
 

 
 
 
 
 
 

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI 
 

TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE 
ZA ROK 2009 

 
______________________________________ 

 
FILOZOFICKÁ FAKULTA  – PEDAGOGICKÁ FAKULTA  
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE 
TEOLOGICKÁ FAKULTA  – PRÁVNICKÁ FAKULTA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Schválené Akademickým senátom TU d ňa 15.4.2010 
 
 
 
 
 
 

Trnava, apríl 2010 
 
 



 2 

O B S A H  

 

 

1 ORGÁNY A RIADENIE .................................................................................................................................. 5 

1.1 ORGÁNY AKADEMICKEJ SAMOSPRÁVY ............................................................................................................... 5 
1.2 PORADNÉ GRÉMIÁ REKTORA............................................................................................................................... 6 
1.3 RIADENIE A LEGISLATÍVA ................................................................................................................................... 6 

2 VZDELÁVANIE ............................................................................................................................................... 8 

2.1 CHARAKTERISTIKA A  ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA....................................................................................................... 8 
2.2 OBSAH, METÓDY A VÝSLEDKY VZDELÁVANIA .................................................................................................... 8 
2.3 RIADIACA A  KONTROLNÁ ČINNOSŤ ................................................................................................................... 10 
2.4 SOCIÁLNA PROBLEMATIKA ............................................................................................................................... 10 
2.5 PRIJÍMACIE KONANIE................................................................................................................................. 11 
2.6 CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE ........................................................................................................................... 13 
2.7 VÝSLEDKY HODNOTENÍ ÚROVNE UNIVERZITY VO VZDELÁVACEJ ČINNOSTI VYKONANÝCH VEDECKOU RADOU 14 

3 VEDA, VÝSKUM, UMENIE ......................................................................................................................... 14 

3.1 STRATÉGIA, KONCEPCIA A ORGANIZÁCIA VEDY, VÝSKUMU  A UMELECKEJ TVORBY............. 14 
3.2 ZABEZPEČENIE VEDY, VÝSKUMU  A UMELECKEJ TVORBY.............................................................. 14 
3.3 PUBLIKA ČNÁ A UMELECKÁ ČINNOSŤ ................................................................................................................ 18 
3.4 VEDECKÝ A UMELECKÝ KVALIFIKA ČNÝ RAST .................................................................................................. 22 
3.5 HODNOTENIE ÚROVNE UNIVERZITY  V OBLASTI VEDY, VÝSKUMU  A UMENIA .......................... 23 

4 ĽUDSKÉ  ZDROJE ........................................................................................................................................ 24 

4.1 PERSONÁLNA POLITIKA..................................................................................................................................... 24 
4.2 VÝVOJ STAVU ZAMESTNANOSTI........................................................................................................................ 24 
4.3 HODNOTENIE ZAMESTNANCOV......................................................................................................................... 26 

5 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A ZAHRANI ČNÉ VZŤAHY........................................................... 27 

5.1 BILATERÁLNE A  MULTILATERÁLNE VZ ŤAHY .................................................................................................... 27 
5.2 MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY.............................................................................................................................. 27 
5.3 MOBILITA ŠTUDENTOV ..................................................................................................................................... 28 
5.4 MOBILITA UČITEĽOV......................................................................................................................................... 28 
5.5 ČLENSTVÁ  V MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH .......................................................................................... 29 
5.6 VYCESTOVANIA ZAMESTNANCOV DO ZAHRANIČIA A PRIJATIA ZAHRANIČNÝCH HOSTÍ..................................... 29 
5.7 ORGANIZÁCIA PODUJATÍ S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU ................................................................................... 30 

6 SOCIÁLNE SLUŽBY..................................................................................................................................... 31 

6.1 UBYTOVANIE .................................................................................................................................................... 31 
6.2 INÁ ČINNOSŤ ..................................................................................................................................................... 32 

7 INFORMA ČNÉ A KOMUNIKA ČNÉ TECHNOLÓGIE ........................................................................... 33 

7.1 INFORMAČNÝ SYSTÉM UNIVERZITY ..................................................................................................... 33 
7.2 KOMUNIKA ČNÝ SYSTÉM UNIVERZITY.................................................................................................. 34 
7.3 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA V UNIVERZITNEJ SIETI............................................................................. 35 
7.4 ROZVOJ A FINANCOVANIE  INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ ........................................................... 35 

8 EDIČNÁ A VYDAVATE ĽSKÁ ČINNOSŤ.................................................................................................. 37 

9 INFORMA ČNÉ ZDROJE.............................................................................................................................. 38 

9.1 UNIVERZITNÁ  KNIŽNICA........................................................................................................................... 38 

10 HOSPODÁRENIE .......................................................................................................................................... 41 

 
 



 3 

P R E D S L O V 
 

 
 
Milí čitatelia,  

dostáva sa Vám do rúk výročná správa o činnosti 
Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2009. Po-
drobné informácie v jednotlivých oblastiach čin-
nosti univerzity sú uvedené v príslušných kapito-
lách tejto výročnej správy, ktorá má prevažne 
faktografický charakter. Hodnotenia plnenia cie-
ľov sú pravidelne periodicky vykonávané prísluš-
nými orgánmi univerzity, preto tu uvediem len 
fragment hodnotenia roku 2009.  

Uvedený rok bol pre Trnavskú univerzitu cha-
rakterizovaný najmä komplexnou akreditáciou. 
Hodnotenie piatich rokov života univerzity, t.j. 
rokov 2003 až 2007, tak ako sa uvádza 
v hodnotiacej správe Akreditačnej komisie, nám 
nedalo dôvod na veľkú radosť, na druhej strane 
však výsledok nie je tragický a náprava je možná. 
Teraz je na nás všetkých, ako sa dokážeme vy-
sporiadať s touto úlohou v roku 2010. Komplexná 
akreditácia tvorí však len jeden pohľad na kvalitu, 
iné metódy hodnotenia výsledkov univerzity (na-
príklad používané ARRA) nás hodnotia výrazne 
lepšie. Pre Trnavskú univerzitu je však pod-
statné, že uplatňuje interný systém riadenia kva-
lity, ktorý komplexne a systémovo zaistí kvalitu 
všetkých činností. Tento dlhodobý program zvy-
šovania kvality všetkých činností je na univerzite 
implementovaný prostredníctvom modelu CAF. 
V roku 2009 po spracovaní samohodnotiacej 
správy externí posudzovatelia na mieste posúdili 
proces riadenia kvality na univerzite. Na základe 
výsledkov bola Trnavská univerzita niekoľkokrát 
slovne ocenená za procesné riadenie, najmä za 
dlhodobý zámer a jeho realizáciu prostredníc-
tvom akčných plánov. 
 
Trnavská univerzita má v rámci Slovenska svoje 
dobré meno a preto bolo aj v roku 2009 našou 
snahou etablovať ju v širšom kontexte, minimálne 
Európy. Z pohľadu dôležitosti je prvé v rade Pod-
písanie Magny Charty Universitatum. Dňa 17. 
septembra 2009 som podpísal Magnu Chartu 

Universitatum, čím sa Trnavská univerzita 
v Trnave pridala k ostatným univerzitám z celého 
sveta. Význam tohto aktu spočíva v zaradení sa 
našej univerzity k vzdelávacím inštitúciám reš-
pektujúcim dôležité princípy slobody tvorivej 
práce a nezávislosti univerzít. Univerzitné aktivity 
v oblasti zahraničných  vzťahov sme začali 
orientovať aj do ázijsko-pacifickej oblasti, vzhľa-
dom na jej obrovský potenciál a prudký rast. Prvé 
výsledky tohto úsilia sa začínajú prejavovať 
v podobe prípravy joint-degree programov, su-
pervízie diplomových prác. Zaujímavá bude 
i spolupráca s pacifickými partnermi na commu-
nity work projektoch v západnej Afrike. 
S rozvojom vzťahov súvisia aj oficiálne prijatia, 
medzi najvýznamnejších hostí patrí J. E. Jozef 
Dravecký, veľvyslanec SR vo Vatikáne a J. E. 
Christoph kardinál Schonborn. 
 
V zmysle schválenej stratégie sme začali viac 
investovať do budovania dobrého obrazu univer-
zity a jej  popularizácie. Základným počinom bolo 
vydanie DVD o univerzite a pravidelné poskyto-
vanie informácií informačným a tlačovým agentú-
ram. Medzi pozitívnu prezentáciu univerzity mô-
žeme zaradiť aj darovanie výťažku z plesu na 
charitatívne účely. Budovanie dobrého obrazu 
Trnavskej univerzity naberie na význame najmä 
v roku 2010, ktorý je rokom 375. výročia jej zalo-
ženia. 
 
Trnavská univerzita v porovnaní so staršími uni-
verzitami musí vynakladať veľa energie na budo-
vanie svojich kapacít, a to nielen ľudských, ale 
i priestorových. V tejto súvislosti je potrebné 
spomenúť aktuálne najväčšiu stavbu univerzity – 
študentský domov. Celý minulý rok sme čakali na 
posúdenie veľkosti zostávajúcich nákladov, aby 
ministerstvo mohlo financovať potrebné náklady 
na dokončenie stavby. Ministerstvo školstva 
v roku 2009 pridelilo univerzite prostriedky na 
riešenie havarijného stavu elektroinštalácie bu-
dov na Hornopotočnej ulici. 

V roku 2009 v rámci operačného programu Vý-
skum a vývoj, získala Trnavská univerzita 
v Trnave finančné prostriedky z európskych 
štrukturálnych fondov na realizáciu projektu 
„Podpora infraštruktúry Trnavskej univerzity 
v Trnave za účelom zlepšenia podmienok vzde-
lávacieho procesu“. Celkové výdavky projektu 
boli naplánované vo výške 5 192 888,66 € 
(156 440 963,89 Sk). Obsahom projektu sú sta-
vebné práce na rekonštrukcii a modernizácii bu-
dovy Filozofickej fakulty TU, optické prepojenie 
medzi budovami Centrum Adalbertinum 
a hlavným komunikačným uzlom na rektoráte, 
inštalácia a konfigurácia hardvérových kompo-
nentov komunikačnej siete, implementácia dy-
namickej serverovej infraštruktúry pre zavedenie 
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virtualizačných technológií, inštalácia nových 
tenkých klientov, počítačov a vybavenie učební 
prostriedkami IKT a modernizácia a integrácia 
nástrojov informačno-komunikačných technológií 
a systémov.  

V rámci ďalších výziev z Agentúry MŠ SR pre 
štrukturálne fondy Európskej únie bolo v roku 
2009 pripravených a podaných ďalších osem 
projektov. 

Vzhľadom na neprimerané požiadavky partnera 
v rokovaní, univerzita zmenila investičný zámer 
a rozhodla, že bývalé kino Sloboda sa rekonštru-
uje len na pozemku patriacemu univerzite, 
s využitím na vzdelávací proces Právnickej fa-
kulty a oddychovo-pracovnú zónu študentov uni-
verzity. Univerzitná aula bude postavená na pri-
ľahlom pozemku ako nová budova. 

Trnavská univerzita uspela vo verejnom obstará-
vaní pre zabezpečenie projektu Vzdelávanie 
učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazy-
kov v súvislosti so zmenenou koncepciou vyučo-
vania cudzích jazykov na základných a stredných 
školách. V rámci Slovenska má naša univerzita 
najviac takýchto študujúcich, za čo jej verejne 
poďakoval minister školstva a podpredseda vlády 
SR. 
V oblasti starostlivosti o zamestnancov sme za-
čali aktívne napĺňať prijatú stratégiu rozvoja ľud-
ských zdrojov prostredníctvom školení a kurzov 
a uplatnením katalógu pracovných činností, Pre 
našich zamestnancov zrealizovalo Centrum ďal-
šieho vzdelávania bezplatné školenia. Pedago-
gická fakulta poskytla kapacity na rozvoj pedago-
gických kompetencií u mladých učiteľov. Stále je 
obľúbenou  univerzita tretieho veku. V rámci udr-
žania sociálnych istôt sme podpísali kolektívnu 
zmluvu na roky 2009-2010, zabezpečujúcu so-
ciálnych zmier a služby pre zamestnancov. 
Ako plynie z našich tradícií a kresťanského cha-
rakteru, kladieme veľký dôraz na etické správa-
nie a morálne hodnoty. Preto bol v roku 2009 
prijatý etický kódex zamestnanca a vedúceho 
zamestnanca Trnavskej univerzity. 
V súčasnosti je naša univerzita bohatá aj svojimi 
absolventmi. Po prvých krokoch urobených vlani, 
sa podarilo zorganizovať dňa 21. novembra 2009 
ustanovujúcu schôdzu Spoločnosti absolventov 
a priateľov TU (Alumni asociácia), ktorá by mala 
šíriť dobré meno Trnavskej univerzity v odbornej 

i laickej verejnosti. Radosť nám robia i naši štu-
denti. Veď okrem študijných povinností mnoho 
z nich sa angažuje v práci pre komunitu, či iným 
spôsobom reprezentuje univerzitu. 
Ak rok 2007 bol rokom identifikácie cieľov, rok 
2008 rokom vytyčovania ciest k stanoveným 
cieľom, tak rok 2009 je rokom úvodného napĺňa-
nia stanovených cieľov. V praktickej činnosti uni-
verzity sa to premietlo do realizácie prijatých 
stratégií. Týka sa to i tvorivej činnosti, v rámci 
ktorej sme si ujasnili dlhodobú orientáciu tvori-
vých činností TU, ako i definovali optimálne ná-
stroje na ich realizáciu. Dôraz sme kládli na vý-
sledky tvorivej práce a ich uznanie. Bez exce-
lentných výsledkov v tvorivej činnosti nemôžeme 
byť plnohodnotnou univerzitou. 
Finančná kríza, ako externý faktor, ovplyvnila 
vonkajšie podmienky fungovania univerzity. Preto 
bolo potrebné prijať rad opatrení na zabezpeče-
nie finančnej stability univerzity a sociálnych istôt 
zamestnancov. Konštatujem, že sa nám to poda-
rilo. V situácii stagnácie rastu miezd na Sloven-
sku, sa nám podarilo nielen zabezpečiť valorizá-
ciu miezd, ale aj ich rast, najmä vďaka fakultám. 
V súčasnosti je Trnavská univerzita transformu-
júca sa vzdelávania inštitúcia s podstatným po-
dielom tvorivej činnosti. Túto skutočnosť potvrdil 
aj pán minister a podpredseda vlády zaslaním 
oprávnenia na realizáciu výskumných činností 
TU. 
Trnavská univerzita je stabilná vo svojich hod-
notách, pracuje tu väčšina zodpovedných 
a vzdelaných zamestnancov, študujú tu inteli-
gentní študenti so záujmom o spoločnosť 
a poznatky. Trnavská univerzita má inšpiratívne 
a ambiciózne ciele, ako aj významný potenciál na 
ich dosiahnutie. Je na nás všetkých, ako doká-
žeme tento potenciál v budúcich rokoch zúžitko-
vať. 
Na záver konštatujem, že rok 2009 bol rokom 
náročným, preto vyjadrujem svoju vďaku a úctu 
výsledkom práce všetkých zamestnancov 
i študentov.  
Ďakujem všetkým, ktorí prispeli k napĺňaniu našej 
misie v roku 2009. 
 
 
                             doc. Ing. Martin Mišút, CSc. 
                                            rektor
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1 ORGÁNY A RIADENIE 

1.1 ORGÁNY AKADEMICKEJ SAMOSPRÁVY  

a) Akademický senát  
 
Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave 
(ďalej len „Akademický senát“) je podľa zákona   
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov orgánom akade-
mickej samosprávy verejnej vysokej školy. 
Funkciu predsedníčky Akademického senátu 
vykonávala v roku 2009 doc. JUDr. Soňa Košičia-
rová, PhD., mim. prof.  

Akademický senát sa skladá zo 41 členov, z toho 
sú z každej fakulty 5 členovia zamestnaneckej 
časti a 3 členovia zo študentskej časti. Jeden 
člen reprezentuje nefakultné súčasti univerzity 
v zmysle čl. 19 ods. 3 Štatútu Trnavskej univer-
zity v Trnave. V roku 2009 došlo k niekoľkým 
zmenám v zložení študentskej časti Akademic-
kého senátu. Aktuálny zoznam členov Akademic-
kého senátu je zverejnený na internetovej 
stránke TU (http://pdfweb.truni.sk/astu). 

V roku 2009 Akademický senát zasadal štyrikrát 
vo forme riadneho zasadnutia. Na svojich zasad-
nutiach sa v uvedenom období zaoberal úlohami, 
ktoré stanovuje zákon o vysokých školách 
a Štatút TU. Prerokoval a schválil návrhy nových 
vnútorných predpisov TU – Organizačný poriadok 
TU, Štipendijný poriadok TU, návrhy nových 
vnútorných predpisov fakúlt TU - Študijný poria-
dok Právnickej fakulty, Študijný poriadok Filozo-
fickej fakulty, Študijný poriadok Fakulty zdravot-
níctva a sociálnej práce a Teologickej fakulty, 
Štatút Pedagogickej fakulty a Štatút Teologickej 
fakulty, ako aj novelizáciu Rokovacieho poriadku 
Akademického senátu. 
Okrem toho senát na svojich zasadnutiach vyjad-
ril súhlas s členstvom Trnavskej univerzity v 
Magna Charta Universitatum, zvolil nového člena 
Vedeckej rady TU, doplnil predsedníctvo Akade-
mického senátu o zástupcu nefakultných súčastí 
Trnavskej univerzity v zmysle čl. 19 ods. 3 Šta-
tútu TU, či schválil návrhy na členov Správnej 
rady Trnavskej univerzity. 
Jednotlivé zápisnice a dokumenty týkajúce sa 
činnosti Akademického senátu sú taktiež zverej-
nené na internetovej stránke univerzity (viď vyš-
šie). 
     
b) Rektor  
 
Rektor Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len 
„rektor univerzity“) je podľa zákona č. 131/2002 
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov štatutárnym orgánom verej-
nej vysokej školy, riadi ju, koná v jej mene 
a zastupuje ju navonok. Rektor za svoju činnosť 

zodpovedá vo veciach vymedzených zákonom 
o vysokých školách akademickému senátu uni-
verzity a aj ministrovi školstva SR.  Rektorom 
Trnavskej univerzity  v roku 2009 bol doc. Ing. 
Martin Mišút, CSc. 
 
c) Vedecká rada  
 
V roku 2009 sa konali dve riadne zasadnutia 
Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave, na 
ktorých bol schválený jeden návrh na udelenie 
titulu doctor honoris causa (Dr. h. c.). 
Na zasadnutia bolo predložených šesť návrhov 
na vymenovanie za profesora, z ktorých vedecká 
rada schválila štyri. Dekrét vedecko-pedagogic-
kého titulu „docent“ získalo päť uchádzačov.  

  
 d) Disciplinárna komisia pre študentov  

 
Disciplinárna komisia verejnej vysokej školy 
v zmysle zákona o vysokých školách prerokúva 
disciplinárne priestupky tých študentov verejnej 
vysokej školy, ktorí nie sú zapísaní na žiadnom 
študijnom programe uskutočňovanom na fakulte.  
Vzhľadom na skutočnosť, že univerzita nemá 
študentov nezapísaných na študijných progra-
moch jednotlivých fakúlt,  disciplinárna komisia  
v roku 2009 neprerokovala žiadny disciplinárny 
priestupok. 
                                     
Iné orgány akademickej samosprávy  
 
Správna rada  
 
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 zá-
konom podporuje posilňovanie väzby verejnej 
vysokej školy a spoločnosti. Uplatňuje a presa-
dzuje verejný záujem v činnosti verejnej vysokej 
školy, najmä v súvislosti s využívaním jej majetku 
a finančných prostriedkov poskytnutých verejnej 
škole štátom. Predsedom Správnej rady Trnav-
skej univerzity v Trnave (ďalej len „Správna 
rada“) bol do 31. 10. 2009 JUDr. Timotej Minaro-
vič. Zoznam členov je uverejnený na internetovej 
stránke Trnavskej univerzity v Trnave (viď AS 
TU.) 

