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1. PREDSLOV 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podľa § 9 ods. 1 písm. k), § 20 ods. 1, písm. b) a 
v súlade s § 102 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 
Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
predkladám výročnú správu o činnosti Trnavskej 
univerzity v Trnave za rok 2004. 
Predložená správa má bilančný charakter, nakoľko 
obsahuje konkrétne údaje o dosiahnutých výsled-
koch Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „uni-
verzita“) ako verejnej vysokej školy v roku 2004. 

Univerzita ako vrcholná vzdelávacia, vedecká 
a umelecká ustanovizeň pokračovala vo svojej hlav-
nej činnosti, ktorú organizovala a zabezpečovala na 
všetkých svojich súčastiach. Vysokoškolské štúdium 
na univerzite,  počnúc akademickým rokom 
2002/2003,  bolo založené na kreditnom štúdiu, pri-
čom univerzita zabezpečovala študijné programy na 
všetkých troch stupňoch vzdelávania.  

V oblasti vedy, výskumu a umeleckej činnosti dôle-
žitým prostriedkom pre motiváciu boli udelené 
granty, s cieľom získať väčší počet medzinárodných 
grantov v budúcnosti. V rozhodujúcej miere sa 
v roku 2004 zvýšila medzinárodná spolupráca 
a zahraničné vzťahy. Ako povzbudzujúce pôsobilo 
množstvo akreditovaných študijných odborov, ako 
aj akreditácia doktorandského štúdia, habilitačného 
konania a konania na vymenúvanie profesorov. Svo-
ju činnosť zameriavala univerzita na získanie posta-
venia výskumnej univerzity. 
 

Pre fungovanie a ďalší rozvoj univerzity je potrebný 
dostatok finančných prostriedkov. Napriek zmene 
vo financovaní verejných vysokých škôl a zavedení 
tzv. viaczdrojového financovania, boli aj v roku 
2004 financie pridelené vo forme dotácií zo štátneho 
rozpočtu nedostatočné. Kvantitatívne kritérium roz-
deľovania dotácií, zdôrazňujúce počet študentov, je 
pre našu univerzitu krajne nevhodné. 
 
V uplynulom roku 2004 dosiahla univerzita viacero 
úspechov, za ktoré patrí srdečná vďaka všetkým usi-
lovným, statočným a pracovitým zamestnancom 
a študentom našej univerzity. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                              prof. JUDr. Peter Blaho, CSc. 
                               rektor Trnavskej univerzity 
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2. ORGÁNY A RIADENIE TU 

2.1  ORGÁNY A PORADNÉ GRÉMIÁ TU 

2.1.1 Orgány akademickej samosprávy TU 

aa) AAKKAADDEEMMIICCKKÝÝ  SSEENNÁÁTT  TTUU  
Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej 
len „AS TU“) je podľa zákona č.  131 /2002   Z. z. 
o   vysokých školách a  o  zmene a  doplnení niektorých 
zákonov orgánom akademickej samosprávy verejnej vy-
sokej školy.  
Predsedníčkou AS TU v roku 2004 bola doc. RNDr. Má-
ria Lucká, CSc. AS TU sa skladá z 30 členov, z toho 
z každej fakulty 4 členovia zamestnaneckej časti a 2 čle-
novia zo študentskej časti. Zoznam členov je zverejnený 
na internetovej stránke TU.  
Akademický senát TU mal v roku 2004 šesť riadnych 
zasadnutí: 
 6. zasadnutie senátu sa konalo dňa    11.2.2004  
 7. zasadnutie senátu sa konalo dňa     1.4. 2004 
 8  zasadnutie senátu sa konalo dňa    15.4.2004 
 9. zasadnutie senátu sa konalo dňa    10.6.2004 
 10.zasadnutie senátu sa konalo dňa 28.10.2004 
 11.zasadnutie senátu sa konalo dňa   2.12.2004 

 
AS TU sa na svojich zasadnutiach v uvedenom období 
zaoberal úlohami, ktoré stanovuje zákon o vysokých ško-
lách a Štatút TU, ako aj ďalšími aktuálnymi problémami. 
AS TU schválil nové špecializované pracovisko TU 
„Slovenský historický ústav, Rím.“ Správa o  činnosti AS 
TU je zverejnená na úradnej výveske AS TU 
a internetovej stránke univerzity.  
 
bb) RREEKKTTOORR  TTUU  
Rektor Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „rektor“) 
je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov štatutárnym or-
gánom verejnej vysokej školy, riadi ju, koná v jej mene 
a zastupuje ju navonok. Rektor za svoju činnosť zodpo-
vedá akademickému senátu univerzity vo veciach vyme-
dzených zákonom o  vysokých školách a aj ministrovi 
školstva SR. Rektorom TU je prof. JUDr. Peter Blaho, 
CSc.  
 
cc) VVEEDDEECCKKÁÁ  RRAADDAA  TTUU  
Vedecká rada Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len 
„VR TU“) je orgán, pôsobnosť ktorého je vymedzená 
zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o  zme-
ne a doplnení niektorých zákonov. Zoznam členov je prí-
stupný na internetovej stránke TU. 
V roku 2004 sa uskutočnili tri riadne rokovania, na kto-
rých VR TU schválila deväť návrhov na vymenovanie 
profesorov a tri návrhy na udelenie titulu doctor honoris 
causa. Slávnostných zasadnutí VR TU, rozšírených 
o vedecké rady fakúlt bolo päť. Na týchto zasadnutiach 
boli slávnostne udelené štyri tituly doctor honoris causa 
(„dr.h.c.“), jeden titul doktor vied („DrSc.“), šestnásť 
titulov docent („doc.“) a dvadsaťpäť  titulov philosophiae 
doctor („PhD.“) 

dd)) DDIISSCCIIPPLLIINNÁÁRRNNAA  KKOOMMIISSIIAA  TTUU    
Disciplinárna komisia verejnej vysokej školy v zmysle 
zákona o vysokých školách prerokúva disciplinárne prie-
stupky tých študentov verejnej vysokej školy, ktorí nie sú 
zapísaní na žiadnom študijnom programe uskutočňova-
nom na fakulte.  Vzhľadom na skutočnosť, že TU nemá 
študentov nezapísaných na študijných programoch na 
fakultách,  disciplinárna komisia  v roku 2004 nepreroko-
vala žiadny disciplinárny priestupok. 

2.1.2 Iné orgány akademickej samosprávy  

SSPPRRÁÁVVNNAA  RRAADDAA  TTRRNNAAVVSSKKEEJJ  UUNNIIVVEERRZZIITTYY  
Správna rada verejnej vysokej školy je podľa zákona č. 
131/2002 Z.z. o vysokých školách  a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov orgán, ktorý v rámci pôsobnosti 
ustanovenej týmto zákonom podporuje posilňovanie väz-
by verejnej vysokej školy a spoločnosti. Uplatňuje 
a presadzuje verejný záujem v činnosti verejnej vysokej 
školy, najmä v súvislosti s využívaním jej majetku 
a finančných prostriedkov poskytnutých verejnej škole 
štátom. Predsedom SR TU je JUDr. Timotej Minarovič. 
Zoznam členov je zverejnený na internetovej stránke TU. 
V zmysle zákona č. 528/2003 Z.z.  ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa v roku 2004 
zmenil počet členov Správnej rady na štrnásť. Novým 
členom správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave (ďa-
lej len „SR TU“) sa  na návrh študentskej časti Akade-
mického senátu TU a po vymenovaní ministrom školstva 
SR stal  pán Miloš Deset. Jeho funkčné obdobie je dvoj-
ročné. 
V roku 2004 sa uskutočnili dve riadne rokovania SR TU 
– 2. apríla a 8. októbra 2004. Prijatými uzneseniami SR 
TU schválila a dala predchádzajúci písomný súhlas na 
kúpnu zmluvu s predkupným právom, týkajúcej sa ne-
hnuteľnosti parc. č. 205/1 a parc. č. 205/4 kat. úz. Trnava 
(budova TU na Hornopotočnej ul. č. 23 v  Trnave), vyjad-
rila sa k dlhodobému zámeru TU na obdobie 2004-2010, 
k návrhu rozpočtu na rok 2004 a k výročnej správe 
o činnosti a o hospodárení za rok 2003. Zároveň SR TU 
schválila návrh dodatku č. 1 k Štatútu SR TU a tento odo-
slala na schválenie ministrovi školstva SR. 

2.1.3 Poradné grémiá rektora TU 

GGRRÉÉMMIIUUMM    RREEKKTTOORRAA  TTUU  
Grémium rektora Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej 
len „GR TU“) je poradným orgánom rektora univerzity. 
Tvoria ho rektor, prorektori, kvestor, predseda Akade-
mického senátu TU a hlavný kontrolór TU. GR TU na 
svojich rokovaniach rieši aktuálne otázky týkajúce sa 
chodu univerzity vo všetkých oblastiach riadenia. Kon-
krétne ide o oblasť rozvoja, zahraničných aktivít, študij-
nej, ekonomickej,  vedeckovýskumnej, sociálnej a  in-
formačno-edičnej činnosti. GR TU prerokováva 
a schvaľuje  návrhy  vnútorných  predpisov  univerzity,  
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ktoré predkladá ďalej na schválenie Kolégiu rektora TU, 
príp. Akademickému senátu TU, alebo Správnej rade TU. 
Zasadnutia GR TU sa konajú spravidla dvakrát za mesiac.  
V roku 2004 sa uskutočnilo osemnásť rokovaní  GR TU 
z toho dve boli mimoriadne. 
 
KKOOLLÉÉGGIIUUMM  RREEKKTTOORRAA  TTUU  
Kolégium rektora Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej 
len „KR TU“) je druhým, personálnym obsadením širším, 
poradným orgánom rektora univerzity. Tvoria ho rektor, 
prorektori, kvestor, dekani fakúlt, predseda Akademické-
ho  senátu TU a hlavný kontrolór TU. KR TU  sa na svo-
jich rokovaniach zaoberá dôležitými otázkami  súvisiaci-
mi s jednotlivými oblasťami riadenia univerzity, najmä 
rozvojom, zahraničnými aktivitami, vedeckovýskumnou 
a  umeleckou činnosťou, ako aj pedagogickou, ekono-
mickou a  informačno-edičnou činnosťou. KR TU tiež 
schvaľuje návrhy vnútorných predpisov TU, ktoré potom 
vydáva rektor univerzity. V  roku 2004 sa konalo desať 
rokovaní KR TU, z toho dve boli mimoriadne.  

2.2 RIADENIE A LEGISLATÍVA TU 

Trnavská univerzita v Trnave ako vrcholná vzdelávacia, 
vedecká a umelecká 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 2004 nastala personálna zmena  vo funkcii pro-
rektora  pre vedeckovýskumnú  činnosť.  Dňa 30. júna 
2004 skončilo funkčné obdobie prof. Ing. Jána Letza, 
PhD. Novým prorektorom pre vedecko-výskumnú čin-
nosť TU sa  od 1. júla 2004  stal doc. PhDr. Jozef Matul-
ník,  PhD. 
 
Akademickými funkcionármi TU v roku 2004 boli: 
prof. JUDr. Peter Blaho, CSc. – rektor Trnavskej univer-
zity 
prof. MVDr. Alexander Sabó, DrSc. – prorektor pre roz-
voj a zahraničné vzťahy TU 
prof. Ing. Jána Letz, PhD.  –  do 30. 6. 2004 – prorektor 
pre  vedeckovýskumnú činnosť TU 
doc. PhDr. Jozef Matulník, PhD.- od 1. 7. 2004 - prorek-
tor pre vedeckovýskumnú činnosť TU 
doc. ThDr. Andrej Filipek, PhD. SJ – prorektor pre štu-
dijné záležitosti TU 
doc. Ing. Martin Mišút, CSc. – prorektor pre informačné 
systémy a edičnú činnosť TU 
Kvestorkou TU bola Ing. Alica Tibenská. 
 
Trnavská univerzita v roku 2004 mala 5 fakúlt: 

 Filozofickú fakultu (zmena názvu z Fakulty humanisti-
ky  v r. 2004) 
 Pedagogickú fakultu 
 Fakultu zdravotníctva a sociálnej práce 
 Teologickú fakultu 
 Právnickú fakultu 

Dekani  fakúlt Trnavskej univerzity 
Dekan fakulty je podľa zákona o vysokých školách pred-
staviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach 
fakulty. 
V roku 2004 boli dekanmi fakúlt: 
Filozofická fakulta  – doc. PhDr. Eva Naništová  
Pedagogická fakulta – doc. RNDr. Pavol Híc, CSc. 
                                     do 30. 9. 2004 
Doc. RNDr. Peter Čerňanský, PhD. od 1. 10. 2004 
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 priebehu roka 2004 sa  vedenie TU o.i.  zaoberalo no-
velizáciou  Štatútu TU, Študijného poriadku TU a  Zásad 
výberového konania TU. Návrhy zmien a  doplnkov  boli 
schválené na Grémiu rektora TU, potom na  Kolégiu rek-
tora a  predložené na schválenie Akademickému senátu 
TU.  
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 neskor-
ších predpisov,   dňa 14. septembra 2004  TU zastúpená 
rektorom univerzity prof. JUDr. Petrom Blahom, CSc. a  
základná odborová organizácia pri TU zastúpená predse-
dom Mgr. Miroslavom Lošonským, uzavreli kolektívnu 
zmluvu na rok 2004.   
V  roku 2004 vydal rektor TU po schválení v Grémiu 
rektora a  Kolégiu rektora TU desať vnútorných predpi-
sov: 
1. Vyhláška rektora TU č. 1/2004 - Registratúrny po-

riadok TU 
2. Vyhláška rektora TU č. 2/2004 o ubytovaní študen-

tov TU v  akademickom roku 2004/2005 
3. Vyhláška rektora TU č. 3/2004, ktorou  sa vydáva 

organizačný a  prevádzkový poriadok systému auto-
matickej  identifikácie osôb 

4. Vyhláška rektora TU č. 4/2004  o zásadách edičnej 
a vydavateľskej činnosti TU 

5. Vyhláška rektora TU č. 5/2004, ktorou sa určujú 
vedúci zamestnanci univerzity, povinní predkladať 
majetkové priznanie 

6. Smernica rektora TU č. 6/2004 o zriaďovaní a  čin-
nosti knižnično-informačných pracovísk 

7. Vyhláška rektora TU č. 7/2004, ktorou sa ustanovujú 
vzory „rozhodnutie o  neprijatí na štúdium“ a „roz-
hodnutie o vylúčení zo štúdia“ 

8. Vyhláška rektora TU č. 8/2004, ktorou sa ustanovujú  
zásady verejného obstarávania na TU 

9. Smernica  rektora TU č. 9/2004, ktorou sa ustanovu-
je  platový poriadok TU 

10. Vyhláška rektora TU č. 11/2004 o výške školného 
a poplatkov spojených so štúdiom na TU na akad. 
rok 2005/2006 
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3. VZDELÁVANIE 

3.1 CHARAKTERISTIKA A ORGANIZÁCIA 
ŠTÚDIA 

Vysokoškolské štúdium na Trnavskej univerzite je od 
akademického roka 2002/2003 založené na kreditovom 
systéme štúdia, ktoré umožňuje študentom v rámci zapí-
saného študijného programu a v súlade so študijným po-
riadkom samoprofiláciu, voľbu tempa štúdia a mobilitu. 
Študenti prijatí na štúdium pred akademickým rokom 
2002/2003 študujú podľa dovtedy platných predpisov. 
Fakulty Trnavskej univerzity poskytovali v roku 2004 
v rámci kreditového systému vysokoškolské vzdelanie v 
troch študijných programoch: 
 
1. bakalársky (prvý stupeň),  
2. magisterský (druhý stupeň) 
3. a doktorandský  (tretí stupeň) a to tak v dennej forme 

štúdia, ako aj v externej forme štúdia. 
 

V bakalárskom študijnom programe bolo otvorených cel-
kom osem študijných  odborov,  z  toho štyri iba v dennej 
forme štúdia, tri iba v externej forme štúdia a jeden 
v dennej aj v externej forme štúdia. Dĺžka trvania štúdia 
pre obidve formy štúdia bola  3 roky.  
V magisterskom študijnom programe bolo otvorených 
celkom 32 študijných odborov, z toho  24 iba v dennej 
forme štúdia, 4 iba v externej forme štúdia a  4 v dennej  
aj v externej forme štúdia. Dĺžka štúdia pre obidve formy 
štúdia bola v trvaní štyri, päť alebo šesť rokov.  

V doktorandskom študijnom programe bolo otvorených 
16 študijných odborov s dĺžkou trvania štúdia tri až päť 
rokov. 

3.2 OBSAH, METÓDY A VÝSLEDKY VZDELÁ-
VANIA 

Trnavská univerzita (ďalej len „TU“) poskytuje  svoje 
vzdelávacie aktivity v humanitných, učiteľských, spolo-
čenských, zdravotníckych a v  právnických študijných 
programoch. Študijné programy sa uskutočňovali pre-
zenčnou metódou v  dennej a v externej forme štúdia. 
 
V roku 2004 študovalo na TU v bakalárskom a  magister-
skom študijnom programe celkom 6275 študentov, z toho  
42 študentov iného štátneho občianstva. 
 
V tabuľke č.1  sú uvedené údaje o  celkovom počte štu-
dentov  na TU v  porovnaní s rokom 2003 a  zobrazené 
sú v grafe číslo 1. 
 
V bakalárskom študijnom programe v dennej a externej 
forme štúdia študovalo na TU celkom 1624 študentov. 
Podrobnejšie údaje uvádza tabuľka číslo 2 a zobrazuje 
graf číslo 2. 
  
V magisterskom študijnom programe v dennej a  exter-
nej forme štúdia študovalo na TU celkom 4651 študentov. 
Podrobnejšie údaje uvádza tabuľka číslo 3 a graf č. 3. 
 
  

 
 Tabuľka č.1, graf č.1   

rok  2004 rok 2003 Koeficient  rastu / poklesu 
vzhľadom k  roku 2003 Názov fakulty 

DŠ EŠ spolu DŠ EŠ spolu DŠ EŠ 
Filozofická fakulta 903 0 903 816 0 816 1,10 * 
Pedagogická fakulta 713 1501 2214 616 1356 1972 1,16 1,11 
FZaSP 401 1637 2038 383 1804 2187 1,05 0,91 
Teologická fakulta 135 52 187 122 69 191 1,11 0,75 
Právnická fakulta 682 251 933 532 268 800 1,28 0,93 
spolu za TU 2834 3441 6275 2469 3497 5966 1,15 0 

0,98 

Celkový počet študentov v porovnaní ostatných dvoch rokov
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           Tabuľka č. 2, graf č.2 

rok  2004 rok 2003 Koeficient rastu / poklesu 
vzhľadom k  roku 2003 Názov fakulty 

DŠ EŠ spolu DŠ EŠ spolu DŠ EŠ 
Filozofická fakulta 14 0 14 0 0 0 * * 
Pedagogická fakulta 33 1311 1344 0 1189 1189 * 1,10 
FZaSP 41 135 176 0 0 0 * * 
Teologická fakulta 38 52 90 17 69 86 2,24 0,75 
Právnická fakulta 0 0 0 0 0 0 0 0 
spolu za TU 126 1498 1624 17 1258 1275 7,41 1,19 

Počet študentov bakalárského študijného programu v porovnaní s rokom 
predchádzajúcim
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            Tabuľka č. 3, graf č. 3  

rok  2004 rok 2003 
Koeficient rastu / pokle-

su vzhľadom k  roku 
2003 Názov fakulty 

DŠ EŠ spolu DŠ EŠ spolu DŠ EŠ 
Filozofická fakulta 889 0 889 816 0 816 1,09 * 
Pedagogická fakulta 680 190 870 616 167 783 1,10 1,14 
FZaSP 360 1502 1862 383 1804 2187 0,94 0,83 
Teologická fakulta 97 0 97 105 0 105 0,92 * 
Právnická fakulta 682 251 933 532 268 800 1,29 0,94 
spolu za TU 2708 1943 4651 2452 2239 4691 1,10 0,87 

Počet študentov magisterského študijného programu v porovnaní  ostatných dvoch 
rokov
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Graf č. 4  
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V grafe č. 4 je zobrazený vývoj celkového počtu študen-
tov bakalárskeho a magisterského študijného programu za 
obidve formy štúdia na TU od roku 2000.  
 
