
randskom štúdiu 

- University of Scranton, USA, Affiliated Faculty – 
spoločné medzinárodné konferencie 

- Universita degli studi magna Grecia di Cantazaro 
(Socrates) – spoločný výskum  

 
Teologická fakulta 

Teologická fakulta má podpísané tieto dohody 
o spolupráci:  

- Zmluva o spolupráci s Teologickou fakultou 
Opolskej univerzity v Opole/Poľsko, podpísaná 
28. 4. 2004,  

- Dohoda o spolupráci s  Cyrilometodějskou teolo-
gickou fakultou Univerzity Palackého v Olomo-
uci, Česká republika, podpísaná 2. 3. 2004,  

- Dohoda o spolupráci s Pápežskou  teologickou 
fakultou, sekciou sv. Andreja Bobolu – Bobola-
num vo Varšave,  

- Dohoda o spolupráci s Vysokou školou filozo-
ficko-pedagogickou – Ignatianum v Krakove,  

- Dohoda o spolupráci s Jihočeskou univerzitou, 
České Budějovice,  

- Dohoda o spolupráci s Katholieke Univeresiteit 
Leuven, Belgicko. 

 

Právnická fakulta 

Právnická fakulta má podpísanú spoluprácu 
s Právnickou fakultou Univerzity v Záhrebe – Chor-
vátsko, Právnickou fakultou Univerzity Karl-Fran-
zes v Grazi – Rakúsko, Právnickou fakultou Masa-
rykovej univerzity v Brne a Právnickou fakultou 
Univerzity v Rzeszove, Poľská republika. 

Spolupráca je zameraná na všetky oblasti práva 
a rozvíja sa najmä vo vzájomnej účasti na vedec-
kých konferenciách, sympóziách a kolokviách, 
výmenných pobytoch učiteľov a študentov fakúlt. 

V rámci programu SOKRATES má Právnická fa-
kulta podpísané zmluvy s nasledovnými univerzi-
tami: 
Aristotele University of Thessaloniki, Thessaloniki, 
Universitá degli studi di Salerno, Fisciano, Univer-
sitá degli studi del Sannio, Benevento, Universitá 
degli studi di Teramo, Teramo, Uniwersytet Rzes-
zowski, Rzeszow, Rejtana, Universitat de les Illes 
Balears, Španielsko. 

5.2 MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY 

Počet podpísaných bilaterálnych dohôd s partner-
skými univerzitami v rámci programu Socra-
tes/Erasmus sa rozšíril z 25 platných v predchá-
dzajúcom roku na 30. Okrem počtu sa rozšírila aj 
škála krajín, a to o Veľkú Britániu. 
V súčasnosti má  univerzita v rámci spomínaného 
programu uzatvorené bilaterálne dohody o štu-
dentských a učiteľských mobilitách s nasledujúcimi 
univerzitami: 

1. Fh-campus Wien, Rakúsko 
2. Katholieke Universiteit Leuven, Belgicko 
3. Universita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 

nad Labem, ČR 
4. Ostravská univerzita v Ostravě, ČR 
5. Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích  
6. University of London, Veľká Británia 
7. Katholische Universität Eichstätt, Nemecko 
8. University of Southern Denmark, Dánsko 
9. Heinrich-Heine University of Duesseldorf, Ne-

mecko 
10. Universität Osnanbrück, Nemecko 
11. University of Debrecen, Maďarsko 
12. Eőtvős Lórand Egyetem, Maďarsko 
13. Aristotle University of Thessaloniku, Grécko 
14. Universitá degli Stud ide Palermo, Taliansko 
15. Libera Universitá Mária Ss. Assunta, Taliansko 
16. Universita´ degli Studi Magna Greacia di Ca-

tanzaro, Taliansko 
17. Universita´ degli Studi di Salermo, Taliansko 
18. Universita´ degli Studi del Sannio, Taliansko 
19. Universita´ degli Studi di Teramo, Taliansko 
20. University of Bergen, Nórsko 
21. Umea University, Švédsko 
22. University of Opole in Opole, Poľsko 
23. Uniwersytet Rzeszowski, Poľsko 
24. Wyzsza Szkola Filozoficzo - Pedagogiczna, 

Ignatianum, Poľsko 
25. Universidade de Lisboa, Portugalsko 
26. Universidad de Salamanca, Španielsko 
27. Universitat de les Illes Balears, Malarka, Špa-

nielsko 
28. Universidad de Sevilla, Španielsko 
29. Selcuk University, Turecko 
30. Uludag Universitesi, Turecko 

Táto spolupráca sa týkala najmä študentských 
a učiteľských mobilít. Mobility programu Socra-
tes/Erasmus sa realizovali na základe Charty Eu-
rópskej Univerzity, platnej do roku 2007. 
 
Letné brigády v Spolkovej republike Nemecko 

Na základe úspešnej spolupráce s Ústredím práce, 
sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, poskytla  uni-
verzita v akademickom roku 2005/2006 možnosť 
ôsmim študentom zúčastniť sa na pracovných bri-
gádach počas letných prázdnin v Spolkovej repub-
like Nemecko. S vybranými študentmi po podaní 
žiadostí ďalej spolupracovalo Ústredie práce, so-
ciálnych vecí a rodiny.  
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Medzi ďalšie medzinárodné projekty, ktoré sa rie-
šili na fakultách patria: 
 
� Neue Forschungen zur antiken Kunst und Kultur 

der benachbarten Gebiete Europas: Österreich 
und Slowakei. Projekt bol riešený za podpory 
SAIA, n.o. – Akcia Rakúsko-Slovensko – Filozo-
fická fakulta 

� Percepcia a postoje k študentom so zdravotným 
postihnutím na vysokých školách v Slovenskej 
republike. Projekt bol riešený v spolupráci 
s University of Scranton, USA – Filozofická fa-
kulta 

� Výskum religiozity na Slovensku. Projekt bol 
riešený v spolupráci s SRN – Filozofická fakulta 

� Intensive Programme Project: Socrates/Eras-
mus, 2004 – 2007  
Názov: Coping with inclusion in Primary Schools 
Projekt riešený v rámci programu Socrates/ 
Erasmus – Intensive Programm projekt.  
Riešiteľ projektu: Katedra pedagogiky a psy-
chológie a Katedra chémie Pedagogickej fakulty 
Zahraniční partneri projektu: 
KaHo Sint-Lieven (koordinátor), Belgicko 
Universidad de Cádiz, Španielsko 
Hogeschool Rotterdam, Holandsko 
Instituto Politecnico do Porto, Španielsko 

� Projekt integrovaného vyučovania prírodoved-
ných predmetov „La main á la pâte“(voľný pre-
klad „Vyhrňme si rukávy“) sa realizuje na zá-
klade Dohody o francúzsko-slovenskej spolu-
práci pri vyučovaní prírodovedných predmetov 
na základných školách.   
Zmluvní partneri: PSA Peugeot Citroën, Fran-
cúzske ministerstvo školstva, Akadémia vied     
Francúzskeho inštitútu, MŠ SR, SAV, ŠPU, Pe-
dagogická fakulta Trnavskej univerzity (Katedra 
chémie: RNDr. Jarmila Kirchmayerová, PhD., 
Katedra predškolskej a elementárnej pedago-
giky: PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.), mesto 
Trnava.  

� Projekt Európskeho sociálneho fondu Kuriku-
lárna transformácia vzdelávania na 8-ročných 
gymnáziách (jednotný programový dokument pre 
Bratislavský kraj)  
Katedra matematiky a informatiky Pedagogickej 
fakulty 
Doba riešenia: 2006 – 2008 

� Projekt Európskeho sociálneho fondu Kuriku-
lárna transformácia vzdelávania na 8-ročných 
gymnáziách (sektorový operačný program Ľud-
ské zdroje – pre Trnavský kraj) 
Katedra matematiky a informatiky Pedagogickej 
fakulty 
Doba riešenia: 2006 – 2008 

� Zahraničný grant EQUAL: Názov projektu: Vý-
skum a tvorba indikátorov rodovej rovnosti po-
nuky a dopytu na trhu práce v regióne Pezinok – 
Modra 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 

� EOKTC 2006 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 

� V rámci bilaterálnych zmlúv sa univerzity Fh- 
Campus Wiena a University of Debrecen ako 
partneri spolu s Fakultou zdravotníctva a sociál-
nej práce v Trnave podieľajú na realizovaní pro-
jektu zameraného na vytvorenie európskeho 
dvojročného magisterského programu: Manaž-
ment v sociálnej práci. Je to projekt v programe 
Socrates s pracovným názvom SOWOSEC. – 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 

� V rámci intenzívneho programu v odbore so-
ciálna práca – Streetwork – si v období troch ro-
kov študenti porovnávajú svoje vedomosti s kole-
gami zo šiestich európskych partnerských uni-
verzít. V roku 2006 sa intenzívny program konal 
vo Viedni  na tému: Trafficking in Women – Fa-
kulta zdravotníctva a sociálnej práce 

 

5.3 MOBILITY ŠTUDENTOV  

Stratégiou mobility študentov na univerzite je sna-
ha o každoročné zvyšovanie ich počtu. 
V rámci programu Socrates/Erasmus sa vzhľadom 
na celkovú výšku prideleného Socrates/Erasmus 
grantu realizovalo v akademickom roku 2005/2006 
osemnásť vycestovaní študentov, a to: 
- 2 študenti z Pedagogickej fakulty (Poľsko, Bel-

gicko) 
- 6 študentov z Právnickej fakulty (Grécko, Špa-

nielsko, Taliansko) 
- 6 študentov z Filozofickej fakulty (Nemecko, 

Turecko, Taliansko, Poľsko) 
- 4 študenti z Fakulty zdravotníctva a sociálnej 

práce (Nemecko, Dánsko, ČR) 

V akademickom roku 2005/2006 pre študentské 
mobility získala univerzita od Národnej kancelárie 
Socrates/Erasmus grant vo výške 24 595 € a od 
MŠ SR na dofinancovanie mobility študentov 
352 240 Sk. Pridelený grant bol rovnomerne roz-
delený medzi všetkých nominovaných a riadne 
vybratých študentov, ktorí sa zúčastnili na výmen-
nom pobyte, a to na základe ich dĺžky pobytu na 
prijímajúcej univerzite. 

V rámci programu Socrates/Erasmus začali v roku 
2006 študovať na našej univerzite dvaja študenti 
z Turecka. 

Pedagogická fakulta prijala 2 zahraničné študentky 
z partnerskej univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem.  

V roku 2006 vydal rektor univerzity smernicu „O 
uznávaní štúdia“, ktorá by mala prispieť k rozvoju 
kvalitného vzdelávania a odbornej prípravy a mala 
by uľahčiť mobilitu študentov medzi krajinami. 
Uznanie časti štúdia v zahraničí v rámci Európy 
uľahčuje Európsky systém na prenos a akumuláciu 
kreditov (ECTS – European Credit Transfer Sys-
tem). 
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V rámci programu CEEPUS v akademickom roku 
2006/2007 sa študentka Filozofickej fakulty – štu-
dijného odboru Dejiny umenia a kultúry zúčastnila 
na zahraničnom študijnom pobyte na Karlovej uni-
verzite v Prahe. 
V rámci podmienok programu Dom zahraničných 
vzťahov MŠ SR v akademickom roku 2006/2007 
sa študentka Filozofickej fakulty – študijného od-
boru Dejiny umenia a kultúry zúčastnila na zahra-
ničnom študijnom pobyte na Jagelovskej univerzite 
v Krakove. 
V rámci ponúk Slovenskej informačnej agentúry 
(SAIA) alebo iných programov sa uskutočnili 3 
študentské mobility z Filozofickej fakulty – Katedry 
psychológie, a to do Číny, Talianska a Írska. 

V marci 2006 sa 6 študentov Pedagogickej fakulty 
zúčastnilo na dvojtýždňovej študijnej a odbornej 
stáži na riešení medzinárodného projektu Intensive 
Program Coping with inclusion in primary school – 
Integrate school practise and european experience 
v spolupráci so študentmi z Holandska, Portu-
galska a Španielska. 
V septembri 2006 sa 1 doktorandka zúčastnila na 
stretnutí riešiteľov medzinárodného projektu Eras-
mus Intensive Programm Coping with inclusion in 
primary school v Institut Polytechniko Porto 
v Portugalsku. 

Od februára 2006 sa realizoval študijno-výskumný 
pobyt doktoranda z Právnickej fakulty na Inštitúte 
Maxa Plancka pre duševné vlastníctvo, súťažné 
a daňové právo v Mníchove, SRN.  

Na odporúčanie MZV SR sa dvaja študenti Práv-
nickej fakulty zúčastnili na stáži na Zastupiteľskom 
úrade vo Washingtone a na Zastupiteľskom úrade 
v Berlíne. 

V období máj – júl 2006 sa externý študent Práv-
nickej fakulty zúčastnil na trojmesačnej stáži v 
Kancelárii poslanca Európskeho parlamentu Petra 
Šťastného v Bruseli. 

V rámci programu Minerva (SAIA) sa doktorandka 
Právnickej fakulty zúčastnila na študijnom pobyte v 
Izraeli. 

V rámci zmluvy o medzinárodnej spolupráci s Uni-
verzitou v Záhrebe sa v roku 2006 dvaja študenti 
zúčastnili na výmennom študijnom programe.  

5.4 MOBILITY UČITEĽOV  

Pre učiteľské mobility univerzita získala v akade-
mickom roku 2005/2006 od Národnej kancelárie 
programu Socrates/Erasmus grant vo výške 1 458 
€. Všetky fakulty univerzity boli požiadané o nomi-
náciu svojich učiteľov. Z plánovaného počtu 5 uči-
teľských mobilít sa podarilo uskutočniť všetky, 
avšak nastali zmeny vo fakultách, keďže Filozo-
fická fakulta nenominovala svojho pedagóga. Fa-
kulta zdravotníctva a sociálnej práce  preto no-
minovala v rámci prideleného grantu dvoch peda-

gógov, ktorí boli dofinancovaní z fakultných zdro-
jov. 

V konečnom dôsledku sa uskutočnili učiteľské 
mobility do týchto krajín: 

- 2 pedagógovia z Fakulty zdravotníctva a sociál-
nej práce  (Maďarsko) 

- 1 pedagóg z Pedagogickej fakulty (ČR) 

- 1 pedagóg z Právnickej fakulty (Poľsko) 

- 1 pedagóg z Teologickej fakulty (Poľsko) 

Prednášková činnosť pedagógov Filozofickej fa-
kulty na zahraničných univerzitách: 
- 1 pedagóg – marec 2006 – Katolícka univerzita 

v Leuvene, Belgicko, Prednáška a seminár pod 
názvom „The Holy See and the Succession Sta-
tes in the aftermath of the First World War 

- 1 pedagóg – január – september 2006 Katolícka 
univerzita v Leuvene, Belgicko, Prednášky 
a semináre pod názvom „The Holy See and the 
Succession States in the aftermath of the First 
World War 

- 1 pedagóg - Prednášky a semináre (štyri hodiny 
týždenne v zimnom aj v letnom semestri) na 
Univerzite vo Viedni (Institut für Osteuropäische 
Geschichte der Universität Wien) – pracovný 
úväzok ukončený v septembri 2006 

- 1 pedagóg – 3. – 4. júna 2006, Propstei Wisli-
kofen, Švajčiarsko, XXVIII. sympózium Zahra-
ničného ústredia slovenských katolíckych inte-
lektuálov, Prednáška pod názvom: „Slovensko a 
Svätá stolica v dejinách“ 

- 1 pedagóg – 15. – 17. decembra 2006, Paríž, 
Francúzsko, Výbor Európskej sociologickej aso-
ciácie  – „Eurpean Perspectives for Sociology“, 
Uplatnenie sociologických programov v FP7 
o výučbových programoch a ďalších otázkach. 