V roku 2009 sa uskutočnili dve riadne zasadnutia  
23. 4. 2009 a 2. 10. 2009.  Jedno zasadnutie, 
ktoré sa malo konať 17. 6. 2009 bolo z dôvodu 
neschopnosti uznášať sa zrušené. Na týchto 
rokovaniach sa Správna rada zaoberala najmä 
problematikou rozpočtu Trnavskej univerzity na 
rok 2009, Výročnou správou o činnosti TU za rok 
2008, prerokovaním Správy o hospodárení TU za 
rok 2008 a komplexnou akreditáciou Trnavskej 
univerzity.                 
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V roku 2009 nastalo v Správnej rade viacero 
personálnych zmien. Novým členom Správnej 
rady sa stal Ing. Tibor Mikuš. Jeho funkčné ob-
dobie je šesťročné a začalo plynúť 6. 3. 2009. 
Vzhľadom na ukončenie štúdia Mgr. Juraja Jan-
čeka bol listom ministra školstva z 3. augusta 
2009  odvolaný z funkcie člena Správnej rady za 
študentskú časť AS TU. 
Bc. Mária Mrugová  nahradila Mgr. Juraja Jan-
čeka, ministrom školstva SR bola vymenovaná 
za členku Správnej rady TU dňa  3. augusta 2009 
s platnosťou od 1. septembra 2009 na dvojročné 
funkčné obdobie. 
Trom členom Správnej rady – JUDr. Timotejovi 
Minarovičovi, Ing. Štefanovi Bošnákovi a Ing. 
Štefanovi Schmidtovi skončilo k 31. októbru 2009 
ich 6 -ročné funkčné obdobie, od 2. novembra 
2009 boli opätovne vymenovaní ministrom škol-
stva SR na ďalšie 6 -ročné funkčné obdobie. 
Vzhľadom na skutočnosť, že funkčné obdobie 
uplynulo predsedovi a podpredsedovi Správnej 
rady, JUDr. Timotej Minarovič v čase svojej pô-
sobnosti vo funkcii predsedu Správnej rady spl-
nomocnil rektora univerzity, aby v mene pred-
sedu Správnej rady zvolal jej zasadnutie za úče-
lom zvolenia nových orgánov, prípadne  s cieľom 
prerokovania vecí, ktoré patria do kompetencie 
správnej rady. 
SR TU mala ku koncu roku 2009 plný počet čle-
nov -14. Zoznam členov, ako aj  ďalšie doku-
menty týkajúce sa činnosti SR TU sú zverejnené 
na internetovej stránke TU. 

1.2 PORADNÉ GRÉMIÁ REKTORA  

Grémium rektora TU 
 
Grémium rektora Trnavskej univerzity v Trnave 
(ďalej len „GR TU“) je podľa štatútu TU  porad-
ným orgánom rektora univerzity. Tvoria ho rektor, 
prorektori, kvestor, predseda Akademického 
senátu TU a hlavný kontrolór TU. GR TU na svo-
jich rokovaniach rieši aktuálne otázky týkajúce sa 
chodu univerzity vo všetkých oblastiach riadenia. 
Konkrétne ide o oblasť rozvoja,  zahraničných 
aktivít, študijnej, ekonomickej,  vedeckovýskum-
nej, sociálnej a informačno-edičnej činnosti. GR 
TU prerokováva návrhy vnútorných predpisov 
univerzity, ktoré predkladá ďalej na schválenie 
Kolégiu rektora TU, prípadne Akademickému 
senátu TU, alebo Správnej rade TU. 
V roku 2009 sa uskutočnilo deväť rokovaní GR 
TU. 
 
Kolégium rektora TU 
Kolégium rektora Trnavskej univerzity v Trnave 
(ďalej len „KR TU“) je podľa štatútu TU druhým, 
personálnym obsadením širším poradným orgá-
nom rektora univerzity. Tvoria ho rektor, prorek-
tori, kvestor, dekani fakúlt, predseda Akademic-

kého senátu TU a hlavný kontrolór TU, podľa 
obsahu rokovania môžu byť prizvaní aj riaditelia 
univerzitných pracovísk. KR TU sa na svojich 
rokovaniach zaoberá dôležitými otázkami súvi-
siacimi s jednotlivými oblasťami chodu univerzity, 
najmä rozvojom, zahraničnými aktivitami, vedec-
kovýskumnou a umeleckou činnosťou, ako aj 
pedagogickou, ekonomickou a informačno-edič-
nou činnosťou. KR TU tiež schvaľuje návrhy 
vnútorných predpisov TU s výnimkou tých, ktoré 
sú  v zmysle § 9 zákona o vysokých školách 
v pôsobnosti akademického senátu verejnej vy-
sokej školy. V roku 2009 sa konalo dvanásť ro-
kovaní KR TU, z toho dve boli mimoriadne.  

1.3 RIADENIE A LEGISLATÍVA 

Trnavská univerzita v Trnave ako vrcholná vzde-
lávacia, vedecká a umelecká ustanovizeň pokra-
čovala vo svojej činnosti v zmysle platných usta-
novení zákona č. 131/2003 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov pod vedením 
rektora doc. Ing. Martina Mišúta, CSc. Funkčné 
obdobie rektora je štvorročné a začalo plynúť 1. 
februára 2007.  

V roku 2009 nenastala žiadna personálna zmena  
vo vedení  univerzity. 

Akademickými funkcionármi Trnavskej univerzity 
boli: 
 
doc. Ing. Martin Mišút, CSc. 
rektor  

doc. ThDr. Andrej Filipek, SJ, PhD. 
prorektor pre vzdelávanie a starostlivosť 
o študentov 

doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. 
prorektorka pre oblasť vonkajších vzťahov 
a ďalšieho vzdelávania 

doc. PhDr. Milan Katuninec, PhD.  
prorektor pre starostlivosť o zamestnancov, roz-
voj a edičnú činnosť 

prof. JUDr. Ivan Šimov ček, CSc. 
prorektor pre vedecké bádanie a umeleckú čin-
nosť 

Ing. Alica Tibenská 
kvestorka  

 
Trnavská univerzita mala v roku 2009  pä ť 
fakúlt: 

� Filozofickú fakultu 

� Pedagogickú fakultu 

� Fakultu zdravotníctva a sociálnej práce 

� Teologickú fakultu 

� Právnickú fakultu 
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Dekani  fakúlt Trnavskej univerzity 
 
Dekan fakulty je podľa zákona o vysokých ško-
lách predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje 
a koná vo veciach fakulty.  

V roku 2009 boli dekanmi fakúlt: 

Filozofická fakulta:   
doc. PhDr. Marta Dobrotková, CSc.  

Pedagogická fakulta: 
doc. RNDr. Pavel Híc, CSc. 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce:  
prof.  MUDr. František Mateička, CSc.  

Teologická fakulta:  
doc. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD. 

Právnická fakulta: 
prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. 
   
V roku 2009 vydal rektor Trnavskej univerzity 
v Trnave po prerokovaní a schválení v poradných 
orgánoch tieto  vnútorné  predpisy: 
 
� Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave 
č. 1/2009  o ubytovaní študentov Trnavskej 
univerzity v Trnave v akademickom roku 
2009/2010 a Kritériá na ubytovanie študentov 
Trnavskej univerzity v Trnave v akademickom 
roku 2009/2010 

� Organizačný poriadok Trnavskej univerzity 
v Trnave 

� Štatút Ústavu dejín Trnavskej univerzity 
v Trnave 

� Štipendijný poriadok Trnavskej univerzity 
v Trnave z 12. februára 2009 

� Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave 
č. 4/2009, ktorou sa ustanovuje štatút granto-
vého fondu 

� Štatút Pedagogickej fakulty Trnavskej 
univerzity v Trnave 

� Študijný poriadok Trnavskej univerzity 
v Trnave Právnickej fakulty 

� Vyhláška rektora Trnavskej univerzity 
v Trnave č. 5/2009, ktorou sa ustanovuje 
štatút štipendijného fondu 

� Vyhláška rektora Trnavskej univerzity 
v Trnave č. 7/2009 o výške školného 
a poplatkov spojených so štúdiom na Tr-
navskej univerzite v Trnave na akademický 
rok 2010/2011 

� Vyhláška rektora Trnavskej univerzity 
v Trnave č. 8/2009, ktorou sa ustanovuje  
štatút štipendijného fondu 

� Smernica rektora Trnavskej univerzity 
v Trnave č. 9/2009 „Cena Martina Palkoviča 
za vynikajúce výsledky v pedagogickej čin-
nosti udeľovaná rektorom Trnavskej univer-
zity v Trnave“ 

� Smernica rektora Trnavskej univerzity 
v Trnave č. 10/2009 o bibliografickej regis-
trácii, kontrole originality, sprístupňovaní, 
uchovávaní a základných náležitostiach zá-
verečných a kvalifikačných práce 

� Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa 
Smernica rektora TU č. 9/2004 zo dňa 13. 
septembra 2004, ktorou sa ustanovuje Pla-
tový poriadok Trnavskej univerzity v Trnave 

 
Okrem uvedených vnútorných predpisov bolo 
vydané opatrenie rektora č. 1/2009 na vykonanie 
riadnej inventarizácie majetku, záväzkov 
a pohľadávok Trnavskej univerzity v Trnave, 
Organizačný poriadok rektorátu a bola podpísaná 
Kolektívna zmluva na roky 2009 – 2010. 
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2 VZDELÁVANIE 

2.1 CHARAKTERISTIKA A ORGANIZÁCIA 
ŠTÚDIA 

Od akademického roka 2002/2003 je vysoko-
školské štúdium na univerzite založené na kre-
ditovom systéme štúdia a výlučne v rámci akre-
ditovaných študijných programov. Kreditový sys-
tém štúdia využíva zhromažďovanie a prenos 
kreditov. Umožňuje študentom v rámci zapísa-
ného študijného programu a v súlade so študij-
ným poriadkom samoprofiláciu, voľbu tempa 
štúdia,  mobilitu a bezproblémové uznávanie 
prenosu kreditov. Študenti prijatí na štúdium pred 
akademickým rokom 2002/2003 študovali podľa 
dovtedy platných predpisov. V prípade učiteľ-
ských programov majú študenti možnosť voľby 
kombinácie dvoch predmetov. 
V súlade s odporúčaním z Bolonskej deklarácie 
študijné programy sa na univerzite uskutočňujú 
prostredníctvom systému trojstupňového vzdelá-
vania: 

1.  bakalárske  
2.  magisterské 
3.  doktorandské 

Štúdium prebiehalo diferencovane v nových štu-
dijných programoch a dobiehajúcich študijných 
odboroch (viď príloha č.1). 

Podľa tohto predpisu v nových študijných progra-
moch sa realizovalo štúdium: 

Bakalárske , v ktorom bolo otvorených celkom 
päťdesiatštyri študijných programov v dennej 
forme štúdia a sedem v externej forme štúdia. 
Dĺžka trvania štúdia pre obidve formy štúdia bola 
tri roky.  

Magisterské,  v ktorom bolo otvorených celkom 
štyridsaťpäť študijných programov v dennej 
forme štúdia a sedem v externej forme štúdia. 
Dĺžka trvania štúdia pre obidve formy bola dva 
roky.  

Doktorandské , v ktorom bolo otvorených osem-
násť študijných programov v dennej forme štúdia  
s dĺžkou trvania tri roky a sedemnásť študijných 
programov v externej forme štúdia s dĺžkou trva-
nia štúdia tri až päť rokov. 

Podľa tohto predpisu prebiehalo štúdium v týchto 
dobiehajúcich študijných odboroch: 

V magisterskom  štúdiu pokračovalo desať štu-
dijných odborov v dennej forme štúdia a jeden  
v externej forme štúdia. Dĺžka štúdia pre obidve 
formy bola štyri až  šesť rokov.  

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

2.2 OBSAH, METÓDY A VÝSLEDKY 
VZDELÁVANIA 

Univerzita poskytuje  svoje vzdelávacie aktivity 
v humanitných, filozofických, učiteľských, spolo-
čenských, zdravotníckych a v právnických študij-
ných programoch. Obsah vzdelávania v zmysle 
príslušných pravidiel zodpovedá nevyhnutným 
požiadavkám opisov študijných odborov. Za ino-
váciu obsahu vzdelávania zodpovedajú garanti 
študijných programov a najmä gestori jednotli-
vých predmetov. Prepojenie obsahu vzdelávania 
na prax je dané povahou študijných programov, 
ktoré zo svojej podstaty obsahujú aj praktický 
výcvik študentov ako sú pedagogické, zdravot-
nícke a iné odborné praxe. Praktický výcvik štu-
dentov predstavuje významnú súčasť obsahu 
vzdelávania študijných programov. 

Metódy vzdelávania sú adaptované voči špecific-
kým potrebám jednotlivých študijných programov 
a ich jednotiek, ako aj voči formám vzdelávania 
(denná a externá forma štúdia). Popri štandard-
ných vzdelávacích metódach (prezenčná, diš-
tančná alebo kombinovaná metóda) sa na fakul-
tách podporujú aj výučbové aktivity s podporou 
elektronického vzdelávania. Osobitné metódy 
vzdelávania predstavujú už uvedené praxe štu-
dentov v školských, zdravotníckych a iných za-
riadeniach.  

V roku 2009 študovalo na univerzite celkom 7677 
študentov. V  bakalárskom študijnom programe 
študovalo 5135 študentov, z toho v dennej forme 
štúdia 3355. V magisterskom študijnom prog-
rame študovalo 2542 študentov, z toho v dennej 
forme štúdia 1616 študentov.   

V doktorandskom študijnom programe študovalo 
celkom 441 študentov, z toho  25 študentov s 
iným štátnym občianstvom. V dennej forme štú-
dia študovalo 166 študentov a v externej forme 
štúdia študovalo 275 študentov. Z hľadiska počtu 
študentov najpočetnejšou bola Fakulta zdravot-
níctva a sociálnej práce s počtom 59 študentov 
v dennej forme štúdia a 139 študentov v externej 
forme štúdia. 
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Počet študentov bakalárskeho a magisterského štúdia 
Tabuľka č.1 

rok 2008 rok  2009 Koeficient rastu/poklesu 
vzhľadom na rok 2007 Názov fakulty 

DŠ EŠ spolu DŠ EŠ spolu DŠ EŠ spolu 
  Filozofická fakulta 1128 63 1191 1077 7 1084 0,95 0,11 0,91 

  Pedagogická fakulta 1432 760 2192 1756 954 2710 1,23 1,26 1,24 
  Fakulta zdravotníctva    

a sociálnej práce 523 1092 1615 583 1112 1695 1,11 1,02 1,05 

  Teologická fakulta 169 116 285 173 121 294 1,02 1,04 1,03 

  Právnická fakulta 1360 347 1707 1382 512 1894 1,02 1,48 1,11 

  Spolu za TU 4612 2378 6990 4971 2706 7677 1,08 1,14 1,10 

Graf č. 1 

 Graf č. 2 

 
Graf č. 3 
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Vysokoškolské štúdium na univerzite v roku 2009 
riadne skončilo 2239 absolventov, z toho 1345 
absolventov bakalárskeho štúdia a 894 absol-
ventov magisterského štúdia. Štúdium s vyzna-
menaním skončilo 159 absolventov, z toho 
v bakalárskej forme štúdia 83 absolventov 
a v magisterskej forme štúdia 76 absolventov.  

136 absolventov magisterského štúdia úspešne 
vykonalo rigoróznu skúšku a obhájilo rigoróznu 
prácu, z toho najviac na Fakulte zdravotníctva 
a sociálnej práce v počte 61 absolventov.  

V doktorandskom štúdiu vykonaním dizertačnej 
skúšky a obhajobou dizertačnej práce úspešne 
skončilo štúdium celkom 67 absolventov. 
V porovnaní s rokom 2008 bol zaznamenaný 
pokles o 2 absolventov. V dennej forme štúdia 
ukončilo štúdium  23 absolventov a v externej 
forme štúdia 44 absolventov. 

V roku 2009 bolo zo štúdia vylúčených pre ne-
splnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študij-
ných programov a študijných poriadkov fakúlt, 
328 študentov. Štúdium zanechalo 303 študen-
tov, kde hlavným dôvodom bolo nezvládnutie 
študijných povinností, v troch prípadoch to bola 
smrť študenta. O prerušenie štúdia požiadalo 155 
študentov. Z dôvodu pozastavenia akreditácie 
študijného programu „sociológia“ na Filozofickej 
fakulte bol zabezpečený prestúp 26 študentom 
na iné vysoké školy. Do vyššieho ročníka sa na 
univerzite celkom nezapísalo 812 študentov.  

Na základe žiadosti bol 9 absolventom univerzity 
vydaný diplom v anglickom jazyku.  

Z dôvodu straty diplomu bolo v roku 2009 po-
daných na univerzitu 9 žiadostí o vydanie dupli-
kátu diplomu, z toho štyri žiadosti absolventov 
magisterského štúdia, jedna žiadosť absolventa 
rigorózneho konania a tri žiadosti absolventov 
doktorandského štúdia. O uznanie dokladu 
o vzdelaní požiadalo 28 absolventov vysokoškol-
ského vzdelania. Všetky žiadosti boli vybavené 
kladne. 