Nárast študentov denného štúdia spôsoboval, tak ako aj 
v predchádzajúcich rokoch, ťažkosti so zabezpečovaním 
rozvrhu hodín vo výučbových priestoroch TU.  
V súvislosti s rekonštrukciou budovy Právnickej fakulty 
na Kollárovej ulici sa tento problém ešte znásobil.  
V doktorandskom študijnom programe študovalo celkom 
561 študentov, z toho v dennej forme štúdia 118 študen-
tov a v externej forme štúdia 441 študentov. Z hľadiska 
počtu študentov najpočetnejšou bola Fakulta zdravotníc-
tva a sociálnej práce s počtom študentov 41 v dennej 
forme štúdia a 257 študentov v externej forme štúdia. 
V roku 2004 riadne skončilo vysokoškolské štúdium 
1051 absolventov z toho 305 absolventov bakalárskeho 
štúdia a 746 absolventov magisterského štúdia. Štúdium 
s vyznamenaním skončilo 66 absolventov a „Cena rektora 
Trnavskej univerzity“ bola udelená piatim absolventom.  
Úspešnosť študentov na štátnych skúškach bola  99 %. 
Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác úspešne 
skončilo 163 absolventov, z toho najviac na Fakulte zdra-
votníctva a sociálnej práce v počte 92 absolventov.  
V doktorandskom štúdiu  úspešne obhájilo dizertačnú 
prácu celkom 42 doktorandov, z toho v dennej forme 
štúdia 9 doktorandov. Dizertačnú skúšku vykonalo 119 
doktorandov v dennej forme štúdia. 
V roku 2004 prestúpilo na inú vysokú školu 84 študentov 
(študenti Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce), zo štú-
dia bolo vylúčených pre neprospech 113 študentov, čo z 
celkového počtu študentov bakalárskeho a magisterského 
študijného programu predstavuje úbytok 1,8%. Do ďal-
šieho ročníka sa bez udania dôvodu  nezapísalo 15 štu-
dentov, na vlastnú žiadosť odišlo zo štúdia 57 študentov, 
2 študenti zanechali štúdium z iných dôvodov. Spolu sa 
do vyššieho ročníka  nezapísalo 271 študentov, čo pred-
stavuje 4,3% z celkového počtu študentov prvého 
a druhého stupňa študijných programov.  
Na základe žiadosti bol vydaný 4 absolventom diplom 
v anglickom jazyku. V roku 2004 bola podaná jedna  

žiadosť o vydanie duplikátu doktorského diplomu z  dô-
vodu jeho straty a štyri žiadosti, ktoré boli vybavené 
kladne, o uznanie dokladu o vzdelaní na TU. 

3.3 RIADIACA A KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

Kvalitu vzdelávacieho procesu nie je možné vo všeobec-
nosti jednoznačne a bezprostredne zachytiť a preto aj 
objektívne opísať a zhodnotiť. Napriek tomu sa vedenia 
fakúlt TU  vo svojej činnosti zameriavali na kontrolu kva-
lity a výsledkov vzdelávacieho procesu,  a to: 
 
 Prostredníctvom vedúcich katedier, ktorí sú zodpoved-
ní za kvalitu konkrétneho obsahu a procesu štúdia 
v jednotlivých odboroch a špecializáciách v rámci svo-
jej katedry a tiež dôsledne dbajú na skutočnosť, aby sa 
výučba uskutočnila v plnom rozsahu. Riešili sa požia-
davky pedagógov na preverovanie vedomostí študen-
tov, pričom dohodnuté závery boli premietnuté do štu-
dijných programov. 

 Orientačným ukazovateľom kvality bolo aj využívanie 
výsledkov hodnotenia učiteľov študentmi, na ktorý ma-
jú študenti zákonný nárok. Snahou fakúlt bolo, aby do-
tazníky odovzdalo čo najviac študentov (napr. na  
FZaSP sa zúčastnilo na hodnotení cca 75% študentov).  
Vedenie Právnickej fakulty teší skutočnosť, že študenti 
hodnotili v dotazníkoch kvalitu výučby  ako veľmi vy-
sokú a oceňujú komunikáciu medzi študentmi 
a jednotlivými vyučujúcimi. 

 Preverovanie prístupu vyučujúcich k  pedagogickému 
procesu hospitáciou sa konalo iba na niektorých fakul-
tách a iba u niektorých pedagógov (FF, FZaSP). Vý-
razne sa posilnila kontrola študentov doktorandského 
štúdia, uskutočnila sa hospitácia jednotlivých dokto-
randov, pričom im boli presne stanovené úlohy pre 
úspešné dokončenie štúdia a termíny ich realizácie. 

 
Vplyv na kvalitu vzdelávacieho procesu má určite aj kva-
lifikačná štruktúra učiteľov.  
Tabuľka č. 4 uvádza kvalifikačnú štruktúru učiteľov 
v roku 2004  a v roku 2003 na TU.
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Tabuľka č. 4 
Interní učitelia podľa funkcií v roku 2004 Externí učitelia podľa funkcií v roku 2004 

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

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

54 43 133 25 11 0 23 41 105 1 6 0 
            

Interní učitelia podľa funkcií v roku 2003 Externí učitelia podľa funkcií v roku 2003 

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

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

45 32 61 13 5 0 27 35 140 5 9 2 
 
Kvalita vyučovacieho procesu sa odzrkadľuje aj v  účasti 
študentov na rôznych projektoch, grantoch, medzinárod-
ných konferenciách („Software law“, „VIII. Lubyho 
právnické dni“ – študenti Právnickej fakulty, celosloven-
ské kolo ŠVOČ v odbore sociálna práca, v  ktorom štu-
denti FZaSP získali tri druhé miesta, Rytierska kultúra na 
Slovensku v stredoveku“ – študenti Filozofickej fakulty), 
v zakladaní spolkov („Trnavský historický spolok“ - štu-
denti Filozofickej fakulty). V  rámci mobility študentov 
boli prijatí na študijný pobyt zahraniční študenti (Pedago-
gická fakulta, Filozofická fakulta) a tiež študenti TU ab-
solvovali študijné pobyty na univerzitách v zahraničí. Nie 
každá fakulta sleduje uplatnenie absolventov v  praxi. 
Kvalitu uplatnenia absolventov mapuje Filozofická fakul-
ta TU, a to prostredníctvom dotazníkov,  ktoré rozosiela 
svojim absolventom, formou stretnutí absolventov na 
odborných seminároch a vydávaním periodika „Absol-
vent“, do ktorého prispievajú alumni katedry psychológie 
svojimi poznatkami z praxe. Vedenie Právnickej fakulty 
predpokladá , že zamestnanosť ich absolventov predsta-
vuje 100%.  

3.4 SOCIÁLNA OBLASŤ 

Štipendium 
V roku 2004 mesačne poberalo sociálne štipendium 
v priemere 262 študentov. V porovnaní s rokom 2003 to 
predstavuje priemerný pokles o 26 študentov. Najvyššie 
sociálne štipendium 2000,- Sk poberalo mesačne 
v priemere 151 študentov, nárast oproti roku 2003 o 8 
študentov. 
  
Pôžičky 
O študentskú  pôžičku z prostriedkov  študentského pô-
žičkového fondu na úhradu nákladov spojených so štú-
diom požiadalo na TU celkom 133 študentov, ktorým 

bolo v tejto záležitosti vyhovené.  Najviac, až  64  žiados-
tí, si podali študenti Filozofickej fakulty a najmenej, iba 
jeden študent  Teologickej fakulty. 

3.5 PRIJÍMACIE KONANIE 

V roku 2004 sa prihlásilo na štúdium na TU celkom 5583  
uchádzačov.  Na  prijímacích skúškach sa zúčastnilo 4954 
uchádzačov (nedostavilo sa 629), prijatých bolo celkom 
2043 uchádzačov a zapísalo sa 1549 novoprijatých štu-
dentov. O preskúmanie rozhodnutí  dekanov fakúlt o  ne-
prijatí na štúdium požiadalo celkom 896 uchádzačov o  
štúdium a  rozhodnutie dekana zmenil rektor TU u  jed-
ného uchádzača. 
Podrobnejšie údaje v porovnaní s rokom 2003 za jednot-
livé súčasti TU sú uvedené v tabuľke č. 5. 
Na bakalársky študijný program sa prihlásilo 1485 uchá-
dzačov, z  toho na dennú formu štúdia 167 uchádzačov a 
na externú formu štúdia 1318 uchádzačov. Prijímacích 
skúšok sa zúčastnilo 1425 uchádzačov (nedostavilo sa 
60), prijatých bolo 678 uchádzačov. Do prvého ročníka sa 
zapísalo 664 novoprijatých študentov, z toho na dennú 
formu štúdia 95 študentov a na externú formu štúdia 569 
študentov.   
Podrobnejšie údaje v porovnaní s rokom 2003 za jednot-
livé súčasti TU sú uvedené v tabuľke č. 6.  
Na magisterský študijný program sa prihlásilo 4098 
uchádzačov, z toho na dennú formu štúdia 3720 uchádza-
čov a na externú formu štúdia 378 uchádzačov. Prijíma-
cích skúšok sa zúčastnilo 3529 uchádzačov (nedostavilo 
sa 569), prijatých bolo 1365 uchádzačov. Do prvého roč-
níka sa zapísalo 885 novoprijatých študentov., z toho na 
dennú formu štúdia 722 študentov a na externú formu 
štúdia 163 študentov.  
Podrobnejšie  údaje v porovnaní  s  rokom 2003  za  jed-
notlivé súčasti TU sú uvedené v tabuľke č. 7.

Tabuľka č. 5  

rok 2004 rok 2003 
Koeficient rastu/ 

poklesu vzhľadom  
k  roku 2003 

Názov 
fakulty 

prihlásení prijatí zapísaní prihlásení prijatí zapísaní prihlásení prijatí 
FF 1226 358 191 1014 276 211 1,21 1,24 
PdF 1645 795 756 1375 763 691 1,20 1,04 
FZaSP 955 342 297 1885 856 688 0,51 0,39 
TF 76 58 50 36 25 31 2,11 2,32 
PF 1681 490 255 1495 298 174 1,12 1,64 
Spolu (TU) 5583 2043 1549 5805 2218 1795 0,96 0,92 
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 Tabuľka č. 6 

rok 2004 rok 2003 
Koeficient rastu/ 

poklesu vzhľadom k 
 roku 2003 

Názov 
fakulty 

prihlásení prijatí zapísaní prihlásení prijatí zapísaní prihlásení prijatí 
FF 27 16 14 0 0 0 * * 
PdF 1089 432 454 918 471 456 1,19 0,92 
FZaSP 319 198 158 0 0 0 * * 
TF 50 32 38 25 18 22 2 1,78 
PF 0 0 0 0 0 0 0 0 
Spolu  (TU) 1485 678 664 943 489 478 1,57 1,39 
 
Tabuľka č. 7  

rok 2004 rok 2003 
Koeficient rastu/ 

 poklesu vzhľadom k 
 roku 2003 

Názov 
fakulty 

prihlásení prijatí zapísaní prihlásení prijatí zapísaní prihlásení prijatí 
FF 1199 342 177 1014 276 211 1,18 1,24 
PdF 556 363 302 457 292 235 1,22 1,24 
FZaSP 636 144 139 1885 856 688 0,17 0,18 
TF 26 26 12 11 7 9 2,36 3,71 
PF 1681 490 255 1495 298 174 1,13 1,64 
Spolu za TU 4098 1365 885 4862 1729 1317 0,75 0,76 
 
 Tabuľka č. 8                        Štruktúra uchádzačov o štúdium podľa druhu škôl 

ODKIAĽ SA 
HLÁSIA GYMNÁZIÁ SOŠ A KONZERVA-

TÓRIA SOU 
 

SPOLU 
 

Priamo zo škôl 521 196 49 766 
Z pracovísk 18 28 4 50 
Odinakiaľ 21 17 4 42 
Spolu 560 241 57 858 
 

3.6 CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE 

Medzi aktivity TU v oblasti celoživotného vzdelávania je 
možné zaradiť všetky vzdelávacie aktivity pravidelné aj 
jednorázové, uskutočňované podľa programov, alebo ako 
kurzy. Najväčšia časť týchto aktivít je reprezentovaná 
nasledovnými vzdelávacími činnosťami: 

3.6.1 Univerzita tretieho veku 

Na univerzite tretieho veku pri TU študovalo celkom 384 
študentov na štyroch študijných odboroch. Študijné odbo-
ry „právo“, „sociálna práca a opatrovateľstvo“ a „polito-
lógia“ majú prvý ročník spoločný pre všetkých  
 
 

 
 
študentov.  Od druhého ročníka sa štúdium člení podľa 
odborov. Z dôvodu malého počtu, iba 7 študentov, nebol 
otvorený druhý ročník  v študijnom odbore „politológia“. 
Bolo by vhodné uvedený študijný odbor nahradiť iným, 
napríklad psychológiou, o ktorý by študenti univerzity 
tretieho veku, ako vyplynulo z komunikácie s nimi, mali 
väčší záujem. Treba uviesť, že zo strany fakúlt je 
z dôvodu vyťaženia v dennom a externom štúdiu, čím 
ďalej, tým väčší problém so zabezpečením vyučujúcich 
na jednotlivé prednášky.  Ďalším problémom je, že TU 
nemá dostatok vhodných priestorov na výučbu. Študijný 
odbor „teológia“ sa študuje na Teologickej fakulte TU 
v Bratislave.  
Tabuľka č. 9 uvádza údaje o študijných odboroch 
a počtoch študentov na Univerzite tretieho veku pri TU.

Tabuľka č. 9  
Ročník Študijný odbor 

prvý druhý tretí 
Spolu 

Teológia 74 48 60 182 
Právo 33 31 51 115 
Sociálna práca a  opatrovateľstvo 33 22 21 76 
Politológia 0 0 11 11 
Spolu 140 101 143 384 
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3.6.2 Ďalšie vzdelávanie 

Jednotlivé fakulty organizovali doplňujúce pedagogické 
štúdium pre absolventov VŠ na Pedagogickej fakulte s 
celkovým počtom 77 študentov  v druhom ročníku štúdia 
a rozširujúce štúdium s počtom 30 študentov  tiež 
v druhom ročníku štúdia. 
Filozofická fakulta v spolupráci s mestom Trnava zorga-
nizovala vzdelávací kurz „Sprievodca mestom Trnava“  
(12 absolventov) a pod garanciou katedry psychológie 
postgraduálne štúdium  „pastorálna psychológia“  (32 
absolventov). 
 

3.6.3 Stredisko pre celoživotné vzdelávanie Pe-
dagogickej fakulty 

Pracovisko poskytuje podporu vzdelávacieho procesu 
PdF, pričom sa orientuje na „informatizáciu“ vzdeláva-
cieho procesu. Zabezpečuje ďalšie vzdelávanie pracovní-
kov TU, predovšetkým so zameraním na komunikačné 
technológie, koordinuje aktivity Trnavskej univerzity 
v oblasti vzdelávania v prezenčnej aj dištančnej forme 
prostredníctvom elektronického vzdelávania. 
V oblasti ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovní-
kov Trnavskej univerzity v roku 2004 zorganizovalo 
Stredisko pre celoživotné vzdelávanie školenie určené pre 
elektronické vzdelávanie (e-learning) so zameraním na 
organizáciu tohto typu štúdia a prácu s elektronickým 
systémom riadenia (LMS) Enterprise Knowledge Plat-
form (EKP). V roku 2004 pracovisko poskytovalo kurzy 
zamestnancom TU so zameraním na rozvoj zručností 
v použití IKT formou elektronického vzdelávania. 
Okrem poskytovania vzdelávania, Stredisko pripravuje 
a koordinuje vývoj elektronického vzdelávacieho obsahu 
pre potreby TU.  

3.7 VÝSLEDKY HODNOTENIA ÚROVNE TU 
VO VZDELÁVACEJ ČINNOSTI VYKONA-
NÝCH VEDECKOU  RADOU TU 

Vedecká rada na svojom zasadnutí dňa 9.5.2005 v zmysle 
§ 12 ods. 1, písm. b) zákona č. 131/2001 Z.z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, hodnotila úroveň TU vo vzdeláva-
cej činnosti. 
Vedecká rada TU svojim uznesením č. 10-VRTU 1/2005 
schvaľuje hodnotenie úrovne TU vo vzdelávacej činnosti 
a konštatuje, že je na požadovanej úrovni. 
 
 
Príloha 1: - Zoznam akreditovaných študijných odborov 
a  študijných programov na TU k 31.12.2004 

4. VEDA, VÝSKUM A UMENIE 
Táto časť výročnej správy o  činnosti za rok 2004 podáva 
prehľad o  zabezpečení vedeckej, výskumnej a umeleckej 
činnosti na Trnavskej univerzite v Trnave v roku 2004 a o 
dosiahnutých výsledkoch. Popri číselných údajoch o jed-
notlivých ukazovateľoch vedeckej, výskumnej a umelec-
kej činnosti a ich komentároch sú uvedené i tie konkrétne 
výsledky,  ktoré dosiahli jednotlivé fakulty v tejto oblasti 
a sú osobitne významné. Tento prehľad doplňuje infor-
mácia o dlhodobých zámeroch univerzity v tejto oblasti a 
o organizácii vedy, výskumu a umeleckej tvorby na Tr-
navskej univerzite.  

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

Trnavská univerzita v Trnave vypracovala v roku 2004 
Dlhodobý zámer Trnavskej univerzity v Trnave na obdo-
bie 2004-2010. V tomto dokumente sa zdôrazňuje, že sa 
rozvoj vedeckej a  umeleckej činnosti na univerzite 
(VVaUČ) prioritne realizuje týmito formami: 
 
 tvorbou koncepcií VVaUČ, 
 koordináciou rozvoja VVaUČ na TU, 
 rozvojom spolupráce v oblasti VVaUČ s  inými vyso-
kými školami a  vedeckými inštitúciami v  rámci SR, 

 rozširovaním účasti fakúlt TU na domácich 
a medzinárodných vedeckých programoch, 

 vyhľadávaním nových možností získania vedeckých  
grantov, 

 podporou  riešenia inštitucionálnych úloh na fakultách, 
 koncepciou, metodickým usmerňovaním a  koordiná-
ciou doktorandského štúdia, aktívnou účasťou  na  
tvorbe informačného systému VVaUČ a  publikačnej 
činnosti tvorivých pracovníkov, 

 získavaním mimodotačných zdrojov na prioritné úlohy 
vedy, výskumu a umenia. 

 
Veda, výskum a umelecká činnosť sa bude v uvedenom 
období  naďalej uskutočňovať v  súlade so zákonom o 
vysokých školách, platnými predpismi, na základe uzne-
sení Vedeckej rady TU, Kolégia rektora TU, ako aj kolé-
gií a vedeckých rád fakúlt TU a väčší význam na vypra-
covanie podkladov na akreditáciu a  na evalváciu budú 
mať oddelenia pre vedu  a  výskum  na rektoráte a fakul-
tách  TU, ktoré však je potrebné   dobudovať kvalifiko-
vanými zamestnancami a  zlepšiť  koncepčnosť ich práce.   
Vedecký výskum na TU bude potrebné naďalej profilo-
vať vo všetkých odboroch tak, aby sa sledovalo základné 
zameranie TU dané jej štatútom, a aby TU vo všetkých 
týchto odboroch bola nezastupiteľná. Podpora riešenia 
vedeckovýskumných úloh sa bude realizovať vzhľadom 
na stanovené priority a dosahované výsledky.  
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V tomto dokumente sú spracované i dlhodobé zámery  
jednotlivých fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave 
v oblasti VVaUČ na obdobie 2004-2010. Fakulty 
i katedry si na základe toho  určili a pri každoročnom 
vyhodnocovaní spresňujú svoje prioritné ciele a smery 
v oblasti VVaUČ, programy rozvoja ľudských zdrojov 
a partnerských vzťahov pre VVaUČ a programy rozvoja 
svojej infraštruktúry a technickej základne pre potreby 
VVaUČ.   

4.2 ZABEZPEČENIE VEDY, VÝSKUMU 
A UMELECKEJ  TVORBY 

Dôležitým prostriedkom pre zabezpečenie  zámerov 
a cieľov univerzity, jej fakúlt a katedier v oblasti VVaUČ, 
boli v roku 2004 granty, ktorými získala univerzita fi-
nančné prostriedky z externých zdrojov i fakultné granty.  
Prehľad o počte získaných grantov podáva tabuľka č.10. 
Najväčší počet predstavujú granty základného výskumu, 
ktoré univerzite pridelilo Vedeckou grantovou agentúrou 
MŠ a SAV VEGA.  
V počtoch  pridelených grantov z externých zdrojov 
i v počte fakultných grantov sú výrazné rozdiely medzi 
jednotlivými fakultami univerzity. Výrazne najviac gran-
tov z externých zdrojov získala Pedagogická fakulta (29) 
a  po nej nasleduje Filozofická fakulta (13).  U ostatných 
fakúlt sú tieto počty výrazne nižšie. Na Pedagogickej 
fakulte bolo pridelených 17 fakultných grantov a na Filo-
zofickej fakulte 5.  

Tabuľka č.11 podáva prehľad o objeme finančných pro-
striedkov pridelených univerzite a jej jednotlivým fakul-
tám z externých zdrojov a objeme finančných prostried-
kov, ktorými boli dotované fakultné granty. 
 