- 1 pedagóg – 25. – 29. 8. 2006, SAV Zasadnutie 
medzinárodného diskusného fóra Komisie NATO 
v spolupráci s CCADD (transatlantické partner-
stvo), Prednáška na tému „Peace as benefice in 
theological – philosophical tradition“ 

- 1 pedagóg – júl 2006, nadácia Hans Seidel Stif-
tung a Zväzy KDH v SR, Modra Harmónia, Me-
dzinárodné stretnutie zväzov Kresťansko-demo-
kratických hnutí Európy, Prednáška: 
L´educatione nella libertā  

5.5 ČLENSTVÁ V MEDZINÁRODNÝCH 
ORGANIZÁCIÁCH  

V roku 2006 bola univerzita členom týchto organi-
zácií: 
- „Academic Council of the United Nations Sys-

tem“ na Univerzite v Londýne 
- Acta Chemotherapeutica Austriaca (Wienna) 
- Akadémia pedagogických a sociálnych vied so 

sídlom v Moskve  
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- American Association for the Advancement of 
Slavic Studies 

- Antiinfect, Drugs and Chemotherspy (Munich) 
- ASJEL (ASOTIATION OF JESUIT HIGHER 

EDUCATION INSTITUTIONS IN EUROPE AND 
LEBANON) asociácia jezuitských vysokoškol-
ských vzdelávacích inštitúcií v Európe a Liba-
none  

- Association frano-canadienne d'études stratégiques 
- Association Internationale pour I´Étude de la 

Mosaique Antique 
- Bibliografická komisia RCRF  
- Canadian Association of Slavists 
- Canadian Institute of International Affairs 
- Canadian Institute of Strategic Studies 
- Canadian Political Science Association 
- Collegium Carolinum (Mníchov, Nemecko) 
- Commission internationale pour l`Historie des 

Villes (Commisssion for the History of Towns), 
Rome – Paris 

- Členstvo v dolnorakúskych historických mestách 
- Danube rector´s conference (DRC) 
- EAL – Európska asociácia legislatívy so sídlom 

v Berlíne 
- EORTC: European Organization for Treatment 

and Research of Cancor 
- Europa Orientalis. Vedecká edícia inštitútu Insti-

tut für Osteuropäische Geschichte der Univer-
sität Wien 

- European Academy 
- European Society of Biomodulation and chemot-

herapy – prezident (Munich) 
- European Society of Chemotherapy (London) – 

council member 
- Európska akadémia pre vedu a výskum, Sal-

zburg 
- Európska komisia na autorské právo a práva 

súvisiace s autorským právom v Bruseli 
- Chemotherapy (Basel) 
- Institut für den Donauraum und Mitteleuropa 

(Viedeň, Rakúsko) 
- Institut québécois des Hautes études internatio- 

nales 
- International Association for the Psychology of 

Religion (IAPR) 
- International Institute of Strategic Studies (En-

gland)  
- International Society of Infectious Diseases 

(Boston) 
- J. Management (Tbilisi) 
- Journal of Health Management and Public He-

alth (Scranton, USA) 
- Journal of Chemotherapy (Firenze) 
- Komisia pre Corpus antických mozaík v Malej 

Ázii 
- Komisia pre štúdium doby medenej a bronzovej 

(PBF) pri Unesco 
- KONTAKT, (České Budějovice) 
- Medzinárodná asociácia právnických fakúlt 

(ILFA) so sídlom vo Washingtone 

- Medzinárodné centrum Union Académique Internatio-
nale pod UNESCO 

- Medzinárodné združenie na podporu vzdeláva-
nia EDUKACIO, Univerza MARIBOR-Pedagoška 
fakulteta, Maribo Koroškaces 

- Minerva (filozofický časopis) PdF Jihočeská uni-
verzita, ČR 

- Monumenta Germanie historica (Deutsches Insti-
tut für Erforschung des Mittelalters), München, 
Deutschland  

- Národní  výbor  ICOM (Česká republika) 
- Nemecký archeologický ústav (DAI) 
- Organizácia L´association des Amis de Maurice 

Baumont 
- Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut 

(Viedeň, Rakúsko) 
- Pontificica commissio de Bonis culturalibus ec-

clesiae 
- Pontificio Comitato di Scienze Storiche (Vatikán) 
- Rada pre archeologický výskum spolkových kra-

jín Rakúska 
- Rakúska akadémia vied a vedeckých rád 
- Rakúsky archeologický ústavu ÖAW 
- Redakčná rada časopisu Pedagogika, Praha  
- Rei Cretariae Romanae Fautores (RCRF) 
- Slovak Studies Association (U.S.A.) 
- Slovenská akadémia, Asociácia pre medziná-

rodnú spoluprácu (SAAIC) 
- Slovenská komisia CIHEC 
- Slovensko-rumunská komisia historikov 
- Société canadienne de science politique 
- Societé Napoléonienne internationale, Montreal, 

Canada (international Napoleonic Society) 
- Society for Psychotherapy Research (SPR) 
- Spoločnosť priateľov Carnunta 
- Študijná skupina pre Európsky občiansky zákon-

ník v Bruseli 
- UNIDROIT (Medzinárodný ústav súkromného 

práva) so sídlom v Ženeve 
- VEREINIGUNG FÜR KATHOLISCHE SOZIA-

LETHIK IN MITTELEUROPA – združenie pre ka-
tolícku sociálnu etiku v strednej Európe. 

- Zborník Carnuntum Jahrbuch 

Právnická fakulta, ako jediná právnická fakulta 
v Slovenskej republike, je členom Európskej aso-
ciácie právnických fakúlt so sídlom v Leuvene, 
ktorá združuje 157 európskych právnických fakúlt, 
a členom Medzinárodnej asociácie právnických 
fakúlt IALS so sídlom vo Washingtone.   

5.6  VYCESTOVANIA ZAMESTNANCOV DO   
ZAHRANIČIA A PRIJATIA ZAHRANIČ-
NÝCH HOSTÍ 

V roku 2006 sa uskutočnilo 18 zahraničných pra-
covných ciest členov vedenia a zamestnancov 
rektorátu univerzity (v celkovom počte 30), a to do: 
Maďarska, Rakúska, ČR, Nemecka, Chorvátska 
a Francúzska. Cieľom zahraničných pracovných 
ciest bolo nadviazanie spolupráce s partnerskými 
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univerzitami, návšteva rôznych konferencií, me-
dzinárodných podujatí a pracovných stretnutí. 

Počas roka 2006 bola na úrovni rektora univerzity 
prijatá zahraničná návšteva z partnerskej univer-
zity Petra Pázmányho v Budapešti. Cieľom prijatia 
návštevy bolo prehĺbenie vzájomnej spolupráce 
medzi oboma univerzitami. 

V roku 2006 sa uskutočnilo 17 zahraničných pra-
covných ciest do Talianska – Ríma, v rámci „Slo-
venského historického ústavu v Ríme“, ktorých 
cieľom bol výskum vo Vatikánskych tajných archí-
voch. 

Počas roka 2006 pracovníci Ústavu dejín Trnav-
skej univerzity uskutočnili 9 zahraničných pracov-
ných ciest, a to do Maďarska, Talianska a ČR. 
Cieľom týchto ciest bolo získanie literatúry pre 
univerzitnú knižnicu, nadviazanie spolupráce s Ús-
tavom dejín Karlovej univerzity v Prahe a výskum 
a excerpcia archívnych dokumentov k dejinám Tr-
navskej univerzity v Archivum Romanum Societatis 
Jesu. 

Pedagógovia Filozofickej fakulty sa zúčastnili na 
65 zahraničných pracovných cestách do týchto 
krajín: Belgicko, Česká republika, Francúzsko, 
Grécko, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, 
Rakúsko, Švajčiarsko, Taliansko a Turecko. 

Účelom zahraničných pracovných ciest bolo štú-
dium literatúry v knižniciach, návšteva knižníc a 
galérií, účasť na pracovných rokovaniach o spo-
lupráci, účasť v komisiách na štátnych skúškach 
a obhajobách, účasť na workshopoch a konferen-
ciách, plnenie pracovných úloh v súvislosti 
s grantmi VEGA a KEGA. 

Na Filozofickej fakulte sa v roku 2006 uskutočnilo 
7 prijatí zahraničných hostí. 

Pedagogická fakulta  v roku 2006 uskutočnila 74 
zahraničných ciest, a to hlavne do krajín ČR, 
Egypt, Francúzsko, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko. 

Zahraničné cesty súviseli hlavne s vedecko-vý-
skumnou a umeleckou činnosťou pracovníkov – 
aktívna účasť na konferenciách, seminároch, vý-
stavách a pod., resp. s účasťou na zasadnutí re-
dakčných rád časopisov. Niektoré súviseli s reali-
záciou exkurzií stanovených študijným plánom. 
Financovanie zahraničných pracovných ciest bolo 
v rozhodujúcej miere z grantov získaných na rieše-
nie vedeckovýskumných a umeleckých projektov a 
 z mimorozpočtových prostriedkov fakulty. 

Prijatie zahraničných hostí na Pedagogickej fakulte 
súviselo s riešením medzinárodných projektov 
a prednáškovou činnosťou. Fakulta prijala v roku 
2006 päť zahraničných hostí. 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce v roku 
2006 uskutočnila 199 zahraničných pracovných 
ciest, a to predovšetkým do krajín, ako sú Keňa, 
Kambodža, ČR, Veľká Británia, Jordánsko, Čína, 
Taliansko, USA, Francúzsko, Maďarsko a Portu-

galsko. Na fakultnej úrovni prijala 9 zahraničných 
hostí, a to najmä z ČR a USA. 
Teologická fakulta v roku 2006 realizovala 9 za-
hraničných pracovných ciest, ktorých hlavným 
účelom bola účasť na medzinárodných vedeckých 
konferenciách a nadviazanie spolupráce so zahra-
ničnými univerzitami. 
V roku 2006 vycestovalo do zahraničia 72 učiteľov 
Právnickej fakulty (ČR, Belgicko, Írsko, Nemecko, 
Rakúsko, Maďarsko, Holandsko, Švajčiarsko, Ta-
liansko). 
Právnickú fakultu navštívili 3 zahraniční hostia: 
Na úrovni fakúlt sa uskutočnilo spolu 419 ciest 
a prijalo sa 24 zahraničných hostí. 

5.7 ORGANIZÁCIA PODUJATÍ 

V mesiaci novembri univerzita zorganizovala 
„Športový deň“ pre študentov, pedagógov a za-
mestnancov univerzity, ktorým pokračovala vo 
vytvorenej tradícii univerzitného športového podu-
jatia. 

5.8 MEDZINÁRODNÉ OCENENIA 

- prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD., MPH – meno-
vanie za člena Katedry zdravotníckej admi-
nistratívy a ľudských zdrojov Panuskovej fakulty 
profesionálnych štúdii Scrantonskou univerzitou 
v USA 

- prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc. – udelenie  
čestného titulu  Dr. h. c. Jihočeskou Univerzitou 
v Českých Budějoviciach 

- prof. MVDr. Alexander Sabó, DrSc. – udelenie  
Zlatej pamätnej medaily za rozvoj Jihočeskou 
Univerzitou v Českých Budějoviciach 

5.9 INÁ ČINNOSŤ 

Viacerí pracovníci Katedry pedagogiky výtvarného 
umenia Pedagogickej fakulty prezentovali výsledky 
umeleckej činnosti na samostatných a kolektívnych 
výstavách v zahraničí, a to v krajinách: ČR a Ne-
mecko. 

Právnická fakulta v roku 2006 pokračovala vo vy-
dávaní medzinárodného časopisu ORBIS IURIS 
ROMANI. 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce pokračuje 
v zdravotno-sociálnych projektoch v rozvojovom 
svete: Keňa, Sudán, Kambodža, zameraných na 
priamu zdravotnícku a sociálnu pomoc – kliniky, 
nemocnice, ambulancie a na sociálnu a zdravotnú 
pomoc v teréne – antimalnutričný program v slu-
moch, testovanie tehotných žien na HIV, a na to 
nadväzujúcich podporných psychosociálnych prog-
ramov.  
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6 SOCIÁLNE SLUŽBY 

6.1 UBYTOVANIE ŚTUDENTOV 

Trnavská univerzita má vlastný študentský domov 
vo výstavbe, preto vedenie univerzity zabezpečilo 
zmluvné ubytovanie študentov u viacerých cudzích 
ubytovateľoch. Mesačné náklady na ubytovanie 
pre študenta univerzity boli takto podstatne vyššie, 
než študentov tých vysokých škôl, ktoré vlastnia 
študentské domovy. Študenti univerzity boli v roku 
2006 ubytovaní v  ubytovacích zariadeniach týchto 
ubytovateľov: Stredné odborné učilište v Trnave, 

Stredné odborné učilište energetické v Trnave, 
Stredná poľnohospodárska škola v Trnave, Slo-
venské elektrárne, a. s., Atómové elektrárne Bohu-
nice v Jaslovských Bohuniciach, Študentský do-
mov Miloša Uhra v Trnave, Stredné odborné uči-
lište stavebné v Bratislave, Združená drevárska 
škola v Bratislave a Hotelová akadémia v Šamo-
ríne. 

V tabuľke č. 17 sú uvedení zmluvní partneri, cel-
kový počet miest, ktoré poskytujú študentom na 
ubytovanie, počet ubytovaných  a výška poplatku 
za ubytovanie na osobu a mesiac v  Sk v  roku 
2006.

Tabuľka č. 17 

Počet miest 
Názov zmluvných partnerov 

ženy muži spolu 

Suma na osobu           
a mesiac v Sk 

Výskumný ústav jadrových elektrárni, a. s. v Trnave 5 35 40  1 440,- 

Stredné odborné učilište, Lomonosovova 6, Trnava 150 0 150  1 200,- 

Študentský domov M. Uhra v Trnave pri STU v Bratislave 32 58 90 od 1 100 do 1 400,- 

Slovenské elektrárne, a.s., Atómové elektrárne Bohunice  164 64 228  1 500,- 

Stredná poľnohospodárska škola, Zavarská 9,  Trnava 45 45 90 1 500,- 

Stredné odborné učilište stavebné, Bratislava 0 18 18 2 100,- 

Združená drevárska škola, Bratislava 3 0 3 2 000,- 

Hotelová akadémia v Šamoríne 18 0 18 400,- 

Spolu miest na ubytovanie 417 220 637 x 

 
 

Tabuľka č. 18  uvádza počet žiadostí študentov o ubytovanie v roku 2006 podľa fakúlt a ročníkov. 
 
Tabuľka č. 18 

Študenti 1. ročníka Študenti 2.  až   5. ročníka  
Názov fakulty ženy muži spolu ženy muži spolu 

Filozofická fakulta 71 34 105 127 46 173 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej prá-
ce 60 7 67 79 7 86 

Pedagogická fakulty 167 27 194 106 29 135 

Právnická fakulta 102 50 152 132 73 205 

Teologická fakulta 8 5 13 13 13 26 

Spolu 408 123 531 457 168 625 

Spolu za TU 1 156 

 
V roku 2006 bolo  podaných celkom 1156 žiadostí 
študentov o ubytovanie. V  porovnaní s  rokom 2005 
je to o 115 žiadostí viac, čo predstavuje nárast o 11 
percent. Na ubytovanie mala univerzita k dispozícii 
637 miest, čo je o 109 miest viac ako v predchá-

dzajúcom roku. Univerzita z kapacitných dôvodov 
nemohla zabezpečiť ubytovanie 519 študentom, 
preto si títo študenti museli ubytovanie zabezpečo-
vať individuálne, prevažne prostredníctvom ubyto-
vania na privátoch.  
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Nasledujúci graf zachytáva vývoj  počtu žiadostí  študentov o ubytovanie a počtu  ubytovaných študentov 
za posledných päť rokov.  
     Graf č. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Treba uviesť, že v ubytovni Stredné odborné uči-
lište na žiadosť ubytovateľa možno ubytovať iba 
študentky. V ubytovni v Jaslovských Bohuniciach 
sú ubytovávaní iba študenti 1. ročníka, pretože 
študenti vyšších ročníkov kvôli ďalšiemu cestovaniu 
nemajú o toto ubytovanie záujem (v roku 2006 bolo 
z vyšších ročníkov ubytovaných 18 študentov). 
Nedostatok ubytovacích kapacít  spôsobuje, že aj 
keď je uchádzač prijatí na štúdium, ale nedostane 
ubytovanie, zvolí si nástup na štúdium na inú uni-
verzitu, ktorá mu ubytovanie zabezpečí. 
 

6.2 STRAVOVANIE ŠTUDENTOV A  
ZAMESTNANCOV 

Od svojej hĺbkovej rekonštrukcie v priebehu roku 
2004 zabezpečuje kuchyňa svoju činnosť v nových 
podmienkach. Od tohto obdobia pripravujú jej za-
mestnanci výrobu jedál prostredníctvom konvek-
tomatov, ktoré pri schopnosti zachovávania vita-
mínov, minerálnych látok, stopových prvkov 

a chuťových vlastností, umožňujú spĺňať požia-
davku ich vysokej kvality. 
Moderná technológia prípravy jedál, zvýšenie sor-
timentu ponúkaných jedál, komfortné objednáva-
nie a výdaj stravy prostredníctvom informačného 
systému KREDIT, neustále podmieňuje rast počtu 
stravníkov. Kultúra stravovania v univerzitnej je-
dálni sa však naďalej zvyšuje. V roku 2006 bol 
interiér  jedálne  vybavený novým vkusným nábyt-
kom (stoly, stoličky), čím získali stolovacie pod-
mienky vyššiu úroveň.   

V roku 2006 študentská jedáleň vyrobila spolu 
111 414 jedál rôzneho sortimentu, čo je o 874 
porcií viac ako v minulom roku. Na celkovom počte 
odobraných jedál sa študenti podieľali 65 %.  

Stravníci mali možnosť jedlo si vopred objednať, 
alebo si ho objednať na mieste, formou minútky. 
Konzumenti uprednostňovali tieto tzv. minútkové 
jedlá, čo dokumentuje aj ich 68 %-ný podiel na 
celkovom počte vyrobených jedál.  
Priemerný denný počet odobraných jedál v roku 
2006 bol 500 porcií.  

 
 

Počet vydaných porcií jedál v jednotlivých mesiacoch v porovnaní ostatných dvoch rokov 

Tabuľka  č. 19 

Rok jan. febr. marec apríl máj jún júl aug. sept. okt. nov. dec. 

2005 5624 6816 13590 14228 11907 5487 722 1051 2818 17676 17164 13457 

2006 5867 8581 17319 10767 11837 5733 765 1167 3444 18481 16030 11423 
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7 INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ 
TECHNOLÓGIE           

Centrum informačných systémov (ďalej len „CIS“) 
je samostatným pracoviskom univerzity. Zabezpe-
čuje prevádzku univerzitnej dátovej a hlasovej 
siete, prevádzku a rozvoj centrálnych informač-
ných systémov a poskytuje služby používateľom 
informačných a komunikačných technológií na 
univerzite. 