2.3 RIADIACA A KONTROLNÁ ČINNOSŤ  

Študijné programy vo všetkých troch stupňoch 
štúdia sú prerokované v Akademickom senáte 
fakulty a schválené Vedeckou radou fakulty. 
V súlade s kreditovým systémom štúdia sú kon-
cipované tak, aby mal študent počas štúdia mož-
nosť vybrať si predmety, o ktoré má najväčší 
záujem a tým ovplyvňovať profil svojho štúdia. 
Kvalita vzdelávania na univerzite je okrem peda-
gogickej činnosti učiteľov súčasne determino-
vaná študijnými predpokladmi študentov a ich 
výkonmi.  

Kontrola kvality vzdelávania na fakultách univer-
zity sa štandardne realizuje troma spôsobmi: 

� Prostredníctvom priebežnej kontroly štúdia 
jednotlivými pedagógmi a kontrolou splnenia 
zapísaných povinností. Absolvovanie študij-
ného programu je podmienené obhájením ba-
kalárskej práce v prvom stupni štúdia, diplo-
movej práce v druhom stupni štúdia, dizertač-
nej práce v treťom stupni štúdia a vykonaním 
štátnych skúšok. 

� Prostredníctvom kontrolnej činnosti vedúcich 
katedier a ich povinnej hospitačnej činnosti.  
Tento druh kontroly je posilnený aj o kontrolu 
vzdelávania prostredníctvom prodekanov fa-
kulty, ktorá je zameraná najmä na dodržiavanie 
rozvrhu hodín. Výsledky kontroly sa priebežne 
vyhodnocujú na kolégiách dekana, kde sa sle-
dujú širšie zámery fakulty v oblasti vzdeláva-
cieho procesu. 

� Prostredníctvom fakultnej ankety pre študentov, 
na ktorú majú študenti v zmysle zákona o vyso-
kých školách nárok. Oficiálne sa tak môžu vy-
jadrovať ku kvalite výučby jednotlivých učiteľov. 
Snahou fakúlt je, aby dotazníky odovzdalo čo 
najviac študentov, pričom študenti nemajú vždy 
záujem. V tejto oblasti bude potrebné zo strany 
vedenia jednotlivých fakúlt iniciovať študentov 
cez študentskú komoru Akademického senátu.  

 
Značný vplyv na kvalitu vzdelávacieho procesu 
má aj kvalifikačná štruktúra učiteľov.  

2.4 SOCIÁLNA PROBLEMATIKA 

Štipendium 
Priamou formou sociálnej podpory študentov na 
univerzite sú sociálne, motivačné a mimoriadne 
štipendia. Sociálne a motivačné štipendia  sú 
z dotácie MŠ SR. Mimoriadne štipendia sa pri-
znávajú na základe žiadosti zo štipendijného 
fondu univerzity  a z vlastných zdrojov fakúlt. 
V roku 2009 sociálne štipendium mesačne pobe-
ralo v priemere 448 študentov. Motivačné štipen-
dium bolo priznané celkom 330 študentom 
a mimoriadne štipendium bolo priznané 6 štu-
dentom. 
 
Pôžičky 
O študentskú  pôžičku na úhradu nákladov spoje-
ných so štúdiom z prostriedkov Študentského 
pôžičkového fondu požiadalo na univerzite cel-
kom 45 študentov. Najviac žiadostí - celkom 26 si 
podali študenti Pedagogickej fakulty. 
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2.5 PRIJÍMACIE KONANIE 

Prijímacie konanie je plne v kompetencii fakúlt. 
Záujem uchádzačov o štúdium vysoko prevyšuje 
kapacitné možnosti fakúlt. V roku 2009 prejavilo 
záujem o štúdium na univerzite celkom 8321 
uchádzačov. Z toho na dennú formu štúdia 6153 
a na externú formu štúdia 2168 uchádzačov. 

Prijímacieho konania sa zúčastnilo 7544 uchá-
dzačov, prijatých bolo celkom 5003 uchádzačov. 
O preskúmanie rozhodnutí dekanov fakúlt 
o neprijatí na štúdium požiadalo celkom 613 
uchádzačov. Rozhodnutie dekana zmenil rektor 
univerzity u jedného uchádzača. Na štúdium 
nastúpilo celkom 3510 novoprijatých študentov. 

 
Počet uchádza čov o štúdium bakalárskeho a magisterského štúdia v dennej forme štúdia 

Tabuľka č. 2   

Koeficient rastu/poklesu  rok 2008 rok 2009 
vzhľadom k roku 2008 
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pr
ija

tí 

na
st

úp
ili

 
na

 
št

úd
iu

m
 

pr
ih

lá
se

ní
 

pr
ija

tí 

na
st

úp
ili

 
na

 
št

úd
iu

m
 

Filozofická  2020 989 522 1568 796 439 0,78 0,80 0,84 

Pedagogická  1515 1044 686 2053 1402 893 1,36 1,34 1,30 
Zdravotníctva 
a sociálnej práce 

659 336 228 652 420 256 0,99 1,25 1,12 

Teologická  84 73 67 81 58 47 0,96 0,79 0,70 
Právnická fakulta 1783 703 559 1799 685 563 1,01 0,97 1,01 
Spolu za TU 6061  3145 2062 6153 3361 2198 1,02 1,07 1,07 

 
  Graf č. 4 

 

Počet uchádza čov o štúdium bakalárskeho a magisterského štúdia v externej forme 
 Tabuľka č. 3 

rok 2008 rok 2009 Koeficient rastu/poklesu 
vzhľadom k roku 2008  

FAKULTA 
 

pr
ih

lá
se

ní
 

pr
ija

tí 

na
st

úp
ili

 
na

 
št

úd
iu

m
 

pr
ih

lá
se

ní
 

pr
ija

tí 

na
st

úp
ili

 
na

 
št

úd
iu

m
 

pr
ih

lá
se

ní
 

pr
ija

tí 

na
st

úp
ili

 
na

 
št

úd
iu

m
 

Filozofická 0 0 0 0 0 0 x x x 

Pedagogická 857 540 389 841 547 442 0,98 1,01 1,14 
Zdravotníctva a 
sociálnej práce 

748 479 415 669 641 523 0,89 1,34 1,26 

Teologická 45 34 34 71 60 57 1,58 1,76 1,68 
Právnická fakulta 309 *399 322 587 394 290 1,90 0,99 0,90 

Spolu za TU 1959  1452 1160 2168 1642 1312 1,11 1,13 1,13 
* 210 prijatých uchádzačov o  denné štúdium, malo v prihláške uvedené: v prípade neprijatia na DŠ, prijať na EŠ 
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       Graf č. 5 

 
 

Počet uchádza čov o štúdium bakalárskeho a magisterského štúdia 
v dennej a v  externej forme štúdia a ich vzájomné porovnanie 

Tabuľka č. 4   

rok 2009 

denné štúdium externé štúdium 

Koeficient 
rastu/poklesu 

vzhľadom DŠ k EŠ 

FAKULTA 

pr
ih

lá
se

ní
 

pr
ija

tí 

na
st

úp
ili

 
na

 
št

úd
iu

m
 

pr
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lá
se

ní
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tí 
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úp
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na

 
št

úd
iu

m
 

pr
ih

lá
se

ní
 

pr
ija

tí 

na
st

úp
ili

 
na

 
št

úd
iu

m
 

Filozofická 1568 796 439 0 0 0 x x x 

Pedagogická 2053 1402 893 841 547 442 0,41 0,39 0,49 
Zdravotníctva a 
sociálnej práce 

652 420 256 669 641 523 1,03 1,53 2,04 

Teologická 81 58 47 71 60 57 0,88 1,03 1,21 
Právnická 1799 685 563 587 394 290 0,33 0,58 0,52 
Spolu za TU 6153 3361 2198 2168 1642 1312 0,35 0,49 0,60 

    * 210 prijatých uchádzačov o  denné štúdium malo v prihláške uvedené: v prípade neprijatia na DŠ, prijať na EŠ 
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6103

3027

5735

2580

5259

1573

6061

1959

6153

2168

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2005 2006 2007 2008 2009

Počet uchádza čov o štúdium v porovnaní denného a externého štúdia  za ostatných 
päť rokov

DŠ

EŠ

 
 
 

3027

2580

1573
1959

2168

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2005 2006 2007 2008 2009

Počet uchádza čov o externé štúdium v porovnaní ostatných piatich rokov



 13 

Na bakalársky študijný program sa prihlásilo 
6485 uchádzačov, z toho na dennú formu štúdia 
5101a na externú formu štúdia 1384 uchádzačov. 
Na prijímacom konaní sa zúčastnilo 5806 uchá-
dzačov, z toho na dennú formu štúdia 4536 a na 
externú formu štúdia 1270 uchádzačov. Nedo-
stavilo sa, alebo nespĺňalo podmienky celkom 
679 uchádzačov o štúdium. Prijatých bolo celkom 
3472 uchádzačov, z toho na dennú formu štúdia 
2491 a na externú formu štúdia 981 uchádzačov. 
Do prvého ročníka nastúpilo na štúdium celkom 
2205 novoprijatých študentov, z toho na dennú 
formu štúdia 1419 novoprijatých študentov a na 
externú formu štúdia 786 novoprijatých študen-
tov.  

Na magisterský študijný program sa prihlásilo 
1836 uchádzačov, z toho na dennú formu štúdia 
1052  a na externú formu štúdia 784 uchádzačov. 
Na prijímacom konaní sa zúčastnilo 1738 uchá-
dzačov, z toho na dennú formu štúdia 982 a na 
externú formu štúdia 756 uchádzačov. Prijatých 
na štúdium bolo celkom 1531 uchádzačov, z toho 
na dennú formu štúdia 870 a na externú formu 
štúdia 661 uchádzačov. Do prvého ročníka na-
stúpilo na štúdium 1304 novoprijatých študentov, 
z toho na dennú formu štúdia 779 študentov a na 
externú formu štúdia 525 študentov.  

Na štúdium do prvého ročníka celkom nastúpilo 
3509 novoprijatých študentov, z toho na dennú 
formu štúdia 2198 a na externú formu štúdia 
1311 študentov. 

Univerzita  sa zúčastnila v dňoch 6. – 8. 10. 2009 
na 13. ročníku Medzinárodného veľtrhu pomatu-
ritného vzdelávania AKADÉMIA v Bratislave, 
ktoré sa konalo pod záštitou ministra školstva a 
v dňoch 20. 10. – 23. 10. 2009 na XVI. ročníku 
Veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzde-
lávania GAUDEAMUS, ktorý sa konal v Brne. 
Zástupcovia univerzity na uvedených veľtrhoch 
predstavili záujemcom o štúdium, ako aj ostatnej 
širokej verejnosti, akreditované študijné prog-
ramy, na ktorých je možné študovať, možnosti 
vzdelávania vo všetkých troch stupňoch štúdia, 
možnosti ubytovania, stravovania, ako aj športo-
vého vyžitia. Účasť na veľtrhoch s kvalitne pripra-

veným propagačným materiálom aj v anglickom 
jazyku je jedným z významných informačných 
zdrojov pre uchádzačov o štúdium na našej uni-
verzite. 

2.6 CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE 

Ďa l š i e  v z d e l á v a n i e  

Univerzita tretieho veku 

Štúdium na Univerzite tretieho veku (UTV) pri Tr-
navskej univerzite sa uskutočňuje formou 
prednášok a odborných exkurzií v závislostí od 
konkrétneho študijného programu. Absolventi 
získavajú osvedčenie o absolvovaní štúdia.  
Na Univerzite tretieho veku pri Trnavskej univer-
zite študovalo v roku 2009 celkom 349 študentov  
v šiestich študijných programoch. Študijný prog-
ram „sväte písmo a systematická teológia“ sa 
študuje na Teologickej fakulte v Bratislave. Štu-
dijné programy „sociálna práca a opatrovateľ-
stvo“, „teória a dejiny umenia“, „psychológia“ a 
„právo“ absolvujú prvý ročník spoločne. Od dru-
hého ročníka sa štúdium už člení podľa študij-
ných programov. Študijný program „základy 
práce s počítačom“ a študijný program „teológia“ 
sú realizované samostatne od prvého ročníka. 
Osvedčenie o ukončení štúdia získalo celkom 
114 absolventov Univerzity tretieho veku. 
So seniormi sa na UTV pracuje veľmi dobre, 
dychtia po vedomostiach a majú radosť z nových 
poznatkov. Štúdium skvalitňuje ich duchovný i 
spoločenský život, zároveň nadväzujú medzi 
sebou priateľstvá, majú spoločenský kontakt, 
ktorý neraz pokračuje v ďalších stretnutiach, 
organizujú si rôzne posedenia a spoločné výlety. 
Niektorí z nich pritom cestujú na prednášky zo 
vzdialených miest. Potvrdzuje sa, že aktívne 
prežívanie staroby je dobrá voľba a univerzita 
tretieho veku je jeden z výborných prostriedkov 
na spestrenie a obohatenie života.  
 
V tabuľke č. 5 sú uvedené údaje o študijných 
programoch a počtoch študentov na Univerzite 
tretieho veku pri Trnavskej univerzite.  

 
Tabuľka č. 5 

Ročník 
Študijný program 

prvý druhý tretí 
Spolu 

Právo 21 15 24 60 
Sociálna práca a opatrovateľstvo 0 14 0 14 
Základy práce s PC 18 0 0 18 
Psychológia 0 0 35 35 
Teória a dejiny umenia 28 0 0 28 
Sväte písmo a systematická 
teológia 61 51 82 194 

Spolu 128 80 141 349 
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2.7 VÝSLEDKY HODNOTENÍ ÚROVNE UNI-
VERZITY VO VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 
VYKONANÝCH VEDECKOU RADOU 

Vedecká rada v zmysle § 12 ods. 1, písm. b) 
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení zmien a doplnkov, hodnotila úroveň 
Trnavskej univerzity vo vzdelávacej činnosti a 
prijala nasledovné uznesenie: 
Uznesenie č. 2 – VR TU 1/2010: Vedecká rada 
Trnavskej univerzity v Trnave prerokovala  úro-
veň Trnavskej univerzity v Trnave vo vzdeláva-
cej činnosti za rok 2009 a hodnotí úroveň ako 
skvalitňovanie vzdelávacieho procesu. 
 
Príloha 1:  
Zoznam akreditovaných študijných odborov a 
študijných programov na univerzite k 31. 12. 
2009. 
 

3 VEDA, VÝSKUM, UMENIE 

V tejto časti je charakterizovaný vedecký profil 
univerzity a výsledky vo vedeckej, výskumnej a 
umeleckej činnosti, ktoré univerzita dosiahla v 
roku 2009. 
Dosiahnuté výsledky vedeckého a tvorivého 
života na univerzite sú dokumentované výsled-
kami v publikačnej činnosti profesorov, docen-
tov a ďalších vysokoškolských učiteľov pôso-
biacich na jednotlivých fakultách univerzity, 
v citačných ohlasoch na publikované práce, 
v počte získaných grantov, objeme získaných 
finančných prostriedkov jednotlivých grantov, v 
raste pedagogických a vedeckých kvalifikácií 
pracovníkov univerzity, ako aj v raste počtu 
doktorandov. 

3.1 STRATÉGIA, KONCEPCIA A ORGANIZÁ-
CIA VEDY, VÝSKUMU A UMELECKEJ 
TVORBY 

Stratégiou je budovanie univerzity posilňovaním 
jej postavenia v oblasti vedeckej, výskumnej 
a umeleckej činnosti prostredníctvom koncen-
trácie ľudských a finančných zdrojov, rozvojom 
interdisciplinarity, zvyšovaním spolupráce 
v rámci Európskeho výskumného priestoru 
zapájaním sa do výskumných sietí EÚ 
a posilňovaním výskumnej základne na základe 
budovania centier excelentnosti.  
Tvorivá činnosť v roku 2009 bola charakterizo-
vaná orientáciou sa na tvorbu kvalitných vý-
sledkov a výstupov a znížením počtu vedec-
kých výstupov nedosahujúcich excelentné hod-
notenie. 
Univerzita využívala motivačné nástroje na 
zvýšenie tvorivej činnosti, zapájanie sa do ve-
deckých a umeleckých projektov nielen na Slo-
vensku ale aj v zahraničí cestou odmeňovania z 
Grantového fondu na podporu vedy a umenia. 
Univerzita pokračovala vo financovaní fakult-
ných vedeckých a vzdelávacích projektov. 
Udeľovaním Ceny Antona Hajduka sa pokračo-
valo v oceňovaní špičkových výsledkov vedec-
kej a umeleckej činnosti na univerzite. 

3.2 ZABEZPEČENIE VEDY, VÝSKUMU A 
UMELECKEJ TVORBY 

Zámery a ciele v oblasti vedy, výskumu 
a umeleckej tvorby sa v roku 2009 uskutočňo-
vali prostredníctvom aktivít a opatrení 
s využitím grantov, z ktorých univerzita získala 
finančné prostriedky z externých zdrojov. V 
roku 2009 najväčší počet predstavujú granty 
základného výskumu, ktoré univerzite pridelila 
Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV 
VEGA. Z hľadiska početnosti sú druhé granty 
aplikovaného výskumu pridelené prostredníc-
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tvom Kultúrnej a edukačnej grantovej komisie 
(KEGA).  

Aj v roku 2009 bol nedostatkom nízky počet 
grantov pridelených Agentúrou na podporu 
výskumu a a vývoja (APVV) a nezískanie 
grantu z fondov Európskej únie. Univerzita však 

podala nové projekty na základe výziev z ope-
račného programu „Výskum a vývoj – budova-
nie centier excelentnosti výskumu“ a „Prenos 
vedeckých poznatkov do praxe“, ktoré sa sú-
časne posudzujú. 