Z externých zdrojov získala univerzita 9014,9 tis Sk. 
Z toho najviac 4464,9 tis. Sk Pedagogická fakulta, čo 
predstavuje takmer polovicu z toho,  čo získala celá uni-
verzita (49,5%). Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 
získala z externých zdrojov 2381 tis. Sk a jej podiel na 
objeme finančných prostriedkov pridelených univerzite 
v roku 2004 z externých zdrojov je 26,4%. Filozofická 
fakulta získala z externých zdrojov 1065 tis. Sk, t.j. 
11,8% z celku.  
 
Finančné prostriedky na medzinárodné granty získala len 
Teologická fakulta 327 tis. Sk a Fakulta zdravotníctva 
a sociálnej práce 320 tis. Sk 
 
Tabuľka č.12 podáva prehľad o počte grantov VEGA 
pridelených univerzite a jej jednotlivým fakultám za po-
sledných päť rokov (2000-2004) a o finančných pro-
striedkoch pridelených na bežné výdavky a na kapitálové 
výdavky. 
 Graf. č.5 podáva prehľad o  počtoch pridelených gran-
tov VEGA za uvedené obdobie. Vidíme, že za posledný 
rok došlo k výraznému zvýšeniu počtu grantov  i obje-
mu prostriedkov len na Filozofickej fakulte.

. 
Tab. č.10 Prehľad počtu získaných grantov podľa jednotlivých fakúlt v roku 2004 
 TU FF PdF FZSP TF PF 
VEGA 23 10 6 1 1 5 
KEGA 6 1 5 0 0 0 
MVTS 2 0 1 1 0 0 
APVT 1 0 1 0 0 0 
Štátne programy 2 0 2 0 0 0 
Iné z MŠ 2 0 1 1 0 0 
Medzinárodné 2 0 0 1 1 0 
Na základe zmluvy 7 2 3 2 0 0 
Fakultné 22 5 17 0 0 0 

Spolu 67 18 36 6 2 5 
  
Tabuľka  č. 11 Prehľad objemu pridelených grantov podľa jednotlivých fakúlt v tis. Sk v roku 2004 
  TU FF PdF FZSP TF PF 
VEGA 1896 780 257 82 350 427 
KEGA 774,9 230 544,9 0 0 0 
MVTS 157 0 28 129 0 0 
APVT 40 0 40 0 0 0 
Štátne programy 3013 0 3013 0 0 0 
Iné z MŠ 1810 0 410 1400 0 0 
Medzinárodné 647 0 0 320 327 0 
Na základe zmluvy  677 55 172 450 0 0 
Fakultné 282 85,5 196,5 0 0 0 

Spolu 9296,9 1150,5 4661,4 2381 677 427 
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Tabuľka č. 12  Počet pridelených grantov a finančných prostriedkov s podporou agentúry VEGA v období rokov  
2000-2004 podľa fakúlt TU 
 

Fakulta Rok Počet BV KV Fakulta Rok Počet BV KV 
FF 2000 4 157 44 FZSP 2000 0 0 0 
 2001 3 130 40  2001 0 0 0 
 2002 5 187 27  2002 3 153 42 
 2003 6 369 40  2003 2 73 0 
 2004 10 691 89  2004 1 82 0 
PdF 2000 4 83 0 TF 2000 0 0 0 
 2001 5 86 0  2001 0 0 0 
 2002 3 58 0  2002 0 0 0 
 2003 5 84 0  2003 0 0 0 
 2004 6 257 0  2004 1 350 0 
PF 2000 0 0 0 
 2001 0 0 0 
 2002 5 172 200 
 2003 4 58 66 
 2004 5 340 87 
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4.3 VÝSLEDKY A VÝSTUPY VEDECKEJ, VÝ-
SKUMNEJ  A UMELECKEJ ČINNOSTI 

4.3.1 Najvýznamnejšie výsledky univerzity v  ob-
lasti VVaUČ podľa fakúlt  

 
Filozofická fakulta TU 
Nové pohľady na niektorých významných personalistic-
kých  filozofov (S.N. Bulgakov, E. Lévinas, Ján Pavol II.) 
v  oblasti personalistického prístupu k teórii poznania a v 
oblasti personalistickej metafyziky, publikované najmä 
v zborníku Za personalistickú kultúru (Acta Philosophica 
Tyrnaviensia 9, 2004) a v monografii Personalistické 
metafyziky  (2005, v tlači).  
Nové doteraz v SR nepublikované poznatky z oblasti 
archeológie v  kresťanskom staroveku uverejnené v  
zborníku ANODOS (3/2004) a  v monografii Dejiny a 
 kultúra antického Grécka a Ríma (2005, v tlači) - mož-
nosť využitia týchto poznatkov  v pedagogickom procese. 

Súbor nových pohľadov na historické filozofické a  teo-
logické dielo Jána Chryzostoma kardinála Korca, osobit-
ne v oblasti jeho kresťanského konceptu slovenských 
dejín, publikované v zborníku  Studia historica Tyrna-
viensia V. (2005). Nové, netradičné prístupy v oblasti 
existenciálnej psychológie na úrovni teórie i v  praktic-
kých aplikáciách, zatiaľ publikované v zborníku Acta 
Philosophica Tyrnaviensia 8 (2004). Významným je aj 
ocenenie prof. Dr. phil Emilie Hrabovec - Richard Georg 
Plaschka Preis der Österreichischen Akademie der Wis-
senschaften (október 2004). 
 
Pedagogická fakulta TU 
Významným výsledkom VVUČ bolo vydanie umeleckej 
monografie o tvorbe doc. Veroniky Rónaiovej s  rovno-
menným názvom  a  monografie Mgr. Art. Barbory Balá-
žovej Pictorissa Cremniciensis z katedry výtvarnej vý-
chovy.  Významným činom bola tiež účasť na kolektív-
nych výstavách v zahraničí: mim. prof. B. Baláž: IV. In-
ternational Biennial of Drawing Pilsen 2004 v Plzni ČR, 
doc. Mgr. M. Balážová: Wspólczesna sztuka slowacka 
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1960 – 2000 Kraków 2004, Poľsko a Mgr. art C. Blažo: 
Check Slovakia! Berlin: Neuer Berliner Kunstverein, 
Nemecko. Ocenenie umeleckej tvorby mladých pedagó-
gov sa prejavilo udelením prestížnej Ceny Oskára Čepana 
2004/mladý výtvarník roka udelená Nadáciou Centrum 
súčasného umenia Mgr. art. M. Moravčíkovi. PhDr. J. 
Hladký, PhD. z katedry slovenského jazyka a literatúry 
prezentoval výsledky svojej výskumnej činnosti 
v monografii Hydronymia povodia Nitry. Doc. Ing. M. 
Mišút, CSc. zo Strediska celoživotného vzdelávania 
úspešne absolvoval oponentúru úlohy KEGA 3/0034/02: 
Inovácia modelu vzdelávania učiteľov ZŠ na PdF TU 
integrovaním moderných technológií v kontexte modelu 
vzdelávania krajín EÚ s  hodnotením „splnil ciele vynika-
júco“. Produkt: Názvoslovie anorganických látok a  vý-
počty v  anorganickej chémii I od Mgr. Violy Gazdíko-
vej, PhD. získal cenu združenia EUNIS-SK v  4. roč. sú-
ťaže eLearning  v rámci 42. roč. medzinárodného festiva-
lu Techfilm 2004, Hradec Králové.  
 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 
 395 SCI citácií má kumulatívny impact 7 500 
 Viaceré monografie získali domáce a  zahraničné oce-
nenia 

 Počet pozvaných zahraničných prednášok zahrňuje 
svetové kongresy 

 Počet zahraničných publikácií v  SCI s  kumulatívnym 
impactom 41 

 2 granty EÚ, pričom jeden je koordinovaný na fakulte 
 Počet vyslaných učiteľov a  VVČ pracovníkov predná-
šať  do  zahraničia – 51 

 8 členov pedagogického zboru je v zahraničných ve-
deckých radách 

 6 publikácií bolo citovaných v  časopisoch s  impactom 
viac ako 15 (N Engl. J. Med., Science, Nature Lancet) 

 Dve SCI publikácie publikované v  časopisoch s  im-
pactom viac ako 20 

 Dvaja učitelia získali Dr. H. c. 
 
Teologická fakulta 
Výročné ocenenie inštitútu Metanexus za rozvoj interdis-
ciplinárneho dialógu medzi vedou  a náboženstvom na 
Slovensku ( za obzvlášť inovatívny a  efektívny prístup ) 
dostal  Doc. RNDr. Mikuláš Blažek, DrSc.  Spolu  s  dok-
torandom  PhDr. Miroslavom Karabom 
Doc. RNDr. Mikuláš Blažek, DrSc. dostal cenu Akadé-
mie vzdelávania za rok 2004 za dlhoročnú vedecko -
popularizačnú prácu v oblasti fyziky. 
Vydanie vedeckých monografií v zahraničných vydava-
teľstvách: 
• MARINČÁK, Š.: The Structure of Byzantine „ Or-
thros“ according to the XIVth Century „Taxis tôn Akolo-
uthiôn“ Musical Manuscripts,  Pontificium Institutum 
Orientale – Petra, Rím – Prešov 2004 
• BRAUSTEINER, G.: „Therapie des Geistes“. Der An-
satz der Hagiotherapie – ein Beispiel therapeutischer 
Theologie?  Münster 2004 
• ZIEMIANSKI, S.: Franciszek Suarez (seria: Wielcy  
• ludzie Kosciola) , Krakow 2004, s. 137 

Organizovanie domáceho podujatia s  medzinárodnou 
účasťou: 10 Congress of FEAMC (Féderation Européen-
ne des Associations Médicales Catholiques – European 
Federation of Catholic Physicians Association) New 
Challenges for Medicine and Health Care in Europe, July 
1-4, 2004, Bratislava 
 
Právnická fakulta 
 V roku 2004 Právnická fakulta TU v Trnave 
v porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenala 
posun v počte študentov doktorandského štúdia, v pub-
likovaní vedeckých štúdií, učebných textov a  odbor-
ných článkov, ako aj v účasti na vedeckých poduja-
tiach. 

 V priebehu roka 2004 sa PF TU počtom prijatých dok-
torandov na dennú a externú formu štúdia dostala na 
prvé miesto medzi právnickými fakultami na Sloven-
sku.  

 V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2003 počet uči-
teľov fakulty, ktorí sa prezentovali na vedeckých 
a ďalších odborných podujatiach, stúpol viac než o 100 
%. Predovšetkým prostredníctvom pozvaných referátov 
sa učitelia fakulty zúčastnili osemnástich zahraničných 
vedeckých podujatí a tridsiatich troch domácich podu-
jatí so zahraničnou účasťou. 

 Samotná fakulta v roku 2004 zorganizovala dve výz-
namné vedecké podujatia  s  medzinárodnou účasťou, a 
 to VIII. Lubyho právnické dni na tému „Kodifikácia, 
europeizácia a  harmonizácia súkromného  práva“ 
a sympózium na tému „Pracovné právo v zjednotenej 
Európe“. 

 Učitelia fakulty publikovali v roku 2004 jednu vedeckú 
monografiu v zahraničnom vydavateľstve a tri mono-
grafie v domácich vydavateľstvách, štyri kapitoly 
v zahraničných monografiách a päť kapitol v domácich 
monografiách, dvadsať vedeckých štúdií v zahraničí, 
štyridsať domácich vedeckých štúdií.  

 V roku 2004 PF TU participovala na riešení jedného 
zahraničného vedecko-výskumného projektu, riešila 
päť vedeckovýskumných grantových úloh VEGA, de-
väť inštitucionálnych úloh  a  spolupodieľala  sa  na  
riešení jedného projektu KEGA. 

 Fakulta vydáva ročenku Acta Universitatis Tyrnavien-
sis Iuridica, ktorá vytvára dostatočný priestor pre pub-
likovanie aj mladým učiteľom fakulty a doktorandom.  

 Knižnica PF TU zaujíma v sieti akademických knižníc 
osobitné významné postavenie, nakoľko získala status 
depozitnej knižnice UNIDROIT. Zaradila sa tým medzi 
38 renomovaných svetových právnických knižníc s 
týmto statusom. 

 
Tabuľka č.13 podáva prehľad (podľa fakúlt) 
o kvantitatívnych ukazovateľoch o publikačnej činnosti 
tvorivých pracovníkov univerzity a o ďalších aktivitách 
v oblasti VVaUČ. 
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Tabuľka č. 13 TU FF PdF FZaSP TF PF 
1. Vedecké a umelecké monografie (min.3AH)  
      - v zahraničných vydavateľstvách 7 3 0 0 3 1 

2. - v domácich vydavateľstvách 25,95 3 9,50 7 3,45 3 
3. Vysokoškolské učebnice knižné (min. 3 AH)  
      - v zahraničných vydavateľstvách.  0 0 0 0 0 0 

4. - v domácich vydavateľstvách 10 0 2 1 5 2 
5. Odborné knižné publikácie (min. 3 AH)  
      - v zahraničných vydavateľstvách  0 0 0 0 0 0 

6. - v domácich vydavateľstvách 14,70 1 3,30 2,25 0 8,15 

7. Autorské katalógy  (min. 3 AH)* 0 0 0 0 0 0 

8. Učebnice pre stredné alebo základné školy 3 0 1 2 0 0 

9. Učebné texty (skriptá - prednášky, cvičenia) 21,16 1 2,66 15,5 2 0 
10. Kapitoly vo vedeckých a umeleckých monografiách  

(1až 3 AH)  
      - v zahraničných vydavateľstvách  

4,79 0,70 0 1,09 0 3 

11. - v domácich vydavateľstvách 21,17 6 1 8,17 1 5 
12. Kapitoly vo vedeckých a umeleckých monografiách  

(1/5 až 1 AH)  
      - v zahraničných vydavateľstvách 

6,53 2 0,53 0 0 4 

13. - v domácich vydavateľstvách 12,50 5,50 2 0 0 5 
14. Kapitoly v odborných knižných publikáciách  (1/5 až 1 

AH)  
      - v zahraničných vydavateľstvách 

9 9 0 0 0 0 

15. - v domácich vydavateľstvách 50,91 0 1,81 0,10 0 49 
16. Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach  
       - v zahraničných vydavateľstvách 0 0 0 0 0 0 

17. - v domácich vydavateľstvách 48 1 0 9 3 35 

18. Kapitoly v učebných textoch 68,50 1 0 53,5 0 14 

19. Katalóg k výstave (min 1 AH)** 2 1 1 0 0 0 

20. Preklady ved. publ. prác (nad 3 AH) 5,50 1 0 1 1,50 2 

21. Iné ( práce do rozsahu 1 AH) 29,30 16 11,30 0 2 0 

22. karentované časopisy - zahraničné 24,21 0 0,66 23,55 0 0 

23.                                     - domáce 8,5 3,50 4 0 1 0 

24. nekarentované časopisy - zahraničné 47,40 9,70 12,33 7,37 8 10 

25.                                        - domáce 281,53 27 78,75 137,78 15 23 

26. abstrakty, anotácie, súhrny -zahraničné 4,88 0 0 3,88 1 0 

27.                                              - domáce 19,55 14 1 1,55 3 0 
28. Odborné práce publikované v recenzovaných odborných 

časopisoch - zahraničných 22,30 2 5 3,30 0 12 

29.                                      - v domácich 62,66 19,33 9,33 7 1 26 

30. recenzie kníh v odborných časopisoch 76 31 14 8 7 16 

31. preklady publikácií – (1/5 až 1 AH) 8 4 0 0 1 3 

32.                                    (1 až 3 AH) 13 1 5 0 6 1 
33. Odborné práce publikované v odborných časopisoch - - 

zahraničných 13,25 2 1 5,25 4 1 

34. - domácich 125,16 61,50 20,33 12,33 12 19 

35. Recenzie v odborných časopisoch 54,10 18,50 18 4,60 11 2 
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Tabuľka č. 13 TU FF PdF FZaSP TF PF 
36. Vedecké a umelecké práce publikované v zborníkoch z 

vedeckých podujatí a umelec. práce publikované 
v katalógoch - medzinárodné -vedecké 
(v recenzovaných zborníkoch) 

96,91 25 41,78 9,13 11 10 

37. - ostatné 12,05 4 5 2,8 0,25 0 

38. domáce vedecké s medzinárodnou účasťou 307,90 51 18,5 193,4 31 14 
39. domáce  - vedecké 
40.  (v recenzovaných zborníkoch) 81,25 53 15,75 8,5 1 3 

41. - ostatné 32,26 15 9,25 6,01 2 0 

42. abstrakty, anotácie, súhrny - zahraničné 30,75 4 12,85 10,90 2 1 

43.                                             - domáce 48,09 11 23,18 12,91 1 0 
44. Umelecké práce publikované v zborníkoch  
        a katalógoch - zahraničných 11 0 11 0 0 0 

45.                        - domácich 18 2 16 0 0 0 
46. Umelecké a architektonické štúdie a projekty     

                   - v zahraničí 0 0 0 0 0 0 

47.                    - doma 8,31 8,31 0 0 0 0 
48. Súťaže (architektonické, umelecké) - ocenené - 
             - medzinárodné v zahraničí 1 0 1 0 0 0 

49.       - medzinárodné  doma 0 0 0 0 0 0 

50.       - celoštátne 0 0 0 0 0 0 

51.       - regionálne 0 0 0 0 0 0 
52. Výstavy, festivaly, koncerty a pod. 

- samostatné  v zahraničí 4 0 1 0 3 0 

53. - samostatné - doma 9 0 5 0 4 0 

54. - kolektívne medzinárodné v zahraničí 9 0 9 0 0 0 

55. - kolektívne celoštátne 17 0 17 0 0 0 

56. - kolektívne regionálne 1 0 1 0 0 0 
57. Zavedenie diela do verejných zbierok 

-zahraničných 0 0 0 0 0 0 

58. Zavedenie diela do verejných zbierok 
     - domácich 2 0 2 0 0 0 

59. Prezentácia na vedeckých (umeleckých) podujatiach 
domácich so zahraničnou  účasťou 

       - pozvaný referát 
178,31 42 13,40 73,91 17 32 

       - prihlásený referát 275,90 65,50 51,90 157,5 0 1 

       - poster 33,03 1 11,33 19,7 1 0 

60. Podujatia zahraničné – pozvaný referát 100,40 21 8 38,4 15 18 

61. - prihlásený referát 75,15 8,50 28,82 33,83 4 0 

62. - poster 22,50 1 3,81 16,69 1 0 
63. Citácie podľa SCI a multidisciplinárne ISI:  SSCI, AH-

CI, CMCI 183,05 72 7,85 99,20 4 0 

64. Citácie a ohlasy iné než SCI, SSCI, AHCI, CMCI 
-  zahraničné 220,02 22 32,78 32,24 10 123 

65. Citácie a ohlasy iné než SCI, SSCI, AHCI, CMCI  
        - domáce 492,39 187,34 101 130,05 5 69 

66. Recenzie v zahraničných publikáciách 
        (monografický charakter) 15 2 7 0 0 6 

67. Recenzie v domácich publikáciách  
        (monografický charakter) 41,25 8 23 0 0 10,25 
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Tabuľka č. 13 TU FF PdF FZaSP TF PF 

68. Umelecké kritiky a ohlasy v zahraničí   7 0 4 3 0 0 

69. Umelecké kritiky a ohlasy doma 57 1 56 0 0 0 
70. Organizovanie a vedecká garancia podujatia 
      - medzinárodného 23,90 11,40 3 4,5 1 4 

71. - domáceho 51,66 23,66 10 13 5 0 
72. Členstvo v medzinárodných výboroch, komisiách, ra-

dách  a umeleckých porotách 108 15 4 55 12 22 

73. Členstvo v celoštátnych odborných a vedeckých výbo-
roch, komisiách, radách  250 61 48 79 15 47 

74. Členstvo vo vedeckých grémiách a redakčných radách 
časopisov - zahraničných 68 17 3 28 13 7 

75.                   - domácich 226 55 44 19 51 57,0 

76. Vynálezy, objavy 0 0 0 0 0 0 

77. Priznané patenty v zahraničí 0 0 0 0 0 0 

78. Priznané patenty doma 0 0 0 0 0 0 

79. Ceny a uznania priznané na medzinárodnej úrovni 5 1 1 0 1 2 

80. Ceny a uznania priznané na republikovej úrovni 9 0 4 1 1 3 

81. Realizované metodiky v praxi 1,50 0 1,5 0 0 0 

82. Realizované technológie a projekty v praxi 2 0 2 0 0 0 

83. Realizované autorské osvedčenia v praxi 0 0 0 0 0 0 

84. Predaj licencií, autorských práv 7 1 6 0 0 0 

85. Predaj know-how 0 0 0 0 0 0 
86. Realizácia  archit. a  umeleckého diela  
        verejnou objednávkou 1 1 0 0 0 0 

87. Legislatívna a normotvorná činnosť 8 0 0 0 0 8 
88. Realizované dizajnérske a umelecko-úžitkové projekty, 

ako prototyp, resp. realizované verejne  64,30 0 64 0 0,30 0 

89. Autorská (sólistická) prezentácia diela alebo projektu  
- v zahraničí 1 0 0 0 1 0 

90. - doma 2,32 0 2,32 0 0 0 

91. Spoluautorská (súborová) prezentácia 3,66 0 0,66 0 0 3 
92. Umelecké kurzy, tvorivé dielne (workshopy) 
        - v zahraničí  15 1 0 0 0 14,0 

93. Umelecké kurzy, tvorivé dielne (workshopy) 
        - domáce  61 0 32 0 0 29,0 

4.4 VEDECKÝ A UMELECKÝ KVALIFIKAČNÝ RAST 

Tab. č.14.  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 0 0 0 2 0 
PhD., CSc., ThDr. 15 4 2 6 1 2 
Doc. 8 2 4 2 0 0 
Doc.-DrSc. 0 0 0 0 0 0 
Prof. 5 4 0 1 0 0 
Prof.-DrSc. 0 0 0 0 0 0 
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                                                                                                     Počet študentov doktorandského štúdia 
Tabuľka č. 15 TU FF PdF FZaSP TF PF 

Interné doktorandské štúdium (celkový počet k 1.10.2004) 118 33 12 41 17 15 

Novo prijatí interní doktorandi k 1. 10. 2004                          52 14 7 17 8 6 

Absolventi dizertačných skúšok 9 3 2 4 0 0 

Absolventi dizertačných skúšok v plánovanom štvrťroku 9 6 3 0 0 0 

Počet obhajob interných doktorandov 4 3 1 0 0 0 

Počet obhajob interných doktorandov v plánovanom roku 3 3 0 0 0 0 

Externé doktorandské štúdium (celkový počet k 1. 10.2004) 441 81 11 257 21 71 

Novo prijatí externí doktorandi k 1. 10. 2004                          53 16 4 10 10 13 

Absolventi dizertačných skúšok 11 0 5 1 0 5 

Absolventi dizertačných skúšok v plánovanom štvrťroku 10 1 2 2 0 5 

Počet obhajob externých doktorandov 9 3 1 2 1 2 

Počet obhajob externých doktorandov v plánovanom roku 6 3 1 0 0 2 
 
 
 
Tabuľky č.14 a 15 podávajú prehľad podľa fakúlt 
o kvantitatívnych ukazovateľoch kvalifikačného rastu 
pracovníkov univerzity a o počtoch študentov doktorand-
ského štúdia. 
  