7.1 INFORMAČNÝ SYSTÉM UNIVERZITY 

AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM 

Na riadenie a evidenciu činností univerzity v oblasti 
štúdia je využívaný informačný systém, ktorý tvoria 
dva technologicky odlišné a navzájom neprepojené 
podsystémy – Študent a Uchádzač. Časť Študent, 
ktorý univerzita využíva 13 rokov, je morálne za-
staraný, nevyhovuje požiadavkám kreditovej formy 
štúdia a jeho prevádzkyschopnosť vyžaduje znač-
né úsilie používateľov a správcov systému. Na 
riadenie prijímacieho konania sa od  roku 2004 
využíva podsystém Uchádzač, ktorý má kvalitnej-
šiu systémovú štruktúru a trojvrstvovú architektúru, 
ale jeho používanie je len nevyhnutným medzi-
stupňom do nasadenia komplexného Modulárneho 
Akademického Informačného Systému (ďalej len 
„MAIS“). V roku 2006 Trnavská univerzita spolu 
s partnerskými univerzitami (Technická univerzita 
v Košiciach a Univerzita Mateja Bela v Banskej 
Bystrici) zahájila realizáciu centrálneho rozvojo-
vého projektu MAIS, ktorý bol podporený finanč-
nou dotáciou z Ministerstva školstva SR. V hlav-
nom komunikačnom uzle univerzity bola inštalo-
vaná nová hardvérová infraštruktúra na spustenie 
prevádzky MAIS. Uskutočnili sa akceptačné testy 
časti systému Uchádzač, ktorý bude spustený do 
ostrej prevádzky na riadenie prijímacieho konania 
začiatkom roka 2007. Implementácia a testovacia 
prevádzka ďalšieho strategického podsystému 
Študent je v súlade s harmonogramom projektu 
naplánovaná v druhom štvrťroku 2007.   

7.2 EKONOMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM 
(EIS) 

Rok 2006 bol tretím rokom využívania ekonomic-
kého informačného systému (ďalej len „EIS“) od 
firmy Magion, a. s. Vsetín, ktorý je efektívnym ná-
strojom riadenia finančných tokov verejnej vysokej 
školy s prepojením na systém Štátnej pokladnice. 
Využitie všetkých implementovaných modulov  EIS 
prinieslo pozitívne výsledky pri spracovaní ročnej 
uzávierky a ekonomickej časti výročnej správy 
Trnavskej univerzity za rok 2005.  V roku 2006 bol 
EIS dopracovaný o ďalšie nové funkcionality, naj-
významnejšou z nich je aplikácia skenovania všet-

kých dokumentov (zmluvy, faktúry, dodacie listy) 
a ich ukladanie na centrálne dátové úložisko. Pod-
systém Sklady bol nasadený do užívania na troch 
fakultách, čím sa zvýšila kvalita riadenia sklado-
vého hospodárstva univerzity.  

SYSTÉM NA RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

Rok 2006 bol druhým rokom prevádzky informač-
ného systému Magion Ľudské zdroje, ktorý Trnav-
ská univerzita implementovala v roku 2005 v rámci 
centrálneho rozvojového projektu spolu s troma 
partnerskými univerzitami. Systém v plnej miere 
zabezpečuje potreby univerzity v citlivej oblasti 
spravovania ľudských zdrojov a umožňuje bez-
problémové výstupy pre komunikáciu s externým 
prostredím (Ministerstvo školstva SR, Štátna pok-
ladnica, UIPŠ, daňové úrady, Sociálna poisťovňa, 
zdravotné poisťovne a pod.).  

KNIŽNIČNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM (KIS) 

V prvej polovici roka 2006 bolo ukončené výberové 
konanie na dodávateľa knižničného informačného 
systému (ďalej len „KIS“). Od akademického roka 
2006/2007 bola zahájená prevádzka KIS DAWINCI, 
ktorú formou outsourcingu zabezpečuje pre Uni-
verzitnú knižnicu Trnavskej univerzity spoločnosť 
SVOP, s.r.o. Bratislava. Nový systém poskytuje 
používateľom prístup ku knižničnému fondu pro-
stredníctvom online katalógu cez webové rozhra-
nie a podobne rieši evidenciu publikačnej činnosti. 
Aplikácia KIS a kompletný katalóg knižnice sú na 
serveri, ktorý je umiestnený v záložnej technolo-
gickej miestnosti na rektoráte univerzity. 

SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO VZDELÁVANIA 

V roku 2006 došlo k ďalšiemu rozvoju systému 
riadenia vzdelávania (Learning management sys-
tem LMS) Enterprise Knowledge Platform (ďalej 
len „EKP“) vo verzii 4.0. Zvýšila sa najmä dostup-
nosť pre študentov, keďže sa zvýšil počet prístu-
pových bodov realizovaných prostredníctvom 
technológie tenkých klientov, ale aj projektu „inter-
net na chodbách“. Stále väčší počet zamestnancov 
univerzity sa autorsky podieľalo na príprave ďal-
ších nových kurzov. 

 V akademickom roku 2005/2006 sa enormne zvý-
šil počet študentov, študujúcich prostredníctvom 
LMS, ako aj kurzov do tej miery, že v roku 2006 
bolo potrebné zvýšenie počtu  licencií o 2500 ku-
sov. Časť nových licencií bola poskytnutá Právnic-
kej fakulte na zahájenie pilotnej prevádzky EKP. 

Systém EKP je nainštalovaný na serveri fyzicky 
umiestnenom na Hornopotočnej ulici v  centrálnej 
technologickej miestnosti. Administrátorom sys-
tému je zamestnanec Strediska ďalšieho vzdelá-
vania Pedagogickej fakulty.  



 33

SYSTÉM NA RIADENIE A SPRÁVU PROJEKTOV 
(PROMAN W) 

Vedenie Trnavskej univerzity prijalo v roku 2006 
rozhodnutie obstarať informačný systém na tvorbu, 
riadenie, správu a ekonomické vyhodnocovanie 
projektov všetkého druhu. Ako najvhodnejší sys-
tém spĺňajúci uvedené požiadavky bol vybraný 
informačný systém PROMAN W od spoločnosti 
MMS Softec, s.r.o. Trnava. Rokovanie o jeho im-
plementácii bolo pozastavené pre predpokladanú 
výmenu súčasného ekonomického systému za 
rezortný informačný systém SOFIA, keďže systém 
PROMAN W potrebuje k plnej funkcionalite online 
prepojenie s ekonomickým informačným systé-
mom. 

7.3 KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM UNIVERZITY 

DÁTOVÁ SIEŤ 

Všetky prevádzkované budovy univerzity majú 
pripojenie na optickú sieť SANET. Štyri uzly dáto-
vej siete v Trnave (Rektorát, PdF, FzaSP a PrF) 
majú metropolitnou optickou sieťou prepojené 
vlastné lokálne siete LAN. Hlavný komunikačný 
uzol na Rektoráte zabezpečuje centrálne pripoje-
nie do siete Internet prostredníctvom mestského 
uzlu SANET na MtF STU v Trnave. V roku 2006 
bola v súlade s dlhodobým zámerom univerzity 
v oblasti IKT zvýšená prenosová kapacita tohto 
prepojenia na 1 Gb/s, podobne tak prenosová ka-
pacita s uzlami na PdF a PrF. Teologická fakulta 
má optické pripojenie na uzol SANET v Univerzit-
nej knižnici na Michalskej ulici v Bratislave 
s prenosovou kapacitou 100 Mb/s. Na prístup 
k centrálnym informačným systémom (EIS, Ľudské 
zdroje) využíva TF pripojenie prostredníctvom RDP 
protokolu, pripojenie k MAIS je realizované cez 
internetový prehliadač. Vo všetkých uzloch komu-
nikačnej siete univerzity sú vybudované štruktúro-
vané káblové systémy triedy 5 s aktívnymi prvkami 
100 Mb/s. V centrálnom uzle na rektoráte boli na-
hradené všetky aktívne sieťové prepínače 100 
Mb/s úrovne Layer 2 za plne menežovateľné pre-
pínače HP ProCurve s portami 1Gb/s, úrovne La-
yer 3, čím sa rádovo zvýšila priepustnosť na cen-
trálne servery univerzity. Dátová komunikácia 
v centrálnom uzle prebieha výlučne na menežo-
vateľných aktívnych sieťových prepínačoch, na 
ktorých sa vykonáva monitorovanie dátovej siete 
univerzity. V rámci akademického grantu spoloč-
nosti Sun Microsystems Inc. získala v roku 2006 
Trnavská univerzita za výhodných podmienok 6 
dvojprocerových dvojjadrových serverov SunFire 
X4100 a dve dátové polia Sun StoreEdge 5211 
s celkovou úložnou kapacitou 6 TB. Systémovú 
a prevádzkovú podporu serverov v centrálnom 
uzle univerzity zabezpečujú zamestnanci CIS. 
V centrálnej technologickej miestnosti univerzity 
bola inštalovaná nová klimatizácia s celkovým 
chladiacim výkonom 10 kW. Centrálna technolo-

gická miestnosť je zabezpečená hlásičom požiaru 
a monitorovacím systémom. Na voľný prístup štu-
dentov univerzity k sieti Internet slúži počítačová 
miestnosť univerzity s 19 pracovnými stanicami, 
ktorej prevádzkový čas je minimálne 12 hodín 
denne, 10 inštalovaných terminálov Sun Ray 
v študovni univerzitnej knižnice a 14 terminálov 
Sun Ray na chodbách univerzitných budov.  

 

HLASOVÁ SIEŤ 

Digitálny komunikačný systém Alcatel OMNI PCX 
s automatickou predvoľbou pre dva opticky prepo-
jené uzly (rektorát a FZaSP) je vybavený dvoma 
GSM bránami s paušálmi na 2500 minút mesačne 
od spoločnosti Orange, čím je zabezpečené 
úsporné volanie do sietí oboch mobilných operáto-
rov. Pripojenie telefónnej ústredne Alcatel 4200M 
na Pedagogickej fakulte do verejnej telefónnej 
siete bolo realizované prostredníctvom alternatív-
neho operátora (eTel). Obe úpravy v hlasovej sieti 
výrazne prispeli k úspore výdavkov univerzity za 
telekomunikačné služby v roku 2006.  

Kvôli opatreniu Telekomunikačného úradu SR bola 
realizovaná zmena frekvenčného pásma mikrovln-
ných zariadení na rektoráte a na Pedagogickej 
fakulte z 10 GHz na 13 GHz. Obe rádiové zariade-
nia v konfigurácii bod-bod slúžia na hlasové pre-
pojenie oboch komunikačných uzlov a plnia záro-
veň funkciu záložného dátového prepojenia medzi 
rektorátom a Pedagogickou fakultou. 

7.4 APLIKÁCIE INFORMAČNÝCH 
A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 

SYSTÉM AUTOMATIZOVANEJ IDENTIFIKÁCIE 
OSÔB (SAIO)  

Servisné stredisko čipových kariet univerzity vy-
dalo od začiatku akademického roka 2006/2007 
pre študentov nastupujúcich do prvého ročníka 
854 preukazov študenta (ISIC), 252 preukazov 
študenta ISIC s aplikáciou Ľudovej banky, a. s., 
695 preukazov externého študenta a pre interných 
pedagógov 35 preukazov učiteľa (ITIC). Na predĺ-
ženie platnosti preukazov bolo vydaných 1 142 
prolongačných známok ISIC, 1377 známok NOISIC 
a 22 známok ITIC. K dosiaľ definovaným vnútor-
ným a externým funkcionalitám naviazaným na 
preukaz ISIC pribudla v roku 2006 funkcionalita 
čitateľského preukazu do Univerzitnej knižnice 
Trnavskej univerzity. Spracovanie dát na výrobu 
preukazov a ich výroba sa uskutočnili na základe 
žiadostí študentov v súlade s novelou vyhlášky 
rektora č.3/2004 (novela bola schválená v roku 
2006). Väčšina študentov, ktorí včas splnili poža-
dované podmienky na vydanie preukazu, dostala 
preukaz študenta pri zápise. Bol spracovaný in-
formačný manuál o preukaze študenta, ktorý je 
uverejnený na webovej stránke univerzity.  
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Novou časťou SAIO, ktorá bola realizovaná 
s rekonštrukciou parkoviska, je automatizovaný 
prístup na parkovisko pri rektoráte a Filozofickej 
fakulte. Identifikovaný prístup na parkovisko je 
zabezpečený otváraním a zatváraním automatickej 
závory, pričom ako identifikačné médium slúži 
preukaz učiteľa ITIC alebo preukaz zamestnanca 
Trnavskej univerzity.  

BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE DO INTERNETU 
(WiFi) 

V roku 2006 sa v rámci projektu zlepšenia infor-
mačnej a komunikačnej infraštruktúry rozšírilo 
bezdrôtové pripojenie do internetu v budove Práv-
nickej fakulty na Kollárovej ulici.  
Viac ako 150 študentov  a pedagógov Trnavskej 
univerzity využíva pripojenie do Internetu prostred-
níctvom bezdrôtových prístupových bodov wifi, 
ktoré umožňujú prenosovú kapacitu 56 kb/s. In-
štaláciu notebookov študentov a pedagógov TU na 
bezproblémové bezdrôtové pripojenie zabezpečuje 
zamestnanec CIS. 

INTERNET NA CHODBÁCH (Sun Ray) 

V roku 2006 pokračoval projekt „Internet na chod-
bách“ zriadením ďalších 14 prístupových bodov 
k Internetu a k univerzitným informačným systé-
mom na chodbách Pedagogickej fakulty, Právnic-
kej fakulty a Fakulty zdravotníctva a sociálnej prá-
ce. Prístupové body sú založené na technológii 
tenkých klientov Sun Ray, ktorá bola v podmien-
kach univerzity úspešne implementovaná v roku 
2005. 
Kladné referencie o tomto projekte priniesol časo-
pis Trend v čísle zo dňa 8. júna 2006. V procese 
implementácie a spravovania tenkých klientov Sun 
Ray sa osvedčila úzka spolupráca CIS s profesio-
nálnou firmou Tempest, a. s. Bratislava, ktorá rieši 
nasadzovanie tenkých klientov ako spôsob znižo-
vania nákladov pre významných firemných klien-
tov.  

SYSTÉM JEDNOTNEJ AUTENTIFIKÁCIE 

S cieľom uľahčiť študentom univerzity prístup do 
počítačovej siete nezávisle od miesta pripojenia 
a technologického vybavenia prístupového bodu 
bol v roku 2006 úspešne otestovaný a nasadený 
systém jednotnej autentifikácie. Systém umožňuje 
študentom univerzity prihlásenie do počítačovej 
siete univerzity jedným prihlasovacím menom (čís-
lo čipu preukazu študenta) a jedným heslom zo 
všetkých prístupových bodov (PC stanice so sys-
témom Windows XP, Linux alebo terminály Sun 
Ray).  
Navyše študenti získali úložný priestor na univer-
zitnom serveri, kde majú možnosť ukladať svoje 
elektronické dokumenty, pričom tieto dokumenty 
majú po úspešnej autentifikácii prístupné zo všet-
kých prístupových bodov na univerzite.  

VIDEOKONFERENČNÝ SYSTÉM (VRVS) 

Trnavská univerzita v spolupráci s ďalšími sloven-
skými univerzitami aktívne využíva technológiu 
videokonferenčných prenosov VRVS na sledova-
nie, prípadne vysielanie zaujímavých prednášok a 
prezentácií. Univerzitný tím VRVS v spolupráci so 
študentmi Pedagogickej fakulty a študentmi stred-
ných škôl zabezpečil videokonferenčný prenos v 
rámci projektu MasterClasses 2006. Ide o medzi-
národné podujatie zamerané na podchytenie záu-
jemcov o štúdium fyziky. Okrem tohto podujatia 
boli na univerzite zdieľané tri videokonferenčné 
prenosy pre akademickú obec. 

 

7.5 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA PRÍSTUPU 
DO INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV 
UNIVERZITY 

V súčasnosti majú prevádzkované informačné 
systémy architektúru klient – server, pričom ich 
aplikačná a databázová časť sa nachádza na ser-
veroch univerzity. Výnimkou je už len zastaraný 
akademický IS Študent VŠ, kde je aplikačná logika 
a riadenie prístupu do IS na klientskych staniciach. 
Z hľadiska bezpečnosti prístupu je tento infor-
mačný systém na najnižšej a už nevyhovujúcej 
rovni, využíva zastarané databázové prostredie 
Fox Pro. Jeho nedostatky sa naplno ukázali pri 
tvorbe dávok pre centrálny register študentov. 
V roku 2006 začalo nahrádzanie  tohto zastara-
ného systému univerzity modulárnym AIS v štvorú-
rovňovej architektúre spĺňajúcim prísne bezpeč-
nostné štandardy. Všetky ostatné IS dosahujú 
štandardnú úroveň bezpečnosti prístupu. Infor-
mačné systémy e-learning, EIS a Ľudské zdroje 
využívajú databázové prostredie Oracle 9i a majú 
zabezpečenú vysokú úroveň ochrany a monitoro-
vania neoprávnených prístupov k dátam univerzity. 
Stravovací systém Kredit využíva prostredie MS 
SQL. Používatelia pristupujúci k informačným sys-
témom univerzity cez internetové rozhranie použí-
vajú šifrovaný protokol SSH a ich autentifikácia je 
dvojúrovňová (na aplikačnej a dátovej vrstve). 
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V súlade so zákonom č.428/2002 Z. z. o ochrane 
osobných údajov má univerzita zaregistrované dva 
informačné systémy – IS Ľudské zdroje, a Amion 
(údaje o zamestnancoch pre potreby Civilnej ob-
rany). Používatelia uvedených IS sú poučení o zá-
sadách ochrany osobných údajov v súlade s uve-
deným zákonom. Univerzita v súčasnosti realizuje 
organizačné a technické opatrenia vyžadované 
uvedeným zákonom (vypracovanie bezpečnost-
ného projektu a bezpečnostných smerníc, resp. 
oddelenie priestorov, kde sa spracovávajú osobné 
údaje, prístupovým systémom). 