 

Prehľad po čtu získaných grantov v roku 2009 
Tabuľka č. 6 

F A K U L T A 
           ZDROJE 

FF PdF FZaSP TF PF ÚDTU SHÚ 
SPOLU 

TU 

VEGA 15 13  4 11 1  44 

KEGA 3 8   1   12 

MVTS         

AV         

Iné MŠ SR    2     2 

APVV   1  2   3 

Iné mimofakultné 
domáce 

8 6 8   1  23 

Iné mimofakultné zahr.   5     5 

Fakultné 10       10 

S p o l u  36 27 16 4 14 2 0 99 

 
 

Prehľad po čtu získaných grantov v porovnaní s rokom 2008 
 

  Tabuľka č.7 

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

S p o l u 
TU 

2008 43 29 25 4 98 2 0 201 

2009 36 27 16 4 14 2 0 99 

 
       Graf č. 7 
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Tabuľka č. 6 a 7 ukazuje výrazne zníženie cel-
kového počtu grantových výskumných projektov 
v roku 2009, čo bolo spôsobené aj použitím 
metodiky Ministerstva školstva SR na započíta-
vanie objemu financií získaných z grantov pre 
hodnotenie úrovne vedy a výskumu na univer-
zite. Treba však konštatovať, že došlo celkovo 

k zníženiu počtu výskumných projektov, na 
ktorom znížení mala najvýznamnejší podiel 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce. 
Graf č. 7 prehľadne ilustruje vývoj a celkový 
počet pridelených grantov univerzite za roky 
2005 až 2009. Z hľadiska počtu možno kon-
štatovať negatívny trend v náraste grantov. 

 
 

Prehľad objemu finan čných prostriedkov pridelených grantov v roku 2009 
 

Tabuľka č. 8 

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

SPOLU 
TU 

VEGA 47775 51238  23109 53502 1726  177350 
KEGA 30803 79846   15906   126555 
MVTS        0 

AV        0 
Iné MŠ SR   68975     68975 

APVV   20879  45704   66583 
Iné mimofakultné 
domáce 

3646 2660 58361   300  64967 

Iné mimofakultné 
zahraničné 

  42730     42730 

Fakultné 4800       4800 

S p o l u  87024 133744 190945 23109 115112  2026 0 551960 
  
 
                Graf č. 8 
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rokov 2005 - 2009 (v €)
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Tabuľka  č. 8 podáva prehľad o vývoji vo finanč-
nom objeme pridelených grantov v roku 2009. 
Celkový objem finančných prostriedkov pridele-
ných na granty sa v roku 2009 výrazne znížil na 
551960 €. Na znížení mala najvýznamnejší podiel 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce. Graf č. 8 
prehľadne ukazuje trend univerzity z hľadiska 
objemu finančných prostriedkov pridelených 
grantov za roky 2005 až 2009. 
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 Tabuľka č. 9 
Počet pridelených grantov a finan čných prostriedkov z agentúry VEGA 

v období rokov 2005-2009 

                                                   

 
Rok FF PdF FZaSP TF PF ÚDTU SHÚ Univerzita 

Spolu 

2005 8 6 1 1 8 0 0 24 

2006 11 9 3 4 11 0 0 38 

2007 11 7 3 3 12 0 0 36 

2008 18 11 2 4 15 1 0 51 

Počet 

2009 15 13 0 4 11 1 0 44 

2005 23634 9195 3718 10589 34322 0 0 81458 

2006 26522 25792 12614 25526 60844 0 0 151298 

2007 34123 16331 10855 7469 54571 0 0 123349 

2008 48297 25560 7701 9029 47866 1726 0 140179 

Bežné 
výdavky 

(v €) 

2009 40426 33804 0 19328 42382 1726 0 137666 

2005 2655 0 0 0 11883 0 0 14538 

2006 7967 6605 0 0 35385 0 0 49957 

2007 12016 6805 0 0 27252 0 0 46073 

2008 6639 9825 0 0 16630 0 0 33094 

Kapitálové 
výdavky 

(v €) 

2009 7349 17434 0 3781 11120 0 0 39684 

2005 26289 9195 3718 10589 46205 0 0 95996 

2006 34489 32397 12614 25526 96229 0 0 201255 

2007 46139 23136 10855 7469 81823 0 0 169422 

2008 54936 35385 7701 9029 64496 1726 0 173273 

Výdavky 
spolu 
(v €) 

2009 47775 51238 0 23109 53502 1726 0 177350 
 
 

 Graf č. 9 
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       Graf č. 10 

81
 4

58

15
1 

29
8

12
3 

34
9

14
0 

17
9

13
7 

66
6

14
 5

38 49
 9

57

46
 0

73

33
 0

94

39
 6

84

95
 9

96

20
1 

25
5

16
9 

42
2

17
3 

27
3

17
7 

35
0

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

bežné výdavky kapitálové výdavky výdavky spolu

Finančné prostriedky na pridelené granty agentúrou VEGA v  období rokov 2005 - 2009

rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009
 

 
Tabuľka č. 9 podáva prehľad o počte grantov 
VEGA pridelených univerzite a jej jednotlivým 
fakultám za posledných 5 rokov (2005 – 2009) a o 
finančných prostriedkoch pridelených na bežné a 
kapitálové výdavky. V porovnaní s rokom 2008 je 
zjavný pokles finančných prostriedkov z agentúry 
VEGA pri projektoch Právnickej fakulty, Filozofic-
kej fakulty a najmä Fakulty zdravotníctva 

a sociálnej práce. Vzostupný trend v objeme fi-
nančných prostriedkov v projektoch VEGA za-
znamenala Pedagogická fakulta a najmä Teolo-
gická fakulta 
Grafy č. 9 a 10 poukazujú na celkový pokles počtu 
grantov z agentúry VEGA na jednej strane. Na 
druhej strane dochádza k miernemu nárastu pri-
delených finančných prostriedkov. 

3.3 PUBLIKAČNÁ A UMELECKÁ ČINNOSŤ 

 
Knižné publikácie TU FF PdF FZaSP TF PF ÚD  SHÚ 

AAA Vedecké  monografie (min.3 AH)  
v zahraničných vydavateľstvách  

7,16 1 1  1 4,16   

AAB  – v domácich vydavateľstvách  33,32 12 10 3 4 2,32 2  

CAA 
Umelecké monografie, preklady, autorské 
katalógy vydané v zahr. vydav.      

        

CAB                                           – v domácich  2  2      

ACA 
Vysokoškolské učebnice (min. 3 AH)  
v zahraničných vydavateľstvách 

6,89     6,89   

ACB  – v domácich vydavateľstvách  6,77 3 2  1 0,77   

BAA 
Odborné knižné práce (min. 3 AH)  
v zahraničných vydavateľstvách  

        

BAB  – v domácich vydavateľstvách  2,9  2   0,9   
BCB Učebnice pre základné a stredné školy  7,8  6 1  0,8   
BCI Skriptá a učebné texty  13,5 2 7 4  0,5   

ABC 
Kapitoly vo vedeckých a umeleckých 
monografiách  (1až 3 AH) v zahr. vyd.  4 2 1  1    

ABD             – v domácich vydavateľstvách                                8 3   4 1   

 
Kapitoly vo vedeckých a umeleckých 
monografiách  (1/5 až 1 AH) v zahr. vyd 

        

                 – v domácich vydavateľstvách         

BBA 
Kapitoly v odborných knihách  
(min. 1 AH) vydané v zahr. vydavateľ. 

        

BBB              – v domácich vydavateľstvách          

ACC 
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach v 
zahraničných vydavateľstvách  1 1      

 
ACD              – v domácich vydavateľstvách          
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Knižné publikácie TU FF PdF FZaSP TF PF ÚD  SHÚ 

BCK Kapitoly v učebniciach a (min 1 AH) učebných 
textoch  

       
 

 Katalóg ku výstave (min 1 AH)         

EAJ 
Odborné preklady publikácií – knižné (nad 3 
AH)  

4  3  1   
 

AFI 
Preprinty vedeckých prác vydané  
 v zahraničných vydavateľstvách         

 
AFJ  – v domácich vydavateľstvách         

AGI 
Správy z vyriešených vedeckovýskumných 
úloh  

4 2  2    
 

 Iné (práce do rozsahu 1 AH)          
DAI Dizertačné a habilitačné práce  18 3 6   8 1   
EAI Prehľadové práce – knižné           
GAI Výskumné štúdie a priebežné správy           
FAI Redakčné a zostavovateľské práce  50 10 13 8 7 12    

 
 

        

 Vedecké a umelecké práce publikované v 
recenzovaných vedeckých a umeleckých 
časopisoch 

TU FF PdF FZaSP TF PF ÚD SHÚ 

ABA 
Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru 
vedeckej monografie vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 

4,18 4    0,18   

ABB – v domácich vydavateľstvách  5 3 1   1   
ADC karentované časopisy – zahraničné  10  9 1     
ADD                                    – domáce  2  1  1    
ADE nekarentované časopisy – zahraničné  48,9 9 22 5 6 6,9   
ADF                                         – domáce  125 10 20 20 14 60 1  

AFE 
abstrakty pozvaných príspevkov  
zo zahraničných konferencií  

3   1  2   

AFF – z domácich konferencií  22  1   21   

AFG 
abstrakty príspevkov 
zo zahraničných konferencií   

33 5 13 15     

AFH – z domácich konferencií  74 5 12 57     

CDC 
Umelecké práce a preklady  
v zahr. karentovaných časopisoch  

        

CDD                                  – v domácich          

CDE 
Umelecké práce a preklady 
v zahr. nekarentovaných časopisoch                                      

4  4      

CDF                                      – v domácich  1  1      
 
 

Odborné práce TU FF PdF FZaSP TF PF ÚD SHÚ 

BDC publikované v zahraničných karentovaných 
časopisoch  

1  1      

BDD v domácich karentovaných časopisoch         

EDI recenzie v časopisoch a zborníkoch  71 13 31 2 8 15 2  

 preklady publikácií (1/5 až 1 AH)         

                                   (1 až 3 AH) 3    3    

GHG Práce zverejnené na internete                                100 3 94 3     

GII Rôzne iné dokumenty                                106,5 17 37 14 10 28,5   
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Odborné práce publikované v časopisoch a 
zborníkoch TU FF PdF FZaSP TF PF ÚD SHÚ 

BDE v zahraničných nekarentovaných časopisoch  8 1 5   2   

BDF – v domácich  134,3 27 33 24 3 47,3   

BEC v zahraničných recenzovaných zborníkoch  7,5  2 5  0,5   

BED – v domácich   14 6 2 6     

BEE v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch                                                  

BEF – v domácich                                         2 1     1  

EDJ 
Prehľadové práce, odborné preklady v 
časopisoch a zborníkoch                                                         

14 3 3   7 1  

 
 
Vedecké a umelecké práce vo vedeckých 
zborníkoch a monografiách TU FF PdF FZaSP TF PF ÚD SHÚ 

AEC v zahraničných recenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách   

40,3 15 17 1 3 4,3   

AED – v domácich  72 22 27 9 1 13   

AEE 
v zahraničných nerecenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách  

5 2 3      

AEF – v domácich  32 7 1 14 10    

AEG 
stručné oznámenia, abstrakty ved. prác v 
zahr. karentovaných časopisoch  

1   1     

AEH – v domácich          

AFA 
publikované pozvané príspevky na 
zahraničných vedeckých konferenciách 

11  4   7   

AFB – na domácich  92,5 2 4 7  79,5   

AFC 
publikované príspevky  
na zahraničných vedec. konferenciách  

109 17 71 17 3 1   

AFD – na domácich                     211,5 23 105 49 31 3,5   

CEC 
Umel. práce a preklady v zborníkoch, kniž. 
publikácie v     – zahr. vydavateľstvách              

2  2      

CED                         – v domácich       7  7      

 
 

Umelecké a architektonické štúdie a projekty     TU FF PdF FZaSP TF PF ÚD SHÚ 

CGC v zahraničí                

CGD doma                  

CI 
Skladačka k výstave (menej ako 8 s.) vydaná 
v zahraničí  

1  1 
     

CIB 
Skladačka k výstave (menej ako 8 s.) vydaná 
doma 

   
     

CJA 
Katalóg k výstave (viac ako 8 s. a menej ako 1 
AH) vydaný v zahraničí     

     

CJB 
Katalóg k výstave (viac ako 8 s. a menej ako 1 
AH) vydaný doma 

   
     

CKA 
Katalóg k výstave (viac ako 1 AH a menej ako 3 
AH) vydaný v zahraničí  

   
     

CKB 
Katalóg k výstave (viac ako 1 AH a menej ako 3 
AH) vydaný v zahraničí 

2  2 
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Výstavy, festivaly, koncerty a pod. TU FF PdF FZaSP TF PF ÚD SHÚ 

 samostatné v zahraničí 4  4      

 samostatné doma 5  5      

 kolektívne medzinárodné v zahraničí 8  8      

 kolektívne celoštátne 24  24      

 kolektívne regionálne 11 6 5      

 
zavedenie diela do verejných zbierok – 
zahraničných 

        

 
zavedenie diela do verejných zbierok – 
domácich 

        

CAI Hudobné diela vydané v zahr. vyd.          
CAJ                                   – v domácich           
 

 Prezentácia na vedeckých (umeleckých)  
sympóziách, kongresoch a pod.  TU FF PdF FZaSP TF PF ÚD SHÚ 

 Podujatia domáce so zahr. účasťou 
– pozvaný referát 

45 7 4 34     

 – prihlásený referát 189 9 105 5  70   

 – poster 4 1  3     

 Podujatia zahraničné – pozvaný referát 32 6 4 22     

                                  – prihlásený referát 103 9 71 6  17   

AFK Postery zo zahraničných konferencií  4 3  1     

AFL – z domácich konferencií  2   2     

 

Citácie, umelecké kritiky a iné ohlasy na   vedeckú  
(umeleckú) prácu  TU FF PdF FZaSP TF PF ÚD SHÚ 

  
Citácie v zahraničných publ. registrova- né v 
cit. Ind. Web of Science  

100  46 51  3   

  
Citácie v  domácich publ. registrované v cit. 
Ind. Web of Science  

3 3       

  
Citácie v  zahraničných publikáciách 
neregistrované v cit. Ind. 

391 17 83 35 15 241   

  
Citácie v  domácich publikáciách 
neregistrované v cit. Ind. 

882 112 109 21 73 567   

  Recenzie v zahraničných publikáciách  27  2  4 21   

  Recenzie v domácich publikáciách  37  21 1 2 13   

  Umelecké kritiky zahraničné 1  1      

  Umelecké kritiky domáce  3  3      

 
Organizácia vedeckých a umeleckých podujatí a 
účasť na práci grémií TU FF PdF FZaSP TF PF ÚD SHÚ 

  
Organizovanie a vedecká garancia podujatia 
                                        – medzinárodného 

47 3  35  9   

                                          – domáceho 23  3 5 6 9   

  
Členstvo v medzinárodných výboroch, 
komisiách, radách  a umeleckých porotách 

75 18 13 7 18 19   

  
Členstvo v celoštátnych odborných a 
vedeckých výboroch, komisiách, radách  138 27 44 13 4 50   

  
Členstvo vo vedeckých grémiách a redakčných 
radách časopisov – zahraničných 

45 11 14 10 3 7   

                               – domácich 170 33 41 37 40 19   
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Vynálezy a udelené ceny TU FF PdF FZaSP TF PF ÚD SHÚ 

  Vynálezy                 
AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy           
 Priznané patenty v zahraničí          
 Priznané patenty doma          

 
Ceny a uznania priznané na medzinárodnej 
úrovni 

       
  

 
Ceny a uznania priznané na republikovej 
úrovni 

8 3   1 4  
  

 
Realizácia výsledkov vedeckej, technickej,  
umeleckej činnosti a výskumu v praxi TU FF PdF FZaSP TF PF ÚD SHÚ 

  Realizované metodiky         

  Realizované technológie a projekty 16   16     

  Realizované autorské osvedčenia         

  Predaj licencií, autorských práv         

  Predaj know-how         

  
Realizácia  archit. a  umeleckého diela verejnou 
objednávkou         

  Legislatívna a normotvorná činnosť         

  
Realizované dizajnérske a umelecko-úžitkové 
projekty ako prototyp, resp. realizov.verejne 

        

 
Tvorivá prezentácia diela alebo projektu TU FF PdF FZaSP TF PF ÚD SHÚ 

  Autorská (sólistická) – v zahraničí          

  Autorská (sólistická) – doma          

  Spoluautorská (súborová)          

  
Umelecké kurzy, tvorivé dielne (workshopy) v 
zahraničí         

  

  
Umelecké kurzy, tvorivé dielne (workshopy) – 
domáce  

       
  

 
 

V roku 2009 sa prejavil celkový nárast v publi-
kačnej a edičnej činnosti univerzity. Osobitne 
treba oceniť nárast v najviac hodnotených ve-
deckých výstupoch typu A (najmä v monogra-

fiách vydaných v zahraničných vydavateľ-
stvách). Nedostatkom zostáva nízky počet  
vedeckých výstupov uverejnených v karentova-
ných zahraničných a domácich periodikách. 

 

3.4 VEDECKÝ A UMELECKÝ KVALIFIKA ČNÝ RAST 

 
Zmena kvalifikácie za hodnotený rok dosiahnutá na u niverzite alebo mimo nej 

Tabuľka č. 10 

P o č e t Dosiahnutý vyšší kvalifika čný 
stupe ň TU FF PdF FZaSP TF PF UD 

PhDr., RNDr., JUDr., PaedDr. 4  1 2  1  
ThLic.     3   
PhD., CSc., ThDr. 28 3 10  7 8  
Doc. 10 3 2 4 1   
Doc., DrSc.        
Prof. 3       
Prof., DrSc.        
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V roku 2009 bol zaznamenaný pozitívny trend 
vo vedeckom a umeleckom kvalifikačnom raste 
pracovníkov univerzity, čo sa prejavilo na zvý-
šenom počte absolventov doktorandského štú-

dia (PhD) a získaní titulov docent. Pretrváva 
nedostatočný počet garantov študijných prog-
ramov, predovšetkým v magisterskom a  
v doktorandskom stupni štúdia.  

 

Tabuľka č. 11 

Počet študentov doktorandského štúdia TU FF PdF  FZaSP TF PF 

Interné doktorandské štúdium (celkový počet k 1.10.2009) 165 41 31 59 11 23 

Novo prijatí interní doktorandi k 1. 10. 2009                            82 23 16 24 5 14 

Absolventi dizertačných skúšok 40 6 8 16 4 6 

Absolventi dizertačných skúšok v plánovanom štvrťroku 26  8 16  2 

Počet obhajob interných doktorandov 21 5 3 6 4 3 

Počet obhajob interných doktorandov v plánovanom roku 18  3 12  3 

Externé doktorandské štúdium (celkový počet k 1. 10.2009) 272 61 37 139 10 25 

Novo prijatí externí doktorandi k 1. 10. 2009                           42 8 6 18 2 8 

Absolventi dizertačných skúšok 72 8 11 44  9 

Absolventi dizertačných skúšok v plánovanom štvrťroku 65  11 53  1 

Počet obhajob externých doktorandov 47 5 7 21 2 12 

Počet obhajob externých doktorandov v plánovanom roku 53  7 31  15 

 
 
Z hľadiska celkového počtu interných doktorand-
ských študentov došlo v roku 2009 k výraznému 
nárastu oproti roku 2008. Rovnako pozitívne 
možno hodnotiť výrazne vyšší počet ukončených 
obhajob interných a externých doktorandov 
v tomto roku. 