Z údajov predložených v tejto výročnej správe vyplýva, 
že Trnavská univerzita v Trnave dosiahla vo vedecko- 
výskumnej činnosti v roku 2004 viaceré pozoruhodné 
výsledky, ale zároveň, podobne ako v minulých rokoch, 
má v tejto oblasti i slabé stránky. Pri viacerých dôležitých 
ukazovateľoch sú výrazné rozdiely medzi jednotlivými 
fakultami.  
 
Dôležitým činiteľom, ktorý by mal podnietiť mobilizáciu 
tvorivých síl na univerzite je blížiaca sa komplexná akre-
ditácia v roku 2006. 
Trnavská univerzita v Trnave má cieľ byť výskumnou 
univerzitou. V kritériách Akreditačnej komisie vlády po-
užívaných pri návrhu na začlenenie vysokej školy (§ 82 
ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách...), 
ktorý tento orgán schválil 12.-13. 12. 2002 sa zdôrazňuje, 
že: Pri návrhu na začlenenie univerzitnej vysokej školy 
medzi výskumné univerzity,  sa komplexne posudzujú: 
výsledky v oblasti vedy a techniky, pri uskutočňovaní 
študijných programov tretieho stupňa aj medzinárodné 
uznanie a dlhodobo získaný ohlas na dosahované vedecké 

alebo technické výsledky, ktoré ju radia medzi najlepšie 
aspoň na národnej úrovni. Z tohto hľadiska je veľmi dô-
ležité, aby sa zlepšila situácia v oblasti zahraničných 
grantov, v  publikovaní vedeckých prác vydaných 
v zahraničných vydavateľstvách, v publikovaní vedec-
kých článkov v  zahraničných časopisoch, najmä 
v karentovaných a v ďalších oblastiach.  

4.5 VÝSLEDKY HODNOTENIA ÚROVNE TU 
V OBLASTI VEDY A UMENIA VYKONA-
NÝCH VEDECKOU RADOU TU 

Vedecká rada na svojom zasadnutí dňa  9.5.2005 
v zmysle § 12 ods. 1, písm. b) zákona 131/2001 Z.z. o 
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov,  hodnotila úroveň Tr-
navskej univerzity v Trnave v oblasti vedy, techniky 
a umenia.  

Vedecká rada TU svojim uznesením č. 11-VRTU 1/2005 
schvaľuje hodnotenie úrovne Trnavskej univerzity 
v Trnave v oblasti vedy, techniky a umenia a konštatuje, 
že je potrebné zintenzívniť činnosť v tejto oblasti 
s cieľom získania postavenia výskumnej univerzity.
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5. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA  
   A  ZAHRANIČNÉ VZŤAHY  

Zahraničné aktivity Trnavskej univerzity v Trnave sa 
v roku 2004 rozvíjali v  nadväznosti na predchádzajúce 
obdobie, a to v nasledovných oblastiach: 

5.1 BILATERÁLNE A MULTILATERÁLNE 
VZŤAHY 

V roku 2004 TU uzatvorila dve dohody o spolupráci so 
zahraničnými univerzitami a to so Rzeszowskou Univer-
zitou v Rzeszowe (Poľsko) a s Univerzitou Sveučilište 
v Zagrebu (Chorvátsko), čím rozšírila doterajší počet 
zmlúv uzatvorených na celouniverzitnej úrovni  
z dvanástich na štrnásť. 
Chronologicky podľa dátumu uzavretia to sú: 
 
• Katholische Universität Eichstätt, SRN 
• Ludwig-Maximillian-Universität München, SRN 
• Katolicki uniwersitet Lubelski, Poľsko 
• Uniwersytet Lódž, Poľsko 
• Pázmány Péter katolikus Egyetem Budapest, Maďarsko 
• Univerzita Karlova Praha, Česká republika 
• University of Scranton Pennsylvania, USA 
• Univerzita Palackého  Olomouc, Česká republika, 
• Univerzita  Josipa Jurija Strossmayera Osijek, Slovin-

sko 
• Univerzita kardinála Štefana Wyszińského Varšava, 

Poľsko 
• Rzeszowska Univerzita v Rzeszowe (Poľsko) 
• Univerzita Sveučilište v Zagrebu (Chorvátsko) 
 
Návrh na zmluvu o vedeckej spolupráci bol zaslaný tak-
tiež na Univerzitu Krakowska Szkola Wyzsa im. Andrze-
ja Frycza Modrzewskiego (Poľsko), avšak podpísanie 
tejto zmluvy do dnešného dňa zatiaľ nebolo zrealizované.  
Cieľom týchto dohôd o spolupráci je rozvoj pedagogic-
kých, vedeckých a kultúrnych vzťahov zmluvných strán. 
Tieto dohody o spolupráci sa týkajú najmä: výmeny in-
formácií  o  akademických aktivitách, výmeny skúseností 
a poznatkov, výmeny výukových materiálov, výmeny 
vedeckých a pedagogických pracovníkov, podpory vzá-
jomnej spolupráce na výskumných projektoch, spoločné-
ho organizovania seminárov a  konferencií, a aj iných ako 
spomenutých oblastiach. 
 
Bilaterálne a multilaterálne vzťahy uskutočňované na 
úrovni fakúlt sú zhrnuté v tabuľke č. 16. 

5.2 MEDZINÁRODNÉ PROGRAMY A PRO-
JEKTY 

5.2.1 Program Socrates/Erasmus 

Rozšíril sa aj počet univerzít, s ktorými má TU podpísané  
bilaterálne dohody na mobility študentov a učiteľov 
v rámci programu SOCRATES/ERASMUS. V rámci 
spomínaného programu má TU uzavreté „Bilaterálne 

dohody o študentských a učiteľských mobilitách s  nasle-
dujúcimi univerzitami: 
1. Universitat de les Illes Balears, Španielsko 
2. Umea Universitet, Švédsko    
3. Aristotele University of Thessaloniki, Grécko  
4. Katholieke Hogeschool Sint Lieven , Belgicko 
5. Universitá degli studi del Sannio, Taliansko       
6. Universitá di studi di Salermo, Taliansko    
7. Universitá degli studi di Teramo, Taliansko  
8. Universitade de Lisboa, Portugalsko      
9. Katholische Universität Eichstätt, Eichstätt, Nemec-

ko 
10. Universitá degli studi di Catanzaro „Magma Grae-

cia“, Taliansko 
11. Universität Osnanbrück, Nemecko 
12. University of Bergen, Nórsko 
13. Libera Universita ́ Maria Ss. Assunta, Roma, Talian-

sko 
V roku 2004 sa počet univerzít, s ktorými TU uzatvorila 
bilaterálnu dohodu Socrates/Erasmus, rozšíril o  univerzi-
ty: 
14. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad La-

bem, ČR 
15. Ostravská univerzita v Ostravě, ČR 
16. Palermo, Taliansko 
17. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszow, Rejtana, Poľsko 
18. Wyzsza Szkola Filozoficzno-Pedagogiczna IGNA-

TIANUM, Krakow, Poľsko 
19. Selcuk Universitesi, Konya, Turecko 
20. Universitá degli studi di Trieste, Taliansko  
 
Táto spolupráca sa týkala najmä študentských a učiteľ-
ských mobilít. Mobility programu SOCRATES /ERAS- 
MUS sa stále realizujú na základe Charty Európskej Uni-
verzity,  platnej až do roku 2007. 
TU v roku 2004 bola vyzvaná Technickou kanceláriou 
Socrates, Leonardo and Youth v Brusseli (ktorá v tomto 
čase spravovala grant prideľovaný Európskou komisiou) 
o vyúčtovanie a  vydokladovanie grantu  Socrates 
/Erasmus, ktorý TU získala v akademickom roku 
2002/2003. Finančná kontrola vyúčtovania sa uskutočnila 
po predložení relevantných dokladov a vo výsledku bola 
práca TU označená za excelentnú. 

5.2.2 Program CEEPUS 

V rámci programu CEEPUS má TU podpísanú spoluprá-
cu s týmito zahraničnými univerzitami: 
1. Universität Wien, Rakúsko, 
2. Pázmány Péter katolikus Egyetem, Budapest, Maďar-

sko 
3. Karlova univerzita, Praha, Česká republika, 
4. Univerzita v Záhrebe, Chorvátsko, 
5. Katolicki Uniwesytet Lubelski, Lublin, Poľsko 
6. Babes-Bolyai University, Rumunsko 
7. Universita v Ljubljane, Slovinsko 
Nakoľko realizácia tohto programu bola na akademický 
rok 2003/2004 pozastavená, cez program CEEPUS sa v 
tomto roku nerealizovali žiadne výmenné študijné poby-
ty. 
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5.2.3 Letné brigády v Spolkovej republike Ne-
mecko 

Na základe predchádzajúcej spolupráce s Národným úra-
dom práce v Bratislave TU v spolupráci s fakultami no-
minovala v  akademickom roku 2003/2004  devätnástich 
študentov, ktorí mali možnosť zúčastniť sa výberového 
konania na pracovné brigády počas letných prázdnin v 
 Spolkovej republike Nemecko. So študentmi, ktorí 
úspešne splnili požiadavky výberového konania, ďalej 
spolupracoval priamo Národný úrad práce v Bratislave.  

5.2.4 Ďalšie projekty medzinárodnej spolupráce 
na jednotlivých fakultách  TU 

1. Postoje učiteľov slovenských univerzít k  študentom  
so  zdravotným postihnutím. 

2. Touching the anticque II. – Summer school. 
3. Coping with inclusion in Primary Schools. 
4. 091-Komunikatívne a interkultúrne kompetencie 

v profile absolventa učiteľského študijného progra-
mu anglického jazyka na pedagogickej fakulte. 

5. Prognóza oportunných infekcií u HIV. 
6. Prognóza HIV v subsharskej Afrike a prevencia 

MTC v Nairobi. 
7. Klinické prejavy TBC u HIV pozitívnych detí 

v Kambodži a rezistencia na ATIS a ATT. 
8. Prenos HIV z matky na dieťa a jeho prevencia nevi-

rapínom. 
9. Malnutričný integrovaný program v Južnom Sudáne 

v priestore občianskej vojny. 
10. MVTS 604/2002-2005 – EU SANCO Antibiotic 

Resistance Prevention Action Consortium ARPAC. 
11. MVTS European Survey of Antibiotic Consumption 

ESAC. 
12. Spoločná konferencia Človek cestou Európy. 
13. Vergleichendes Verwaltungsrecht in Osteuropa. 
14. European Association of Legislation (EAL) -  parti-

cipácia na činnosti pri skvalitňovaní legislatívy eu-
rópskych štátov v rámci EU. 

15. Spolupráca s Inštitútom Maxa Plancka v  Mníchove 
vo vedeckom výskume a pri príprave odborníkov 
v oblasti práva duševného vlastníctva. 

16. Study Group for European Civil Code. European 
Legal Studies Institute, Osnabrück. 

17. Depozitná knižnica UNIDROIT v Slovenskej repub-
like na právnickej fakulte Trnavskej univerzity 
v Trnave. 

18. Pravidelná medzinárodná konferencia – vedecké 
bienále v oblasti súkromného práva Dies Luby Iuris-
prudentiae.   

5.3 MOBILITY ŠTUDENTOV TU 

V rámci programu Socrates/Erasmus sa v roku 2004 rea-
lizovali výmenné pobyty študentov do Nemecka, Grécka, 
Švédska a Belgicka. Na základe zmluvy s Universitá deg-
li studi di Trieste, v Taliansku, ktorá bola uzatvorená len 
pre jedného študenta (FF TU) – na jeho žiadosť, tento 

cestoval na vlastné finančné náklady a celý študijný po-
byt (1 rok) si hradil sám. 
Pre študentské mobility získala TU od Národnej kancelá-
rie Socrates/Erasmus grant vo výške 13 530,- Є a na ces-
tovné Sk 27 000 Sk. Pridelený grant bol rovnomerne roz-
delený medzi všetkých nominovaných a riadne vybra-
ných študentov, ktorí sa zúčastnili výmenného pobytu, 
a to na základe ich dĺžky pobytu na prijímajúcej univerzi-
te. Pedagogická fakulta TU prispela na pobyt v zahraničí 
jednej svojej študentke z fakultných zdrojov.  

5.4 MOBILITY UČITEĽOV TU 

Pre učiteľské mobility získala TU v  akademickom roku 
2003/04 od Národnej kancelárie Socrates/Erasmus grant 
1 472 EUR. Namiesto plánovaného počtu 2 pedagógov, 
sa učiteľskej mobility zúčastnil len jeden, z Právnickej 
fakulty TU, a to do Grécka. Z tohto dôvodu sa nevyčerpa-
lo 50% finančných prostriedkov určených na učiteľskú 
mobilitu. Podľa pravidiel Národnej Kancelárie Socra-
tes/Erasmus je od tohto roku možné presunúť 20% z uči-
teľskej mobility na mobilitu študentskú. Čo TU využila a 
táto čiastka bola rovnomerne rozdelená medzi všetkých 
vyslaných študentov. Nevyčerpaný grant bol vrátený do 
Národnej kancelárie Socrates/Erasmus. 
Náklady na cestovné pedagógovi, ktorý sa zúčastnil vý-
menného pobytu v Grécku, boli v celej výške preplatené 
z Právnickej fakulty TU. 

5.5 ČLENSTVÁ TU V MEDZINÁRODNÝCH 
ORGANIZÁCIÁCH  

TU v roku 2004 bola členom v nasledovných organizá-
ciách: 
- Danube rector’s conference (DRC) 
- European Academy 
- Slovenská akadémia, Asociácia pre medzinárodnú spo-

luprácu (SAAIC) 
- Medzinárodné združenie na podporu vzdelávania 

EDUKACIO, Univerza MARIBOR-Pedagoška fakulte-
ta, Maribo Koroškaces 

- Assotiation of Europaean rarities Committies 
- Akadémia pedagogických a sociálnych vied so sídlom 

v Moskve 
- Redakčná rada časopisu Pedagogika, Praha 
- Asociácia vyšších jezuitských študijných centier Euró-

py a Libanonu (ASJEL) 
- Výkonný výbor UNIDROIT  (Medzinárodný ústav 

súkromného práva) so sídlom v Ženeve 
- EAL – Európska asociácia legislatívy so sídlom 

v Berlíne 
- Expertná skupina Európskej komisie na autorské právo 

a práva súvisiace s autorským právom v Bruseli 
- Pontificica commissio de Bonis culturalibus ecclesiae 
- Nemecký archeologický ústav (DAI) 
- Komisia pre štúdium doby medenej a bronzovej Frank-

furt /Main. PBF 
- Komisia pre Corpus antických mozaík v Malej Ázii 
- Rada pre archeologický výskum spolkových krajín 

Rakúska 
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- Pracovný výbor  Third International Congress on Black 
Sea Antiquities 

- Národní  výbor  ICOM (Česká republika) 
- Rei Cretariae Romanae Fautores 
- Slovenská komisia CIHEC 
- Napoleonská spoločnosť 
- Monumenta Germaniae Historica 
- Slovensko-rumunská komisia historikov 
- Medzinárodný výbor organizácie L´association des 

Amis de Maurice Baumont 
- Collegium Carolinum, Mníchov, Österreichisches Ost 

– und Südosteuropa Institut, Viedeň, Vedecká rada In-
stitut für den Donauraum und Mitteleuropa, Viedeň 

- American Association for the Advancement of Slavic 
Studies 

- Association frano-canadienne d'études stratégiques 
- Canadian Association of Slavists 
- Canadian Institute of International Affairs 
- Canadian Institute of Strategic Studies 
- Canadian Political Science Association 
- International Institute of Strategic Studies (England)  
- Institut québécois des Hautes études internationales 
- Société canadienne de science politique 
- Slovak Studies Association (U.S.A.) 
- Redakčná rada časopisu Biograf, Praha 
- Rakúska akadémia vied 
- Oborová rada  Ústavu pro klasickou archeologii, Kar-

lova univerzita – Filozofická fakulta  
- Vedecký poradca dolnorakúskych historických miest 
- Carnuntum Jahrbuch 2003 (2004) – redakcia  
- Predsedníctvo Spoločnosti priateľov Carnunta  
- Redakčná rada Sborníku Národního muzea 

5.6 VYCESTOVANIA ZAMESTNANCOV DO 
ZAHRANIČIA A PRIJATIA ZAHRANIČ-
NÝCH HOSTÍ 

V roku 2004 sa uskutočnilo 20 zahraničných pracovných 
ciest zamestnancov rektorátu  TU a to do: Poľska, ČR, 
Maďarska, Rakúska, Chorvátska a Talianska. V prípade 
Chorvátska a Poľska bolo cieľom zahraničnej pracovnej 
cesty nadviazanie medzinárodnej spolupráce s  univerzi-
tami: Rzeszowska Univerzita v Rzeszowe (Poľsko) a U-
niverzita Sveučilište v Zagrebu (Chorvátsko). V prípade 
Talianska bolo cieľom zahraničnej pracovnej cesty ziste-
nie možností pre zriadenie špecifického vedeckého pra-
coviska TU pod názvom: „Slovenský historický ústav, 
Rím“, cieľom ktorého je organizovať a zabezpečovať 
napĺňanie hlavnej úlohy TU v oblasti tvorivého vedecké-
ho bádania a tvorivej umeleckej činnosti. Cieľom ostat-
ných zahraničných pracovných ciest boli návšteva rôz-
nych konferencií, medzinárodných podujatí a pracovných 
stretnutí.  
Počas roka 2004 boli na úrovni rektora TU prijaté návšte-
vy z  Maďarska, Nemecka, a to za účelom nadviazania či 
prehĺbenia vzájomnej spolupráce. 
Na úrovni fakúlt TU sa uskutočnilo spolu 174 vycestova-
ní a  prijatie 22 zahraničných hostí. 

5.7 ORGANIZÁCIA PODUJATÍ 

V marci 2004 sa uskutočnila prednáška politického refe-
renta Veľvyslanectva USA v Bratislave Nikolasa Tren-
dowskeho na tému: „Spoločné americké a  slovenské 
hodnoty“. 
V máji 2004 bola na TU zorganizovaná celouniverzitná 
prednáška prof. MVDr. Alexandra Sabóa, DrSc. na tému: 
„Vplyv molekulovej biológie na rozvoj vedy a  spoloč-
nosti“. Táto prednáška mala za úlohu stať sa jednou z 
foriem komunikácie medzi fakultami v  odbornej oblasti 
a  prispieť k všeobecnej informovanosti o stave súčas-
ných poznatkov v jednotlivých vedných odboroch.  
V novembri 2004 TU zorganizovala podujatie: „Športový 
deň“ pre študentov, pedagógov a  zamestnancov univerzi-
ty, ktorého cieľom bolo vytvoriť tradíciu univerzitného 
športového podujatia, posilniť športového ducha TU 
a zvýšiť pocit príslušnosti k našej univerzite.  
 