V roku 2006 sa uskutočnila výmena softvéru antiví-
rusovej ochrany pracovných staníc používateľov. 
Z prostriedkov fondu informačnej štruktúry a slu-
žieb bolo zakúpených 450 licencií NOD32 Enter-
prise Edition, ktoré plne pokryli potreby antiví-
rusovej ochrany na súčastiach univerzity. 

7.6 ROZVOJ INFORMAČNÝCH 
TECHNOLÓGIÍ 

Rozvoj informačných technológií na Trnavskej 
univerzite sa uskutočňuje v súlade s dlhodobým 
zámerom univerzity v oblasti IKT na roky 2004 až 
2010. Plán konkrétnych úloh na rok 2006 bol 
schválený vedením univerzity na základe návrhu 
Rady pre informačné systémy, ktorá je odborným 
poradným orgánom rektora univerzity. Najvýznam-
nejšou rozvojovou aktivitou roka 2006 bolo zahá-
jenie realizácie projektu MAIS, ktorý získal pod-

poru Ministerstva školstva SR. Prostredníctvom 
akademického programu Matching Grant bola ob-
staraná hardvérová infraštruktúra na platforme 
technológií Sun Microsystems Inc.. 

 V súlade s uvedeným plánom na rok 2006 boli 
realizované tieto ťažiskové rozvojové aktivity v ob-
lasti IS a IKT: 

a) Zvýšenie prenosovej kapacity prepojenia cen-
trálneho komunikačného uzla a mestského 
uzla SANET na 1 Gb/s. 

b) Pripojenie rekonštruovanej časti budovy Práv-
nickej fakulty na metropolitnú optickú sieť. 

c) Zvýšenie prenosovej kapacity medzi centrál-
nym uzlom na rektoráte a uzlami na Pedago-
gickej a Právnickej fakulte na 1Gb/s. 

d) Projekt MAIS – vybudovanie hardvérovej in-
fraštruktúry a inštalácia systému.  

e) Projekt MAIS – zahájenie testovacej pre-
vádzky časti Uchádzač. 

f) Implementácia knižničného informačného 
systému DAWINCI. 

g) Zvýšenie počtu prístupových bodov 
k Internetu a k informačným systémom uni-
verzity. 

h) Vybudovanie PC miestnosti na Fakulte zdra-
votníctva a na Právnickej fakulte. 

i) Vývoj a zavedenie systému jednotnej autenti-
fikácie pre prístup do počítačovej siete. 

j) Projekt tlačových služieb pre študentov na 
Právnickej fakulte. 

 
 

Prehľad najvýznamnejších investícií CIS do IS a IKT v roku 2006 je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

Tabuľka č. 20 

Názov investície Čiastka (Sk) Zdroj financovania 

Elektronické slovníky – multilicencia 140 658 Rozpočet TU - prioritné úlohy 2005 

Zmena frekvencie mikrovl.prepojenia Re-PdF 132 035 Projekt IT2005, 5a 

Projekt MAIS – analýza a systémová štruktúra 549 500 Fond inf. štruktúry a služ. (FIŠaS) 

Databázový server Oracle 10g 1 127 309 Zostatok FIŠaS z r.2005 

Inštalácia klimatizácie v serverovni TU 79 272 Projekt IT2006, 5a 

Projekt MAIS – servery z Matching Grant 2 150 356 Projekt IT2006, 5a, IT 2006, 3e 

Dátové polia a softvér Veritas na správu 578 405 Projekt IT2006,5f,3e + FIŠaS 

Identifikačné čítačky pre KIS DAWINCI 110 432 Fond inf. štruktúry a služ. (FIŠaS) 

Čipové karty na výrobu preukazov TU 357 288 Fond čipových kariet 

Licencie Novell Open Workgroup 222 750 Fond inf. štruktúry a služ. (FIŠaS) 

Licencie ISIC/ITIC/EURO<26 363 432 Fond čipových kariet 

Licencie NOD 32 Enterprise Edition 140 000 Fond inf. štruktúry a služ. (FIŠaS) 

Aktívne sieťové prvky HP 48x1Gb/s 167 595 Projekt IT 2006, 5a 

PC stanice, tlačiarne, LCD monitory 417 000 Dotácia Re a pracovísk TU 

Informačné systémy – údržba a podpora 1 010 000 Fond inf. štruktúry a služ. (FIŠaS) 

Spolu 7 546 032  
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7.7 FINANCOVANIE INFORMAČNÝCH 
TECHNOLÓGIÍ  

Rozvojové aktivity Trnavskej univerzity v oblasti 
informačných a komunikačných technológií a infor-
mačných systémov si vyžiadali významné investí-
cie aj v roku 2006. Dôležitým zdrojom rozvojových 
aktivít boli najmä finančné prostriedky pridelené z  
Ministerstva školstva SR na vybrané projekty. Tr-
navská univerzita získala z Ministerstva školstva 
SR na realizáciu rozvojových projektov finančné 
prostriedky vo výške 6 532 tis. Sk. Najväčšiu pod-
poru (2 902 tis.Sk) získal centrálny projekt MAIS.  

Na financovaní každého rozvojového projektu sa 
univerzita spolupodieľala prostredníctvom fondu 
informačnej štruktúry a služieb (ďalej „Fond IŠaS“) 
minimálne vo výške 20% z finančných prostriedkov 
pridelených Ministerstvom školstva SR. Uvedený 
Fond IŠaS je tvorený v súlade s organizačným 
poriadkom univerzity na zabezpečovanie rozvoja 
IKT a IS. 
V porovnaní s rokom 2005 bol v rámci univerzity 
zaznamenaný celkový nárast investícií o 26 %. 

Investície do IKT a IS na univerzite v roku 2006 
podľa súčastí a zdrojov financovania sumarizuje 
nasledovná tabuľka č.2 a grafy č.1. a č.2: 

 

               Tabuľka č. 21 

Súčasť univerzity 
Investície do IS a IKT 

(tis.Sk) 

Filozofická fakulta 1 101 
Pedagogická fakulta 2 506 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 1 325 
Teologická fakulta 210 
Právnická Fakulta 1 780 
CIS a pracoviská univerzity 7 883 

Spolu 14 805 
 

                  

Graf č. 7 
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7.8 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA A 
ĽUDSKÉ ZDROJE 

V súlade s dlhodobým zámerom univerzity v ob-
lasti IKT na roky 2004 – 2010 sa v roku 2006 po-
darilo schváliť organizačný poriadok univerzity 
a následne organizačný poriadok CIS, ktoré zakot-
vujú postavenie, poslanie a úlohy tohto odborného 
pracoviska univerzity. Zároveň boli stanovené zá-
sady metodického riadenia útvarov IKT na ostat-
ných súčastiach univerzity. 

V roku 2006 sa podarilo zastaviť nepriaznivý trend 
znižovania počtu odborných informatikov na CIS. 
Na začiatku roka pracovalo na centrálnom praco-
visku IKT univerzity 6 zamestnancov, v priebehu 
roka ukončil pracovný pomer jeden sieťový admi-
nistrátor a boli prijatí traja noví zamestnanci. Per-
sonálne obsadenie CIS je nasledujúce: 

• riaditeľ CIS, 
• oddelenie informačných systémov  
     3 zamestnanci, 
• oddelenie komunikačných sietí  
     2 zamestnanci, 
• oddelenie služieb používateľom  
     2 zamestnanci. 

 

Zavádzanie nových informačných systémov, ich 
spravovanie, rastúce nároky na kvalitnejšie služby 
v oblasti IKT pre všetky skupiny používateľov na 
univerzite, kladú vysoké nároky na vzdelanostnú 
úroveň zamestnancov CIS. 
V nastávajúcom období je potrebné v prvom rade 
zabezpečiť rast vedomostnej úrovne a administrá-
torských zručností pre správcov strategických sys-
témov a v druhom rade ich správnu motiváciu 
a stabilizáciu na univerzite.  
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8 EDIČNÁ A VYDAVATEĽSKÁ 
ČINNOSŤ 

Jednotlivé fakulty Trnavskej univerzity využívali 
v rámci edičnej a vydavateľskej činnosti služby  

► vydavateľstva Trnavskej univerzity – TYPI 
UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS alebo 

► iných partnerských vydavateľstiev. 

V roku 2006 univerzita vydala celkom 148 nepe-
riodických publikácií v domácich vydavateľstvách, 
z toho  49 vedeckých monografií a odborných 
knižných prác, 46 učebníc a učebných textov a 53 
redakčných a zostavovateľských prác, najmä 
zborníkov, ale aj bibliografií, encyklopédií či kata-
lógov a slovníkov.  

 

8.1 TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS 

Trnavská univerzita v Trnave, ako jedna z mála 
univerzít na Slovensku, má svoje vlastné vydava-
teľstvo. Vydavateľstvo pod názvom TYPI UNI-
VERSITATIS TYRNAVIENSIS je spoločným pra-
coviskom Trnavskej univerzity a VEDY, vydavateľ-
stva Slovenskej akadémie vied. Jeho vznik sa 
datuje dňom 23. apríla 2001, keď bola so Sloven-
skou akadémiou vied podpísaná dohoda o zriadení 
spoločného pracoviska. Sídlom vydavateľstva je 
Bratislava. 
Poslaním univerzitného vydavateľstva je zabezpe-
čovanie publikačných aktivít univerzity. Vydáva 
predovšetkým neperiodické publikácie, ako sú 
učebnice, vedecké monografie, učebné texty, od-
borné časopisy, zborníky zo všetkých vedných 
odborov, populárno-odbornú literatúru a merkantil. 
Súčasťou tejto činnosti sú aj prezentácie autorov 
a ich publikácií a rozličné poradenstvo v oblasti 
knižného spracovania publikácií. 
Vydavateľstvo Trnavskej univerzity v Trnave reali-
zuje svoju činnosť na základe edičného plánu vy-
davateľstva na príslušný rok. Vydavateľský plán 
pre rok 2006 obsahoval 21 publikácií. Z tohto poč-
tu bolo v roku 2006 vydaných 10 publikácií 
a ďalších 6 titulov je v redakcii, resp. pripravených 
do tlače. Predpoklad vydania všetkých titulov je 
najneskôr do konca apríla roku 2007. Okrem toho 
Vydavateľstvo v roku 2006 vydalo 2 tituly mimo 
vydavateľského plánu. Pri jednotlivých tituloch 
prijatých do vydavateľstva bola zabezpečená jazy-
ková úprava a korektúra textov publikácií, ako aj 
základná organizačná, vydavateľská a administra-
tívna agenda. 
Technické, grafické a polygrafické spracovanie, 
vrátane ekonomickej činnosti a účtovníctva súvi-
siacich s vydavateľskou činnosťou, zabezpečovala 
na základe Dohody o zriadení spoločného pracovi-
ska VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie 
vied v Bratislave. 

Predaj vydavateľskej produkcie sa realizuje 
v rámci Slovenskej republiky prostredníctvom dis-
tribučnej siete a vlastnej predajne vydavateľstva 
VEDA, ako aj v kníhkupectve v budove Trnavskej 
univerzity v Trnave. 
 
V roku 2006 vydavateľstvo TYPI UNIVERSITATIS 
TYRNAVIENSIS vydalo tieto tituly: 
 
Ondrej Kaščák, 
Moc školy (O formatívnej sile organizácie) 
(náklad 500 ks, vedecká monografia) 

Blanka Kudláčová  
Fenomén výchovy: historicko-filozoficko-antropolo-
gický aspekt 
(náklad 500 ks, vedecká monografia) 

Pavel Baláž, Adrián Jalč 
Spoločensko-právna ochrana pred korupciou 
(náklad 1000 ks, vysokoškolské učebné texty) 

Ján Letz 
Kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy I. 
Personalistické metafyziky 
(náklad 500 ks, vedecká monografia) 

Jozef Matulník 
Sociálne a zdravotné dôsledky zmien demografic-
kého správania na Slovensku 
(náklad 500 ks, vysokoškolské učebné texty) 

Edita Vranková, Zuzana Zámožíková 
Geometria 2 
(náklad 500 ks, vysokoškolské učebné texty) 

Ľubomír Held a kolektív 
Teória a prax výchovy k zdravej výžive v školách 
(náklad 3000 ks, vysokoškolské učebné texty) 

Mikuláš Blažek, Karol Ďurček, Ľuboš Rojka 
Filozofický a fyzikálny pohľad na vesmír 
(náklad 1000 ks, vedecká monografia) 
Mária Novotná a kol. 
Dejiny a kultúra antického Grécka a Ríma 
(náklad 500 ks, vysokoškolské učebné texty) 

Kristína Žoldošová 
Východiská primárneho prírodovedného vzdeláva-
nia 
(náklad 500 ks, vysokoškolské učebné texty) 
 
Okrem toho Vydavateľstvo v roku 2006 vydalo 4 
čísla časopisu Trnavskej univerzity pod názvom 
„UNIVERSITAS TYRNAVIENSIS“, spolupracovalo 
pri vydaní dôležitých interných informačných 
a reprezentačných dokumentoch univerzity.  

V dňoch 9. – 12. novembra sa na 14. ročníku me-
dzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka po prvý 
raz zúčastnilo aj vydavateľstvo Trnavskej univer-
zity so samostatnou expozíciou svojich a univerzit-
ných publikácií.  
Knižná produkcia vydavateľstva sa stretla so 
značným záujmom návštevníkov podujatia, čo 
vytvorilo dobrú pozíciu aj na účasť v roku 2007. 
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9 INFORMAČNÉ ZDROJE 

9.1 UNIVERZITNÁ KNIŽNICA 

9.1.1 Knižničný fond a služby čitateľom 

 
Štandardne určená výška dotácie na činnosť pre 
Univerzitnú knižnicu Trnavskej univerzity (ďalej len 
univerzitná knižnica) sa prejavila vyšším prírast-
kom knižničných jednotiek (ďalej len k. j.) získa-
ných kúpou, ako aj vyšším počtom výpožičiek. 

Stav knižničného fondu univerzitnej knižnice k 31. 
12. 2006 je 53 915 k. j., ročný prírastok je 4 242 k. 
j., z čoho je až 2 405 k. j. získaných kúpou. Zvýšil 
sa aj počet k. j. získaných výmenou – 204. Na-
opak, ročný prírastok darov oproti minulému roku 
klesol o 1959 k. j. 

 
Výpožičky, návštevnosť 

V roku 2006 bolo zrealizovaných 58 208 výpoži-
čiek, teda o 4 890 výpožičiek viac ako v roku 2005. 
Zvýšila sa návštevnosť univerzitnej knižnice. 
V roku 2006 využilo služby univerzitnej knižnice 
27 708 čitateľov, prihlásilo sa 1 333 nových čitate-
ľov. Celkový počet aktívnych čitateľov k 31. 12. 
2005 je 8 682. 
 
Medziknižničná výpožičná služba 

Z knižničného fondu univerzitnej knižnice bolo 
iným knižniciam poskytnutých 105 výpožičiek 
a z iných knižníc sa čitateľom univerzitnej knižnice 
sprostredkovalo 308 výpožičiek. 

9.1.2 Bibliografická registrácia publikačnej 
činnosti 

Zamestnanci univerzitnej knižnice sa podieľali na 
príprave Smernice rektora č. 12/2006 Bibliogra-
fická registrácia publikačnej činnosti na Trnavskej 
univerzite v Trnave, ktorá nadobudla platnosť 18. 
septembra 2006. 

Postup evidencie sa zracionalizoval používaním 
elektronických formulárov a archiváciou podkladov 
na diskovom poli. 

Za rok 2006 bolo zaevidovaných 2 279 záznamov 
a 150 citácií, vypracovaných na požiadanie. 

9.1.3 Informačná podpora 

Elektronické informačné zdroje tvoria dôležitú časť 
informačného fondu univerzitnej knižnice. S cieľom 
čo najlepšie využívať tieto zdroje, pripravila univer-
zitná knižnica odborný seminár zameraný na prácu 
s elektronickými databázami. 

Celý uplynulý rok mohli používatelia vnútornej LAN 
siete bezplatne pracovať s medicínskymi databá-
zami Future-drugs a Futuremedicine. 

K výsledkom celoslovenských projektov Web of 
Knowledge a proQuest 5000 International pribudla 
v druhej polovici roka 2006 databáza abstraktov 
Scopus. 

Škálu elektronických zdrojov doplnili ešte objed-
nané databázy Ebrary Academic Complete a Info 
Trac One File a ďalšie voľne prístupné kolekcie 
a skúšobné prístupy. 

 
Automatizovaný knižnično-informačný systém 

V letných mesiacoch roku 2006 prebehla konverzia 
údajov modulov pôvodného knižničného systému 
do automatizovaného knižnično-informačného 
systému DAWINCI.  