3.5 HODNOTENIE ÚROVNE UNIVERZITY V 
OBLASTI VEDY, VÝSKUMU A UMENIA 

Pozitívny vývoj v oblasti vedy, výskumu a umenia 
za rok 2009 bol dosiahnutý mobilizáciou síl tvori-
vého potenciálu univerzity v zmysle napĺňania 
úloh Dlhodobého zámeru Trnavskej univerzity 

v Trnave v oblasti intenzifikácie vedy, výskumu 
a umenia. 
 
Vedecká rada Trnavskej univerzity v Trnave v 
zmysle § 12 ods.1, písm. b) zákona č. 131/2002 
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov 
hodnotila úroveň Trnavskej univerzity v Trnave v 
oblasti vedy, techniky a umenia. 
K hodnoteniu úrovne prijala vedecká rada nasle-
dujúce uznesenie.  
Uznesenie č. 3 – VR TU 1/2010: Vedecká rada 
Trnavskej univerzity v Trnave prerokovala úroveň 
TU v oblasti vedy, výskumu a umenia za rok 
2009 a hodnotí úroveň ako mierne progresívnu. 
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4 ĽUDSKÉ  ZDROJE 

4.1 PERSONÁLNA POLITIKA  

Personálna politika v roku 2009 pokračovala vo 
vytýčených cieľoch z roku 2008 a pokračovala v 
skvalitňovaní odbornej štruktúry zamestnancov 
na všetkých pracovných pozíciách.  
V marci 2009 Kolégium rektora TU schválilo op-
timalizáciu organizačnej štruktúry univerzity 
s cieľom znížiť réžiu univerzity a zvýšiť kvalitu 
výstupov, ktoré vyústilo do centralizácie autodop-
ravy a vnútornej prevádzky s účinnosťou od 1. 1. 
2010.  Na základe týchto opatrení bol vypraco-
vaný nový Organizačný poriadok rektorátu TU, 
ktorý bol schválený v Grémiu rektora 22. 9. 2009. 
Nový organizačný poriadok rektorátu reorganizo-
val i niektoré ďalšie oddelenia s cieľom zvýšiť 
efektívnosť práce centrálnej administratívy. Or-
ganizačnou zmenou  sa zlúčilo oddelenie vše-
obecnej učtárne s oddelením pre správu 
a evidenciu majetku. Zmeny v organizačnej 

štruktúre podnietili i novelizáciu Katalógu pracov-
ných činností rektorátu. 
V oblasti riadenia personálnej práce a odme-
ňovania bol v roku 2009 vydaný dodatok č. 2, 
ktorým sa mení a dopĺňa Smernica rektora TU č. 
9/2004, ktorou sa ustanovuje Platový poriadok 
Trnavskej univerzity. Dodatkom č. 2 sa vložil  
nový článok do Platového poriadku, ktorý defi-
nuje pojem „osobného platu“. 
V roku 2009 na fakultách pokračovali racionali-
začné opatrenia na základe ktorých fakulty ne-
prijmú do hlavného pracovného pomeru vysoko-
školského učiteľa bez vedeckej hodnosti 
a stanovili si plán kariérneho rastu, v ktorom sú 
určené podmienky, za ktorých si vysokoškolskí 
učitelia bez vedeckej hodnosti musia danú hod-
nosť doplniť. 
V oblasti kolektívneho vyjednávania sa v septem-
bri 2009 podarilo uzatvoriť Kolektívnu zmluvu na 
roky 2009 – 2010. 

4.2 VÝVOJ STAVU ZAMESTNANOSTI 

Priemerný prepo čítaný po čet zamestnancov v roku 2009 je uvedený v nasledujúc ej tabu ľke: 

Tabuľka č. 12 

Priemerný prepo čítaný po čet za obdobie 1.-12.2008 a 1.-12.2009  

učitelia, tvoriví 
vedeckí a 

umeleckí zam. 

odborní 
zamestnanci 

centrálna 
 administratíva 

prevádzkoví 
 zamestnanci SPOLU SPOLU 

Univerzitné 
súčasti 

 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 
Fiozofická fa 67,77 64,2 2 2 11,36 12     81,13 78,2 
Pedagogická fa 94,54 90,92 2,75 2 14,63 14,41 12,84 11,25 124,76 118,58 
FZSP 77,95 75,38 3,41 3 21,33 20,8 6,89 5,93 109,58 105,11 
Teologická fa 27,92 28,65 6,36 6,71 8,87 9,2 3,38 3,36 46,53 47,92 
Právnická fa 51,77 51,52 4,08 4 14,96 15,12 6,24 5,82 77,05 76,46 
Rektorát         38,68 39,68 18,83 20,87 57,51 60,55 
Univerzitná 
knižnica 

    10 10,17         10 10,17 

CIS     7,17 7         7,17 7 
Ústav dejín  3 2,12 1 1         4 3,12 
Vydavateľstvo      1,75 1,75         1,75 1,75 
SHÚ     0,21 0,21         0,21 0,21 
CĎV         1 0,25     1 0,25 
SPOLU TU: 322,95 312,79 38,73 37,84 110,83 111,46 48,18 47,23 520,69 509,32 
Štud. jedáleň         1 1,94 10,386 10,33 11,386 12,27 

SPOLU so ŠJ : 322,95 312,79 38,73 37,84 111,83 113,4 58,57 57,56 532,08 521,59 
 

 
Ako vyplýva z uvedených údajov v roku 2009 boli 
prijaté mnohé závažné racionalizačné opatrenia 
týkajúce sa redukcie zamestnancov takmer na 
všetkých pracovných pozíciách. 
V kategórii vysokoškolských učiteľov, vedeckých 
a umeleckých zamestnancov došlo k poklesu 

zamestnanosti celkom o 10 v priemernom počte. 
Tento pokles bol čiastočne spôsobený nedostat-
kom finančných zdrojov a preradením externých 
učiteľov na dohody počas semestra.   
Vylepšila sa kvalifikačná štruktúra učiteľov, čo je 
vidieť v tabuľke č. 13: 
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Tabuľka č. 13 

  Kvalifika čná štruktúra vysokoškolských u čiteľov   

Evidenčný prepočítaný počet zamestnancov  
k   31. 10. 2008 a k 31. 10. 2009 

FF PdF FZSP TF PF SPOLU 
Vysokoškolskí 

učitelia     

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

s vedecko-
pedagogickým 
titulom profesor 

7,5 13,9 10,16 9,16 12,59 12,43 3,33 4,71 9 9 42,6 49,2 

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

11,28 18,96 25,81 26,56 28,21 30,82 6,83 6,37 5,54 4,54 77,7 87,3 

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

19,5 19,53 33,9 38,45 24,15 20,66 10,9 12,2 17,9 20,92 106 112 

bez vedeckej 
hodnosti 

18 14,35 20,9 13 9,44 12,97 8,45 8,26 15 19,27 71,8 67,9 

Vysokoškolskí 
učitelia 
c e l k o m 

56,28 66,7 90,77 87,17 74,39 76,88 29,6 31,6 47,4 53,73 298 316 

 
 
Pomer vysokoškolských učiteľov bez kategórie VVZ k počtu zamestnancov v kategórii nepedagogických 
zamestnancov TU bez  ŠJ:  

Tabuľka č. 14 

 2008 2009 
Tvoriví zamestnanci  spolu 322,95 312,79 

Nepedagogickí zamestnanci 197,74 196,53 

Pomer: učitelia / nepedagogickí zamestnanci 1,63 1,59 

 
Tabuľka č. 15 

 2008 2009 
Počet študentov  6212 5912 

Vysokoškolskí učitelia 303 300 

Pomer: študenti / vysokoškolskí učitelia 20,5 19,7 

Spolu zamestnanci TU 521 509 

Pomer: študenti / zamestnanci 11,9 10 

 
Pozn.: počet študentov = prepočítaný počet študentov k 31. 10. 2009 
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Prehľad stavu zamestnanosti pod ľa kategórií a zdrojov 
Tabuľka č. 16 

Platení z dotácie Platení z iných zdrojov SPOLU  

2009 2009 2009 

Vysokoškolskí u čitelia 
spolu 294,145 3,74 297,885 

- z toho: profesor 49,67 0,69 50,36 

docent 70,237 0,39 70,627 

- odborní asistenti 151,593 1,57 153,163 

- asistenti  22,645 1,09 23,735 

Odborní zamestnanci: 37,35 0,49 37,84 

z toho pre oblasť IT 10,54 0,16 10,7 

Administratívni 
zamestnanci spolu  110,75 0,71 111,46 

z toho: na rektoráte 39,925  39,925 

            na dekanátoch 70,115 0,71 70,825 

Výskumní a umeleckí 
zamestnanci              12,702  12,702 

Prevádzkoví zamestnanci 46,75 0,48 47,23 
Zamestnanci osobitne 
financovaní  
špecifiká spolu: z toho 

2,2  2,2 

-Inštitút kresťanskej kultúry 2  2 

-Okalianum    

-Centrum spirituality    

-Nairobi 0,2  0,2 

Študentská jedále ň 12,269  12,269 

    
SPOLU TU: 516,166 5,42 521,586 
 
 
 
4.3 HODNOTENIE ZAMESTNANCOV 

Systém hodnotenia zamestnancov na základe 
predchádzajúcich hodnotiacich pohovorov so 
zamestnancami, ktorý sa zaviedol roku 2008 na 
univerzitných pracoviskách, sa v roku 2009 im-
plementoval aj na jednotlivé fakulty. Jeho vý-
sledkom bolo zavedenie plánu kariérneho rastu 
zamestnancov a  ďalšie vzdelávanie zamestnan-
cov, ktoré v druhom polroku 2009 rozbehlo Cen-
trum ďalšieho vzdelávania – kurz výpočtovej 
techniky, kurz anglického jazyka. 

Pre pedagogických zamestnancov je definovaná 
norma povinností vo vzdelávaní a v tvorivej čin-
nosti. Pre vedeckovýskumných zamestnancov je 
definovaná norma povinností v tvorivej činnosti.  
Motivačným faktorom v odmeňovaní bol v roku 
2009 i garantovaný plat garantom študijných 
odborov. Nový spôsob odmeňovania formou 
osobného platu dáva možnosť odmeňovať za-
mestnancov, ktorí plnia vážne a mimoriadne 
náročné úlohy.  
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5 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 
A ZAHRANIČNÉ VZŤAHY 

V oblasti medzinárodnej spolupráce Trnavská 
univerzita v roku 2009 postupovala v zmysle 
strategického cieľa univerzity – etablovať sa 
v rámci Európskeho vysokoškolského priestoru a 
vybudovať si profil vzdelávacej a výskumnej in-
štitúcie, ktorá prekračuje hranice národného prie-
storu.  
Rozvoj medzinárodnej spolupráce na Trnavskej 
univerzite sa realizoval formou bilaterálnych a 
multilaterálnych dohôd, ako aj formou medziná-
rodných  vedeckých projektov. 

Prioritou  v roku 2009 bolo: 
− zabezpečovanie zvýšeného počtu mobilít štu-

dentov a pedagógov TU na partnerské univer-
zity v rámci programu LLP/podprogram 
ERASMUS 

− zintenzívnenie vzťahov v rámci existujúcich 
programov medzinárodnej spolupráce 

− prepojenie univerzity s externými zahraničnými 
partnermi za účelom zvýšenia kvality, predo-
všetkým pedagogickej činnosti a vedeckej 
spolupráce 

− intenzívne zapájanie sa univerzity do európ-
skych štruktúr vysokých škôl 

− podpísanie Magny Charty Universitatum 
 

5.1 BILATERÁLNE A MULTILATERÁLNE 
VZŤAHY 

Spolupráca so zahraničnými univerzitami a ve-
deckými inštitúciami predstavuje významný pro-
striedok internacionalizácie vzdelávania. Reali-
zuje sa na základe dohôd v rámci priamej bilate-
rálnej spolupráce a medzinárodných dohôd. Fa-
kulty TU využívali  medzinárodné zmluvy na 
spoluprácu so zahraničnými partnermi, na prí-
pravu spoločných projektov a spoločných študij-
ných programov, vydávanie spoločných publiká-
cií, organizovanie spoločných konferencií 
a ďalších vzdelávacích a vedeckovýskumných 
podujatí. Uvedené aktivity sa uskutočňovali 
v súlade s odborným zameraním jednotlivých 
fakúlt. Okrem univerzitných zmlúv mali fakulty 
uzatvorené zmluvy s partnerskými inštitúciami v 
zahraničí, s ktorými spolupracovali v oblasti spo-
ločného výskumu, publikačných aktivít  
a ďalších odborných podujatí. Okrem spolupráce 
v oblasti vedecko-pedagogickej a výskumnej, 
významnou formou spolupráce ostávajú aj akti-
vity univerzity zamerané na ochranu života, po-
moc ľuďom v núdzi a podobne. Z tejto oblasti 
možno spomenúť napr: 

- Mary Immaculate Cliníc v Nairobi, Keňa 
- Antimalnutričné centrum Mukuru, Keňa 
- AIDS HIV centrum Mukuru, Keňa 

- Centrum sv. Karola Langu, Lunga Lunga, Keňa 
- Streetboy centrum sv. Vizita, Kayole, Keňa 
- House of Family sv. Maxmiliána Kolbeho, Kam-

bodža  
 
Trnavská univerzita má v súčasnosti uzatvore-
ných 19 aktívnych medzinárodných dohôd, kto-
rých cieľom je rozvoj pedagogických, vedeckých 
a kultúrnych vzťahov zmluvných strán. Tieto do-
hody o spolupráci sa týkajú najmä výmeny infor-
mácii o akademických aktivitách, výmeny skúse-
ností a poznatkov, výmeny výučbových materiá-
lov, výmeny vedeckých a pedagogických pracov-
níkov, podpory vzájomnej spolupráce, na vý-
skumných projektoch, spoločného organizovania 
seminárov a konferencií. 
V  priebehu roku 2009 bola obnovená zmluva 
s Karlovou Univerzitou v Prahe, nadviazané me-
morandá porozumenia s univerzitou Akamai Ha-
wai a  s Diocese of Rumbek-Sudán.  

 
V rámci programu Erasmus  má univerzita podpí-
saných 60 platných bilaterálnych zmlúv uzavre-
tých s 22 krajinami. V priebehu roku 2009  bolo 
podpísaných 5 nových zmlúv, obnovené bilate-
rálne zmluvy boli rozšírené o novú aktivitu 
v rámci programu Erasmus a to mobilitu pracov-
níkov VŠ za účelom školenia. Cieľom  tejto akti-
vity je umožniť účastníkom vzdelávať sa pro-
stredníctvom prenosu poznatkov alebo know-how 
a získať praktické skúsenosti.  Aktivity môžu byť 
rôzne: školenie, študijná návšteva, spoločná 
práca, pracovné skupiny, praktická príprava, 
krátke dočasné preloženie do partnerskej inštitú-
cie.  

5.2 MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY 

Oblasti počet %podiel 
filozofické 4 17,39 
zdravotnícko- sociálne 11 47,83 
teologické  1 4,35 
právnické 7 30,43 
Spolu 23 100 
 
LLP – Program celoživotného vzdelávania 
Cieľom LLP, ktorý je pokračovaním programu 
Socrates, je prispieť prostredníctvom celoživot-
ného vzdelávania k rozvoju Spoločenstva ako 
vyspelej znalostnej spoločnosti s trvalo udržateľ-
ným rozvojom, vyšším počtom a kvalifikovanej-
šími pracovnými miestami. Je zameraný na roz-
voj výmeny, spolupráce a mobility medzi systé-
mami vzdelávania a odbornej prípravy v rámci 
Spoločenstva tak, aby sa stali svetovým štandar-
dom. V rámci podprogramu Erasmus uskutočňuje 
Trnavská univerzita tieto aktivity: mobilita štu-
dentov - štúdium,   mobilita pedagógov - pred-
náškové pobyty, mobilita pracovníkov - školenia.  
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Na základe „Zmluvy o poskytnutí finančných 
prostriedkov“ v rámci programu celoživotného 
vzdelávania Erasmus získala pre ak. rok 
2009/2010 Trnavská univerzita v Trnave od  Ná-
rodnej agentúry Programu celoživotného vzdelá-
vania  finančný príspevok: 

a) 54 041 EUR mobilita študentov - štúdium  
b)  4 640  EUR mobilita učiteľov – výučba 
c)  2 900  EUR mobilita pracovníkov – školenia 
d)  5 655  EUR organizácia mobility 
 
Celkový finančný objem predstavuje čiastku  
67 236 EUR, čo je nárast oproti predchádzajú-
cemu roku o 27 %. 

5.3 MOBILITA ŠTUDENTOV 

Záujem študentov  TU v Trnave  o mobilitu kaž-
doročne narastá. Počet vysielaných študentov  

závisí v rozhodujúcej miere od výšky prideleného 
grantu, pričom sú stanovené maximálne granty 
na jednotlivé krajiny, zohľadňujúce životné ná-
klady. Okrem grantu z prostriedkov Európskej 
komisie Erasmus bolo študentom poskytnuté 
dofinancovanie z Ministerstva školstva SR. Me-
sačný príspevok predstavoval pre každého štu-
denta 70,39 EUR.   
V akademickom roku 2009/2010 sa zvýšil počet 
študentov v rámci výmenných mobilít, keď vy-
cestovalo 31 študentov, z toho dvaja s nulovým 
grantom.  
Rok  2009  bol úspešný aj v počte prijatých štu-
dentov. Prvý krát  počas realizácie programu  
Erasmus sa zúčastnilo výmenného pobytu na 
Trnavskej univerzite 14 študentov zo zahraničia. 
Z toho 7 študentov z Poľska, 3 z Českej repub-
liky, 2 z Bulharska a 2 z Talianska. 

 
                Graf č. 11 
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5.4 MOBILITA UČITEĽOV 

Prioritou  pri učiteľských mobilitách  je skvalitniť 
hlavne pedagogicko-vedeckú činnosť  a zvýšiť 
objem  a kvalitu  spolupráce, nadväzovať užšie 
kontakty s partnerskými univerzitami. V rámci 

existujúcich bilaterálnych zmlúv sa zvyšuje 
hlavne počet prichádzajúcich učiteľov. 
V akademickom roku 2009/2010  navštívilo 
v rámci programu Erasmus jednotlivé fakulty TU 
21 pedagógov a vycestovalo  9 pedagógov.  