Ďalšími podujatiami, organizovanými na úrovni fa-
kúlt TU v roku 2004 boli: 
 
- „Logoterapia“, podujatie zorganizované v júli 2004    

v Trnave. 
- „Prezentácia odborných prác študentov a  pedagógov“, 

zorganizovaná v jeseni 2004, v  Trnave. 
- „Za personalistickú kultúru“, zorganizované v septem-

bri 2004, v Trnave. 
- „Filozofická fakulta v kontinuite dejín“, zorganizované  

v novembri 2004, v Trnave. 
- „Dejiny knižnej kultúry Trnavy a  okolia“, zorganizo-

vané v novembri 2004, v Trnave. 
- „Medzinárodná konferencia hospicovej a  paliatívnej 

starostlivosti II“, zorganizované v marci 2004, v  Trna-
ve. 

- „Ochrana života V“, zorganizované v septembri 2004, 
v Žákovciach. 

- „Dobrovoľníctvo ako životný štýl II“, zorganizované 
v septembri 2004. 

- „Zdravotné a sociálne dôsledky porúch sluchu a reči“, 
zorganizované v decembri 2004. 

- Účasť na medzinárodnej konferencii „Človek cestou 
Európy“, zorganizované v  apríli 2004,  
v Opole/Poľsko. 

- Medzinárodná vedecká konferencia – VIII. Lubyho dni 
„Kodifikácia, europeizácia a  harmonizácia  súkromné-
ho práva“, zorganizované v septembri 2004, 
v Smoleniciach. 

- Sympózium „Pracovné právo v  zjednotenej  Európe“, 
zorganizované v septembri 2004, v Trenčiaskych Tep-
liciach. 

5.8 MEDZINÁRODNÉ OCENENIA 

Pracovníci TU získali v zahraničí osem ocenení: 
- Cena venovaná združením EUNIS-SK v 4. ročníku 

súťaže e-Learning konanej v rámci 42. ročníka medzi-
národného festivalu Techfilm 2004 – ČR, Hradec Krá-
lové 11.11.2004 za produkt (elektronické učebné tex- 
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- ty): „Názvoslovie anorganických látok a výpočty 
v anorganickej chémii I.“ (Stredisko celoživotného 
vzdelávania PdF TU), jednej pracovníčke TU 

- Udelenie titulu hosťujúci docenti a profesori na Scran-
ton University, USA - Associated professor, piatim 
pracovníkom TU 

- Udelenie výročnej ceny inštitútu Metanexus, za dote-
rajšiu činnosť, v ktorej sa skupina prejavila ako zvlášť 
inovatívna, kreatívna a efektívna, 2 pracovníkom TU 

- Richard Georg Plaschka Preis der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften  

5.8.1 Iné aktivity alebo ocenenia TU 

 Prebehol proces medzinárodnej akreditácie za prítom-
nosti medzinárodnej akreditačnej komisie.  

 Doktorandka v druhom ročníku TF TU v odbore kato-
lícka teológia získala štipendium na prestížnej Hebrej-
skej univerzite v Jeruzaleme na Rothberg International 
School a od júla roku 2004 tam aj študuje. 

 V roku 2004 TU pokračovala vo vydávaní medziná-
rodného časopisu ORBIS IURIS ROMANI. 

 
 
 
   Tabuľka č. 16                                             Bilaterálne a multilaterálne vzťahy 

FAKULTA 
TU 

Názov programu, 
dohody 

NÁZOV INŠTITÚCIÍ, 
v rámci ktorých sa zahraničná spolupráca uskutočňovala 

FF TU Socrates/Erasmus 

- Universität Osnanbrück, Osnanbrück, Nemecko 
- Libera Universita ´Maria Ss. Assunta, Roma, Taliansko 
- Universitet in Bergen, Bergen, Nórsko 
- Wyzsza Szkola Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Krakow, Poľsko 
- Umea Universitet, Švédsko 

 Ceepus Katedra sociológie, Katedra histórie, Katedra politológie, 
Katedra dejín umenia a kultúry 

 „Study abroad“ Covenant College (USA, štát Georgia) 

PdF TU Socrates/Erasmus 

- KaHo Sint Lieven, Belgicko 
- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, ČR 
- Wyzsza Szkola Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM, Krakow, 

Poľsko 
- Universidade de Lisboa, Portugalsko 

FZSP TU Socrates/Erasmus 
- Ostravská univerzita v Ostravě, ČR 
- Katholische Universität Eichstät, Ingolstadt, Nemecko 
- Universitá degli studi „Magna Graecia“ di Catanzaro, Taliansko 
- Universitá degli studi di Palermo, Taliansko 

 Dohoda o spolupráci 
medzi FZSP TU a - 

- Scranton University, Pensylvania, USA 
- Faculty of arts and social sciences, University of Nairobi, Kenya 
- Universita Cattolica Del Sacro Cuore, Roma, Taliansko 

TF TU Socrates/Erasmus - Vysoká škola filozoficko-pedagogická – Ignatianum, Krakow 

 
Dohoda 
o spolupráci medzi 
TF TU a - 

- Opolská univerzita v Opole, Poľsko 
- Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 

ČR 
- Pápežská  teologická fakulta, sekcia sv. Andreja Bobolu – Bobolanum, 

Varšava 

PF TU Socrates/Erasmus 

- Aristotele University of Thessaloniki, Thessaloniki 
- Universitá degli studi di Salerno, Fisciano 
- Universitá degli studi del Sannio, Benevento 
- Universitá degli studi di Teramo, Teramo 
- Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszow, Rejtana, 
- Universitat de les Illes Balears, Španielsko 

 Dohoda o  spolu-
práci medzi PF TU 
a - 

- Univerzita Graz, Rakúsko 
- Univerzita Zagreb, Chorvátsko 
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6. SOCIÁLNE SLUŽBY  

6.1 UBYTOVANIE ŠTUDENTOV 

Z dôvodu,  že TU nevlastní študentský domov, muselo 
vedenie TU zabezpečiť zmluvné ubytovanie študentov u 
viacerých cudzích ubytovateľoch.  Mesačné náklady na 
ubytovanie pre študenta TU boli takto podstatne vyššie,  
než študentov tých vysokých škôl, ktoré vlastnia študent-
ské domovy.  Študenti TU boli v roku 2004 ubytovaní v 
ubytovacích zariadeniach týchto ubytovateľov: Stredné 
odborné učilište stavebné v Trnave, Stredné odborné  
učilište energetické v Trnave,  SE-EBO v Jaslovských 
Bohuniciach, Študentský domov Miloša Uhra v Trnave. 
V roku 2004 bolo  podaných celkom   951 žiadostí študen-
tov o ubytovanie, v  porovnaní s  rokom 2003 je to o 232 
žiadostí viac, čo predstavuje nárast o 32 percent. Na uby-
tovanie mala TU k dispozícii 508 miest, v porovnaní  
s predchádzajúcim rokom o 8 miest menej, čo predstavuje 
pokles o 1,6 percenta. Na základe uvedených skutočností 
si mnohí študenti museli riešiť  problém ubytovania indi-
viduálne.  

Treba uviesť, že v ubytovni SOU stavebné, na žiadosť 
ubytovateľa, možno ubytovať iba študentky. 
V ubytovni v Jaslovských Bohuniciach sú ubytovávaní iba 
študenti 1. ročníka, pretože študenti vyšších ročníkov, 
z dôvodu cestovania, nemajú o toto ubytovanie záujem 
(iba 13 žiadostí). Pritom už v apríli 2004 upozorňoval  
riaditeľ SE-EBO Jaslovské Bohunice, že vzhľadom na 
privatizáciu Slovenských elektrárni a.s., nebude možné 
zaručiť, že budú môcť poskytovať ubytovanie i v ďalšom 
období.   
Z uvedeného vyplýva, že ubytovanie sa v blízkej budúc-
nosti môže stať rozhodujúcim kritériom pri výbere štúdia 
na TU. 
V Tabuľke č. 17 sú uvedení zmluvní partneri, počet miest, 
ktoré poskytujú študentom TU na ubytovanie a výška po-
platku za ubytovanie na osobu a mesiac v  Sk v  roku 
2004. 
Tabuľka č.18  uvádza počet žiadostí študentov TU 
o ubytovanie v  roku 2004 podľa fakúlt a ročníkov. 
Graf č.6 zachytáva vývoj  počtu  žiadostí  študentov 
o ubytovanie a počtu  ubytovaných študentov od roku 1999 
po súčasnosť.  

 
Tabuľka č. 17 

Počet miest 
spolu z toho Názov zmluvných partnerov 
 ženy muži 

Suma na osobu       
a mesiac v Sk 

Výskumný ústav jadrových elektrárni, a. s. v Trnave 40 15 25 * 1 440,- 
Stredné odborné učilište stavebné v Trnave 150 150 0 * 1 000,- 
Študentský domov M. Uhra v Trnave pri STU v Bratislave 90 37 53 od  960,- do 1 180, 
SE-EBO v Jaslovských Bohuniciach 228 164 64 * 1 500,- 
Spolu miest na ubytovanie 508 366 142 x 
* z uvedených cien sa odpočítava dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške Sk 200,- na jedného ubytovaného študenta 
Tabuľka č. 18 

študenti 1. ročníka študenti 2.  až   5. ročníka 
z toho z toho  

Názov fakulty spolu ženy muži spolu ženy muži 
Filozofická fakulta 106 73 33 166 102 64 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 36 33 3 94 78 16 
Pedagogická fakulty 97 90 7 129 104 25 
Právnická fakulta 175 108 67 148 101 47 
Teologická fakulta 0 0 0 0 0 0 
Spolu 414 304 110 537 375 145 
Spolu za TU 951 

 
   Graf č. 6 
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Pedagogické oddelenie koordinovalo prípravu zmlúv 
s ubytovateľmi, pripravovalo  a  spracovávalo žiadosti na 
ubytovanie,  distribuovalo ich na fakulty, podieľalo sa na 
vypracovaní vyhlášky o ubytovaní študentov TU, bolo 
členom komisie na ubytovanie študentov a oznamovalo 
fakultám a študentom rozhodnutie komisie o pridelení uby-
tovania. 

6.2 STRAVOVANIE ŠTUDENTOV A ZAMEST-
NANCOV 

V júli 2004 bola slávnostne odovzdaná zrekonštruovaná 
študentská jedáleň TU v budove na Hornopotočnej ulici. 
Komplexná rekonštrukcia jedálne bola spojená 
s rozsiahlymi stavebnými úpravami a jej súčasťou bolo aj 
osadenie modernej technológie na prípravu jedál a výdaj 
stravy. Súčasne s tým bol uvedený do používania aj sof-
tvérový systém KREDIT, ktorý umožňuje prostredníc-
tvom študentských a zamestnaneckých preukazov kom-
fortné objednávanie a výdaj stravy. IS KREDIT riadi sys-
tém objednávok stravy, výdaja objednaných i  neobjed-
naných jedál, predaja za hotové v registračnej pokladni na 
dvoch výdajných miestach – v Študentskej jedálni na 
Hornopotočnej ulici a na Pedagogickej fakulte. Otvorenie 
zrekonštruovanej jedálne výrazne prispelo k zlepšeniu 
možností stravovania študentov a zamestnancov TU v 
oboch výdajniach univerzity, prispelo k väčšiemu kom-
fortu stravníkov i zamestnancov  
študentskej jedálne.  

7. INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ 
TECHNOLÓGIE 

7.1 INFORMAČNÝ SYSTÉM UNIVERZITY 

7.1.1 Študent-uchádzač 

V roku 2004 na zasadnutí valného zhromaždenia združe-
nia EUNIS-SK bola prezentovaná stratégia Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky (ďalej len MŠ) v oblasti 
vývoja centrálnych informačných systémov. Prioritou 
najbližších dvoch rokov sa stáva nasadenie Finančného 
informačného systému (ďalej len „FIS“). Vývoj centrál-
neho akademického informačného systému (ďalej len 
„AIS“) MŠ neplánuje, vzhľadom na špecifické podmien-
ky a požiadavky jednotlivých univerzít v SR.  
Informačný systém Študent-Uchádzač, ktorý univerzita 
využíva viac ako 10 rokov, je morálne zastaralý, nevyho-
vuje požiadavkám kreditovej formy štúdia a jeho pre-
vádzkyschopnosť vyžaduje značné úsilie užívateľov a 
správcu systému. Na riadenie prijímacieho konania v 
roku 2004 bol využitý modul Uchádzač (zápožička z 
UMB Banská Bystrica) z informačného systému UNIS 
(univerzitný informačný systém), pričom údaje o študen-
toch zostali v starom informačnom systéme univerzity. V 
druhom polroku roku 2004 bola naplánovaná implemen-
tácia novej verzie modulu Študent. Nakoľko sa vývoj 
UNIS-u zastavil, univerzita musela nájsť iné riešenie – 
vývoj nového modulárneho AIS vo vlastnej réžii v spolu-
práci s externou firmou. Toto riešenie bolo akceptované 
kompetentnými zástupcami všetkých fakúlt univerzity. V 
novembri 2004 bol vytvorený implementačný tím univer-
zity, ktorý sa podieľal na vypracovaní analýzy modulu 
Uchádzač. 

7.1.2  Ekonomický informačný systém 

V roku 2004 bol na univerzite implementovaný nový 
ekonomický informačný systém (ďalej len „EIS“) od fir-
my Magion,a.s. Vsetín, ktorý kvalitatívne oveľa lepšie 
vyhovuje požiadavkám verejnej vysokej školy ako EIS od 
firmy Datalock,a.s. Bratislava. Do finančného manaž-
mentu univerzity priniesol sprehľadnenie ekonomických 
tokov, možnosť účtovania  na úroveň pracovísk a katedier 
univerzity, sledovanie financovania projektov ich rieši-
teľmi, evidenciu majetku a skladového hospodárstva, 
automatizáciu činností so štátnou pokladnicou a mnohé 
iné funkcionality. Efektívne využitie všetkých nástrojov 
EIS si vyžaduje dopracovať univerzitnú legislatívu for-
mou smernice o záväzných pravidlách vedenia účtovnej 
evidencie na všetkých súčastiach univerzity. Od 1.7.2004 
začala univerzita (rektorát a jednotlivé fakulty) pracovať 
v systéme Štátnej pokladnice. Hardvérové vybavenie 
všetkých VOJ bolo hradené z prostriedkov univerzity, 
pričom tieto prostriedky neboli dopredu naplánované. 
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7.1.3 Informačný systém na riadenie ľudských 
zdrojov 

Rok 2004 bol posledným rokom prevádzky informačného  
systému na riadenie Ľudských zdrojov Elanor EXPERT, 
nakoľko firma HOUR, a.s. Žilina vypovedala univerzite 
zmluvu o jeho podpore a  údržbe. Univerzite sa podarilo 
zaobstarať nový systém Ľudské zdroje, implementovaný 
začiatkom roku 2005. Na základe rozvojového projektu 
predloženého na MŠ sa univerzite podarilo získať časť 
finančných prostriedkov na obstaranie tohto nového sys-
tému. 

7.1.4 Knižničný informačný systém                
(Rapid Library) 

Univerzitná knižnica využíva na správu knižničného fon-
du IS Rapid Library v staršej verzii pod operačným sys-
témom MS-DOS. Zásadným problémom je nemožnosť 
aktualizovať verziu systému v súlade s  potrebami použí-
vateľov, resp. zvýšiť počet klientských licencií z dôvodu, 
že dodávateľ (firma Cosmotron s.r.o.) verziu pod MS-
DOS už nepodporuje. Svojim klientom ponúka prechod 
na novú verziu za veľmi nevýhodných a pre TU neprija-
teľných podmienok. V roku 2004 univerzita podpísala 
zmluvu so Slovenskou národnou knižnicou (ďalej len 
„SNK“)o nasadení knižničného IS Virtua, ktorý ponúka 
univerzite prevádzku vlastného systému na centrálne 
spravovaných serveroch.  

7.1.5 Systém elektronického vzdelávania 

V roku 2004 prišlo k implementácii novšej verzie systé-
mu riadenia vzdelávania (Learning management system 
LMS) Enterprise Knowledge Platform na verziu 4.0. Sys-
tém EKP je nainštalovaný na serveri fyzicky umiestne-
nom na Hornopotočnej ulici v  centrálnej technologickej  
miestnosti. Administrátorom je pracovník Strediska ďal-
šieho vzdelávania Pedagogickej fakulty. 

7.2 KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM UNIVERZITY 

7.2.1 Dátová sieť 

Všetky prevádzkované budovy univerzity majú pripojenie 
na optickú sieť SANET. Tri uzly dátovej siete v Trnave 
(rektorát, PdF a FZaSP) majú metropolitnou optickou 
sieťou prepojené vlastné lokálne siete LAN, prístup do 
siete Internet s prenosovou kapacitou 100 Mb/s realizuje 
hlavný uzol na Hornopotočnej ulici prostredníctvom 
mestského uzlu SANET na MtF STU v Trnave. Teolo-
gická fakulta v roku 2004 dokončila optické pripojenie na 
uzol SANET v Univerzitnej knižnici na Michalskej ulici 
v Bratislave. Vo všetkých uzloch komunikačnej siete 
univerzity sú vybudované štruktúrované kabelážne sys-
témy triedy 5 s aktívnymi prvkami 100 Mb/s. 
V centrálnom uzle na Hornopotočnej ulici sú dva plne 
manažovateľné aktívne sieťové prepínače úrovne Layer 2 
(Cisco 2400 a Allied Telesyn 9024GB), na ktorých sa 
vykonáva monitorovanie dátovej siete univerzity. Systé-

movú a prevádzkovú podporu serverov TU v centrálnom 
uzle univerzity zabezpečujú zamestnanci CIS, servery na 
fakultách spravujú zamestnanci OIS príslušných fakúlt. 
V technologickej miestnosti na Hornopotočnej ulici je 
päť dátových serverov, internetový server, mailový ser-
ver, záložné zdroje UPS, ukončenie štruktúrovaného ka-
belážneho systému a  klimatizácia miestnosti. Na prístup 
študentov univerzity k sieti Internet slúži jedna centrálna 
a fakultné počítačové miestnosti.  

7.2.2 Hlasová sieť 

V roku 2004 bola zásadným spôsobom inovovaná hlaso-
vá sieť univerzity. Telefónna ústredňa Alcatel 4400 bola 
zmodernizovaná na digitálny komunikačný systém Alca-
tel OMNI PCX s  prístupom ISDN-PRA pre dva opticky 
prepojené uzly (Hornopotočná a FZaSP). Nepodarilo sa 
rozšíriť prístup ISDN-PRA na uzol PdF (technické prob-
lémy identifikované na strane Slovak Telecom, a.s.), av-
šak privátna hlasová sieť medzi Hornopotočnou a PdF je 
realizovaná rádiovým prepojom. Automatický prístup 
ISDN PRA umožnil v dvoch uzloch univerzity zrušiť 15 
analógových štátnych liniek, čo spolu s privátnou sieťou 
v roku 2004 prinieslo výraznú úsporu v poplatkoch za 
telekomunikačné služby. V roku 2005 je naplánovaná 
inštalácia GSM brán do systému Alcatel Omni PCX a 
voľba alternatívneho operátora pre uzol PdF, čo prinesie 
ďalšiu úsporu bežných výdavkov univerzity.  

7.3 APLIKÁCIE INFORMAČNÝCH A  KOMU-
NIKAČNÝCH  TECHNOLÓGIÍ 

7.3.1 Systém automatizovanej identifikácie osôb 
(SAIO)  

Na základe Vyhlášky rektora TU č.3/2004 vzniklo Ser-
visné stredisko čipových kariet univerzity, ktoré prevzalo 
úlohy súvisiace s vydávaním všetkých druhov identifi-
kačných preukazov. Všetci študenti, učitelia a  zamest-
nanci TU dostali v priebehu roka 2004 nové identifikačné 
preukazy na báze multifunkčných čipových kariet MI-
FARE. Študenti prvých ročníkov mali na výber aj mož-
nosť bezplatne získať preukaz študenta ISIC s bankovou 
funkcionalitou od Ľudovej banky, a.s.. V roku 2004 pri-
budlo do SAIO 580 nových preukazov. Servisné centrum 
prevzalo činnosti súvisiace s  predlžovaním platnosti pre-
ukazov ISIC a ITIC formou prolongačných známok.  Od 
1.9. 2004 bola zabezpečená akceptácia preukazov univer-
zity v  systéme DOPRAVA v  SAD Trnava a o mesiac 
neskôr aj v MHD Bratislava. Správca SAIO v súčasnosti 
eviduje a zabezpečuje servisné činnosti pre 3000 preuka-
zov univerzity.   