Proces prípravy na nový program pokračoval sé-
riami školení na jednotlivé moduly pre zamestnan-
cov univerzitnej knižnice a niektorých knižnično-
informačných pracovísk. Po testovacej skúšobnej 
prevádzke a odstránení konverzných nepresností 
mohli jednotlivé úseky začať pracovať v novom 
systéme, ktorý umožňuje aj väčší používateľský 
komfort najmä v podobe on-line katalógu. 
Knižnično-informačný systém DAWINCI okrem 
univerzitnej knižnice integruje knižnicu Právnickej 
fakulty, knižnicu Okalianum pri katedre klasických 
jazykov Filozofickej fakulty a knižnicu Centra ko-
munikácie. 

9.1.4 Úsek informačnej podpory projektov 

Tento úsek tvorí informačnú základňu z oblasti 
získavania mimorozpočtových prostriedkov pre 
zamestnancov Trnavskej univerzity. Priebežne 
informuje o výzvach, termínoch, stretnutiach, ško-
leniach, workshopoch, mobilitných programoch, 
súťažiach. 
Za rok 2006 bolo poskytnutých 89 faktografických 
informácií v elektronickej podobe, ale aj v podobe 
osobných konzultácií. 

Univerzitná knižnica naďalej participovala na cen-
trálnych rozvojových projektoch: 

ETD – Elektronické diplomové a dizertačné práce, 
ProQuest 5 000 International – prístup do elektro-
nickej kolekcie databáz, 

Scopus – prístup do citačnej a abstraktovej data-
bázy. 

V rámci rozvojových projektov Ministerstva škol-
stva SR z oblasti: Rozšírenie používania informač-
ných technológií v akademických knižniciach, zís-
kala univerzitná knižnica dotáciu 240 000 SK na 
projekt Centrálne úložisko dát ako digitálny archív 
Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity. 

V zmysle Smernice rektora Trnavskej univerzity 
v Trnave č. 12/2006 Bibliografická registrácia pub-
likačnej činnosti na Trnavskej univerzite v Trnave 
bude toto úložisko dát použité ako digitálny archív 
podkladov na evidenciu publikačnej činnosti. 
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Na základe ďalšieho celoslovenského projektu 
získala univerzitná knižnica od spoločnosti BAE 
dve pracovné stanice pre používateľov s prístupom 
na internet. 

9.1.5 Finančné náklady na činnosť univerzitnej 
knižnice 

nákup knižničného fondu.................1 050 718.- SK 
elektronické informačné zdroje.........  129 353.- SK 
členstvo v organizáciách.........................3 500.- SK 
technická podpora.................................71 537.- SK 
úložisko dát.........................................300 000.- SK 
spolu...............................................1 555 108.- SK 
z toho mimodotačné prostriedky.........340 000.- SK 

príjmy univerzitnej knižnice...................17 980.- SK 

9.1.6 Podujatia, pracovné stretnutia 

� 11. apríl – informačný seminár v blokoch, zame-
raný na prácu s elektronickými informačnými 
zdrojmi v spolupráci s Albertina icome Bratislava, 
s. r. o. 

� 16. máj – prednáška doc. PhDr. Zbyňka Vybí-
rala, PhD. Ako a prečo psychologicky (ne )rozo-
berať komunikáciu 

� 16. – 17. máj – výstava kníh vydavateľstva Portál 

� 26. september – návšteva verejných knižníc 
v Senici a Hodoníne v spolupráci s regionálnou 
pobočkou Spolku slovenských knihovníkov 

� október – hodiny informačnej prípravy pre štu-
dentov Trnavskej univerzity a trnavských stred-
ných škôl 

� 21. – 22. november – 5. ročník výstavy odbornej 
literatúry Svet odbornej literatúry a Trnavská uni-
verzita v spolupráci s kníhkupectvom Malé cen-
trum 

 

� 28. november – odborný seminár Prezentácia 
a MS Power Point v spolupráci s Knižnicou Ju-
raja Fándlyho v Trnave 

� 15. december – stretnutie členov regionálnej 
pobočky Spolku slovenských knihovníkov 

9.1.7 Spolupráca univerzitnej knižnice  

Zamestnanci univerzitnej knižnice pracujú vo vý-
bore regionálnej pobočky Spolku slovenských kni-
hovníkov, knižničnej rade Knižnice Nadácie otvo-
renej spoločnosti a v celoslovenskej pracovnej 
skupine pre vecné spracovanie. Univerzitná kniž-
nica je členom Slovenskej asociácie kniž-
níc, združenia špecialistov na podporu vedy Pro 
scientia. 

Zaujímavá je aj spolupráca so slovenskými 
a zahraničnými knižnicami najmä v oblasti výmeny 
dokumentov. 

9.2 FAKULTNÉ  KNIŽNICE 

9.2.1 Knižnica Právnickej fakulty  

Knižnica Právnickej fakulty Trnavskej univerzity 
(ďalej len knižnica) pôsobí od 12.1.2006 v zre-
konštruovaných priestoroch fakulty na Kollárovej 
ulici č. 10. Celková plocha knižnice je cca 312 m2, 
z toho plocha pre používateľov je 270 m2. Tieto 
priestory predstavujú príjemné a komfortné miesto 
na štúdium v dvoch študovniach. Počet študijných 
miest  je 40, z toho je 6 študijných miest v študovni 
pre učiteľov. Nedostatkom knižnice je úplná ab-
sencia skladových priestorov. 

V študovni s voľným prístupom k fondom sa na-
chádzajú 3 pracovné stanice s prístupom na inter-
net, sprostredkúvajúci najmä odborné databázy 
a on-line katalóg. 

Významným momentom pre knižnicu a skvalitne-
nie používateľského komfortu bola implementácia 
knižnično-informačného systému DAWINCI, v rám-
ci ktorého sú k dispozícii moduly katalogizácia, evi-
dencia publikačnej činnosti, akvizícia a výpožičky. 

V rámci ochrany knižničného fondu bol inštalovaný 
elektromagnetický systém ochrany knižničného 
fondu, ktorý formou etikiet v dokumentoch upozor-
ňuje na neoprávnenú manipuláciu s dokumentom 
pri východe z knižnice 

 
Knižničný fond a služby čitateľom 
 
Celkový stav knižničného fondu je 5 574 knižnič-
ných jednotiek, ročný prírastok je 1 176 k. j. Zvýšil 
sa počet titulov periodík na 70, z toho 46 titulov  zo 
zahraničia. 
Záujem čitateľov o služby knižnice rastie. Za rok 
2006 bolo registrovaných 10 061 návštev a pre-
zenčne sa požičalo 40 470 knižných publikácií. 
Zvýšili sa i výpožičky periodík – 15 353.  
Knižnica svojim čitateľom ponúka voľný prístup do 
databázy ASPI. 
Keďže knižnica Právnickej fakulty poskytuje len 
prezenčné výpožičné služby, záujem o kopírovanie 
vysoko prekračuje kapacitu, aj možnosti kopírova-
cieho stroja. 
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Štruktúra používateľov knižnice sa skladá najmä 
zo študentov a odborných zamestnancov Právnic-
kej fakulty, študentov ostatných fakúlt Trnavskej 
univerzity, študentov iných právnických fakúlt zo 
Slovenska. Z ostatných používateľov sú to najmä 
pracovníci justičných orgánov trnavského regiónu. 

Knižnica UNIDROIT 

Knižnica Právnickej fakulty je depozitnou knižnicou 
UNIDROIT. Disponuje jedinečným fondom litera-
túry z oblasti súkromného práva a je zaradená 
medzi 38 renomovaných svetových právnických 
knižníc s týmto statusom. 

Túto knižnicu možno označiť za unikátne akade-
mické, odborné a vedecké pracovisko, ktoré slúži 
ako jeden z najvýznamnejších zdrojov odborných 
poznatkov učiteľom, vedeckým zamestnancom 
a doktorandom nielen našej, ale aj iných právnic-
kých fakúlt na Slovensku. 
 

Ďalšie aktivity 
 
Zamestnanci knižnice Právnickej fakulty zabezpe-
čovali distribúciu aktuálneho ročníka Zbierky záko-
nov na pracoviská Právnickej fakulty, spolupraco-
vali pri získavaní ohlasov publikačnej činnosti uči-
teľov a doktorandov fakulty. 

V apríli a októbri sa uskutočnili v priestoroch kniž-
nice v spolupráci s českým vydavateľstvom LINDE 
Predajné dni českej právnickej literatúry. 

Finančné náklady na činnosť Knižnice  
nákup knižničného fondu....................752 000.- SK 

9.2.2 Fakultná knižnica Teologickej fakulty  

Fakultná knižnica Teologickej fakulty pracuje 
v automatizovanom knižnično-informačnom sys-
téme DAWINCI. V tomto roku bolo ukončené spra-
covanie menného katalógu. Dokončila sa aj tlač 
čiarových kódov a signovanie knižničného fondu. 
V letných mesiacoch sa uskutočnila prvá etapa 
revízie knižničného fondu. 

Knižničný fond a služby čitateľom 

V roku 2006 sa zvýšil počet registrovaných čitate-
ľov na 426. Vyhotovovali sa rešerše na požiadanie, 
poskytovali sa konzultácie.  Externým čitateľom sa 
vyhotovovali kópie separátov. Študovňu navštívilo 
3 200 používateľov, bolo poskytnutých  6 725 vý-
požičiek. V študovni je k dispozícií 13 pracovných 
staníc s prístupom na internet. Významným prí-
rastkom bol dar kníh a periodík z USA. 
Finančné náklady na činnosť knižnice 
nákup knižničného fondu ...................129 022.- SK 

 
                                              
 

ŠTATISTICKÉ UKAZOVATELE 
 KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH PRACOVÍSK  

ZA ROK 2006 
 
                Tabuľka č. 22 

    Knižničné 
    pracovisko 
    Filozofickej 
    fakulty 
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Počet čitateľov         148        426  

Počet knižničných 
jednotiek 

142 1 410 6 800 262  1 932   443 5 574 28 115     53 915 

Počet titulov 
periodík 

  4      36  70 87          229 

Počet výpožičiek   1 200 42    402  40 470 6 725     58 208 

Finančné náklady 
na činnosť KIP 

 20 000     752 000 129 022 1 555 108 
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10 ÚSTAV DEJÍN TRNAVSKEJ 
UNIVERZITY 

Ústav dejín je výskumným pracoviskom Trnavskej 
univerzity v Trnave od roku 2001. Uskutočňuje 
výskumnú, evidenčnú, vedeckú a publikačnú čin-
nosť súvisiacu s dejinami Trnavskej univerzity I. 
1635 – 1777, a to: 
 
� sústreďuje bibliografické údaje formou kartotéky 
či počítačovej evidencie, 

� realizuje výskum v archívoch a sústreďuje ex-
cerpciu, xerokópie, mikrofilmy, CD, DVD, 

� vytvára knižnicu z diel o Trnavskej univerzite 
i z publikácií vydávaných tlačiarňou Trnavskej 
univerzity, 

� vydáva štúdie, zborníky, monografie, 
� spolupracuje s katedrami fakúlt univerzity, s 

univerzitami v Slovenskej republike, Slovenskou 
akadémiou vied a  zahraničnými vedeckými 
pracoviskami, 

� preberá, spracúva, sprístupňuje, eviduje a och-
raňuje dokumenty z činnosti univerzity,  

� využíva tieto dokumenty pre koordinované ve-
decké a publikačné ciele, 

� stará sa o spisovú službu univerzity. 
 

Oblasť výskumu: 

V roku 2006 realizoval Ústav dejín výskum k po-
čiatkom Trnavskej univerzity v týchto inštitúciách: 

- Staatsarchiv a Nationalbibliothek vo Viedni 
- Archivum Romanum SJ 
- Vatikánsky archív v Ríme 
- Maďarský krajinský archív v Budapešti  
- Univerzitná knižnica v Budapešti 

Výsledky štúdia sa spracovávajú a evidujú na CD. 

Publikačná činnosť: 

V roku 2006 vydal Ústav dejín prvú ročenku FONS 
TYRNAVIENSIS I. K dejinám Trnavskej univerzity. 
Trnava: Ústav dejín TU 2006, 132 s. (štúdie, sprá-
vy, materiály z konferencií, recenzie, bibliografia 
univerzity)  
„Jezuitské školstvo včera a dnes“ -  zborník z me-
dzinárodnej vedeckej konferencie v Trnave v spo-
lupráci s Teologickou fakultou. 
Príspevky: J.Šimončič: „Školstvo Spoločnosti Ježi-
šovej na Slovensku 1561-1773“ 
A.Hološová: „Pramene k jezuitským školám na 
Slovensku a v Budapešti“ 

Iná činnosť: 

- nadviazanie spolupráce s Ústavom dějin Karlovy 
univerzity v Prahe 

- spolupráca pri organizovaní medzinárodnej kon-
ferencie „Jezuitské školstvo včera a dnes“.  

11 SLOVENSKÝ HISTORICKÝ 
ÚSTAV V RÍME 

Slovenský historický ústav v Ríme so sídlom v 
Trnave je druhým výskumným ústavom Trnavskej 
univerzity, ktorý vykonáva svoju činnosť od roku 
2004. Je samostatným pracoviskom univerzity, 
s cieľom organizovať a zabezpečovať v spolupráci 
s ostatnými vysokoškolskými a inými výskumnými 
a odbornými pracoviskami tvorivé vedecké báda-
nie, ale aj umeleckú činnosť v oblasti historických 
vied v duchu demokratických, humanistických a 
náboženských tradícií Slovenska. 

Hlavným cieľom Slovenského historického  ústavu  
v Ríme je 
- systematický výskum dejín Slovenska a Slová-

kov,  
- dejín štátov, do ktorých Slovensko v priebehu 

svojho historického výskumu patrilo, 

- prebádanie a interpretácia slovacík  v archívoch, 
knižniciach, múzeách a ďalších príbuzných ve-
deckovýskumných inštitúciách štátu Vatikánu a 
Talianskej republiky. 

Ústav zabezpečuje  realizáciu  vedeckovýskum-
ných aktivít v podobe vysielania vedeckých pra-
covníkov do Tajného vatikánskeho archívu i  ar-
chívov  k nemu pridružených, Vatikánskej apoštol-
skej knižnice a ďalších významných rímskych cir-
kevných archívov, talianskych štátnych archívov a  
vedeckých knižníc  i inštitúcií na základe vypraco-
vaných výskumných projektov vedeckých pracov-
níkov z celého Slovenska, ktoré posudzuje a vy-
berá na svojich zasadnutiach Vedecká rada ús-
tavu.  
Vedecká rada Slovenského historického ústavu v 
Ríme zasadala v roku 2006 dvakrát a na svojich 
zasadnutiach (v apríli a júli) rozhodla o úspešnosti 
pätnástich  z devätnástich predložených projektov.  

Už v  mesiacoch jún – júl absolvovali svoj výskum 
pracovníci Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. 
Výsledky ich výskumu boli prezentované na konfe-
rencii Slovensko a Svätá Stolica a budú publiko-
vané v zborníku z konferencie. Po dokončení vý-
skumu sa očakáva ich publikovanie v plánovanej 
edícii Monumenta Vaticana historiam Slovaciae 
illustrantia I – III. V rámci výskumu vedeckí pra-
covníci preštudovali pápežské desiatky z rokov 
1332 – 1337, pápežské registre pontifikátu Kle-
menta VI. (1342 – 1352) a  suplikačné registre 
pontifikátu Klementa VI.(1342 – 1352), pontifikátu 
Innocenta VI. (1352 – 1362), pontifikátu Urbana V. 
(1362 – 1370).  
Ďalší výskum v Ríme bol zameraný na klasickú 
archeológiu, ktorý absolvovala vedecká pracov-
níčka Filozofickej fakulty, ktorá priamo študovala 
vybrané skupiny predmetov z archeologických 
výskumov a zbierok rímskych múzeí.  



 43

Projekt pod názvom Slovensko na hraniciach 
Rímskej ríše sa sústredil na vedecké spracovanie, 
vyhodnotenie a publikovanie antických pamiatok z 
doby rímskej na Slovensku v širšom historickom 
kontexte 1. až  4. storočia po Kristovi. Výsledky  
výskumu budú skvelou učebnou pomôckou pre 
poslucháčov študijného odboru Klasická archeoló-
gia.   

Ďalšie schválené projekty predstavovali  výskum 
nielen v Tajnom vatikánskom archíve 

� projekt Vzťahy Rímskej kúrie a Uhorska v druhej 
polovici 13. storočia (pracovník  HÚ SAV),  

� projekt Cisársko-kráľovská svadobná zmluva 
z roku 1515 podpísaná v Bratislave a vo Viedni 
(pracovníčka HÚ SAV),  

�  projekt Svätá stolica a Slovensko (vedecká 
pracovníčka Filozofickej fakulty), 

�  projekt  Vzťahy Sv. stolice k postaveniu cirkvi 
na Slovensku a rokoch 1880 – 1938 (pedagóg 
Filozofickej fakulty),  

ale aj v Archíve kongregácie pre evanjelizáciu 
národov v Ríme  

� projekt Dejiny Slovenska v 17. – 18. storočí; Re-
katolizácia (pracovníčka SNA v Bratislave) – išlo 
o pokračovanie  systematického výskumu slo-
venských archivárov.  