              Graf č. 12 
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5.5 ČLENSTVÁ  V MEDZINÁRODNÝCH ORGA-
NIZÁCIÁCH 

Členstvo v medzinárodných organizáciách pri-
náša možnosť získať cenné poznatky o trendoch 
vo vzdelávaní a vo výskume, nadväzovať a roz-
víjať kontakty, prispievať k zvyšovaniu celkovej 
úrovne vysokoškolského vzdelávania, ako aj 
propagovať  Trnavskú univerzitu v Trnave.  

Trnavská univerzita sa v roku 2009 aktívne zapá-
jala do medzinárodného európskeho priestoru, 
kde členstvom v univerzitných asociáciách zís-
kava informácie o aktivitách univerzít, porovnáva 
svoje smerovanie so smerovaním univerzít nielen 
v Európe, ale i na severoamerickom kontinente 
a v ázijskom priestore.  

Medzi priority Trnavskej univerzity v roku 2009 
patrilo podpísanie Magny Charty univerzít, ktorú 
od roku 1988 podpísalo 400 európskych univer-
zít. V septembri 2009 bola naša univerzita  prijatá 
medzi  signatárov  Magna Charty a svojím podpi-
som vyjadrila podporu princípom, ktoré sú sta-
nové v základných  dokumentoch.  

V  roku  2009 sa univerzita aktívne podieľala na 
medzinárodnej spolupráci pôsobením vo výz-
namných európskych  a svetových organizá-
ciách. Trnavská univerzita je dlhoročným členom 
týchto organizácií (the European Academy, The   
European Academy for Science and Arts, the 
Danube Rector´s Conference DRC) , EAEC- 
European Association of Erasmus Coordinators).  
 
Jednotlivé fakulty sa v roku 2009 aktívne po-
dieľali na členstvách v medzinárodných organi-
záciách nasledovne: 

Pedagogická fakulta - Medzinárodné združenie 
na podporu vzdelávania EDUKACIO, Akadémia 
pedagogických a sociálnych vied so sídlom 
v Moskve  

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce – AS-
PHER  (Asociácia škôl verejného zdravotníctva 
v európskom regióne) 

Teologická fakulta - Asociácie vyšších jezuit-
ských študijných centier Európy a Libanonu (AS-
JEL) a je začlenená do medzinárodnej siete je-
zuitských centier SCRIBANI 

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

Pedagogickí zamestnanci jednotlivých fakúlt 
Trnavskej univerzity aktívne pôsobia 
v najrôznejších medzinárodných  organizáciách 
na postoch predsedov, podpredsedov, členov 
komisií, výborov, alebo ako radoví členovia. 

 

5.6 VYCESTOVANIA ZAMESTNANCOV DO 
ZAHRANIČIA A PRIJATIA ZAHRANI Č-
NÝCH HOSTÍ 

Zahrani čné pracovné cesty 

Vedenie univerzity, vedúci zamestnanci univer-
zitných pracovísk, príp. iní zamestnanci uskutoč-
nili v roku 2009 spolu 23 zahraničných pracov-
ných ciest, v rámci ktorých boli navštívené tieto 
krajiny: ČR, USA, Slovinsko, Čína, Maďarsko, 
Belgicko, Taliansko, Nemecko a Malajzia. Cieľom 
zahraničných pracovných ciest bolo predovšet-
kým nadviazanie spolupráce s partnerskými uni-
verzitami, návšteva vedeckých konferencií, me-
dzinárodných podujatí a pracovných stretnutí, 
ako napr. stretnutie prezidentov Národných rek-
torských konferencií Rakúska, Maďarska, Slovin-
ska, Slovenska, Chorvátska a Česka v Maribore, 
stretnutia Asociácie európskych univerzít v Prahe 
a nemeckom Giessene, návšteva veľtrhu vzdelá-
vania v Pekingu, spolupráca s výkonnými admi-
nistratívnymi zamestnancami kabinetu Európskej 
komisie v Bruseli, nadviazanie spolupráce so 
zahraničnými univerzitami na 1. Medzinárodnom 
stretnutí vedenia univerzít v Malajzii, podpísanie 
Magny Charty Universitatum v Bologni. 

Pracovníci Ústavu dejín Trnavskej univerzity 
v Trnave realizovali v rámci zahraničných pra-
covných ciest (Maďarsko, Taliansko) výskum 
v archívnych prameňoch pre pripravovaný doku-
ment „Dejiny Trnavskej univerzity 1635 – 1777“ 
a zároveň pokračovali v spolupráci s Istvánom 
Bitskeym, autorom životopisu Petra Pázmáňa. 
Trnavská univerzita plánuje vydať k 375. výročiu 
od založenia pôvodnej Trnavskej univerzity slo-
venskú verziu tohto životopisu.  

 
Filozofická fakulta    
Zahraničné pracovné cesty 
Účelom  pracovných ciest (do Čiech, Nemecka, 
Talianska, Rakúska, Maďarska, Rumunska, 
Bosny a Hercegoviny, Estónska, Grécka, Sicílie, 
Poľska, Švédska a iných) bolo štúdium literatúry 
v knižniciach, návšteva knižníc a galérií, účasť na 
pracovných rokovaniach o spolupráci, účasť 
v komisiách na štátnych skúškach a obhajobách, 
účasť na workshopoch a konferenciách a plnenie 
pracovných úloh v súvislosti s grantmi VEGA 
a KEGA. 
Prijatie zahraničných hostí 
Katedra psychológie prijala hostí z Nemecka a 
Poľska. 
 
Pedagogická fakulta 
Zahraničné pracovné cesty 
V roku 2009 zrealizovala fakulta 87 zahraničných 
pracovných ciest. Tieto súviseli s prezentáciou 
výsledkov vedecko – výskumnej a umeleckej 
činnosti – aktívna účasť na konferenciách, semi-
nároch, výstavách, exkurziách a prednáškach.  
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Cieľovými krajinami boli: Bulharsko, ČR, Čína, 
Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, 
Rumunsko, Taliansko, Ukrajina, USA a Veľká 
Británia. Financovanie zahraničných pracovných 
ciest bolo v rozhodujúcej miere zabezpečené 
z grantov získaných na riešenie vedecko-vý-
skumných a umeleckých projektov a z mimoroz-
počtových prostriedkov fakulty (VEGA, KEGA, 
dary). 
 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 
Zahraničné pracovné cesty 

V roku 2009 bolo uskutočnených 91 zahranič-
ných pracovných ciest. Najvyššia účasť bola 
preukázaná na zahraničných konferenciách, 
ďalej na projektových stretnutiach a projektoch 
v Afrike. Okrem týchto to boli rôzne workshopy, 
školenia a letné školy. Cieľovou stanicou bola 
napríklad Praha, Univerzita v  Iowe (College of 
Public Health), Univerzita v Parme – Taliansko. 
Prijatie zahraničných hostí 
Fakultu navštívili predstavitelia regionálnej poli-
tiky  zo Srbska s cieľom nadviazať spoluprácu 
s našou fakultou, pri podávaní nových vý-
skumných grantov a výmenu študentov 
z Vojvodiny, ktorí ovládajú slovenský jazyk a tak 
by mali záujem študovať na našej fakulte.    
V rámci organizovaných akcií s medzinárodnou 
účasťou  fakultu navštívili významní hostia 
z prestížnych európskych univerzít z Českej re-
publiky, Veľkej Británie, Nemecka, Poľska 
a Fínska. 
 
Teologická fakulta 
V roku 2009 bolo vykonaných 29 zahraničných 
pracovných ciest. Cieľom bola napríklad náv-
števa teologickej knižnice vo Viedni.  

 

Právnická fakulta 
Na fakulte pôsobili v roku 2009 hostia 
z Nemecka, Moskvy, Rakúska, Chorvátska, Srb-
ska, Rumunska, Bosny a Hercegoviny, Maďar-
ska, Poľska. Najväčší počet prijatých vedeckých 
pracovníkov a hostí bol zaznamenaný  z Českej 
republiky. 

5.7 ORGANIZÁCIA PODUJATÍ 
S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU 

Trnavská univerzita v Trnave sa okrem vzdeláva-
cích a vedecko-výskumných činností venuje aj 
príprave a realizácii rôznych odborných vedec-
kých a vzdelávacích podujatí ako sú konferencie, 
kolokviá, letné školy, pracovné stretnutia, semi-
náre, sympóziá, školenia, v spolupráci 
s medzinárodnými  inštitúciami a partnerskými 
vysokými školami. Organizácia a realizácia ta-
kýchto medzinárodných podujatí patrí medzi 
významné aktivity TU, pretože nimi sa univerzita 
nielen prezentuje, ale zároveň aj propaguje na 
medzinárodnej úrovni. Podujatia slúžia aj ako 
vynikajúci nástroj na nadväzovanie nových kon-
taktov a vytváranie príležitostí pre nové aktivity 
univerzity. 
 

Prehľad podujatí s medzinárodnou ú časťou 
za ostatné 3 roky 

 

Rok 2007 2008 2009 

Konferencie/sympóziá 19 24 18 

Letné školy 1 3 2 

Diskusné fóra 0 0 2 

Kolokviá 0 3 2 

Spolu 20 30 24 
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6 SOCIÁLNE SLUŽBY 

6.1 UBYTOVANIE 

Z dôvodu neukončenia výstavby vlastného štu-
dentského domova, univerzita, tak ako po minulé 
roky, zabezpečuje ubytovanie študentov u viace-
rých cudzích ubytovateľov prostredníctvom zmlúv 
o ubytovaní.   

V tabuľke číslo 17 sú uvedení zmluvní partneri, 
celkový počet miest, ktoré poskytujú študentom 
univerzity na ubytovanie, počet ubytovaných a 
výška poplatku za ubytovanie v roku 2009. V 
tabuľke číslo 18 je uvedený počet žiadostí štu-
dentov TU, ktorí žiadali o ubytovanie v roku 2009 
v členení podľa fakúlt a ročníkov. 

 
Tabuľka č. 17 

Počet miest Názov zmluvných partnerov 
ženy muži spolu 

Suma v € 
osoba/mesiac 

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

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trnave, 
Lomonosovova 6 

150 0 150 36,20 

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

50 40 90 50 
53 

Regatel, spol. s r. o., Jaslovské Bohunice 164 64 228 50 

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

45 45 90 50 

Ľuboš Križan - Hotel Trnavan, Zelenečská 111, Trnava 126 30 156 66 

Spolu miest na ubytovanie 550 199 749 x 

 

Tabuľka č. 18 

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

ženy muži spolu  ženy muži spolu  ženy muži spolu  
Spolu  

Filozofická 107 47 154 23 5 28 82 48 130 312 
Zdravotníctva 
a sociálnej práce 

78 10 88 20 1 21 42 4 46 155 

Pedagogická  211 39 250 62 4 66 85 11 96 412 

Právnická  83 63 146 47 13 60 120 67 187 393 

Teologická  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 479 159 638 152 23 175 329 130 459 1272 

 
 
V roku 2009 bolo podaných celkom 1272 žiadostí 
študentov o ubytovanie. Počet žiadostí je porov-
nateľný s rokom 2008, v ktorom bolo podaných 
1271 žiadostí o ubytovanie. V počte ubytovacích 
miest prišlo k nárastu o 156 miest vďaka uzatvo-
reniu nového zmluvného vzťahu s nájomcom 
ubytovacieho zariadenia Hotel Trnavan. Celkovo 
mala univerzita k dispozícii 749 ubytovacích miest. 
V ubytovacom zariadení Hotel Trnavan nebola 
obsadená celá kapacita zmluvných ubytovacích 
miest, z dôvodu nespokojnosti študentov s cenou 
a kvalitou ubytovania v tomto zariadení. Teolo-
gická fakulta v Bratislave v roku 2009 nezabezpe-

čovala pre svojich študentov zmluvné ubytovanie, 
ale ich študenti - laici využívali ubytovanie v 
Strednej odbornej škole drevárskej a na Vyso-
koškolskom internáte Svoradov v Bratislave. 
Univerzita z kapacitných dôvodov nemohla za-
bezpečiť ubytovanie 523 študentom, preto si títo 
študenti, rovnako ako študenti, ktorí boli nespo-
kojní s prideleným ubytovacím miestom, museli 
ubytovanie zabezpečovať individuálne, prevažne 
prostredníctvom ubytovania na privátoch. 
Graf č. 13 zachytáva vývoj počtu žiadostí študen-
tov o ubytovanie a počtu ubytovacích miest za 
ostatných päť rokov.  
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Treba uviesť, že na stredoškolskom internáte 
Strednej odbornej školy obchodu a služieb 
v Trnave možno, na základe žiadosti ubytovateľa, 
ubytovať iba študentky. V ubytovni v Jaslovských 
Bohuniciach sú prevažne ubytovávaní študenti 1. 
ročníka bakalárskeho štúdia, pretože študenti 
vyšších ročníkov z dôvodu ďalšieho cestovania 
nemajú o toto ubytovanie záujem. 
Nedostatok ubytovacích kapacít spôsobuje, že aj 
keď je uchádzač prijatý na štúdium, ale nedostane 
ubytovanie, zvolí si nástup na štúdium na inú 
univerzitu, ktorá mu ubytovanie zabezpečí. 

6.2 INÁ ČINNOSŤ 

Študenti univerzity, okrem štúdia, majú aj mož-
nosť športového vyžitia. Univerzita zabezpečila 
prenájom telocvične, kde študenti môžu trénovať 
populárny šport floorball. Aj keď finančné mož-
nosti tímu neumožňujú účasť v celoslovenskej 
súťaži, študenti univerzity trénujú, absolvujú prí-
ležitostné súboje s účastníkmi celoslovenskej ligy 
a postupne sa formuje perspektívne mužstvo, 
ktoré by mohlo dôstojne reprezentovať univerzitu 
v tomto peknom športe.  
V roku 2009 viacerí aktívni hráči Florbalového 
tímu Trnavskej univerzity (ďalej len FTTU) ukon-
čili štúdium na Trnavskej univerzite v Trnave, 
takže vznikla akútna potreba doplniť tím novými 
hráčmi. Novým koordinátorom aktivít FTTU sa 
stal študent 2. ročníka Filozofickej fakulty Maroš 
Černák. Na 6. ročníku Športových dní Trnavskej 
univerzity v Trnave sa podarilo obmenenému 
tímu umiestniť na 4. mieste v turnaji o Pohár 
rektora TU. 
Na Športových dňoch Trnavskej univerzity v Tr-
nave, ktoré sa uskutočnili v novembri 2009, sa 
okrem florbalového, uskutočnili turnaje o Putovný 
pohár rektora TU vo futbale a v basketbale a tiež  
turnaj o majstra univerzity v stolnom tenise.  

Majsterkou univerzity v stolnom tenise sa štvrtý-
krát za sebou stala Andrea Hrnčiariková z Peda-
gogickej fakulty, ktorá je držiteľkou historického 
rekordu v počte víťazstiev na Športových dňoch 
TU. V turnaji mužov sa zo študentov najlepšie, na 
2. mieste, umiestnil Tomáš Záhora z Fakulty 
zdravotníctva a sociálnej práce. 
V basketbalovom turnaji žien zvíťazilo družstvo 
študentiek Fakulty zdravotníctva a sociálnej 

práce a najlepšou strelkyňou turnaja sa stala 
Ľubica Javorková. 
Futbalový turnaj mal tradične vysokú úroveň a vo 
finále sa stretol tím Filozofickej fakulty  
s víťazným tímom Právnickej fakulty, z ktorého 
pochádzali aj najlepší strelec Peter Makovínyi a 
najlepší brankár Marek Kubovič. 
Pre mnohých študentov univerzity je vyhľadáva-
ným miestom Univerzitné pastoračné centrum – 
UPC, ktoré pôsobí na poli univerzitnej pastorácie. 
UPC ponúka študentom možnosť zúčastňovať sa  
spolu s rovesníkmi žijúcimi hodnotami milými 
Bohu na Svätej omši, možnosť rozhovoru s kňa-
zom a sviatosť zmierenia, tiché i moderované 
adorácie, modlitbu ruženca, prednášky a mnohé 
iné duchovné aktivity. Popri tom tu majú možnosť 
nadviazať nové vzťahy a priateľstvá.
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7 INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ 
TECHNOLÓGIE           

Centrum informačných systémov (ďalej len 
„CIS“), zabezpečuje prevádzku univerzitnej dáto-
vej a hlasovej siete, prevádzku a rozvoj centrál-
nych informačných systémov a poskytuje služby 
používateľom informačných a komunikačných 
technológií na univerzite (ďalej len „IKT“).  

 
Rok 2009 bol charakteristický pokračovaním 
aktivít dlhodobého zámeru univerzity v oblasti 
informačných systémov a IKT. Zoznam oblastí, 
v ktorých prišlo k významnému rozvoju: 
a) moderný integrovaný informačný systém uni-

verzity, 
b) bezpečnosť a priepustnosť univerzitnej siete, 
c) systém jednotnej autentifikácie, 
d) zefektívnenie služieb používateľom univerzit-

nej siete, 
e) stabilizácia zamestnancov 

Zoznam oblastí z dlhodobého zámeru, v ktorých 
sa nerealizovali plánované aktivity: 

a) rozšírenie technológie tenkých klientov, 
b) nové prístupové body k sieti Internet pre štu-

dentov. 
 
Rozvoj IKT v roku 2009 bol obsahom úloh Akč-
ného plánu univerzity na rok 2009 (ďalej len 
„APU“), ktorý bol pravidelne štvrťročne hodno-
tený.  

7.1 INFORMAČNÝ SYSTÉM UNIVERZITY 

AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM 

Štvrtý rok od zahájenia implementácie Modulár-
neho Akademického Informačného Systému 
(ďalej len „MAIS“) bol charakterizovaný plnohod-
notnou prevádzkou všetkých používateľských 
rozhraní (Referent, Pedagóg, Študent, Elektro-
nická prihláška a Administrátor). Do rutinnej pre-
vádzky boli spustené nové moduly Financie a 
Ubytovanie a do testovacej prevádzky bol uve-
dený Informačný portál MAIS. Používanie sys-
tému v niektorých rozhraniach (najmä Pedagóg 
a Študent) bolo sprevádzané ťažkosťami, ktoré 
bývajú sprievodným javom prevádzky robustného 
systému s veľkým počtom používateľov. Tech-
nické a aplikačné problémy používateľov sys-
tému boli a sú riešené prostredníctvom štandard-
nej podpory dodávateľa systému a správcu 
MAIS. Rozhranie elektronickej prihlášky v pod-
systéme Prijímacie konanie využilo  viac ako 400 
uchádzačov o štúdium na Trnavskej univerzite 
v Trnave v akademickom roku 2009/2010. Na 
troch fakultách bol využitý systém na automatizo-
vané spracovanie výsledkov prijímacích testov - 
Autotest. Automatizované spracovanie prijíma-

cieho konania prebehlo vo veľmi dobrej kvalite, 
bez výpadkov systému.  