7.3.2 Stravovací informačný systém kredit       
(IS KREDIT) 

Po generálnej rekonštrukcii Študentskej jedálne univerzi-
ty bol v júni 2004 implementovaný IS KREDIT, do kto-
rého boli integrované všetky čipové preukazy vydané na 
univerzite. IS KREDIT riadi systém objednávok stravy, 
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výdaja objednaných i neobjednaných jedál, predaja za 
hotové v registračnej pokladni na dvoch výdajných mies-
tach – v Študentskej jedálni na rektoráte a na PdF. Nasa-
denie systému prispelo k výrazne zvýšenému počtu štu-
dentov, ktorí využívajú stravovanie v oboch výdajniach 
univerzity, prispelo k väčšiemu komfortu stravníkov 
i zamestnancov ŠJ.  Do informačného systému bola integ-
rovaná automatická pokladňa na dopĺňanie kreditov (tzv. 
tankomat) spolu s modulom internetové objednávanie 
stravy. Zamestnanci CIS zrealizovali prepojenie medzi 
systémom KREDIT a systémami Ľudské zdroje, resp. 
SAIO na prehľadnú implementáciu nových preukazov 
a na zaúčtovanie zrážok z KREDIT-u do miezd zamest-
nancov. 

7.3.3 Monitorovací systém v PC miestnosti (MS)        

Ako prvá etapa komplexného prístupového a  monitoro-
vacieho systému univerzity bol realizovaný MS. Cieľom 
jeho nasadenia bolo sprístupniť centrálnu počítačovú  
miestnosť univerzity (ďalej len „PC miestnosť) študen-
tom v nepretržitej prevádzke bez prítomnosti správcu. 
Priestor PC miestnosti je nepretržite snímaný dvoma ka-
merami, obraz z nich je monitorovaný na obrazovke  v 
priestore informátora na Hornopotočnej ulici a súčasne 
zaznamenávaný na DVD rekordér v  technologickej 
miestnosti univerzity.  Celý projekt bol financovaný vý-
lučne z  mimorozpočtových zdrojov (sponzorské dary od 
Slovenskej sporiteľne, a.s. a  Mesta Trnava a.i.).  Od júna 
2004 nebolo potrebné využívať služby správcov v PC 
miestnosti, na tlačenie dokumentov a poradný servis pre 
študentov univerzity bol prijatý absolvent, ktorému CIS 
umožnilo vykonávať odbornú absolventskú prax.  

7.4 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA PRÍSTUPU DO 
INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV UNIVERZI-
TY 

Doteraz prevádzkované informačné systémy majú archi-
tektúru klient – server, pričom ich aplikačná a databázová 
časť sa nachádza na serveroch univerzity. Výnimkou sú 
zastaralé moduly akademického IS Študent VŠ 
a knižničného  IS Rapid Library, kde je aplikačná logika 
a riadenie prístupu do IS na klientských staniciach. 
Z pohľadu bezpečnosti prístupu je na najnižšej úrovni 
starý IS Študent VŠ, ktorý využíva zastaralé databázové 
prostredie Fox Pro. Je reálny predpoklad, že už v roku 
2005 začne nahrádzanie tohto strategického systému uni-
verzity modulárnym AIS v štvorúrovňovej architektúre 
spĺňajúcim prísne bezpečnostné štandardy.  Všetky ostat-
né IS dosahujú štandardnú úroveň bezpečnosti prístupu. 
Informačné systémy E-learning, EIS a Ľudské zdroje 
využívajú databázové prostredie Oracle 9i, ktoré poskytu-
je vysokú úroveň ochrany a  monitorovania neoprávne-
ných prístupov k dátam univerzity. Stravovací systém 
Kredit využíva prostredie MS SQL. Používatelia pristu-
pujúci k IS cez internetové rozhranie používajú šifrovaný 

protokol SSH a ich autentifikácia je dvojúrovňová (na 
aplikačnej a dátovej vrstve). 
V súlade so zákonom č.428/2002 Z.z. o ochrane osob-
ných údajov má univerzita zaregistrované tri informačné 
systémy – Elanor Expert (od roku 2005 bude nahradený 
novým IS Ľudské zdroje), Rapid Library a Amion (údaje 
o zamestnancoch pre potreby Civilnej obrany). Používa-
telia uvedených IS sú poučení o zásadách ochrany osob-
ných údajov v súlade s uvedeným zákonom. Univerzita v 
súčasnosti realizuje organizačné  a technické opatrenia 
vyžadované uvedeným zákonom (vypracovanie bezpeč-
nostného projektu a bezpečnostných smerníc,  resp. odde-
lenie priestorov, kde sa spracovávajú osobné údaje prí-
stupovým systémom).  
 

7.5 ROZVOJ INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 
NA TU V ROKU 2004 

Rozvojové aktivity Pedagogickej fakulty TU: 
1.Dokončenie štruktúrovanej kabeláže. Na 5. a 6. pos-

chodí budovy PdF bolo dokončené rozšírenie prípo-
jných miest dátovej a hlasovej siete o 80 nových bo-
dov. 

2.Multifunkčná počítačová miestnosť. Z vlastných zdro-
jov PdF a sponzorského daru od Slovenskej sporiteľne, 
a.s. bola vybudovaná nová učebňa s 26 pracovnými 
stanicami. 

Finančné prostriedky investované fakultou do IT v roku 
2004 činili 3 499 tis.Sk. 

 
Rozvojové aktivity Filozofickej fakulty TU: 
1.Vybudovanie fakultnej PC siete. Zakúpením servera 

z prostriedkov projektu IT 2004, 5a boli vytvorené zá-
kladné predpoklady pre vytvorenie lokálnej siete FiF 
TvU. 

2.V rámci dobudovania infraštruktúry bol realizovaný 
projekt rozšírenia štruktúrovaného kabelážneho systé-
mu a elektrických rozvodov do novej miestnosti pre 
doktorandov fakulty.   

Finančné prostriedky investované fakultou do IT v roku 
2004 činili 925 tis.Sk. 
 

Rozvojové aktivity Právnickej fakulty TU: 
1.Vybudovanie štruktúrovanej kabeláže. Z dôvodu rekon-

štrukcie budovy PrF bolo potrebné v  prenajatých prie-
storoch vybudovať kompletnú sieťovú infraštruktúru. 

Finančné prostriedky investované fakultou do IT v roku 
2004 činili 859 tis.Sk. 
 
Teologická fakulta a FZaSP nepredložili na Rade pre IS 
finančné vyhodnotenie svojich rozvojových aktivít v roku 
2004. 
 
Rozvojové aktivity CIS sú opísané v bodoch 7.1 a 7.3. 
Prehľad o investíciách univerzity do centrálne spravo-
vaných IS a IKT je uvedený v tabuľke  č. 19 
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Tabuľka č. 19 
Názov položky Zdroj financovania Čiastka (Sk) 

Infraštruktúra pre KREDIT Rozvojový projekt IT 2003, 5e 51 219 Sk 
Optické prepojenie hlasu Hp a FZaSP Dotácia TU na novú ústredňu TU 16 219 Sk 
EIS Magion licenia+podpora Dotácia TU na údržbu IS 557 720 Sk 
Digitálna kopírka Rezerva RE TU z r.2003 110 785 Sk 
PC štátna pokladnica Rozvojový projekt IT 2004, 5a 67 009 Sk 
Kamerový systém Fond čk TU+sponzorské dary 105 580 Sk 
Strav. systém KREDIT + tankomat Rozvojový projekt IT 2003, 5e+dotácia TU 1 111 019 Sk 
Univerzitný terminál Rozvojový projekt IT 2004, 5e 81 920 Sk 
Post Warranty services - servery TU Dotácia TU na údržbu IS 14 090 Sk 
IS Ľudské zdroje Dotácia MŠ SR (470 000)+spoluúčasť TU 589 050 Sk 
Dodávka IT podľa zmluvy RE 01/2004 519 556 Sk 
Dodávka IT podľa zmluvy RE 02/2004 819 602 Sk 
Dodávka IT podľa zmluvy RE 03/2004 188 768 Sk 
Dodávka IT podľa zmluvy RE 04/2004 

Rozvojové projekty IT 2004, oblasti 5a, 5b, 5e, 5f, 
dotácia TU 2004 na IS 

797 547 Sk 

S  p  o  l  u : 5 030 084 Sk 
 

7.6 FINANCOVANIE INFORMAČNÝCH TECH-
NOLÓGIÍ V ROKU 2004 

V roku 2004 podala univerzita na Ministerstvo školstva 
SR šesť rozvojových projektov v oblasti IKT a jeden cen-
trálny projekt v spolupráci s dvoma ďalšími univerzitami 
(Trenčianska univerzita a Univerzita sv. Cyrila a Metoda) 
v oblasti zlepšenia IS na vysokej škole. Na ich realizáciu 

získala univerzita finančné prostriedky v objeme 4 168 
tis. Sk, pričom spoluúčasť univerzity dosiahla spolu 1 282 
tis. Sk (30,8 %). K najvýznamnejším projektom v roku 
2004 patrila implementácia stravovacieho systému KRE-
DIT (projekt IT 2004 5e), výmena sieťových serverov 
v centrálnom uzle komunikačnej siete TU a štruktúrovaná 
kabeláž na PdF (projekt IT 2004, 5a).  Investície do IKT 
a IS na Trnavskej univerzite v roku 2004 sumarizuje ta-
buľka č.20 a nasledovný graf . 

Tabuľka  č. 20 

Projekt MŠ SR Fakulty Dotácia TU 
na IS Iný zdroj Spolu 

IT 2004, 5a 1 466 148 170  1 784 
IT 2004, 5b 210  45  255 
IT 2004, 5c 410 214   624 
IT 2004, 5e 1 312 200 400 105 2 017 
IT 2004, 5f 300    300 
IT 2004, 3a 470    470 
Iné projekty  2 311  60 2 371 
Podpora IS   715  715 
Nové IS   67  67 
Údržba, spotreba  1 240 841  2 081 
Spolu 4 168 4 113 2 238 165 10 684 

2%

39%
38%

21%
MŠ SR

Fakulty

Dotácia TU na IS

Iný zdroj

 



     28

 
8. EDIČNÁ A VYDAVATEĽSKÁ 

ČINNOSŤ TU 

8.1 CHARAKTERISTIKA 

Edičná a vydavateľská činnosť TU bola v roku 2004 rea-
lizovaná najmä prostredníctvom činnosti TYPI UNIVER-
SITATIS TYRNAVIENSIS, vydavateľstva Trnavskej uni-
verzity (ďalej len TUT) so sídlom v Bratislave 
a vydavateľskej a edičnej činnosti fakúlt. Prostredníctvom 
TUT univerzita vydáva najmä vedecké diela monografic-
kého charakteru, vysokoškolské učebnice, časopis, repre-
zentatívne materiály a iný merkantil pre potreby univerzi-
ty. Fakulty vydávali najmä učebné texty, zborníky vedec-
kých prác a iné tlačoviny pre svoje potreby. 
Vydavateľstvo TUT sídli od svojho založenia 
v Bratislave na Štefánikovej ul. 3 v centre Bratislavy. 
Priestory poskytla VEDA, vydavateľstvo SAV. Poslaním 
univerzitného vydavateľstva je šírenie objektívnych 
a redakčne kvalitne spracovaných vedeckých informácií, 
ktorých obsahom sú spravidla výsledky vlastnej vedec-
kovýskumnej činnosti. TUT, vydavateľstvo Trnavskej 
univerzity, zabezpečuje publikačné aktivity univerzity, 
periodickú a neperiodickú, vedeckú a populárno-odbornú 
literatúru, ako aj študijné programy, príležitostné publi-
kácie a propagačné materiály.  Technické, grafické 
a polygrafické spracovanie vrátane ekonomických prác 
a účtovníctva, súvisiacich s vydavateľskou činnosťou, 
zabezpečovala na základe Dohody o zriadení spoločného 
pracoviska VEDA, vydavateľstvo SAV. V zmysle tejto 
dohody VEDA plnila tiež povinnosť o povinných výtlač-
koch podľa príslušných právnych predpisov. 
Predaj vydavateľskej produkcie sa uskutočňuje prostred-
níctvom kníhkupectiev VEDY, vydavateľstva SAV, 
v Bratislave na Štefánikovej ul. 3 a na Trnavskej univer-
zite v Trnave na Hornopotočnej ul. 23. Niektoré publiká-
cie možno získať aj v ďalších kníhkupectvách, napríklad 
v Artfore, Dobrej knihe, Lúči atď. 
Vo vydavateľstve TUT pracuje šéfredaktorka a edičná 
referentka. Šéfredaktorka univerzitného vydavateľstva je 
členkou Association of European Journalist (od roku 
2003). 

8.2 VÝBER DIEL VYDANÝCH TU V ROKU 2004 

V roku 2004 sa zabezpečila základná vydavateľská agen-
da jednotlivých titulov, aby mohli byť definitívne prijaté 
do vydavateľstva. Pri rukopisoch zaradených do Edičné-
ho plánu TU sa zabezpečili aj recenzné  posudky. 
V rámci predredakčných úprav sa autorom poskytovali 
pravidelné odborné konzultácie a zapracovanie pripomie-
nok zo strany recenzentov. Vzhľadom na náročnosť témy 
a v úsilí vyjsť v ústrety autorovi prvú verziu jedného z 
rukopisov jazykovo posúdili a apretovali dve redaktorky 
– PhDr. Eva Gáliková a Mgr. Beáta Barteková ešte pred 
jeho definitívnym prijatím do vydavateľstva.  
Medzi najvýznamnejšie vydavateľské počiny TUT v roku 
2004 patrili: 

• Narcis vo výchove. Pedagogické súvislosti 
individualizmu (prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc., 
náklad 500 ks). Monografia vyšla s podporou grantov 
MŠ SR (VEGA a KEGA) a s finančným prispením 
Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity; 

• Forum scientiae et sapientiae (roč. XI., číslo 1 – 
2/2004) – časopis bol vydaný pri príležitosti vstupu 
Slovenska do Európskej únie.  Vydanie tohto dvoj-
čísla finančne podporili prof. Dr. hab. Tadeusz Zase-
pa, rektor Lubelskej Szkoly Wyzszej im. Króla Wla-
dyslawa Jagielly v Ľubline v Poľsku, a VEDA, vy-
davateľstvo SAV. 

• Studia historica Tyrnaviensia V. K životnému jubileu 
J.E. Jána Chryzostoma kardinála Korca (Editor: 
prof. PhDr. Jozef Šimončič, CSc., náklad: 300 ks, 
tlačové podklady FF TU), 

• Memoria Tyrnaviae 2 (Editor: doc. MUDr. Marian 
Mráz, PhD., náklad: 250 ks, tlačové podklady FF 
TU), 

• Človek pri hľadaní seba samého – logoterapeutický 
prístup (Editori: Mgr. Peter Halama, PhD., PhDr. 
Eva Klčovanská, PhD., doc. MUDr. ThLic. Marian 
Mráz, PhD., nák,lad: 300 ks, tlačové podklady FF 
TU) 

• Studia Historica Tyrnaviensia IV. K životnému jubileu 
prof. PhDr. Jozefa Šimončiča, CSc. (Editor: doc. 
PhDr. Marta Dobrotková, CSc., náklad: 250 ks, tla-
čové podklady: FH TU). 

• Dejiny Spolku sv. Vojtecha (autor: doc. PhDr. Milan 
Katuninec, PhD.,  publikácia má recenziu, náklad 
200 ks, tlačové podklady: FH TU). 

• Acta Philosophica Tyrnaviensia. Za personalistickú 
kultúru (Zborník, hlavný redaktor: prof. Ing. Ján 
Letz, PhD., náklad: 200 ks, tlačové podklady: FF 
TU). 

• Autoregulácia normami morálnosti v  realizovaných 
psychologických výskumoch II. (Editor: prof. PhDr. 
Ján Grác, DrSc., náklad: 250 ks, tlačové podklady: 
FF TU). 

• Bohuslav Novotný. 1921 – 1996 (Biografia, bibliogra-
fia prof. Novotného. Editor: PhDr. Ľubomír Novo-
tný, náklad: 200 ks, tlačové podklady: FF TU). 

• ANODOS, Studies of the Ancient World 3/2003 (Edi-
tors: prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc., PhDr. Marie 
Dufková, CSc., doc. PhDr. Klára Kuzmová, CSc., 
Mgr. Pavol Hnila, náklad: 300 ks, tlačové podklady: 
FF TU). 

• Informačný bulletin v anglickom jazyku UNIVERSI-
TY OF TRNAVA, Editor: Prof. MVDr. Alexander Sa-
bó, DrSc. (bulletin vyšiel v marci 2004 s rokom vy-
dania v tiráži 2003); 

• Študijný program FH TU 1200 ks  (Tlačové podkla-
dy: FH TU)       

• Študijný program PdF TU 1700 ks (Tlačové podkla-
dy: PdF TU)            

• Študijný program FZaSP TU 600 ks (Tlačové podkla-
dy: FZaSP TU)                     
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• Študijný program PF TU 1200 ks (Tlačové podklady: 
PF TU)                     

• Celouniverzitný študijný program 100 ks  (Tlačové 
podklady: Rektorát – Pedagogické oddelenie TU) 

 

8.3 INÉ AKTIVITY VYDAVATEĽSTVA TUT  

• Na základe vypracovaného návrhu Edičnej smernice 
upravujúcej edičnú a vydavateľskú činnosť TU bol 
koncom apríla 2004 schválený a podpísaný doku-
ment Vyhláška rektora Trnavskej univerzity 
v Trnave č. 4/2004 o zásadách edičnej a  vydavateľ-
skej činnosti Trnavskej univerzity v  Trnave.  Eko-
nomický projekt – Špecifické požiadavky na výdavky 
potrebné na dobudovanie unikátneho pracoviska 
TUT, vydavateľstva 2004 TU (január 2004). 

• Materiál pre sekretariát TU o TUT, vydavateľstve 
TU, vrátane písomných ohlasov (mimo univerzity) 
na jeho činnosť (január 2004). 

• Edičný plán 2004 (január, jún, december 2004). 
• Návrh obsahu ročenky Trnavskej univerzity (január 

2004). 
• Písomné odpovede na otázky vo veci súťažných 

podkladov spojené s verejnou súťažou (január 
2004). 

• TUT, vydavateľstvo TU – Dlhodobý zámer 2004 – 
2010 (apríl 2004). 

• Pokyny na spracovanie jednotného formátu študij-
ných programov Trnavskej univerzity (apríl 2004). 

• Koncepcia časopisu UNIVERSITAS TYRNAVIENSIS 
(apríl 2004). Koncepciu následne schválilo  Kolé-
gium rektora TU. Prvé číslo sa začalo pripravovať 
koncom roka 2004. Rukopisy boli neúplné, chýbali 
presné faktografické údaje, obrazový materiál vráta-
ne ich copyrightu a autorizáciu textov zaobstarávalo 
univerzitné vydavateľstvo, z čoho vyplývalo množ-
stvo administratívnych úkonov a rokovaní. Vzhľa-
dom na to by bolo vhodné personálne posilniť re-
dakciu vydavateľstva (napríklad jazykovým redakto-
rom). V roku 2004 bol celkový objem prijatej 
a odoslanej korešpondencie TUT, vydavateľstva Tr-
navskej univerzity so sídlom v Bratislave 4046.   

• Spolupráca s VEDOU, vydavateľstvom SAV, pri 
marketingu publikácie Moc a nemoc médií. 

• Typi Universitatis Tyrnaviensis, vydavateľstvo Tr-
navskej univerzity, spolupracovalo v roku 2004 so 
Slovenskou akadémiou vied na významnom podujatí 
– na Medzinárodnej cene SAV. Akadémia ju 24. 
septembra 2004 udelila prof. Dr. hab. Tadeuszovi 
Zasepovi, rektorovi Lubelskej Szkoly Wyzszej im. 
Króla Wladyslawa Jagielly v Ľubline v Poľsku za 
vynikajúce dielo v oblasti vied o spoločnosti 
a kultúre. Naše univerzitné vydavateľstvo zabezpe-
čovalo public relations a medializáciu tohto poduja-
tia.  

• Začiatkom roka 2004 navštívil dva razy na základe 
podnetu Veľvyslanectva Poľskej republiky v SR 
univerzitné vydavateľstvo prof. Dr. hab. inž. Andr-
zej Janicki, prezident Nadácie Alfa–Omega 

z Varšavy z Poľska. Prejavil záujem o spoluprácu 
s časopisom Forum scientiae et sapientiae. Prof. Ja-
nicki je aj vydavateľom štvrťročníka Technologie 
i przemysl a súčasne tiež autorom tzv. Polskiego e-
Rynku. Je ochotný spolupracovať s vydavateľstvom 
aj na projekte zameranom na utváranie nového 
vzťahu medzi sférou vedy, vzdelávania a médií 
v kontexte európskej integrácie a pri sprostredkúva-
ní kontaktov  doktorandského štúdia v oblasti infor-
matiky. 