Ďalší výskum sa sústredil na archívy reholí, najmä  
Archív Spoločnosti Ježišovej,  
� projekt Cirkevné rády – Spoločnosť Ježišova, 

Rád kazateľov (pracovníčka Filozofickej fakulty) 

� projekt Jezuitské vzdelávanie v dejinách vyučo-
vania latinčiny v 17 a 18.storočí (pracovníčka Fi-
lozofickej fakulty). 

Aj projekt  Pramene k dejinám uršulínok (pracov-
ník HÚ SAV) bol toho istého zamerania. 
Na rímske archívy sa sústredil aj  
� projekt zameraný na Dejiny cenzúry v strednej 

Európe od Viedenského kongresu po súčasnosť 
(pracovníčka Kabinetu divadla a filmu SAV), kto-
rý bol z oblasti literárnej histórie a   

� projekt  Talianska renesancia vo svetle Florent-
ského koncilu (kunsthistorička v slobodnom po-
volaní) sa týkal dejín umenia.  

Výnimočné postavenie mal  projekt Vývoz sloven-
skej medi do Benátok a Stredozemia v 15. storočí 
a jej úloha v obchodnej výmene s Orientom (pra-
covník HÚ SAV), ktorý sa sústredil na  Benátsky 
štátny archív a Datiniho archív v Prate, vo Floren-
cii.    
Štipendisti prof. PhDr. V. Sedlák, CSc., PhDr. V. 
Rábik, PhD. a Mgr. M. Marek. PhD. sa v rámci 
svojho pobytu v Ríme zaslúžili o prezentáciu slo-
venskej historickej vedy a Trnavskej univerzity 
svojím vystúpením v slovenskom vysielaní  Vati-
kánskeho rozhlasu. 

Slovenský historický ústav v Ríme usporiadal 
v dňoch 5. – 7. septembra 2006 v spolupráci so 
Sekciou pre cirkevné dejiny Slovenskej historickej 
spoločnosti pri HÚ SAV v Bratislave a Katedrou 
histórie Filozofickej fakulty vedeckú konferenciu 
Slovensko a Svätá stolica, na ktorej sa zúčastnilo 
24 vedeckých pracovníkov z celého Slovenska a 8 
z tých, ktorí sa zúčastnili na výskume vo Vatikáne.  

   
 

 
 
 



12 HOSPODÁRENIE 

12.1 DOTÁCIE ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po-
skytlo v roku 2006 v súlade s § 89 ods. 3. zákona 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení ne-
skorších predpisov dotáciu na základe „Zmluvy 
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu pro-
stredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva Slo-
venskej republiky na rok 2006“ na uskutočňovanie 
akreditovaných študijných programov z finančných 
prostriedkov podprogramu 07711 a 07716, na 
výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť 
z finančných prostriedkov podprogramu 07712, na 
rozvoj vysokej školy z finančných prostriedkov 

podprogramov 07713, a na sociálnu podporu štu-
dentov z finančných prostriedkov podprogramov 
07715. 

12.1.1 Celkový objem dotácií na rok 2006 

Trnavská univerzita v Trnave mala v roku 2006 
celkový objem dotácií 388 773 tis. Sk. Dotácie na 
bežné výdavky boli vo výške 314 989 tis. Sk, 
z toho na výskum a vývoj 28 068 tis. Sk. Dotácie 
na kapitálové výdavky boli vo výške 73 784 tis. Sk, 
z toho na výskum a vývoj 3 272 tis. Sk. 
 
Objem a štruktúra jednotlivých dotácií, ako aj ich 
vzťah k programovej štruktúre je uvedený v ta-
buľke č. 22.  

 
Tabuľka č. 22 

Dotácia / programová štruktúra 

Dotácia na 
bežné  

výdavky 
(v tis. Sk) 

Dotácia na 
 kapitálové  

výdavky 
(v tis. Sk) 

Dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných 
programov 
z toho: - Podprogram 077 11 – Poskytovanie vysokoškolského 
              vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl 
            - Podprogram 077 16 02 – Zabezpečenie praktickej  
              výučby na klinických pracoviskách 

263 740  
 

231 468  
 

32 272  

65 000  
 

65 000  
 

0  

Dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť 

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

28 068  

19 643  
 

4 558  
 
 

3 368  
 
 

499  

3 272  

1 429  
 

1 505  
 
 

338  
 
 

0  

Dotácia na rozvoj vysokej školy 
z toho: - Podprogram 077 13 – Rozvoj vysokého školstva 

2 896  
2 896  

5 512  
5 512  

Dotácia na sociálnu podporu študentov 

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

20 285  

11 910  
6 507  
1 868  

0  

0  
 

0  

 

Komentár k hospodárskemu výsledku za rok 2006 

 
Za rok 2006 dosiahla univerzita kladný hospodár-
sky výsledok  vo výške 4 818 tis. Sk. Tento priaz-
nivý výsledok je významný, keďže zisk z hlavnej 
činnosti bol dosiahnutý vo výške 4 251 tis. Sk. 
Základným a najväčším zdrojom príjmov za rok 
2006 boli dotácie zo štátneho rozpočtu. 

Na kladnom hospodárskom výsledku z hlavnej 
činnosti sa podieľali vo veľkej miere aj príjmy 
z finančných darov od právnických aj fyzických 
osôb. Univerzita využila tieto dary na krytie svojich 
prevádzkových nákladov a tým šetrila dotačné 
zdroje. 
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V rámci svojich možností uskutočňuje univerzita aj 
podnikateľskú činnosť a v roku 2006 dosiahla 
z tejto činnosti zisk po zdanení vo výške 567 tis. 
Sk. Hlavným zdrojom príjmov bolo organizovanie 

rôznych kurzov mimo hlavného vyučovacieho pro-
cesu a tiež príjem za ďalšie vzdelávanie, príjem za 
nájomné nebytových priestorov, služby študent-
skej jedálne a pod. 

Tabuľka č. 23 

Činnosť 

Hlavná ne-
zdaňovaná 

Podnikateľská 
zdaňovaná Spolu 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdo-

bie 

N á k l a d y  

1 2 3 4 

Spotreba materiálu a predaný tovar 21 872 1 033 22 905 15 907 
Spotreba energie 6 588 57 6 645 5 505 
Opravy a udržiavanie 3 555 17 3 572 1 601 
Cestovné 4 287 9 4 296 3 375 
Náklady na reprezentáciu 371 34 405 268 
Ostatné služby 16 601 460 17 061 14 785 
Mzdové náklady 161 584 921 162 505 147 266 
Sociálne poistenie a ostatné soc. náklady 61 677 185 61 862 56 514 
Priame dane a poplatky, pokuty a penále 237  1 238 173 
Odpis nevymožiteľnej pohľadávky 5   5 38 
Kurzové straty 25   25 23 
Iné ostatné náklady 46 933 107 47 040 33 573 
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmot-
ného majetku 16 074 47 16 121 14 073 
Tvorba zákonných opravných položiek     16 
Účtovná trieda 5 339 809 2 871 342 680 293 117 

Tabuľka č. 23     
Činnosť 

Hlavná ne-
zdaňovaná 

Podnikateľská 
zdaňovaná 

Spolu 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdo-

bie 

V ý n o s y  

1 2 3 4 

Tržby za vlastné výrobky a tovar 1 163 842 2 005 798 

Tržby z predaja služieb 3 088 1 009 1 097 1 231 

Aktivácia vnútroorganizačných služieb 1 427  1 427 4 001 

Úroky 3 5 8 28 

Iné ostatné výnosy 43 230 1 455 44 685 44 132 

Tržby z predaja dlhodobého  majetku  73 73 215 

Výnosy z prenájmu majetku 4 181 185 130 

Prijaté príspevky od iných organizácií 9  9 55 

Dotácie na prevádzku 295 136  295 136 248 611 

Účtovná trieda 6  344 060 3 565 347 625 299 201 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 4 251 694 4 945 6 084 

Daň z príjmov  127 127 111 

Výsledok hospodárenia po zdanení 4 251 567 4 818 5 973 
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FILOZOFICKÁ FAKULTA                                                                                                           Príloha č. 1                                             

Zoznam akreditovaných študijných odborov a študijných programov k 31. decembru 2006 

Číslo ŠO Názov študijného odboru Názov študijného programu Dĺž. štúdia 
  magisterské štúdium   zo dňa  16.10.1998  
8106   8 dejiny umenia a kultúry  5 r. 
6107   8 filozofia  5 r. 
7110   8 história  5 r. 
7103   8 klasická archeológia  5 r. 
7343   8 klasické jazyky  5 r. 
6703   8 politológia  5 r. 
7701   8 psychológia  5 r. 
6121   8 sociológia  5 r. 
 rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác  zo dňa  16.10.1998  
8106   8 dejiny umenia a kultúry (PhDr.)   
6107   8 filozofia (PhDr.)   
7110   8 história (PhDr.)   
7103   8 klasická archeológia (PhDr.)   
7343   8 klasické jazyky (PhDr.)   
7701   8 psychológia (PhDr.)   
6121   8 sociológia (PhDr.)   
 doktorandské štúdium  
6901 9 systematická filozofia zo dňa  10.11.1998   
7701 9 psychológia                 zo dňa  10.11.1998   
7102 9 slovenské dejiny         zo dňa  10.11.1998   
 teória a dejiny výtvarných  umení zo dňa 17.5.2001                   
 AKREDITÁCIA OD ROKU  2004   
 bakalárske štúdium  
2.1.5. etika                              zo dňa  15.03.2004 etika (DŠ, EŠ)               3  r. 
2.1.1. filozofia                         zo dňa  15.03.2004 filozofia (DŠ, EŠ)          3  r. 
3.1.9. psychológia                 zo dňa  31.05.2004 psychológia (DŠ, EŠ)    3  r. 
2.1.26. klasická archeológia   zo dňa  15.03.2004 klasická archeológia  (DŠ, do 31.8.07)      3  r. 
3.1.1. sociológia                      zo dňa  18.01.2007 sociológia   (DŠ)                              3  r. 
2.1.7. história                           zo dňa 06.12.2004 história (DŠ, EŠ) 3  r. 
2.1.17. dejiny a teória umenia  zo dňa 06.12.2004 dejiny a teória umenia  (DŠ, EŠ) 3  r. 
2.1.31. klasické jazyky              zo dňa 06.12.2004 klasické jazyky (DŠ) 3  r. 
3.1.6. politológia                      zo dňa 02.03.2005 politológia (DŠ, EŠ) 3  r. /4 r. 
2.1.5. etika                               zo dňa  21.11.2005 
2.1.31.   klasické jazyky  

etika – klasické jazyky (DŠ)               3  r. 

2.1.1. filozofia                         zo dňa  21.11.2005 
2.1.31. klasické jazyky                           

filozofia – klasické jazyky (DŠ) 3  r. 

2.1.7. história                           zo dňa 21.11.2005 
2.1.31. klasické jazyky                           

história – klasické jazyky (DŠ) 3  r. 

 magisterské štúdium  
2.1.1. filozofia                          zo dňa  15.03.2004 filozofia (DŠ, EŠ)          2  r. 
3.1.9. psychológia                  zo dňa  21.07.2004 psychológia (DŠ, EŠ)    2  r. 
2.1.26. klasická archeológia    zo dňa  15.03.2004 klasická archeológia (DŠ, do 31.8.06)      2  r. 
3.1.1. sociológia                      zo dňa  18.01.2007 sociológia   (DŠ)   2  r. 
2.1.7. história                           zo dňa 06.12.2004 história (DŠ, EŠ) 2  r. 
2.1.17. dejiny a teória umenia  zo dňa 06.12.2004 dejiny a teória umenia  (DŠ, EŠ) 2  r. 
3.1.6. politológia                     zo dňa 02.03.2004 politológia (DŠ, EŠ) 2  r. 
 doktorandské štúdium  
2.1.1. filozofia                         zo dňa  31.05.2004 systematická filozofia (DŠ, EŠ)  3  r. /5  r. 
2.1.9. slovenské dejiny          zo dňa  18.11.2004 slovenské dejiny (DŠ, EŠ)  3  r. /5  r. 
3. 1.13. sociálna psychológia. a psychológia práce  

                                        zo dňa 18.11.2004                                   
 sociálna psychológia (DŠ, EŠ)           
(DŠ do 31.8.2008, EŠ do 31.8.2010)  

3  r. /5  r. 

2.1.18. dejiny a teória výtvarného umenia  
a architektúry              zo dňa 29. 11. 2006  

dejiny a teória výtvarného umenia              
a architektúry  (DŠ aj EŠ do 31.8.2010) 

3  r. /5  r. 

2.1.26. klasická archeológia   zo dňa 29. 11. 2006 klasická archeológia 3  r. /5  r. 



  

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

Zoznam akreditovaných študijných odborov a študijných programov k 31. 12. 2006 

Číslo ŠO Názov študijného odboru Názov študijného programu 
Dĺžka 
štúdia 

 bakalárske štúdium      
7690   7 majster odbornej výchovy    zo dňa 27.6.2001  3 r. 

 magisterské  štúdium    zo dňa  11.4.2001   
7611   8 učiteľstvo pre I. stupeň základných škôl   4 r. 

 učiteľstvo pre materské školy   4 r. 
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov  
pre II stupeň ZŠ v kombinácii predmetov   
                                               zo dňa  27. 6. 2001  

 
4 r/5r. 

anglický jazyk a literatúra   
etická výchova   
fyzika   
chémia   
matematika   
prírodopis   
slovenský jazyk a literatúra   

7615   8 

výtvarná výchova   

 
rigorózne skúšky 
 a obhajoby rigoróznych prác   

 
 

učiteľstvo pre I. stupeň  
základných škôl ( PaedDr.)        zo dňa 11. 4. 2001 

 
 

anglický jazyk a literatúra (PaedDr.)     
fyzika (PaedDr.)   
chémia (PaedDr.)   
matematika (PaedDr.)   
prírodopis (PaedDr.)   

7611   8 

slovenský jazyk a literatúra (PaedDr.)   
 doktorandské štúdium   

teória vyučovania predmetov 
všeobecnovzdel. a odbornej povahy v špecializácii 

 
 

teória vyučovania biológie   
76128 

teória vyučovania chémie   
AKREDITÁCIA  OD ROKU 2004 

 bakalárske štúdium   

1.1.4. pedagogika                       zo dňa 22. 12. 2004 
sociálna pedagogika a vychovávateľ-
stvo (DŠ, EŠ)  
(do 31. 8. 2008) 

3 r. 

1.1.5. 
predškolská a elementárna pedagogika     
                                          zo dňa 22. 12. 2004 

predškolská a elementárna pedago-
gika (DŠ,EŠ) 

3 r. 

1.1.1. 
učiteľstvo akademických predmetov    
                                           zo dňa 02. 03. 2005 

učiteľstvo predmetov anglický jazyk 
 a literatúra a fyzika (DŠ, EŠ) 

3 r. 

  
učiteľstvo predmetov anglický jazyk 
 a literatúra a chémia (DŠ,EŠ) 

3 r. 

  
učiteľstvo predmetov anglický jazyk a 
literatúra a nemecký jazyk a literatúra 
(DŠ,EŠ) (do 31.8.2008) 

3 r. 
 

 
 

učiteľstvo predmetov anglický jazyk 
 a informatika (DŠ,EŠ) 

3 r. 

 
učiteľstvo akademických predmetov   
                                           zo dňa 02. 03. 2005 

učiteľstvo predmetov nemecký jazyk 
 a literatúra a fyzika (DŠ,EŠ) 
(do 31. 8. 2008) 

3 r. 



  

Číslo ŠO Názov študijného odboru Názov študijného programu 
Dĺžka 
štúdia 

 bakalárske štúdium   

1.1.1. 
 učiteľstvo predmetov nemecký jazyk a 

literatúra a chémia (DŠ,EŠ) (do 31. 8. 2008) 
3 r. 

  učiteľstvo predmetov nemecký jazyk  
a literatúra a informatika (DŠ,EŠ) 
(do 31. 8. 2008) 

3 r. 

  učiteľstvo predmetov nemecký jazyk a 
literatúra a biológia (DŠ,EŠ) (do 31. 8. 2008) 

3 r. 

  učiteľstvo predmetov slovenský jazyk  
a literatúra a anglický jazyk a literatúra 
(DŠ,EŠ) 

3 r. 

  učiteľstvo predmetov slovenský jazyk 
 a literatúra a nemecký jazyk a literatúra 
(DŠ,EŠ)                       (do 31. 8. 2008) 

3 r. 

  učiteľstvo predmetov slovenský jazyk 
 a literatúra a biológia (DŠ,EŠ) 

3 r. 

  učiteľstvo predmetov slovenský jazyk 
 a literatúra a informatika (DŠ,EŠ) 
(do 31. 8. 2008) 

3 r. 

  učiteľstvo predmetov matematika  
a informatika (DŠ,EŠ) (do 31. 8. 2008) 

3 r. 

  učiteľstvo predmetov matematika a fyzika 
(DŠ,EŠ) (do 31. 8. 2008) 

3 r. 

  učiteľstvo predmetov matematika a chémia 
(DŠ,EŠ) (do 31. 8. 2008) 

3 r. 

  učiteľstvo predmetov matematika 
 a biológia (DŠ,EŠ) (do 31. 8. 2008) 

3 r. 

  učiteľstvo predmetov matematika  
a anglický jazyk a literatúra (DŠ,EŠ) 
(do 31. 8. 2008) 

3 r. 

  učiteľstvo predmetov matematika a  
nemecký jazyk a literatúra (DŠ,EŠ) 
(do 31. 8. 2008) 

3 r. 

  učiteľstvo predmetov biológia a fyzika 
(DŠ,EŠ) 

3 r. 