V roku 2009 boli prijaté viaceré organizačné 
usmernenia na realizáciu úlohy G6 z APU – jed-
notná autentifikácia v informačných systémoch 
TU. MAIS sa stal zdrojovým systémom identifi-
kačných údajov o študentoch, ktoré sú využívané 
na vnútornú synchronizáciu  týchto údajov 
v iných informačných systémoch.   

EKONOMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM  

Ekonomický informačný systém SOFIA (ďalej len 
„SOFIA“) je dôležitým nástrojom strategického 
riadenia univerzity a zároveň zdrojovým systé-
mom identifikačných údajov o zamestnancoch. 
Prechod na účtovanie v € a zabezpečenie kon-
zistencie v historických dátach od začiatku roka 
2009 bol úspešne zvládnutý vo všetkých modu-
loch systému.  

V súlade s úlohou G10 z APU – informačné roz-
hrania informačných systémov boli zamestnan-
cami CIS vytvorené synchronizačné prepojenia 
medzi systémom SOFIA a systémami CardPay 
a MAIS. Rozhranie SOFIA - CardPay pripravilo 
predpoklady pre  akceptáciu bezhotovostných 
platieb študentov na stravovacie účty. Pre roz-
hranie SOFIA - MAIS boli na strane SOFIA vy-
selektované údaje súvisiace s platbami za štú-
dium, ktoré boli párované s údajmi študentov v 
MAIS.  

KNIŽNIČNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM (KIS) 

Univerzita využíva na správu knižničného fondu, 
riadenie výpožičiek a evidenciu publikačnej čin-
nosti KIS s názvom DAWINCI. Systém poskytuje 
používateľom prístup ku knižničnému fondu pro-
stredníctvom OnLine katalógu cez webové roz-
hranie a podobne rieši evidenciu publikačnej 
činnosti. Univerzitná knižnica TU je jednou 
z dvoch univerzít, ktoré v roku 2009 pripravili 
implementáciu rezortného projektu Centrálny 
register závere čných prác . V rámci projektu 
budú v akademickom roku 2009/2010 všetky 
záverečné práce ukladané v centrálnom úložisku, 
kde sa vykoná kontrola originality prác.    

SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO VZDELÁVANIA 

V roku 2009 prišlo v súlade s úlohou A10 z APU 
– aktualizácia informačných systémov pedago-
gickej a študijnej agendy k analýze ďalšieho roz-
voja systému riadenia vzdelávania (Learning 
management system LMS) Enterprise Know-
ledge Platform (ďalej len „EKP“) vo verzii 4.0. 
V rámci realizácie dvoch projektov z fondov EÚ 
schválených v roku 2009 príde k zvýšeniu počtu 
licencií EKP, k zvýšeniu úrovne podpory sys-
tému, k nasadeniu systému tvorby elektronického 
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obsahu a k vytvoreniu nových elektronických 
kurzov pre vybrané študijné programy.  

Univerzita sa už po piatykrát zapojila do medzi-
národného projektu MasterClasses, ktorý pro-
stredníctvom videokonferenčného systému 
VRVS/EVO zapája študentov fyziky (nielen 
z univerzity ale i zo stredných škôl) do zaujíma-
vých vyhodnocovacích experimentov v oblasti 
fyziky elementárnych častíc. 

Foto: MasterClasses 2009 na Trnavskej univer-
zite v Trnave (24.3.2009) 

    

 

SYSTÉM AUTOMATIZOVANEJ IDENTIFIKÁCIE 
OSÔB (SAIO)  

Servisné stredisko čipových kariet (ďalej len 
„SČK“) poskytuje služby spojené s vydávaním 
preukazov univerzity všetkým študentom, peda-
gógom a zamestnancom. V priebehu roka 2009 
boli zavedené bezhotovostné úhrady za služby 
SČK, ktoré zefektívnili niektoré procesy, najmä 
vydávanie aktualizačných známok pri zápisoch 
na nový akademický rok. Dôslednou kontrolou 
a synchronizáciou identifikačných dát študentov 
boli pravidelne uverejňované tzv. „Black lists“, t.j. 
zoznamy študentov, ktorí si neplnili povinnosti 

súvisiace s preukazom študenta. Uvedené opat-
renia vytvorili podmienky na dôsledné dodržiava-
nie ustanovení § 67 zákona č.131 Z.z. 
o vysokých školách. 

V roku 2009 bol stravovací informačný systém 
CardPay v súlade s úlohou G8 z APU rozšírený 
o podsystém Sklady a normovanie, ktorý umož-
ňuje efektívne zabezpečovanie vnútorných eko-
nomických procesov študentskej jedálne. Do 
systému pribudla nová výdajňa teplých jedál na 
Právnickej fakulte TU. Stravovací systém Card-
Pay na TU je prvým systémom v rámci sloven-
ských univerzít, ktorý dokáže akceptovať platby  
stravníkov prostredníctvom bezhotovostných 
platieb (Internetbanking, platobné príkazy). 

SYSTÉM JEDNOTNEJ AUTENTIFIKÁCIE 

Prístup študentov do počítačovej siete nezávisle 
od miesta pripojenia a technologického vybave-
nia prístupového bodu je riešený systémom jed-
notnej autentifikácie. Systém umožňuje prihláse-
nie do počítačovej siete univerzity jedným prihla-
sovacím menom (číslo čipu preukazu študenta) 
zo všetkých prístupových bodov (PC stanice so 
systémom Windows XP, Linux alebo terminály 
Sun Ray). Navyše študenti majú možnosť využiť 
úložný priestor na univerzitnom serveri na ukla-
danie svojich elektronických dokumentov, pričom 
tieto dokumenty majú po úspešnej autentifikácii 
prístupné zo všetkých prístupových bodov na 
univerzite. V roku 2009 bola v súlade s úlohou 
G6 z APU realizovaná konsolidácia identifikač-
ných dát používateľov vo všetkých systémoch 
univerzity. 

7.2 KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM UNIVERZITY 

DÁTOVÁ SIEŤ A HLASOVÁ SIEŤ  

Všetky prevádzkované budovy univerzity majú 
pripojenie na optickú sieť SANET. Štyri uzly dá-
tovej siete v Trnave (Rektorát, PdF, FZaSP a PF) 
majú metropolitnou optickou sieťou prepojené 
vlastné lokálne siete LAN, ktoré sú súčasťou 
domény truni.sk. Teologická fakulta v Bratislave 
má vlastnú doménu tftu.sk a taktiež má vlastné 
optické pripojenie na SANET. V roku 2009 
v súlade s úlohou G2 – prepojenie rektorátu 
a centra Adalbertinum bola univerzitná dátová 
sieť rozšírená o nový uzol dátovej a hlasovej 
komunikácie. 

Serverová infraštruktúra hlavného komunikač-
ného uzla je vybudovaná na platforme Sun Mic-
rosystems, aktívne sieťové prvky uzlovej komuni-
kácie sú switche úrovne layer 3 HP ProCurve 
s portami 1Gb/s. V súlade s úlohou G1 z APU - 
Konsolidácia univerzitnej dátovej siete na tech-
nológii 1Gb/s je v rámci projektu z fondov EÚ 
Podpora infraštruktúry Trnavskej univerzity 
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v Trnave za účelom zlepšenia podmienok vzde-
lávacieho procesu (ďalej len „projekt z fondov 
EÚ“) plánovaná výmena všetkých zastaralých 
aktívnych sieťových prepínačov za vysokoprie-
pustné a menežovateľné prvky, čím sa rádovo 
zvýši priepustnosť LAN fakúlt na centrálne ser-
very univerzity. Dátová komunikácia v centrálnom 
uzle prebieha výlučne na menežovaných aktív-
nych sieťových prepínačoch, na ktorých sa vyko-
náva monitorovanie dátovej siete univerzity. Pre-
pojenie serverov je zabezpečené optickými pre-
pínačmi s prenosovou kapacitou 4 GB/s. 

V súlade s úlohou G5 – nový e-mailový server 
TU bola realizovaná migrácia e-mailových kont 
pedagógov a zamestnancov na modernejší 
a výkonnejší server, pričom prišlo aj 
k podstatným zlepšeniam parametrov elektronic-
kej pošty – povolená veľkosť príloh do 15 MB 
a kapacita schránky na serveri 200 MB. 

PRÍSTUPOVÉ BODY DO INTERNETU PRE 
ŠTUDENTOV 

V roku 2009 boli v súlade s úlohami F3 - Zlepše-
nie prístupu študentov k internetu a G4 - Úplné 
pokrytie všetkých budov TU signálom wifi pláno-
vané zlepšenia prístupu študentov do Internetu 
zvýšením počtu terminálov SunRay a doplnením 
bezdrôtového pripojenia wifi siete univerzity. 
Uvedené aktivity sú súčasťou schváleného pro-
jektu z fondov EÚ, ktorého realizácia sa z dôvodu 
posunu časového harmonogramu začne realizo-
vať v roku 2010. 

7.3 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA V UNIVERZIT-
NEJ SIETI 

V súčasnosti prevádzkované informačné systémy 
univerzity spĺňajú požadované bezpečnostné 
štandardy, pričom ich architektúra je: 

• klient – server (KIS, CardPay, Prístupový sys-
tém, SAIO),  

• viacvrstvová webová architektúra (MAIS, EKP, 
katalóg DAWINCI)  

• VPN pripojenie klienta (SOFIA, Štátna poklad-
nica, SunRay na TF) 

 

Centrálne informačné systémy využívajú databá-
zové prostredia Oracle 10g (MAIS, EKP), MS 
SQL 2005 (CardPay, KIS, SAIO, Prístupový 
systém) a majú zabezpečenú vysokú úroveň 
ochrany a monitorovania neoprávnených prístu-
pov k dátam univerzity. Používatelia pristupujúci 
k informačným systémom univerzity cez interne-
tové rozhranie používajú šifrovaný protokol SSH 
a ich autentifikácia je dvojúrovňová (na aplikačnej 
a dátovej vrstve). 

V roku 2009 bola obnovená hromadná licencia 
antivírusovej ochrany pracovných staníc použí-
vateľov systémom NOD Smart Security Enter-
prise Edition. Na poštovom serveri bol v pre-
vádzke štandardný Black List na ochranu e-mai-
lových schránok používateľov pred SPAM-om. 

7.4 ROZVOJ A FINANCOVANIE INFORMA Č-
NÝCH TECHNOLÓGIÍ  

Rozvoj informačných technológií na Trnavskej 
univerzite sa uskutočňuje v súlade s aktualizova-
ným dlhodobým zámerom univerzity v oblasti IKT 
na roky 2009 až 2014, ktorý je konkretizovaný 
v APU na konkrétny rok. Financovanie všetkých 
aktivít súvisiacich s prevádzkou a rozvojom IKT 
sa uskutočňuje prostredníctvom celouniverzit-
ného fondu informačnej štruktúry a služieb (Fond 
IŠaS). 

Prehľad najvýznamnejších investícií podľa zdro-
jov financovania v roku 2009 je uvedený 
v tabuľke č.19. 

     Tabuľka č. 19 

Názov investície Čiastka (€) Zdroj financovania 

Implementácia podsystému Sklady a normovanie 6 714 Fond IŠ a služieb 

Oracle - update licencií a support 10 007 Fond IŠ a služieb 

Prenájom optickej chráničky (prepoj RE-Adalbertinum) 2 000 Fond IŠ a služieb 

Údržba a servis serverov 1 846 Fond IŠ a služieb 

Čipové karty MIFARE na preukazy TU 43 912 Fond SAIO (čip. karty) 

MAIS, podsystémy Ubytovanie a Financie 56 398 Projekt IT 2007, 3k 

Antivírusový systém NOD Smart Security - 450 licencií 6 545 Fond IŠ a služieb 
 

Rozvojové aktivity Trnavskej univerzity v oblasti 
informačných a komunikačných technológií 
a informačných systémov si vyžiadali v roku 2009 
menší objem investícií ako v predchádzajúcich 

rokoch. Finančné prostriedky pridelené z  Minis-
terstva školstva SR na vybrané projekty boli 
v porovnaní s minulými rokmi oveľa nižšie.  
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Rok 2009 bol významný najmä prípravou na 
implementáciu projektu z fondov EÚ, ktorá spočí-
vala v realizácii verejného obstarávania na výber 
dodávateľa tovarov, prác a služieb v oblasti IKT. 
V roku 2009 Trnavská univerzita využila na roz-
voj IKT finančné prostriedky z dobiehajúcich roz-
vojových projektov vo výške 16 045 € a z fondu 
informačnej štruktúry a služieb (Fond IŠaS) 
85731 €, čo je úroveň porovnateľná s predchá-
dzajúcim rokom. Fond IŠaS je tvorený v súlade 
s organizačným poriadkom univerzity z dotácie 
TU na zabezpečovanie rozvoja IKT a IS. CIS na 

zabezpečenie procesov a služieb, ktoré súvisia 
s preukazmi študentov, pedagógov a zamestnan-
cov, používa fond SAIO, ktorý je tvorený výlučne 
nedotačnými zdrojmi. 

Nízka úroveň investícií v oblasti IKT v uplynulých 
2 rokoch, ako vidieť z grafu č.1, je spôsobená 
orientáciou rozvoja v tejto oblasti na financovanie 
z fondov EÚ, ktoré majú dlhú prípravnú 
a schvaľovaciu fázu. 
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8 EDIČNÁ A VYDAVATE ĽSKÁ ČIN-
NOSŤ 

Edičná činnosť na univerzite v roku 2009 bola 
zabezpečovaná jednak prostredníctvom univer-
zitného vydavateľstva Typi Universitatis Tyrna-
viensis, a jednak samotnými  fakultami. Vzhľa-
dom na špecifické zameranie a spoločenský 
význam niektorých publikácií a na základe uzav-
retých dlhodobých dohôd spolupracujú jednotlivé 
fakulty aj s inými domácimi, ako aj zahraničnými 
vydavateľstvami.  
V rámci publikačnej činnosti univerzity bolo 
v roku 2009 vyžiadaných od Národnej agentúry 
celkom 71 ISBN. Z tohto počtu bolo v sledova-
nom roku vydaných 66 publikácií, z ktorých 32 
tvorili elektronické dokumenty.  (Pedagogická 
fakulta – 21 (14 elektronických dokumentov), 
Filozofická fakulta – 22 (10 elektronických doku-
mentov), Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 
-8 (4 elektronické dokumenty), Právnická fakulta - 
13, Slovenský historický ústav TU -1, Ústav dejín 
TU - 1).   

TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS 

Univerzitné vydavateľstvo Typi Universitatis Tyr-
naviensis (ďalej len „vydavateľstvo“) je jedným zo 
samostatných pracovísk univerzity a jeho posla-
ním je zabezpečovanie publikačných aktivít uni-
verzity. Svoju činnosť vykonáva od roku 2001 na 
základe dohody o spoločnom pracovisku medzi 
Trnavskou univerzitou a Slovenskou akadémiou 
vied, v spolupráci s vydavateľstvom VEDA. 
Pri jednotlivých tituloch prijatých do vydavateľ-
stva je zabezpečená jazyková úprava a korektúra 
textov publikácií, ako aj základná organizačná, 
vydavateľská a administratívna agenda. 
Technické, grafické a polygrafické spracovanie, 
vrátane ekonomickej činnosti a účtovníctva, súvi-
siace s vydavateľskou činnosťou, zabezpečuje 
na základe Dohody o zriadení spoločného praco-
viska Trnavskej univerzity v Trnave  a Slovenskej 
akadémie vied, vydavateľstvo VEDA.  
Predaj vydavateľskej produkcie sa realizuje 
v rámci Slovenskej republiky prostredníctvom dis-
tribučnej siete a vlastnej predajne vydavateľstva 
VEDA, ako aj v kníhkupectve v budove Trnavskej 
univerzity v Trnave na Hornopotočnej ulici 23. 
V univerzitnom vydavateľstve TYPI NIVERSITA-
TIS TYRNAVIENSIS boli v roku 2009 vydané na-
sledujúce tituly: 
  
 Pracovný pomer a poistný systém 
 Autor: Helena Barancová a kol. 
 (náklad 1000 ks, vysokoškolské učebné texty) 

Acta Psychologica Tyrnaviensis 11 – 12 
Autori: kolektív, ed. Ján Grác 
(náklad 250 ks, zborník FF, katedry psychológie) 

Ochrana života IX 
Autori: kolektív, ed. Bohuslav Chmelík 
(náklad 100 ks, zborník z konferencie FSPZ) 

Umenie Slovenska v historických a kultúr-
nych súvislostiach (stredovek) 
Autori: kolektív, ed. I. Gerát 
(náklad 100 ks, učebné texty) 

Vygotského škola v pedagogike 
Autor: Zuzana Petrová 
(náklad 500 ks, vysokoškolská učebnica)  

Manuál pre mentorky v ošetrovate ľstve 
Autori: kolektív, ed. A. Botíková 
(náklad 300 ks, vysokoškolská učebnica) 

Garancia procesných práv v trestnom konaní 
Autori: kolektív, ed. Šimovček 
(náklad 100 ks, zborník z konferencie PF) 

Kapitoly eduka čnej psychológie 
Autor: Ján Grác 
(náklad 500 ks, monografia) 

Netomistické metafyziky – Kres ťanská filozo-
fia 20. storo čia III 
Autor: Ján Letz 
(náklad 350 ks, monografia) 

Rektori Trnavskej univerzity 
Autor. Alžbeta Hološová 
(náklad 500 ks, pamätnica) 

Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica V 
Editor: Peter Blaho 
(náklad 300 ks, zborník) 

Harmonizácia pracovného práva 
Editor: Ivan Šimovček 
(náklad 100 ks, zborník) 

Interpretácia umeleckého textu 
Autor: René Bílik 
(náklad 400 ks, monografia) 

Nihilistický kontext kultivácie mladého člo-
veka 
Autor: Andrej Rajský 
(náklad 300 ks, monografia) 

Monumenta Vaticana Slovacaie, Tomus II. 
Autor: Vladimír Rábik 
(náklad 500 ks, monografia) 
 
V dňoch 7. – 10. novembra 2009 vydavateľstvo 
prezentovalo svoju knižnú produkciu už po štvrtý 
raz na tradičnom medzinárodnom knižnom veľ-
trhu Bibliotéka v bratislavskej Inchebe. 
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9 INFORMAČNÉ ZDROJE 

9.1 UNIVERZITNÁ KNIŽNICA 

Činnosť Univerzitnej knižnice Trnavskej univer-
zity (ďalej len „univerzitná knižnica“) bola v roku 
2009 poznačená zásadnými stavebnými 
a rekonštrukčnými zásahmi. 
Univerzitná knižnica získala jednu miestnosť pre 
používateľov na 2. poschodí a rozľahlý skladový 
priestor v prízemí. Knižničný fond bol rozdelený 
na základe koncepcie delimitácie do získaných 
priestorov, čím bola splnená úloha akčného 
plánu univerzity B5. Zároveň sa v letných 
a jesenných mesiacoch realizovala aj rekonštruk-
cia obvodového plášťa v časti budovy trnavskej 
univerzity, v ktorej sídli úsek absenčných výpoži-
čiek, takže tento bol počas rekonštrukcie pre 
používateľov zatvorený. 