• V júli 2004 sa uskutočnila neformálna trojdňová náv-
števa prof. Dr. On-Kwok Laia z Kwansei Gakuin 
University, Kobe-Sanda, Japonsko (profesor je čle-
nom redakčnej rady časopisu Forum scientiae et sa-
pientiae). Rozhovory sa sústredili na možnosti spo-
lupráce v oblasti vytvárania nového vzťahu medzi 
sférou vedy, vzdelávania a médií.  

• K médiám patria aj univerzitné a  akademické vyda-
vateľstvá, ktoré plnia dôležitú úlohu. Knihy a  časo-
pisy vydávané akademickými a  univerzitnými vy-
davateľstvami prinášajú výsledky primárneho vý-
skumu a analýzy, a tie potom používajú politici, ve-
dúci predstavitelia štátu a autori diel pre širokú ve-
rejnosť. Prispievajú tak k obohacovaniu vedomostí 
študentov bakalárskeho, magisterského a  postgra-
duálneho štúdia. Významne preto pomáhajú rozvíjať 
dobré meno vzdelávacích a akademických inštitúcií 
a  uchovávajú diela dôležité tak pre vedeckú prácu 
a kultúru, ako aj celosvetové rozširovanie akade-
mických prác. 

 

8.4 FINANCOVANIE VYDAVATEĽSKEJ ČIN-
NOSTI 

V súlade s vyhláškou rektora Trnavskej univerzity v  Tr-
nave  č. 4/2004 o zásadách edičnej a  vydavateľskej čin-
nosti Trnavskej univerzity v  Trnave financovanie vydá-
vania diel v TUT je založené na kofinancovaní s  mini-
málne 50% spoluúčasťou navrhovateľa. Univerzitnému 
vydavateľstvu boli na edičnú činnosť pridelené do roz-
počtu na rok 2004 finančné prostriedky vo výške 511 000 
Sk.  
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9. INFORMAČNÉ ZDROJE 

9.1 UNIVERZITNÁ KNIŽNICA TU 

Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity (UK TU) je 
ústrednou knižnicou  Trnavskej univerzity, ktorá poskytu-
je svoje služby v zmysle platného knižničného poriadku 
UK TU, platných zákonov a organizačných noriem Tr-
navskej univerzity (TU). 
Na základe Smernice rektora Trnavskej univerzity 
v Trnave č. 6/2004 o zriaďovaní a činnosti knižnično-
informačných pracovísk, UK TU metodicky a odborne 
riadi KIP, ktoré sú integrálnou súčasťou informačného 
systému TU. Na základe týchto skutočností správa 
o činnosti UK TU pozostáva z hodnotenia viacerých 
knižnično-informačných pracovísk. Knižnično-
informačné služby poskytuje Knižnica Právnickej fakulty 
TU, Fakultná knižnica Teologickej fakulty TU 
a knižnično-informačné pracoviská  Filozofickej fakulty 
TU. 

9.1.1 Knižničný fond a služby čitateľom 

Stav knižničného fondu UK TU k 31. 12. 2004 je 44 333 
knižničných jednotiek. Ročný prírastok je 3 812 knižnič-
ných jednotiek, z čoho 1 719 k. j. je získaných kúpou, 
1955 k.j. získaných darom a 138 k. j. získaných výme-
nou. Knižnica sprístupňovala 223 titulov periodík. 
 Za výrazný prírastok v roku 2004  možno považovať 
knižný dar nitrianskej nadácie Aspekt v hodnote 100 
000,- Sk.   
Výpožičky, návštevnosť  
V roku 2004 bolo zrealizovaných 43 768 výpožičiek, 
z toho 19 961 prezenčne, z prezenčných výpožičiek bolo 
987 vypožičaných diplomových prác. 
Za rok 2004 navštívilo UK TU 22 155 čitateľov, prihlási-
lo sa 1345 nových čitateľov, celkový počet čitateľov činí 
6 075 aktívnych čitateľov. 
Medziknižničná výpožičná služba 
Z knižničného fondu UK TU bolo iným knižniciam po-
skytnutých 54 výpožičiek a z iných knižníc sa čitateľom 
UK TU sprostredkovalo 387 výpožičiek. 
 
 

V letných mesiacoch sa uskutočnila čiastočná revízia 
knižničného fondu na úseku absenčných výpožičiek. 

9.1.2 Bibliografická registrácia publikačnej čin-
nosti 

Za uplynulý rok sa spracovalo 1363 záznamov vrátane 
citácií. Celkovo je spracovaných 4 683 záznamov. 
V niektorých prípadoch publikujúci autori využili zjed-
nodušenú podobu sprievodného formulára, ktorý obsahu-
je len tie údaje, ktoré musí jednoznačne určiť autor. 

9.1.3 ISBN 

Z národnej agentúry ISBN bolo vyžiadaných 32 ISBN 
a do knižníc s právom povinného výtlačku bolo zaslaných 
23 titulov povinných výtlačkov. 

9.1.4 Úsek informačnej podpory projektov 

Pracovníčka úseku IPP priebežne informovala kontaktné 
osoby TU o výzvach, seminároch a školeniach, týkajú-
cich sa prípravy a realizácie projektov, grantov. 
Za rok 2004 poskytla 89 faktografických informácií.. 
Nakoľko registrácia projektov na úseku IPP zo strany 
riešiteľov nie je systematická a pravidelná, nie je možné 
uviesť korektný celkový údaj, týkajúci sa počtu podaných 
projektov a výšku získaných mimorozpočtových pro-
striedkov. 
 V tejto chvíli je možné uviesť iba celkový prehľad  po-
daných projektov za UK TU a Knižnicu Právnickej fakul-
ty TU. 
Projekt pod por. č. 5 z tabuľky č. 21,  je spoločným pro-
jektom 16-tich akademických knižníc SR, ktorého kon-
krétny finančný výstup pre UK TU je skenner v hodnote 
37 500,- Sk a softvér v hodnote 7 000,- Sk. Zo získaných 
finančných prostriedkov mohla UK TU nakúpiť základné 
technické a programové vybavenie a položiť tak základ 
digitalizačného pracoviska v UK TU, ďalej pripraviť 
podmienky na implementáciu nového knižnično-
informačného systému Virtua, ktorá sa očakáva v roku 
2005. 

Tabuľka č. 21 

Por.č. Názov projektu Riešiteľ Zdroj Získané finančné 
prostriedky 

1 Zefektívnenie služieb čitateľom M. Cíbiková Mesto, Trnava 2 500,-  Sk 

2 Informačný kontaktný bod Z. Martinkovičová Mesto, Trnava - 

3 Informačná gramotnosť v digitálnych 
knižniciach Z. Martinkovičová MŠ SR 300 000,- Sk 

4 Dobudovanie depozitnej knižnice – 
Unidroit v SR J. Švidroň MŠ SR - 

5 Budovanie digitálnch akademických 
knižníc Z. Martinkovičová MŠ SR  

 



31  

9.1.5 Finančné náklady na doplnenie knižnič-
ného fondu a technické vybavenie UK TU 

 
nákup knižničného fondu....................... 934 160 SK 

z toho dar nadácie Aspekt............ - 100 000 SK 
členstvo v organizáciách......................... 3 500 SK 
cestovné, vzdelávanie.............................  7 040 SK 
tlačivá, väzba.......................................... 20 690 SK 
12 x PC s príslušenstvom....................... 420 730 SK 
   z toho mimodotačné prostriedky......... - 300 000 SK 
2 x skenner.............................................. 47 818 SK 

       z toho mimodotačné prostriedky......... - 47 028 SK 
stoličky do študovne............................... 46 790 SK 
Spolu...................................................... 1 480 728 SK 
       z toho mimodotačné prostriedky...... 447 030 SK 
 
Príjmy UK TU ........................................ 17 975 SK 
 

9.1.6 Podujatia, pracovné stretnutia 

UK TU sa v spolupráci s viacerými subjektami podieľala 
na príprave rôznych pracovných  podujatí, ktoré výz-
namnou mierou prispeli k  rozvoju kultúrno-
spoločenského potenciálu TU. Boli to: 

 
• Jarný a jesenný informačný deň SAIA pre študentov 

a doktorandov na tému Štipendiá a študijné pobyty 
v zahraničí v spolupráci so SAIA, n. o. 

• 2. 6. - pracovné stretnutie generálneho riaditeľa SNK 
v Martine so zástupcami TU, týkajúce sa implementá-
cie nového knižnično-informačného systému Virtua 

• 16. 6. – informačný deň zameraný na prípravu projek-
tov  v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou 
v Trnave 

• 20. - 24. 10. – knižný veľtrh Bibliotéka – príprava na 
prezentácií titulov vydavateľskej produkcie TU 
v spolupráci s vydavateľstvom Veda 

• 9. 11. – Literárny festival Jána Smreka  v spolupráci 
s Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave, Občianskym 
združením Svetový kongres básnikov, Mestom Tr-
nava 

• 18. 11. – výstava tlačí a artefaktov súvisiacich s  Trnav-
skou univerzitou Memoria Tyrnaviae v  spolupráci 
s FF TU a  Západoslovenským múzeom v Trnave pri-
pravená ako sprievodné podujatie k celoslovenskému 
semináru Dejiny knižnej kultúry 

• 25. a 26. 11. – 3. ročník výstavy odbornej literatúry 
Svet odbornej literatúry a Trnavská univerzita 
v spolupráci s kníhkupectvom Malé centrum. 

•  

9.1.7 Spolupráca UK TU 

Aj v  roku 2004 UK TU aktívne pracovala v spolkoch 
a združeniach. Je členom Slovenskej asociácie knižníc,  

Spolku slovenských knihovníkov, Pro scientia. Pracovníč-
ky úseku katalogizácie sú členkami celoslovenskej pracov-
nej skupiny pre vecné spracovávanie. Naďalej pokračuje 
spolupráca so všetkými typmi knižníc v trnavskom regióne 
i mimo neho. V rámci výmeny prebieha aktívna spolupráca 
s knižnicami v Českých Budějoviciach, Brne, Krakove, 
Lubline a Pilliscabe. 
 

9.2 FAKULTNÉ  KNIŽNICE 

9.2.1 Knižnica Právnickej fakulty TU 

Činnosť knižnice bola poznačená sťahovaním z pôvodných 
priestorov do náhradných priestorov na Hviezdoslavovej 
ulici č. 11 v Trnave, kde knižnica pôsobí od 12. októbra. 
Najdôležitejšou prioritou bolo čo najrýchlejšie sa vyrovnať 
so zmenenými podmienkami, obnoviť chod knižnice a prí-
slušných evidencií a poskytovať štandardné služby čitate-
ľom. Náhradné priestory pozostávajú z troch študovní 
s počtom 25 študijných miest. Čitateľom je k dispozícii 
šesť pracovných staníc, z toho päť s pripojením na internet. 
Používatelia môžu okrem elektronických zdrojov s národ-
nou licenciou používať aj právnickú databázu ASPI. 
 
Knižničný fond a služby čitateľom 
Celkový stav knižničného fondu knižnice je 3 999 kniž-
ničných jednotiek, ročný prírastok bol 900 k. j.  
Z ročného prírastku získala knižnica 124 k. j. darom.  Zo 
70 titulov periodík tvorili zahraničné periodiká približne 
polovicu - 37 titulov. 
Prírastky a podľa možnosti aj retrospracovanie je zabez-
pečené centrálne v UK TU. Knižnica PF TU vytvára se-
kundárne zdroje v podobe tradičného lístkového autor-
ského a názvového katalógu. 
 
Výpožičky, návštevnosť 
Knižnicu navštívilo 6790 čitateľov, ktorým bolo poskyt-
nutých 27 217 výpožičiek, z toho 11 060 periodík. Čita-
teľské zázemie tvoria študenti a vedecko-pedagogickí 
pracovníci Právnickej fakulty, doktorandi, zamestnanci 
fakulty. Vzhľadom na obmedzené kapacity študovní ne-
poskytujú sa služby iným čitateľom okrem spomínaných 
kategórií. 
 
Ďalšie aktivity 
Okrem  knižničných služieb pracovníčky zabezpečovali 
distribúciu aktuálnych čiastok Zbierky zákonov na kon-
krétne pracoviská, vypracúvali odborovú bibliografiu 
Nové knihy, ktorá je dostupná aj na internetovej stránke 
fakulty. Ďalej sa monitorovali ohlasy na publikačnú čin-
nosť učiteľov a doktorandov PFTU. Bolo vyexpedova-
ných 114 záznamov. Pracovníčky knižnice sa spolu s 
riešiteľským kolektívom podieľali na vypracovaní rozvo-
jového projektu Dobudovanie depozitnej knižnice Unid-
roit v SR. 
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Knižnica spolupracovala s regionálnymi knižnicami a 
aktívne s knižnicami právnických fakúlt na Slovensku i v 
Čechách. 
 
Finančné náklady na doplnenie knižničného fondu a tech-
nické vybavenie  KPF 
 
nákup knižničného fondu..........................724 000.- SK 
z toho knihy...............................................424 000.- SK 
           periodiká.........................................200 000.- SK 
           elektronické databázy.....................100 000.- SK 
PC s príslušenstvom..................................150 000.- SK 
Spolu.........................................................874 000.- SK 
 

9.2.2 Fakultná knižnica Teologickej fakulty TU 

Činnosť FK TF sa v roku 2004 sústredila na spracovanie 
knižničného fondu a na výpožičný proces.  
Bol zakúpený nový knižnično-informačný systém DA-
WINCI, v rámci ktorého sa pracuje v moduloch Katalóg a 
Seriály. Ďalšie moduly v súvislosti so zabezpečením 
ochranného systému knižnice sa sprevádzkujú v roku 
2005. K 31. 12. 2004 bolo spracovaných  21 408 knižnič-
ných jednotiek, knižnica odoberala 62 titulov periodík. 
Knižnica buduje menný lístkový katalóg, poskytuje me-
dziknižničnú výpožičnú službu, sprostredkúva xerogra-
fické služby. 
Boli zavedené poplatky za registráciu a upomienky, čo 
viedlo k lepšej cirkulácií dokumentov. 
  
Knižničný fond a služby čitateľom 
V knižnici je zaregistrovaných spolu 318 čitateľov z ra-
dov študentov a pedagógov, poslucháčov Univerzity tre-
tieho veku a externých čitateľov. Týmto bolo poskytnu-
tých spolu 3 815 výpožičiek, 589 xerokópií. Študovňu 
navštívilo 2 484 čitateľov. 
 
Finančné náklady na doplnenie knižničného fondu a 
technické vybavenie FK TF TU 
 
Nákup knižničného fondu..........................236 794.- SK 
           z toho knihy.....................................197 957.- SK 
           periodiká..........................................10 317.-  SK 
           elektronické databázy.................. ....28 520.- SK  
Spolu..........................................................236 794.- SK 
 

9.2.3 Knižnično-informačné pracoviská Filozo-
fickej fakulty Trnavskej univerzity 

Na jednotlivých katedrách Filozofickej fakulty TU boli 
zriadené knižnično-informačné pracoviská (KIP), ktoré 
poskytujú služby svojim čitateľom. 
Knižničný fond KIP je spracovaný v rozličnej, väčšinou 
lokálnej podobe. Centrálne sa v UK TU spracúva iba 
knižničný fond KIP Klasické jazyky a čiastočne je spra-
covaný aj knižničný fond KIP Klasická archeológia. Tie-
to záznamy sú súčasťou knižničnej databázy a čitateľom 
sú k dispozícií v module OPAC. 

Finančné náklady na budovanie fondu KIP pozostávajú 
predovšetkým z darov, výmeny, projektov a grantov. 
 
Prehľad štatistických ukazovateľov UK TU i všetkých KIP 
je v prílohe č. 2. 
 

9.3 EXTERNÉ INFORMAČNÉ ZDROJE  

Aj v tomto roku mali všetci používatelia vnútornej LAN 
siete Trnavskej univerzity možnosť pracovať s elektro-
nickými databázami firmy EBSCO, nakoľko národná 
licencia pre všetky akademické knižnice bola uhradená na 
celý rok. 
K citačnej databáze Web of Science a Journal Citation 
Reports pribudla v tomto roku bibliografická databáza 
Current Contens Connect. Všetky uvedené informačné 
zdroje sú súčsťou multidisciplinárnej databázy  Web of 
Knowledge, ktorej licencia bola získaná na základe spo-
ločného projektu akademických knižníc zo zdrojov Mi-
nisterstva školstva SR. 
Ďalšie zahraničné elektronické databázy  si mohli použí-
vatelia bezplatne vyskúšať v rámci pravidelného cyklu 
„Databáza mesiaca“, ktorý už tradične UK TU pripravuje 
v spolupráci so spoločnosťou Albertina Icome Bratislava. 
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10. HOSPODÁRENIE 

10.1   CHARAKTERISTIKA HOSPODÁRENIA    

V roku 2004 univerzita dosiahla kladný hospodársky vý-
sledok vo výške 174 tis. Sk, z toho z hlavnej činnosti stra-
tu vo výške 81 tis. Sk a z podnikateľskej činnosti zisk 255 
tis. Sk. 
Základným a najväčším zdrojom príjmov z hlavnej čin-
nosti univerzity za rok 2004 boli dotácie zo štátneho roz-
počtu. Celkový objem dotácií Trnavskej univerzity 
v Trnave na rok 2004 predstavuje 248 341 tis. Sk. Dotá-
cie na bežné výdavky predstavujú 216 139 tis. Sk, z toho 
na výskum a vývoj 12 350 tis. Sk. Dotácie na kapitálové 
výdavky predstavujú 32 202 tis. Sk, z toho na výskum 
a vývoj 1 075 tis. Sk. Prevádzkové náklady univerzita vo 
výraznom objeme kryla z darov sponzorov, ktoré vo výš-
ke 22 mil. Sk tvorili druhý najväčší zdroj príjmov a vo 
veľkej miere pomohli udržiavať plynulý chod univerzity. 
Hlavným zdrojom príjmov z podnikateľskej činnosti boli 
zdaňované príjmy, predovšetkým poplatky na krytie ná-
kladov za habilitačné a dizertačné skúšky. Ostatné čin-
nosti, ako príležitostný prenájom priestorov na rôzne ško-
lenia a semináre pre cudzie subjekty, výkony študentskej 
jedálne pre cudzie subjekty, organizovanie kurzov na 
komerčnom základe boli iba okrajovým zdrojom príjmov 
z podnikateľskej činnosti. 
 

10.2   DOTÁCIE ZO ŠR 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky poskytlo v 
roku 2004 v súlade s § 89 ods. 3. zákona č. 131/2002 Z. 
z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov dotá-
ciu na základe „Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho 
rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky na rok 2004“ na uskutočňovanie 
akreditovaných študijných programov z finančných pro-
striedkov podprogramu 07701, na výskumnú, vývojovú 
alebo umeleckú činnosť z finančných prostriedkov pod-
programu 07702, na rozvoj vysokej školy z finančných 
prostriedkov podprogramov 07703 a 07705 a na sociálnu 
podporu študentov z finančných prostriedkov podpro-
gramov 07706 a 07707. 

10.2.1 Celkový objem dotácií na rok 2004 

Celkový objem dotácií Trnavskej univerzity v Trnave na 
rok 2004 predstavuje 248 341 tis. Sk. Dotácie na bežné 
výdavky predstavujú 216 139 tis. Sk, z toho na výskum a 
vývoj 12 350 tis. Sk. Dotácie na kapitálové výdavky 
predstavujú 32 202 tis. Sk, z toho na výskum a vývoj 1 
075 tis. Sk. 
Objem a štruktúra jednotlivých dotácií, ako aj ich vzťah k 
programovej štruktúre je uvedený v tabuľke č.22. 

 
Tabuľka č. 22 

Dotácia / programová štruktúra 
bežné 

výdavky 
(v tis. Sk) 

kapitálové 
výdavky 
(v tis. Sk) 

Dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov 
z toho: 
- Podprogram 077 01 – Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie pre-
vádzky vysokých škôl 

193 958 
 
 

193 958 

28 346 
 
 

28 346 
Dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť 
z toho: 
- Prvok 077 02 01 – Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj 
- Prvok 077 02 02 – Úlohy základného výskumu na vysokých školách iniciované riešiteľmi 
(grantová agentúra VEGA) 
- Prvok 077 02 04 – Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca vysokých škôl 
- Prvok 077 02 05 – Úlohy výskumu a vývoja na vysokých školách pre rozvoj školstva 
(grantová agentúra KEGA) 
- Podprogram 06K 02 – Koordinácia prierezových aktivít a zabezpečenie realizácie cieľov 
štátnej vedeckej a technickej politiky 

12 350 
 

9 805 
1 682 

 
129 
706 

 
28 

1 075 
 

716 
207 

 
0 

152 
 

0 

Dotácia na rozvoj vysokej školy 
z toho: 
- Podprogram 077 03 – Rozvoj vysokého školstva 

3 136 
 

3 136 

2 781 
 

2 781 
Dotácia na sociálnu podporu študentov 
z toho: 
- Podprogram 077 06 – Sociálne štipendiá a študentské pôžičky 
- Podprogram 077 07 – Podpora stravovania, ubytovania, športových a kultúrnych aktivít 
študentov 

6 695 
 

5 070 
 

1 625 

0 
 

0 
 

0 
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10.2.2 Výdavky z dotácie v roku 2004 

Celkový objem výdavkov Trnavskej univerzity v Trnave 
v  roku  2004  predstavuje  202 181 726,86 Sk.  Výdavky 
z bežnej dotácie v r. 2004 predstavujú 179 420 289,78 Sk, 
z toho na výskum a vývoj 10 160 978,94 Sk. Výdavky z 
kapitálovej dotácie v roku 2004 predstavujú 

22 761 437,08 Sk, z toho na výskum a vývoj 
1 065 819,60 Sk. 
 