                                         zo dňa 03. 05. 2005 učiteľstvo predmetov biológia a 
 informatika (DŠ,EŠ) 

3 r. 

                          zo dňa 10. 01. 2005 učiteľstvo predmetov informatika a fyzika 
(DŠ,EŠ) (do 31. 8. 2008) 

3 r. 

  učiteľstvo predmetov informatika a chémia 
(DŠ,EŠ) (do 31. 8. 2008) 

3 r. 

1.1.2. učiteľstvo profesijných predmetov  
a praktickej prípravy   zo dňa 28. 06. 2005 

učiteľstvo praktických  potravinárskych 
 a chemických predmetov (DŠ,EŠ) 

3 r. 

1.1.3. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných 
predmetov                     zo dňa 02. 03. 2005 

animácia výtvarného umenia (DŠ,EŠ) 
 

3 r. 

 1.1.1.    
 1.1.3. 

učiteľstvo akademických predmetov     
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných 
predmetov (medziodborové štúdium)                            
zo dňa 02 03.2005 

učiteľstvo predmetov anglický jazyk  
a literatúra a etická výchova (DŠ,EŠ) 

3 r. 

  učiteľstvo predmetov anglický jazyk  
a literatúra a náboženská výchova (DŠ,EŠ) 

3 r. 

  učiteľstvo predmetov anglický jazyk 
a literatúra a výtvarná výchova (DŠ,EŠ) 

3 r. 



  

Číslo ŠO Názov študijného odboru Názov študijného programu 
Dĺžka 
štúdia 

 bakalárske štúdium   
  učiteľstvo predmetov nemecký jazyk 

 a literatúra a etická výchová (DŠ,EŠ) 
(do 31. 8. 2008) 

3 r. 

  učiteľstvo predmetov nemecký jazyk 
a literatúra a náboženská výchová (DŠ,EŠ) 
(do 31. 8. 2008) 

3 r. 

  učiteľstvo predmetov nemecký jazyk 
 a literatúra a výtvarná výchová (DŠ,EŠ) 
(do 31. 8. 2008) 

3 r. 

  učiteľstvo predmetov slovenský jazyk 
 a literatúra a etická výchova (DŠ,EŠ) 

3 r. 

  učiteľstvo predmetov slovenský jazyk  
a literatúra a náboženská výchova (DŠ,EŠ) 

3 r. 

  učiteľstvo predmetov slovenský jazyk  
a literatúra a výtvarná výchova (DŠ,EŠ) 

3 r. 

  učiteľstvo predmetov matematika a etická 
výchova (DŠ,EŠ) (do 31. 8. 2008) 

3 r. 

  učiteľstvo predmetov matematika a nábožen-
ská výchova (DŠ,EŠ) (do 31. 8. 2008) 

3 r. 

  učiteľstvo predmetov matematika a výtvarná 
výchova (DŠ,EŠ) (do 31. 8. 2008) 

3 r. 

  učiteľstvo predmetov biológia a etická 
výchova (DŠ,EŠ) 

3 r. 

  učiteľstvo predmetov biológia a náboženská 
výchova (DŠ,EŠ) 

3 r. 

  učiteľstvo predmetov biológia a výtvarná 
výchova (DŠ,EŠ) 

3 r. 

                                         zo dňa 10. 01. 2005    učiteľstvo predmetov  informatika a etická 
výchova (DŠ, EŠ) (do 31. 8. 2008) 

3 r. 

  učiteľstvo predmetov  informatika a nábo-
ženská výchova (DŠ, EŠ) (do 31. 8. 2008) 

3 r. 

                                         zo dňa 02. 03. 2005 učiteľstvo predmetov informatika a výtvarná 
výchova (DŠ,EŠ) 

3 r. 

 magisterské štúdium   
  sociálna pedagogika a vychov.  (DŠ, EŠ) 

 (do 31. 8. 2007) 
2 r. 

1.1.4. pedagogika                        zo dňa 22. 12. 2004 sociálna pedagogika (DŠ, EŠ) (do 31. 8. 2007) 2 r. 
1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika 

                                           zo dňa 22. 12. 2004 
predškolská pedagogika (DŠ,EŠ) 

2 r. 

1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov   
                                           zo dňa 02. 03. 2005 

učiteľstvo predmetov anglický jazyk 
 a literatúra (DŠ, EŠ) 

2 r. 

  učiteľstvo predmetov anglický jazyk  
a literatúra a chémia (DŠ,EŠ) 

2 r. 

  učiteľstvo predmetov anglický jazyk a litera-
túra a nemecký jazyk a literatúra (DŠ,EŠ)    
(do 31. 8. 2007) 

2 r. 

                                            zo dňa  03. 05. 2005 učiteľstvo predmetov anglický jazyk 
 a literatúra a informatika (DŠ, EŠ) 

2 r. 

                                            zo dňa  02. 03. 2005 učiteľstvo predmetov nemecký jazyk a litera-
túra a chémia (DŠ,EŠ) (do 31.8. 2007) 

2 r. 

  učiteľstvo predmetov nemecký jazyk  
a literatúra a informatika (DŠ,EŠ)  
(do 31. 8. 2007) 

2 r. 



  

Číslo ŠO Názov študijného odboru Názov študijného programu 
Dĺžka 
štúdia 

  učiteľstvo predmetov nemecký jazyk a litera-
túra a biológia (DŠ,EŠ)  (do 31. 8. 2007) 

2 r. 

  učiteľstvo predmetu slovenský jazyk 
 a literatúra(DŠ,EŠ) 

2 r. 

  učiteľstvo predmetov slovenský jazyk a lite-
ratúra a anglický jazyk a literatúra (DŠ,EŠ)  

2 r. 

  učiteľstvo predmetov slovenský jazyk a lite-
ratúra a nemecký jazyk a literatúra (DŠ,EŠ)       
(do 31. 8. 2007) 

2 r. 

  učiteľstvo predmetov slovenský jazyk 
 a literatúra a biológia (DŠ,EŠ) 

2 r. 

  učiteľstvo predmetov slovenský jazyk  
a literatúra a informatika (DŠ,EŠ) 

2 r. 

  učiteľstvo predmetov matematika 
 a informatika (DŠ,EŠ)  (do 31. 8. 2007) 

2 r. 

  učiteľstvo predmetov matematika a chémia 
(DŠ,EŠ) (do 31. 8. 2007) 

2 r. 

  učiteľstvo predmetov matematika a biológia 
(DŠ,EŠ) (do 31. 8. 2007) 

2 r. 

  učiteľstvo predmetov matematika a anglický 
jazyk a literatúra  (DŠ,EŠ) (do 31. 8. 2007) 

2 r. 

  učiteľstvo predmetov matematika a nemecký 
jazyk a literatúra (DŠ,EŠ) (do 31. 8. 2007) 

2 r. 

  učiteľstvo predmetu biológia  (DŠ,EŠ) 2 r. 
 magisterské štúdium   
1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov    

         zo dňa  03. 05. 2005 
učiteľstvo predmetov biológia a chémia 
(DŠ,EŠ) 

2 r. 

                                                                       učiteľstvo predmetov biológia a informatika 
(DŠ,EŠ) 

2 r. 

          zo dňa 10.01.2005 učiteľstvo predmetu informatika 2 r. 
  učiteľstvo predmetov informatika a chémia 

(DŠ,EŠ) 
2 r. 

  učiteľstvo predmetu chémia  (DŠ,EŠ)  2 r. 
    
1.1.3. učiteľstvo umelecko-výchovných 

 a výchovných predmetov  zo dňa 02.03.2005                                                                                                                                                                                                           
učiteľstvo predmetu pedagogika výtvarného 
umenia (DŠ,EŠ) 

2 r. 

1.1.1.    
1.1.3. 

učiteľstvo akademických predmetov  
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných  
predmetov (medziodborové .štúdium) 

učiteľstvo predmetov anglický jazyk 
 a literatúra a etická výchova (DŠ,EŠ) 2 r. 

          zo dňa  02.03.2005 učiteľstvo predmetov anglický jazyk  
a literatúra a náboženská výchova (DŠ,EŠ) 

2 r. 

  učiteľstvo predmetov anglický jazyk 
 a literatúra a výtvarná výchova (DŠ,EŠ) 

2 r. 

  učiteľstvo predmetov nemecký jazyk 
 a literatúra a etická výchova 
(DŠ,EŠ) (do 31. 8. 2007) 

2 r. 

  učiteľstvo predmetov nemecký jazyk 
 a literatúra a náboženská výchova (DŠ,EŠ) 
(do 31. 8. 2007) 

2 r. 

  učiteľstvo predmetov nemecký jazyk  
a literatúra a výtvarná výchova (DŠ,EŠ) 
(do 31. 8. 2007) 

2 r. 

  učiteľstvo predmetov slovenský jazyk 
 a literatúra a etická výchova (DŠ,EŠ) 

2 r. 



  

Číslo ŠO Názov študijného odboru Názov študijného programu 
Dĺžka 
štúdia 

  učiteľstvo predmetov slovenský jazyk 
 a literatúra a náboženská výchova (DŠ,EŠ) 

2 r. 

  učiteľstvo predmetov slovenský jazyk 
 a literatúra a výtvarná výchova(DŠ,EŠ) 

2 r. 

  učiteľstvo predmetov matematika a etická 
výchova (DŠ,EŠ) (do 31. 8. 2007) 

2 r. 

  učiteľstvo predmetov matematika a nábožen-
ská výchova (DŠ,EŠ)  (do 31. 8. 2007) 

2 r. 

  učiteľstvo predmetov matematika a výtvarná 
výchova (DŠ,EŠ)    
(do 31. 8. 2007) 

2 r. 

  učiteľstvo predmetov biológia a etická 
 výchova (DŠ,EŠ) 

2 r. 

  učiteľstvo predmetov biológia a náboženská 
výchova (DŠ,EŠ) 

2 r. 

  učiteľstvo predmetov biológia a výtvarná 
výchova (DŠ,EŠ) 

2 r. 

  učiteľstvo predmetov  informatika a etická 
výchova (DŠ, EŠ) 

2 r. 

 magisterské štúdium   
1.1.1.  
1.1.3. 

učiteľstvo akademických predmetov  
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných 
predmetov (medziodborové štúdium)  zo dňa 
02.03. 2005 

učiteľstvo predmetov  informatika  
a náboženská výchova (DŠ, EŠ) 

2 r. 

  učiteľstvo predmetov  informatika a výtvarná 
výchova (DŠ, EŠ) 

2 r. 

1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika     zo 
dňa 01. 03. 2006 

učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (DŠ, EŠ) 
2 r. 

 doktorandské štúdium   
1.1.10. odborová didaktika                                        zo 

dňa 15.03.2005 
teória jazykového a literárneho vzdelávania 
(DŠ, EŠ) 

3 r. / 5 r. 

                                                                           zo 
dňa 10.07.2005 

teória chemického vzdelávania  (DŠ do 
31.8.2010, EŠ do  31. 8.2010) 

3 r. / 5 r. 

1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika      zo 
dňa 15. 05. 2006 

predškolská a elementárna pedagogika 
(DŠ,EŠ) 

3 r. / 5 r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE 

Zoznam akreditovaných študijných odborov a študijných programov k 31. decembru 2006 

Číslo ŠO Názov študijného odboru Názov študijného programu 
Dĺžka 
štúdia 

 magisterské štúdium     
5143   8 verejné zdravotníctvo                              zo dňa 16.10.1998  5  r. 
5143   8 verejné zdravotníctvo v špecializácií:  

- zdravotnícky manažment 
- kontrola infekcií 
- zdravie pri práci                       zo dňa 28.03.2002 

 

5  r. 

7561   8 sociálna práca                                          zo dňa 16.10.1998  5  r. 
7561   8 sociálna práca v špecializácii: 

- misijná a charitatívna práca 
- sociálna politika a sociálne poradenstvo                                                                                                     

zo dňa 28.3.2002 

 

5  r. 

5154   8 laboratórne vyšetrovacie metódy          zo dňa 16.10.1998  5  r. 
5139   8 ošetrovateľstvo a rehabilitácia               zo dňa 16.10.1998  5  r. 
5139   8 ošetrovateľstvo a rehabilitácia v špecializácii:                                                                   

fyzioterapia a liečebná rehabilitácia       zo dňa 28.03.2002 
 

5  r. 

 rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác  
5154   8 laboratórne vyšetrovacie metódy (RNDr.)   
7561   8 sociálna práca (PhDr.)   
5143   8 verejné zdravotníctvo (PhDr.)   
5139   8 ošetrovateľstvo a reh. (PhDr.)                 zo dňa 16.10.1998   
 doktorandské štúdium  
51439 verejné zdravotníctvo                              zo dňa 10.11.1998  3 r. / 5 r. 
51389 ošetrovateľstvo  3 r. / 5 r. 
75619 sociálna práca  3 r. / 5 r. 
 AKREDITÁCIA OD  ROKU  2004  
 bakalárske štúdium  
3. 1. 14. sociálna práca                                       zo dňa  15. 03. 2004 sociálna práca (DŠ, EŠ) 3  r. 
3. 1. 14. sociálna práca   (v Bardejove)             zo dňa  15. 03. 2004 sociálna práca (EŠ)  3  r. 
3. 1. 14. sociálna práca (v Spišskej Novej Vsi) zo dňa  15. 03. 2004 sociálna práca (EŠ) 3  r. 
7. 4. 1. ošetrovateľstvo                                      zo dňa 31. 05. 2004 ošetrovateľstvo (DŠ, EŠ)  3  r. 
7. 4. 2. verejné zdravotníctvo                            zo dňa 31. 05. 2004 verejné zdravotníctvo (DŠ, EŠ)  3  r. 
7. 4. 3. lab. vyšetr.  metódy v zdravotníctve    zo dňa 31. 05. 2004 laboratórne vyšetrov. metódy  (EŠ) 3  r. 
7. 4. 7. fyzioterapia fyzioterapia a liečebná reh. (EŠ) 3  r. 
 magisterské štúdium  
3. 1. 14. sociálna práca                                         zo dňa 15.03. 2004 soc.  práca so zameraním na  

misijnú a charit. prácu (DŠ, EŠ) 
2  r. 

3. 1. 14. sociálna práca                                        zo dňa 22. 12. 2004 sociálna práca (DŠ, EŠ)                                       2  r. 
7. 4. 1. ošetrovateľstvo                                      zo dňa  31.05. 2004 ošetrovateľstvo (DŠ, EŠ)   2  r. 
7. 4. 3. laboratórne  vyšetrovacie metódy  

 v zdravotníctve                                      zo dňa 31.05. 2004 
laboratórne vyšetrovacie metódy  
(EŠ) 

2  r. 

7. 4. 2. verejné zdravotníctvo                             zo dňa 31.05. 2004 verejné zdravotníctvo (DŠ, EŠ)    2  r. 
 doktorandské štúdium  
7. 4. 1. ošetrovateľstvo                                       zo dňa 31.05. 2004 ošetrovateľstvo (DŠ, EŠ) 3 r. / 5 r. 
3. 1. 14. sociálna práca                                         zo dňa 31.05. 2004 sociálna práca (DŠ, EŠ) 3 r. / 5 r. 
7. 4. 2. verejné zdravotníctvo                             zo dňa 31.05. 2004 verejné zdravotníctvo (DŠ, EŠ) 3 r. / 5 r. 
 

 



  

PRÁVNICKÁ FAKULTA 
 
Zoznam akreditovaných študijných odborov a študijných programov k 31. decembru 2006 

Číslo ŠO Názov študijného odboru Názov študijného programu 
Dĺžka 
štúdia 

 bakalárske štúdium   
6835 7 právo                                     zo dňa 20. 6. 2001  3  r. 

  magisterské štúdium     
6835 8 právo                                     zo dňa 15. 5. 2000  5  r. 

 rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác  
6835 8 právo (JUDr.)                        zo dňa 15. 5. 2000   

 doktorandské štúdium        zo dňa 16. 5. 2000  
68029 teória štátu a práva  3 r. 
68069 pracovné právo  3 r. 
68089 trestné právo  3 r. 
68109 rímske právo  3 r. 
68179 občianske právo                   zo dňa 16. 5. 2000  3 r. 

 AKREDITÁCIA OD  ROKU  2003  

 bakalárske štúdium  
3. 4. 1. právo                                      zo dňa 21. 6. 2004 právo (DŠ, EŠ) 3 r. 

 magisterské štúdium  
3. 4. 1. právo                                      zo dňa 21. 6. 2004 právo (DŠ, EŠ) 2 r. 

 doktorandské štúdium  
3. 4. 2. teória a dejiny štátu a práva   zo dňa 29.10.03 teória a dejiny štátu a práva (DŠ, EŠ) 3 r. 
3. 4. 6. pracovné právo                    zo dňa 29.10.2003 pracovné právo (DŠ, EŠ)   3 r. 
3. 4. 7. trestné právo                          zo dňa 24.8.2004 trestné právo  (DŠ, EŠ)      (do 31.8.2007)             3 r. 
3. 4. 11. občianske právo                     zo dňa 24.8.2004 občianske právo (DŠ, EŠ) 3 r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

TEOLOGICKÁ FAKULTA 

Zoznam akreditovaných študijných odborov a študijných programov k 31. decembru 2006 

Číslo ŠO Názov študijného odboru Názov štud. programu Dĺž. štúdia 
 bakalárske štúdium  
6110   7 kresťanská filozofia                                    zo dňa 28.3.2002  3  r. 
 formácia a vedenie spoločenstiev            zo dňa 28.3.2002  3  r. 
  magisterské štúdium     
6161   8 katolícka teológia                                       zo dňa  22.7.1998  6  r. 
6110   8 kresťanská filozofia                                   zo dňa  22.7.1998  4  r. 

7653   8 
učiteľstvo všeobecnovzdel. predmetov pre II. stupeň ZŠ  
v kombinácii predmetov náboženská výchova - katolícka               

 
4  r. 

                                                                      zo dňa  28.3.2002   
 doktorandské štúdium  
6101 9 systematická filozofia                                 zo dňa 11.6.2002  3  r. 
6161  9 katolícka teológia                                        zo dňa 11.6.2002  3  r. 

AKREDITÁCIA  OD ROKU  2004 
 bakalársky študijný program   
2. 1. 1. filozofia                                                  zo dňa 21.7.2004 kresťanská filozofia (DŠ) 3  r. 
2. 1. 13. katolícka teológia                                 zo dňa 21.7.2004 základy kresťanskej filozofie  

a katolíckej teológie (DŠ) 
3  r. 

3. 1.14.          
2. 1. 13. 

sociálna práca (HŠO)  
katolícka teológia (VŠO)                     zo dňa 22.12.2004 

formácia a vedenie spoločenstiev 
                              (EŠ do 31. 8.2008) 3  r. 

3. 1. 14.                 
2. 1. 13. 

sociálna práca (HŠO)                        DŠ - zo dňa 22.12.2004 

katolícka teológia (VŠO)                   EŠ -  zo dňa 07.03.2006 

náuka o rodine  (DŠ - do 31.8.2008) 
                            (EŠ - do 31.8.2009) 3  r. 

1. 1. 3.         
1. 1. 1. 

učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov  
učiteľstvo akademických predmetov      zo dňa 10.01.2005 

učiteľstvo predmetov náb. výchova 
 a informat.   (DŠ, EŠ - do 31.8.2005) 

3  r. 

 magisterský študijný program  
2. 1. 1. filozofia                                                       zo dňa 21.7.2004 kresťanská filozofia (DŠ) 2  r. 
2. 1. 13. katolícka teológia                                        zo dňa 21.7.2004 katolícka teológia (DŠ) 3  r. 
1. 1. 3.         
1. 1. 1. 

učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov  
učiteľstvo akademických predmetov        zo dňa 10.1.2005 

učiteľstvo predmetov náb. Výchova 
a informatika (DŠ, EŠ) 

2  r. 

3. 1.14.                 
2. 1. 13. 

sociálna práca (HŠO)                                 zo dňa 29.12.2006 

katolícka teológia (VŠO 

náuka o rodine (DŠ - do 31.8.2009) 
 2  r. 

 doktorandský študijný program  
2. 1. 13. katolícka teológia                                      zo dňa 24. 8. 2004 katolícka teológia (DŠ,EŠ) 3  r. 
2. 1. 2. systematická filozofia                               zo dňa 28.10.2005 systematická filozofia (DŠ,EŠ)   

(DŠ do 31.8.2009, EŠ do 31.8.2011) 
3 r. /5 r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                   Príloha č.2 
Z o z n a m   

študentov Trnavskej univerzity v Trnave, ktorým bolo priznané v roku 2006 mimoriadne šti-
pendium v zmysle § 4 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR o rozsahu a ďalších podrobnostiach 

o priznávaní motivačného štipendia 
 

§ 4 ods. 1 písm. a/, b/ vyhlášky 
priznanie mimoriadneho štipendia za vynikajúci výsledok vo vedeckej činnosti, v umeleckej 
činnosti,  v športovej činnosti alebo vo vedomostných súťažiach 
 
Filozofická fakulta 

Por. 
číslo 

Meno Výška    
v Sk 

Dosiahnutý výsledok 

1. Matejovičová Anna 10 000 
prvé miesto v celoštátnom kole a druhé miesto 
v medzinárodnom kole na Študentskej vedeckej a odbornej 
konferencii „Závislosti: a čo ďalej?“ 

2. Mravcová Katarína 4000 druhé miesto v celoštátnom kole na Študentskej vedeckej 
a odbornej konferencii „Závislosti: a čo ďalej?“ 

3. Ruš Michal 5000 

grafické vyhotovenie webovej stránky katedry klasickej 
archeológie, jej aktualizácia; vyhotovenie odbornej knižnič-
nej databázy KLASIK pre knižničný fond katedry klasickej 
archeológie 

4. Barczi Július 5000 
spracovanie scenára pre STV o rode Andrássyovcov, prí-
prava a zabezpečenie exkurzie do národnej galérie a na 
Pamiatkový úrad v Budapešti 

5. Krajmer Peter  3000 
úspešná reprezentácia fakulty v celoštátnom kole 
a v medzinárodnom kole na Študentskej vedeckej 
a odbornej konferencii „Závislosti: a čo ďalej?“ 

6. Ševčovičová Alexandra 5000 
reprezentácia fakulty a úspešné zapojenie sa do súťaže 
medzinárodnej telekomunikačnej únie /ITU/ o štipendium 
na svetové fórum mládeže 2006 

7. Rybár Štefan 7000 reprezentácia Trnavskej univerzity v ligovej súťaži celoslo-
venského charakteru „Slovak Floorball Tour“ 

 
Pedagogická fakulta 

Por. 
číslo 

Meno Výška  
v Sk      

Dosiahnutý výsledok 

1.  Adamová Eva  8000 PROFILY– samostatná výstava grafík 
2.  Veronika Altoffová 8000 EL DUENDE – samostatná výstava maľby a grafiky 

3.  Veronika Altoffová 10 375 DOBROFEST – aktívna účasť  

4.  Hideghetyová Alžbeta 8000 reprezentácia fakulty v rámci medzinárodného programu 
„SOCRATES PROJECT INCLUSION“ 

5.  Chovancová Mária 8000 reprezentácia fakulty v rámci medzinárodného programu 
„SOCRATES PROJECT INCLUSION“ 

6.  Chovancová Mária 2500 reprezentácia fakulty v basketbale – 1. miesto 
7.  Kochan Martin 9000 aktívna účasť na výstave v záhradách Zsl.múzea v Trnave 
8.  Kochan Martin 10 375 videoprojekcia – prezentácia študentskej videotvorby 

9.  Kovalíková  Viera 8000 reprezentácia fakulty v rámci medzinárodného programu 
„SOCRATES PROJECT INCLUSION“ 

10.  Marušíková Mária  8000 aktívna účasť na výstave v záhradách Západoslovenského 
múzea v Trnave 

11.  Marušíková Mária 10 375 TESCO – Slovenský kríž (intermediálna tvorba) 



  

Por. 
číslo 

Meno Výška  
v Sk      

Dosiahnutý výsledok 

12.  Pavlíková Zuzana 8000 reprezentácia fakulty v rámci medzinárodného programu 
„SOCRATES PROJECT INCLUSION“ 

13.  Závodný Andrej 11 000 víťaz súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú a odbornú 
prácu v oblasti jazykovedy 

14.  Závodný Andrej 11 000 medzinárodná vedecká konferencia – Ukrajina – odborne 
fundovaný príspevok z oblasti onomastiky 

15.  Žvačeková Lucia 8000 reprezentácia fakulty v rámci medzinárodného programu 
„SOCRATES PROJECT INCLUSION“ 

16.  Babic Karol 2500 reprezentácia fakulty vo futbale – 2. miesto 
17.  Baláž Ján  10 375 DOBROFEST – aktívna účasť 
18.  Berka Petr 2500 reprezentácia fakulty vo futbale – 2. miesto 
19.  Bursa Peter 2500 reprezentácia fakulty vo futbale – 2. miesto 
20.  Čajková Veronika 2500 reprezentácia fakulty v stolnom tenise 
21.  Čech Miroslav 2500 reprezentácia fakulty vo futbale – 2. miesto 
22.  Dohňanský Martin 2500 reprezentácia fakulty vo futbale – 2. miesto 
23.  Feketová Katarína 2500 reprezentácia fakulty v basketbale – 1. miesto 
24.  Gabovičová Lívia 2500 reprezentácia fakulty v basketbale – 1. miesto 
25.  Guothová Zuzana 2500 reprezentácia fakulty v basketbale – 1. miesto 
26.  Hodulíková Lívia 2500 reprezentácia fakulty v basketbale – 1. miesto 
27.  Hrdlovič Branislav 2500 reprezentácia fakulty vo futbale – 2. miesto 
28.  Hrnčiariková Andrea 2500 reprezentácia fakulty v stolnom tenise 
29.  Kadlečíková Katarína 2500 reprezentácia fakulty v basketbale – 1. miesto 
30.  Karásek Michal 2500 reprezentácia fakulty vo futbale – 2. miesto 
31.  Klusová Miroslava 2500 reprezentácia fakulty v basketbale – 1. miesto 
32.  Koišová Zuzana 2500 reprezentácia fakulty v basketbale – 1. miesto 
33.  Komoš Ján 2500 reprezentácia fakulty vo futbale – 2. miesto 
34.  Konečný Marián 2500 reprezentácia fakulty vo futbale – 2. miesto 
35.  Kšeňáková Jarka 2500 reprezentácia fakulty v basketbale – 1. miesto 
36.  Leník Tomáš 2500 reprezentácia fakulty vo futbale – 2. miesto 
37.  Neveďal Milan 2500 reprezentácia fakulty vo futbale – 2. miesto 
38.  Peterková Katarína 2500 reprezentácia fakulty v basketbale – 1. miesto 
39.  Remenárová Blažena 2500 reprezentácia fakulty v basketbale – 1. miesto 
40.  Sekeráková Ivana 2500 reprezentácia fakulty v basketbale – 1. miesto 
41.  Suke Andrej 2500 reprezentácia fakulty vo futbale – 2. miesto 
42.  Štefánik Igor 2500 reprezentácia fakulty vo futbale – 2. miesto 
43.  Timuľák Matúš 2500 reprezentácia fakulty vo futbale – 2. miesto 
44.  Tomašovičová Veronika 2500 reprezentácia fakulty v basketbale – 1. miesto 

 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 

Por. 
číslo  

Meno Výška v sk   Dosiahnutý výsledok 

1.  Eštočinová Lenka 4200 úspešná prezentácia fakulty svojou prácou na medzinárod-
nej konferencii v Rakúsku 

2.  Gažová Lenka 4200 úspešná prezentácia fakulty svojou prácou na medzinárod-
nej konferencii v Rakúsku 

3.  Jakubík Martin 4200 úspešná prezentácia fakulty svojou prácou na medzinárod-
nej konferencii v Rakúsku 

4.  Krkošková Mária 4200 úspešná prezentácia na medzinár. konferencii v Rakúsku 

5.  Pčolková Dušana 4200 úspešná prezentácia na medzinár. konferencii v Rakúsku 

6.  Hacajová Katarína 4200 úspešná prezentácia na medzinár. konferencii v Rakúsku 

7.  Gašparovič Igor 4800 úspešná prezentácia na medzinár. konferencii v Rakúsku 



  

 
Teologická fakulta  

Por. 
číslo 

Meno Výška   v 
Sk 

Dosiahnutý výsledok 

1.  Benko Martin 10 000 reprezentácia fakulty vo futbale  

2.  Chromíková Monika 10 000 reprezentácia fakulty vo volejbale 

3.  Jeník Lukáš 5000 reprezentácia fakulty v ŠVOČ 

4.  Kosařová Kristína 5000 reprezentácia fakulty vo ŠVOČ 

5.  Spišiaková Mária 5000 reprezentácia fakulty vo ŠVOČ 

 
Právnická fakulta 
 

Por. 
číslo 

Meno Výška 
v Sk 

Dosiahnutý výsledok 

1. Babáková Martina 10 000 reprezentácia fakulty v zahraničí v tenise 

2. Farkašová Jaroslava 10 000 
právna poradkyňa v mimovládnej organizácii „Ľudia proti 
rasizmu“, poskytuje právne poradenstvo obetiam raso-
vého násilia 

3. Lakatošová Diana 10 000 členka Umeleckého súboru Lúčnica – reprezentuje 
Slovensko a jeho kultúru v zahraničí 

4. Surgoš Tomáš 5000 reprezentácia fakulty na stáži na Veľvyslanectve SR 
 vo Washingtone 

5. Juríková Lenka 7000 za mimoriadnu činnosť a členstvo v akademickom  
senáte fakulty 

6. Kožík Jozef 7000 za mimoriadnu činnosť a členstvo v akademickom  
senáte fakulty 

7. Bardač Róbert 7000 za mimoriadnu činnosť a členstvo v akademickom 
senáte fakulty 

8. Čvapková Lenka 7000 za mimoriadnu činnosť a členstvo v akademickom 
 senáte univerzity 

9. Bevilaqua Michal 7000 za mimoriadnu činnosť a členstvo v akademickom  
senáte univerzity 

10. Lukačovičová Mária 5000 za tretie miesto v basketbale na „Športovom dni  
Trnavskej univerzity v Trnave“ 

11. Páleníková Dominika 5000 za tretie miesto v basketbale na „Športovom dni  
Trnavskej univerzity v Trnave“ 

12. Hudecová Dominika 5000 za tretie miesto v basketbale na „Športovom dni  
Trnavskej univerzity v Trnave“ 

13. Luptáková Jana 5000 za tretie miesto v basketbale na „Športovom dni  
Trnavskej univerzity v Trnave“ 

14. Klorusová Ivana 5000 za tretie miesto v basketbale na „Športovom dni  
Trnavskej univerzity v Trnave“ 

15. Zaujecová Miroslava 5000 za tretie miesto v basketbale na „Športovom dni 
 Trnavskej univerzity v Trnave“ 

16. Hamraň Matej 5000 za prvé miesto v stolnom tenise na „Športovom dni  
Trnavskej univerzity v Trnave“ 

17. Fajnorová Katarína 5000 za reprezentáciu fakulty na „Šiestom ročníku súťaže 
v simulovanom súdnom konaní z azylového práva“ 

18. Balážiková Lucia 5000 za reprezentáciu fakulty na „Šiestom ročníku súťaže 
v simulovanom súdnom konaní z azylového práva“ 

 
 
 



  

 
§ 4 ods. 1 písm. c/ a d/ vyhlášky  
priznanie mimoriadneho štipendia za vynikajúce plnenie študijných povinností alebo mimo-
riadne kvalitnú záverečnú prácu študenta  
 
 
 
Filozofická fakulta 

Počet Výška štipendia  v Sk 
14 68 000 

 
Pedagogická fakulta  

Počet Výška štipendia  v Sk 
1 11 000 

 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 

Počet Výška štipendia  v Sk 
2 10 000 

 
Právnická fakulta 

Počet Výška štipendia  v Sk 
4 40 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Príloha č. 3 

 

VVÝÝZZNNAAMMNNÉÉ  UUDDAALLOOSSTTII  UUNNIIVVEERRZZIITTYY  
VV  RROOKKUU  22000066  

 
 
 
 

1133..  jjaannuuáárr  Bola uzatvorená dohoda o spolupráci s univerzitou  Libera universitá Maria SS. As-
sunta, Rím, Taliansko 

 
2288..    jjaannuuáárr    V kongresovom centre SAV v smolenickom zámku sa konal 5. reprezentačný ples 

univerzity 
 
1100..  mmáájj    V katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa sa konala ďakovná svätá omša Te Deum 
 
JJúúnn  Uzatvorená zmluva o vedeckej, pedagogickej a kultúrnej spolupráci s Jihočeskou uni-

verzitou v Českých  Budějoviciach 
 
JJúúnn  Uzatvorená zmluva o spolupráci s univerzitou Szent István University, Gődőllő, Ma-

ďarsko 
 
1199..  sseepptteemmbbeerr  Rektor univerzity prijal delegáciu partnerskej Katolíckej univerzity Petra Pázmaňa 

z Budapešti 
 
44..  ookkttóóbbeerr  V katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa sa konala prosebná svätá omša Veni Sancte 
 
3300..  ookkttóóbbeerr    Rektor univerzity na zasadnutí Vedeckej rady rozšírenom o vedecké rady fakúlt odo-

vzal titul „doctor honoris causa“ - prof. Dr. Dr. h. c. Andreas Wacke L. l. Dr. h. c. 
 
2233..  nnoovveemmbbeerr    V mestskej športovej hale sa uskutočnil 3. ročník športového dňa univerzity 
 
3300..  nnoovveemmbbeerr  Akademický senát univerzity na svojom zasadnutí zvolil kandidáta na funkciu rektora 

univerzity na obdobie rokov 2007 – 2011 doc. Ing. Martina Mišúta, CSc 
 
1144..  ddeecceemmbbeerr V kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave sa uskutočnil predvianočný koncert univerzity. 

Účinkoval Detský zbor Slovenského rozhlasu 
 
ddeecceemmbbeerr    Akademická rankingová a rantingová agentúra ARRA zverejnila rebríček kvality slo-

venských vysokých škôl. V hodnotení významných údajov sa umiestnili fakulty Trnav-
skej univerzity na najvyšších priečkach, obvykle však v prvej desiatke.  
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