Objem a štruktúra jednotlivých výdavkov, ako aj ich 
vzťah k programovej štruktúre je uvedený v tabuľke č. 23. 
Podrobný popis a analýza finančných tokov TU je uvedená 
vo Výročnej správe o hospodárení TU za rok 2004. 

 
Tabuľka č. 23 

Výdavky z dotácie / programová štruktúra 
Výdavky z 

bežnej dotácie 
(v Sk) 

Výdavky 
z kapitálovej 

dotácie 
(v Sk) 

Dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov 
z toho: 
- Podprogram 077 01 – Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania  
a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl 
 

161 742 763,77 
 
 

161 742 763,77 
 

19 017 638,90 
 
 

19 017 638,90 
 

Dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť 
z toho: 
- Prvok 077 02 01 – Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj 
- Prvok 077 02 02 – Úlohy základného výskumu na vysokých školách iniciované 
riešiteľmi (grantová agentúra VEGA) 
- Prvok 077 02 04 – Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca vy-
sokých škôl 
- Prvok 077 02 05 – Úlohy výskumu a vývoja na vysokých školách pre rozvoj 
školstva (grantová agentúra KEGA) 
- Podprogram 06K 02 – Koordinácia prierezových aktivít a zabezpečenie reali-
zácie cieľov štátnej vedeckej a technickej politiky 

10 160 978,94 
 

8 250 877,70 
 

1 458 147,05 
 

129 000 
 

307 793,19 
 

15 161 

1 065 819,60 
 

715 288 
 

198 846 
 

0 
 

151 685,60 
 

0 
Dotácia na rozvoj vysokej školy 
z toho: 
- Podprogram 077 03 – Rozvoj vysokého školstva 

2 138 960,97 
 

2 138 960,97 

2 677 978,58 
 

2 677 978,58 
Dotácia na sociálnu podporu študentov 
z toho: 
- Podprogram 077 06 – Sociálne štipendiá a študentské pôžičky 
- Podprogram 077 07 – Podpora stravovania, ubytovania, športových  
a kultúrnych aktivít študentov 

5 377 586,10 
 

4 523 400 
 

854 186,10 

0 
 

0 
 

0 
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                                                                                                                                                                                                                                                                  PPRRÍÍLLOOHHAA  čč..33  
  

VVÝÝZZNNAAMMNNÉÉ  UUDDAALLOOSSTTII  RROOKKAA  22000044  NNAA  TTRRNNAAVVSSKKEEJJ  UUNNIIVVEERRZZIITTEE  
  

    
2233..  JJAANNUUÁÁRR    
TTrrnnaavvsskkáá  uunniivveerrzziittaa,,  FFaakkuullttaa  hhuummaanniissttiikkyy  zzoorrggaannii--
zzoovvaallaa    kkoonnffeerreenncciiuu  pprrii  pprríílleežžiittoossttii  žžiivvoottnnééhhoo  jjuubbiilleeaa  
––  8800..  nnaarrooddeenníínn  JJeehhoo  EEmmiinneenncciiee  JJáánnaa  CChhrryyzzoossttoommaa  
kkaarrddiinnáállaa  KKoorrccaa..  ÚÚvvooddnnéé  sslloovvoo  pprreeddnniieessooll  pprrooff..  
JJUUDDrr..  PPeetteerr  BBllaahhoo,,  CCSScc..  ––  rreekkttoorr  TTUU..  
  
77..  FFEEBBRRUUÁÁRR    
VVeeddeenniiee  TTUU  uussppoorriiaaddaalloo  33..  rreepprreezzeennttaaččnnýý  pplleess  TTUU  
vv  KKoonnggrreessoovvoomm  cceennttrree  SSAAVV  vv  SSmmoolleenniicciiaacchh..  
  
2233..  FFEEBBRRUUÁÁRR    
TTUU  uuddeelliillaa  nnaa  sslláávvnnoossttnnoomm  zzaassaaddnnuuttíí  VVeeddeecckkeejj  rraaddyy  
TTUU  rroozzššíírreennoomm  oo  vveeddeecckkéé  rraaddyy  ttiittuull  ddooccttoorr  hhoonnoorriiss  
ccaauussaa  JJeehhoo  EExxcceelleenncciiii  JJáánnoovvii  SSookkoolloovvii,,  aarrcciibbiisskkuu--
ppoovvii  aa  mmeettrrooppoolliittoovvii  SSlloovveennsskkaa..  SSlláávvnnoossťť  ssaa  kkoonnaallaa  
vv  KKaatteeddrráállnnoomm  cchhrráámmee  ssvv..  JJáánnaa  KKrrssttiitteeľľaa  vv  TTrrnnaavvee..  
  
2266..  FFEEBBRRUUÁÁRR    
TTUU  nnaavvššttíívviill  pprreezziiddeenntt  SSlloovveennsskkeejj  rreeppuubblliikkyy,,  JJeehhoo  
EExxcceelleenncciiaa  RRuuddoollff  SScchhuusstteerr..  NNáávvšštteevvaa  ssaa  uusskkuuttooččnnii--
llaa  vv  rráámmccii  vvýýjjaazzddoovvýýcchh  ssttrreettnnuuttíí  pprreezziiddeennttaa  rreeppuubbllii--
kkyy  ss  oobbččaannmmii..  SSttrreettnnuuttiiee  ssaa  uusskkuuttooččnniilloo  vv  aauullee  TTUU  
nnaa  UUnniivveerrzziittnnoomm  nnáámm..  vv  TTrrnnaavvee  zzaa  pprrííttoommnnoossttii  ččllee--
nnoovv  KKoollééggiiaa  rreekkttoorraa  TTUU,,  SSpprráávvnneejj  rraaddyy  aa  zzáássttuuppccoovv  
ššttuuddeennttoovv  aakkoo  aajj  pprriimmááttoorraa  mmeessttaa  TTrrnnaavvaa..  DDeelleeggáácciiuu  
pprreezziiddeennttaa  ttvvoorriilloo  ddvvaannáássťť  ssppoolluupprraaccoovvnnííkkoovv..  TTéé--
mmoouu    rroozzhhoovvoorruu  bboollii  nnaajjmmää  aakkttuuáállnnee  ppoolliittiicckkoo--
ssppoollooččeennsskkéé  oottáázzkkyy..  
  
2255..  AAPPRRÍÍLL  
PPoodd  zzááššttiittoouu  rreekkttoorraa    ssaa  kkoonnaallii    nnaa  TTUU  AAkkaaddeemmiicckkéé  
mmaajjssttrroovvssttvváá  SSlloovveennsskkeejj  rreeppuubblliikkyy  SSlloovveennsskkeejj  ddee--
bbaattnneejj  aassoocciiáácciiee..  
  
1122..  MMÁÁJJ    
VV  kkaatteeddrráállnnoomm  cchhrráámmee  ssvv..  JJáánnaa  KKrrssttiitteeľľaa    ssaa  uusskkuu--
ttooččnniillaa  ďďaakkoovvnnáá  ssvväättáá  oommššaa  TTee  DDeeuumm..  
  
33..  JJÚÚNN    
Dekan Pedagogickej fakulty TU doc. RNDr. Pavol 
Híc, CSc. usporiadal slávnostné otvorenie zrekon-
štruovanej budovy fakulty do užívania za prítom-
nosti členov Kolégia rektora TU a zástupcov dodá-
vateľských firiem. 
   
77..  JJÚÚNN    
RReekkttoorr  TTUU  pprrooff..  JJUUDDrr..  PPeetteerr  BBllaahhoo,,  CCSScc..  uuddeelliill  nnaa  
sslláávvnnoossttnnoomm  zzaassaaddnnuuttíí  VVeeddeecckkeejj  rraaddyy  TTUU  rroozzššíírree--
nnoomm  oo  vveeddeecckkéé  rraaddyy  ffaakkúúlltt  ttiittuull  „„DDooccttoorr  hhoonnoorriiss  

ccaauussaa““  pprrvvéémmuu  rreekkttoorroovvii  oobbnnoovveenneejj  TTUU  pprrooff..  RRNNDDrr..  
AAnnttoonnoovvii  HHaajjdduukkoovvii,,  DDrrSScc..  SSlláávvnnoossťť  ssaa  kkoonnaallaa  
vv  AAuullee  TTUU  aa  rreecceeppcciiaa  pprrvvýýkkrráátt  vv  zzrreekkoonnššttrruuoovvaanneejj  
ššttuuddeennttsskkeejj  jjeeddáállnnii  TTUU..  
  
11..  JJÚÚLL    
SSlláávvnnoossttnnéé  ooddoovvzzddaanniiee  zzrreekkoonnššttrruuoovvaanneejj    ššttuuddeenntt--
sskkeejj  jjeeddáállnnee  TTUU  vv  bbuuddoovvee  nnaa  HHoorrnnooppoottooččnneejj  uull..  
vv  TTrrnnaavvee..  
  
11..  SSEEPPTTEEMMBBEERR  
ZZmmeennaa  nnáázzvvuu  FFaakkuullttyy  hhuummaanniissttiikkyy  TTrrnnaavvsskkeejj  uunnii--
vveerrzziittyy  vv  TTrrnnaavvee  nnaa  FFiilloozzooffiicckkúú  ffaakkuullttuu  ttrrnnaavvsskkeejj  
uunniivveerrzziittyy  vv  TTrrnnaavvee..  
  
66..  OOKKTTÓÓBBEERR      
PPrroosseebbnnáá  ssvväättáá  oommššaa  VVeennii  SSaannccttee  vv  kkaatteeddrráállnnoomm  
cchhrráámmee  ssvv..  JJáánnaa  KKrrssttiitteeľľaa..  HHllaavvnnýý  cceelleebbrraannttoomm  bbooll  
MMoonnss..  SSttaanniissllaavv  ZZvvoolleennsskkýý..  
  
1199..  OOKKTTÓÓBBEERR    
RReekkttoorr  uunniivveerrzziittyy  ss  ččlleennmmii  vveeddeenniiaa  pprriijjaallii  ooffiicciiáállnnuu  
nnáávvšštteevvuu    KKaattoollíícckkeejj  uunniivveerrzziittyy  PPeettrraa  PPáázzmmaaňňaa    vv  
BBuuddaappeeššttii  nnaa  ččeellee  ss  rreekkttoorroomm  pprrooff..  GGyyőőrrgg  FFőőddoorr..  
HHllaavvnnoouu  ttéémmoouu  rrookkoovvaanniiaa  bboollii  oottáázzkkyy  vvzzáájjoommnneejj  
ssppoolluupprrááccee..  
  
2222..  NNOOVVEEMMBBEERR  
RReekkttoorr  TTUU  pprrooff..  JJUUDDrr..  PPeetteerr  BBllaahhoo,,  CCSScc..  uuddeelliill  nnaa  
sslláávvnnoossttnnoomm  zzaassaaddnnuuttíí  VVeeddeecckkeejj  rraaddyy  TTUU  rroozzššíírree--
nnoomm  oo  vveeddeecckkéé  rraaddyy  ffaakkúúlltt  ttiittuull  „„DDooccttoorr  hhoonnoorriiss  
ccaauussaa““  JJ..  EE..  JJoozzeeffoovvii  kkaarrddiinnáálloovvii  TToommkkoovvii  aa  JJ..  EE..  
JJáánnoovvii  CChhrryyzzoossttoommoovvii  kkaarrddiinnáálloovvii  KKoorrccoovvii..  SSlláávv--
nnoossťť  ssaa    kkoonnaallaa  vv  KKaatteeddrráállnnoomm  cchhrráámmee  ssvv..  JJáánnaa  KKrrss--
ttiitteeľľaa  vv  TTrrnnaavvee  zzaa  pprrííttoommnnoossttii  vvzzááccnnyycchh  hhoossttíí..    
  
1133..  DDEECCEEMMBBEERR    
VV  aauullee  TTUU  ssaa  uusskkuuttooččnniillaa  oottvvoorreennáá  pprreeddnnáášškkaa  kkoommii--
ssáárraa  EEuurróóppsskkeejj  úúnniiee  pprree  vvzzddeelláávvaanniiee,,  kkuullttúúrruu  aa    vviiaacc--
jjaazzyyččnnoossťť  IInngg..  JJáánnaa  FFiiggeeľľaa  oo  ssúúččaassnnýýcchh  pprroobblléémmoocchh  
aa  ppeerrssppeekkttíívvaacchh  vvýývvoojjaa  EEuurróóppsskkeejj    úúnniiee..  
  
1166..  DDEECCEEMMBBEERR  
VV  kkoossttoollee  NNaajjssvväätteejjššeejj  TTrroojjiiccee  vv  TTrrnnaavvee  ssaa  uusskkuuttoočč--
nniill  pprreeddvviiaannooččnnýý  kkoonncceerrtt  TTUU..  ÚÚččiinnkkoovvaall  ssppeevváácckkyy    
zzbboorr  jjeezzuuiittsskkééhhoo  kkoossttoollaa  vv  BBrraattiissllaavvee  CChhoorruuss  SSaallvvaa--
ttoorriiss  
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                                                                                                                                                  Príloha č. 1 
Zoznam akreditovaných študijných odborov a študijných programov na TU k 31.12.2004 
Filozofická fakulta 
Číslo ŠO Názov študijného odboru Názov študijného programu Dĺžka 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. 05. 2001 
  

 habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov  
7110   8 história                                                zo dňa  16.10.1998   
8106   8 dejiny umenia a kultúry                    zo dňa  16.10.1998   
7701   8 psychológia                                         zo dňa  16.10.1998   
 systematická filozofia   
 AKREDITÁCIA  V 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)       3 r. 
3.1.1 sociológia                                              zo dňa  15.03.2004 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. 
 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)       2 r. 
3.1.1 sociológia                                              zo dňa  15.03.2004 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. 
 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 psych. a psych. práce           zo dňa  18.11.2004  sociálna psychológia (DŠ, EŠ)  3 r./5 r. 
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Zoznam akreditovaných študijných odborov a študijných programov na TU k 31.12.2004 
Pedagogická fakulta 
Číslo ŠO Názov študijného odboru Názov študijného progra-

mu 
Dĺ. 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. 
7615   8 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   
 výtvarná výchova   
 rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác    
7611   8 učiteľstvo pre I. stupeň základných škôl ( PaedDr.) 

                                                                     zo dňa 11. 4. 2001 
  

7611   8 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre II stupeň 
ZŠ v špecializácii                                       zo dňa  27. 6. 2001 

  

 anglický jazyk a literatúra (PaedDr.)     
 fyzika (PaedDr.)   
 chémia (PaedDr.)   
 matematika (PaedDr.)   
 prírodopis (PaedDr.)   
 slovenský jazyk a literatúra (PaedDr.)  
 doktorandské štúdium  
76128 teória vyučovania predmetov všeobecnovzdel. a odbornej 

povahy v špecializácii 
  

 teória vyučovania biológie   
 teória vyučovania chémie   
 habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov  
76128 teória vyučovania predmetov všeobecnovzdel. a odbornej 

povahy v špecializácii 
  

 teória vyučovania biológie   
 teória vyučovania chémie   
 AKREDITÁCIA  V ROKU  2004   
 bakalárske štúdium  
1.1.4 pedagogika                                                zo dňa 22. 12. 2004 sociálna pedagogika a vy-

chovávateľstvo (DŠ, EŠ) 
 (do 31. 8. 2008) 

3 r. 

1.1.5 predškolská a elemen. pedagogika         zo dňa 22. 12. 2004 predškolská a elementárna 
pedagogika (DŠ,EŠ) 

3 r. 

 magisterské štúdium  
1.1.4 pedagogika                                                zo dňa 22. 12. 2004 sociálna pedagogika a vy-

chovávateľstvo (DŠ, EŠ) 
(do 31. 8. 2007) 

2 r. 

  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. 
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Zoznam akreditovaných študijných odborov a študijných programov na TU k 31.12.2004 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 
Číslo ŠO Názov študijného odboru Názov študijného 

programu 
Dĺ. 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  3r. / 5r. 
51389 ošetrovateľstvo  3r. / 5r. 
75619 sociálna práca  3r. / 5r. 
 habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov  
51439 verejné zdravotníctvo   
51389 ošetrovateľstvo   
75619 sociálna práca                                        zo dňa 16.10.1998   
5154   8 laboratórne vyšetrovacie metódy         zo dňa 04.03.1999   
 AKREDITÁCIA V  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. 1. 27 ošetrovateľstvo                                          zo dňa 31. 05. 2004 ošetrovateľstvo (DŠ, EŠ)  3 r. 
7. 1. 28 verejné zdravotníctvo                               zo dňa 31. 05. 2004 verejné zdravotníctvo (DŠ, 

EŠ)  
3 r. 

7. 1. 37 lab. vyšetr.  metódy v zdravotníctve        zo dňa 31. 05. 2004 laboratórne vyšetr. metódy  
(EŠ) 

3 r. 

7. 1. 24 fyziatria, balneológia a liečebná reh.       zo dňa 21.07.2004 fyzioterapia a liečebná reh. 
(EŠ) 

3 r. 

 magisterské štúdium  
3. 1. 14 sociálna práca                                            zo dňa 15.03. 2004 soc.  práca so zam. na misij-

nú a charitatatívnu  prácu 
(DŠ, EŠ) 

2 r. 

3. 1. 14 sociálna práca                                                zo dňa 22. 12. 2004 sociálna práca (DŠ, EŠ)           2 r. 
7. 1. 27 ošetrovateľstvo                                      zo dňa  31.05. 2004  ošetrovateľstvo (DŠ, EŠ)   2 r. 
 laboratórne vyšetrovacie metódy  v zdravotníctve  

zo dňa 31.05. 2004 
laboratórne vyšetrovacie 
metódy  (EŠ) 

2 r. 

7. 1. 28 verejné zdravotníctvo                            zo dňa 31.05. 2004 verejné zdravotníctvo (DŠ, 
EŠ)    

2 r. 

 doktorandské štúdium  
7. 1. 27 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. 1. 28 verejné zdravotníctvo                            zo dňa 31.05. 2004 verejné zdravotníctvo (DŠ, 

EŠ) 
3 r. / 5 r. 
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Zoznam akreditovaných študijných odborov a študijných programov na TU k 31.12.2004 
 
Teologická fakulta 
Číslo ŠO Názov študijného odboru Názov štud. programu Dĺ. 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. 
 habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov  
6161   8 katolícka teológia                                      zo dňa 28.3.2002   

AKREDITÁCIA  V ROKU  2004 
 bakalársky študijný program   
2. 1. 1 filozofia                                                                  zo dňa 21. 

6. 2004 
kresťanská filozofia (DŠ) 3 r. 

2. 1. 13 katolícka teológia                                     zo dňa 21. 6. 2004 základy kresťanskej filo-
zofie a katolíckej teológie 
(DŠ) 

3 r. 

 sociálna práca (HŠO) – katolícka teológia (VŠO) 
                                                                zo dňa 22. 12. 2004 

formácia a vedenie spolo-
čenstiev (EŠ) 

3 r. 

 sociálna práca (HŠO) – katolícka teológia (VŠO)  
                                                                zo dňa 22. 12. 2004 

náuka o rodine (DŠ) 3 r. 

 magisterský študijný program  
2. 1. 1 filozofia                                                                 zo dňa 21. 6. 

2004 
kresťanská filozofia (DŠ) 2 r. 

2. 1. 13 katolícka teológia                                    zo dňa 21. 6. 2004 katolícka teológia (DŠ) 3 r. 
 doktorandský študijný program  
2. 1. 13 katolícka teológia                                    zo dňa 24. 8. 2004 katolícka teológia (DŠ) 3 r. 
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Zoznam akreditovaných študijných odborov a študijných programov na TU k 31.12.2004 
 
Právnická fakulta 
Číslo ŠO Názov študijného odboru Názov študijného programu Dĺ. 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  
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. 
 habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov  
68019 dejiny štátu a práva   
68029 teória štátu a práva   
68039 ústavné právo   
68069 pracovné právo   
68089 trestné právo   
68109 rímske právo   
68129 obchodné právo   
68179 občianske právo                   zo dňa 16. 5. 2000   
 AKREDITÁCIA  V ROKU  2003 A  2004  
 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 občianské právo                     zo dňa 24.8.2004 občianské právo (DŠ, EŠ) 3 r. 
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