9.1.1 Knižni čný fond a služby používate ľom 

Stav knižničného fondu k 31.12.2009 je 68 703 
knižničných jednotiek (ďalej len „k. j.“). 
Nižšia dotácia na nákup knižničného fondu sa 
prejavila aj v nižšom ročnom prírastku, ktorý činí 
3 736 k. j., čo je o 680 k. j. menej ako v roku 
2008. Z ročného prírastku je získaných  
1 126 k. j. kúpou, 2 432 k. j. získaných darom 
vrátane záverečných prác a výrazne sa zvýšil 
počet  k. j. získaných výmenou - 205, čo je o 149 
k. j. viac ako v roku 2008. 
Univerzitná knižnica získala objemný dar osobnej 
knižnice prof. Stanislava Kirschbauma z Kanady, 
ktorý bude spracovaný v nasledujúcom roku . 
Znížil sa aj počet titulov periodík. Používateľom 
v študovni je k dispozícií 241 titulov periodík, čo 
je o 15 titulov menej ako v roku 2008, z toho 96 
titulov zahraničných.  
Dokončila sa delimitácia záverečných prác, ktorá 
bola dislokovaná do skladového priestoru. 
V zmysle akčného plánu univerzity G11 bolo 
dokončené signovanie knižničného fondu mag-
netickými páskami, takže úsek absenčných vý-
požičiek už pracuje v systéme elektromagnetickej 
ochrany. 
 
Výpoži čky, návštevnos ť 
 
Čiastočné uzatvorenie univerzitnej knižnice sa 
prejavilo najmä na štatistike výpožičiek 
a návštevnosti. Celková databáza aktívnych pou-
žívateľov je k 31.12.2009 3 643, čo je o 120 či-
tateľov menej ako v roku 2008. Z toho je 2 522 
študentov vysokej školy. V roku 2009 sa prihlá-
silo 1 153 a odhlásilo 681 používateľov. 
V roku 2009 sa zrealizovalo 59 287 výpožičiek, 
čo je o 7 528 výpožičiek menej ako v roku 2008. 
Z toho bolo zrealizovaných 5 242 výpožičiek 
prezenčne a  bolo požičaných 9 038 periodík. 
Najviac sa  uzatvorenie univerzitnej knižnice 

prejavilo na návštevnosti. Oproti roku 2008 sa 
znížila celková návštevnosť univerzitnej knižnice  
- 53 661 používateľov čo je o 33 441 menej ako 
v roku 2008. 
 
Medziknižni čná výpoži čná služba  
 
Celková bilancia medziknižničnej výpožičnej 
služby je oproti roku 2008 nižšia aj v prípade 
výpožičiek iným knižniciam i v prípade výpožičiek 
z iných knižníc. Z knižničného fondu univerzitnej 
knižnice bolo iným knižniciam poskytnutých 96 
výpožičiek, čo je o 21 výpožičiek menej ako 
v predchádzajúcom roku a z iných knižníc sa 
používateľom sprostredkovalo 230 výpožičiek, čo 
je o 57 výpožičiek menej ako v roku 2008. 
 

9.1.2 Bibliografická registrácia publika čnej čin-
nosti 

V roku 2009 bolo do databázy evidencie publi-
kačnej činnosti zaevidovaných 2 599 nových 
záznamov, 4 103 aktualizácii a 300 ohlasov. Na 
požiadanie autorov bolo z citačných databáz 
Web of Science a Scopus vypracovaných 6 re-
šerší. Taktiež sa robili výstupy z databázy najmä 
na potreby habilitačného a inauguračného kona-
nia a na potreby fakúlt. 
Evidencii publikačnej činnosti sa venuje mimo-
riadna pozornosť, pretože tieto údaje sú jednými 
z kritérií rozdeľovania dotácie z MŠ SR. Zároveň 
slúžia aj na prezentáciu univerzity vzhľadom na 
ich verejný prístup cez internet. 
Na základe podmienok MŠ SR boli za hodnotiace 
obdobie považované záznamy vložené do data-
bázy EPCA od 1. 11. 2008 do 31. 10. 2009. Tieto 
záznamy boli odoslané do Centrálneho registra 
evidencie publikačnej činnosti (CREPČ), kde bolo 
po formálnej i obsahovej kontrole akceptovaných 
1231 záznamov publikačnej činnosti a 46 zá-
znamov umeleckej činnosti. 
Zamestnankyňa úseku evidencie publikačnej 
činnosti je členkou pracovnej skupiny združenia 
špecialistov na podporu vedy Pro Scientia na 
vytvorenie novej metodiky spracovania EPCA. 
Univerzitná knižnica zároveň aktívne participo-
vala na novelizácii smernice k evidencii publikač-
nej a umeleckej činnosti. Vzhľadom na dôležitosť 
tohto úseku v zmysle termínovaného odosielania 
údajov a náročnosť v zmysle veľkého počtu spra-
cúvaných údajov bol tento úsek personálne po-
silnený novou zamestnankyňou. 

9.1.3 Informa čná podpora 

V súlade s poslaním univerzitnej knižnice posky-
tovať informačnú podporu používateľom knižnice 
ako aj všetkým zamestnancom trnavskej univer-
zity poskytovaním primárnych aj sekundárnych 
informácií, poskytuje univerzitná knižnica biblio-
grafické i faktografické informácie. V priebehu 
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roka 2009 poskytla 96 registrovaných bibliogra-
fických a faktografických informácií, bolo 
vypracovaných 20 rešerší, vrátane rešerší 
z citačných databáz. 
Na svojej webovej stránke  univerzitná knižnica 
vytvára informačný portál, ktorý umožňuje vstup 
do súborného online katalógu, ktorý univerzitná 
knižnica buduje spoločne s knižnicou právnickej 
fakulty a knižnicou katedry archeológie filozofic-
kej fakulty a zároveň aj do externých katalógov 
iných dôležitých knižníc. Súborný katalóg obsa-
huje cca 72 700 záznamov a je súčasťou kniž-
nično-informačného systému DaWinci. V roku 
2009 je k dispozícií aj nová beta verzia online 
katalógu, ktorá je stále v testovacom režime 
a spracúvajú sa pripomienky úsekov univerzitnej 
knižnice. 
Na webovej stránke  univerzitnej knižnice za-
mestnanci aktuálne informujú svojich používate-
ľov o pripravovaných podujatiach i zmenách 
v režime univerzitnej knižnice. 
Trnavská univerzita v Trnave  participuje pro-
stredníctvom univerzitnej knižnice na Národnom 
informačnom systéme podpory výskumu a vývoja 
na Slovensku, na základe ktorého má od roku 
2009 prístup k nasledujúcim informačným zdro-
jom: ProQuest Central, Web of Knowledge (Cur-
rent Contens Connect, Essential Science Indica-
tors, Web of Science, Conference Proceedings), 
Scopus, Willey Interscience, SpringerLink, Kno-
vel Library, Art Museum Image Gallery, Gale 
Virtual Reference Library: Art. Tento projekt je 
koordinovaný Centrom vedecko-technických 
informácií a financovaný z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja. 
Na základe predplatného pre univerzitnú knižnicu 
boli k dispozícií tieto databázy s garantovaným 
ročným prístupom: Ebrary Academic Complete, 
JSTOR. 
Okrem spomínaných databáz sú na webovej 
stránke univerzitnej knižnice, v sekcii Elektro-
nické informačné zdroje prístupné ďalšie užitočné 
databázy a služby a skúšobné prístupy na určité 
obdobie do platených databáz. Všetky elektro-
nické informačné zdroje si používatelia môžu 
prezrieť v rámci univerzitnej informačnej siete na 
základe IP adries aj v študovni, kde je k dispozícií 
14 počítačových staníc s pripojením na internet. 
V súvislosti s kontinuálnym procesom informač-
ného vzdelávania pokračovala univerzitná kniž-
nica v organizovaní odborných seminárov, zame-
raných na prácu a lepšie využívanie elektronic-
kých informačných zdrojov v spolupráci 
s odbornými lektormi a s hodinami informačnej 
prípravy pre nových používateľov – študentov 
prvého ročníka, ale aj pre poslucháčov stredných 
škôl. Univerzitná knižnica sa v rámci týždňa slo-
venských knižníc zapojila do dotazníkového prie-
skumu Informačná gramotnosť používateľov 
akademických knižníc IGPAK 2. 

Aj v tomto roku univerzitná knižnica podľa po-
treby metodicky usmerňovala knižnično-infor-
mačné pracoviská, integrované do univerzitného 
knižnično-informačného systému. 
Sú to: 
Knižnica Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, 
Fakultná knižnica Teologickej fakulty Trnavskej 
univerzity, Knižnica Katedry klasickej filológie 
Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, Knižnica 
Katedry klasickej archeológie Filozofickej fakulty 
Trnavskej univerzity, 
Knižnica Centra spirituality Východ  - Západ Mi-
chala Lacka v Košiciach. 
V rámci spolupráce slovenských slovenských 
vysokých škôl sa zamestnankyne univerzitnej 
knižnice podieľali na projekte centrálneho regis-
tra záverečných prác. V súvislosti s týmto pro-
jektom zamestnankyne univerzitnej knižnice pri-
pravili metodickú Smernicu o bibliografickej re-
gistrácií, kontrole originality, sprístupňovaní, 
uchovávaní a základných náležitostiach závereč-
ných a kvalifikačných prác, ktorá bola schválená 
a podpísaná rektorom univerzity 4.12.2009.  

9.1.4 Úsek informa čnej podpory projektov 

Tento úsek tvorí informačnú základňu, týkajúcu 
sa možnosti získavania mimodotačných pro-
striedkov. Priebežne informuje o výzvach, termí-
noch, stretnutiach, školeniach, workshopoch, 
mobilitných programoch a súťažiach. V roku 
2009 bolo poskytnutých 42 faktografických infor-
mácií, týkajúcich sa informačnej podpory projek-
tov v písomnej alebo ústnej podobe.  

Projekty univerzitnej knižnice  
                             
1. Budovanie knižničného fondu UK                       

Zdroj:  MK SR         Financie           2 000.- € 
2. Informácie bližšie k používateľovi                          

Zdroj:   Mesto Trnava                         100.- € 
 

9.1.5 Finan čné náklady na činnos ť univerzitnej 
knižnice 

Nákup knižničného fondu                  27 152.- € 
Členstvo v organizáciách                         83.- € 
Technická podpora                              2 519.- € 
Rekonštrukcia knižnice                        9 109.- € 
Spolu                                                 38 863.- €  
Z toho mimodotačné prostriedky          2 100.- € 
Príjmy univerzitnej knižnice               5 855.- € 
 

9.1.6 Podujatia, pracovné stretnutia 

V snahe prispieť k šíreniu kultúrnych hodnôt a k 
propagácii knižnično-informačnej činnosti, pripra-
vila univerzitná knižnica v spolupráci s rôznymi 
spolupracujúcimi subjektmi tieto podujatia: 
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23. marec – 30. apríl  – dotazníkový prieskum 
Informačná gramotnosť používateľov akademic-
kých knižníc IGPAK 2, v spolupráci so Sloven-
skou asociáciou knižnic 

2. apríl  – prednáška prof. Ing. Lubomíra Mlčo-
cha, CSc. Morálne aspekty súčasnej globálnej 
krízy 

 

 

2.–3. apríl – výstava kníh vydavateľstva Portál, 

23. jún  – exkurzia do Mestskej knižnice v Skalici 
v spolupráci s trnavskou pobočkou Spolku slo-
venských knihovníkov, 

5. – 23. október  – výstava Vážky na Slovensku v 
spolupráci so spoločnosťou Aqua vita, 

16. október  – prednáška a film Vážky na Slo-
vensku v spolupráci so spoločnosťou Aqua vita, 
 

 

 

15. október  – informačný seminár Efektívna 
rešers v databázach EBSCO v spolupráci so 
spoločnosťou Ebsco host, 

11. – 12. november  – výstava kníh  v spolupráci 
so spoločnosťou Slovart G.T.G. 
 
Univerzitná knižnica je členom Slovenskej aso-
ciácie knižníc, aktívne pracuje vo výbore trnav-
skej pobočky Spolku slovenských knihovníkov, 
v knižničnej rade Knižnice Nadácie otvorenej 
spoločnosti, v pracovnej skupine združenia špe-
cialistov na podporu vedy Pro Scientia a v pra-
covnej skupine pre vecné spracovanie pri Slo-
venskej národnej knižnici v Martine. 
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10 HOSPODÁRENIE 

V súlade so stratégiou rozvoja univerzity v rámci 
funkčnej oblasti „Správa a hospodárenie univer-
zity“ v roku 2009 boli aktivity sústredené najmä 
na  manažérske riadenie univerzity, zavedenie 
systému riadenia kvality, proaktívnu tvorbu roz-
počtu, zvýšenie podielu mimodotačných zdrojov 
tvorby rozpočtu, vytvorenie  podmienok pre kvali-
fikované vypracovanie a administráciu projektov 
a definovanie pravidiel hospodárenia univerzity 
na základe skúseností z aplikovania nástrojov na 
dosiahnutie strategických cieľov za posledné dva 
roky.  Uvedené aktivity predstavujúce stanovené 
ciele vo všetkých oblastiach činnosti univerzity  
boli transformované do Akčného plánu úloh uni-
verzity na rok 2009, ako vecného plánu 
a následne v rámci rozpočtového procesu boli 
transformované do finančného plánu univerzity – 
rozpočtu univerzity na rok 2009. 
Pri zostavovaní rozpočtu univerzita ďalej precizo-
vala postup pri vypracovaní vstupných údajov pre 
kvalifikovanú tvorbu rozpočtu univerzity prostred-
níctvom plánovania (mzdový plán, personálny 
plán, plán cash flow, obligatórne a fakultatívne 
finančné fondy). Vzhľadom na prebiehajúcu fi-
nančnú krízu bola koordinovaná tvorba rozpočtu 
mzdových prostriedkov súčastí univerzity uplat-
nením 10 % viazania mzdových prostriedkov. 
Vychádzajúc zo skúseností z predchádzajúceho 
roka s cieľom získania reálnych vstupov 
a dosiahnutia transparentného postupu vedenie 
univerzity opäť použilo individuálny prístup prero-
kovania návrhov čiastkových rozpočtov 
s vedúcimi manažérmi príslušných súčastí uni-
verzity a podpory schvaľovacieho procesu účas-
ťou na zasadnutiach akademických senátov fa-
kúlt. Stretnutia vedenia univerzity s vedúcimi 
katedier umožnili aktívne zapojenie dôležitého 
článku v hierarchii manažmentu univerzity do 
rozpočtového procesu. Využívanie  uvedeného 
postupu aj v nasledujúcom období podporí trans-
parentnosť a priame zapojenie sa do finančných 
procesov a snahu univerzity o dosiahnutie analo-
gického postupu tvorby rozpočtu aj na úrovni 
fakúlt.  
V roku 2009 boli schválené Pravidlá hospodáre-
nia univerzity, ktoré ustanovujú postupy univer-

zity v oblasti tvorby a použitia zdrojov financova-
nia, prideľovania zdrojov súčastiam univerzity, 
rozpočtu ako finančného plánu univerzity, tvorby 
a použitia finančných fondov univerzity, hospodá-
renia univerzity, organizácie vzdelávacích, vý-
skumných, umeleckých a ďalších činností usku-
točňovaných za úhradu a v oblasti podnikateľskej 
činnosti univerzity. V uvedenom vnútornom pred-
pise sú plne rešpektované ustanovenia v roku 
2008 schválených Pravidiel prideľovania zdrojov 
súčastiam univerzity, ktoré zohľadňujú metodiku 
rozpisu dotácií verejným vysokým školám 
a kritériá hodnotenia súčastí a ich manažérov. 
Uplatňovaním uvedeného postupu univerzita 
docielila včasnú a kvalifikovanú prípravu zosta-
venia rozpočtu pre nasledujúce obdobie a usta-
novila pravidlá, ktoré podmieňujú nutnosť sledo-
vania vstupov do rozpočtu a faktorov, ktoré 
ovplyvňujú tvorbu jednotlivých zdrojov univerzity 
manažérmi súčastí univerzity. 
V roku 2009 sa začala uplatňovať v predchá-
dzajúcom roku  schválená Stratégia rozvoja ľud-
ských zdrojov. Jej aplikáciou sa predpokladá 
zlepšenie kvalifikačnej a vekovej štruktúry tvori-
vých zamestnancov univerzity. Stratégia definuje 
personálnu politiku univerzity najmä vo vzťahu ku 
garantom a mladým učiteľom cez plány kariér-
neho rastu. S cieľom stabilizácie garantov študij-
ných programov sa prostredníctvom metodiky 
tvorby rozpočtu univerzity zohľadnilo ich financo-
vanie prostredníctvom mzdového normatívu.  
V sledovanom roku sa začali zabezpečovať kurzy 
pre zamestnancov univerzity v rámci ďalšieho 
vzdelávania, ktoré sú orientované na príslušnú 
kategóriu zamestnancov  a odborné zameranie 
jednotlivých kurzov je v súlade so záujmami ve-
denia univerzity definovanými v Akčnom pláne 
úloh univerzity. 
 
Z rozborov hospodárenia univerzity za predchá-
dzajúce roky vyplýva, že univerzita patrí medzi 
stabilné univerzity  s trvale dosahovaným klad-
ným výsledkom hospodárenia. Výsledky hospo-
dárenia za rok 2009 potvrdzujú správne oriento-
vanú stratégiu rozvoja univerzity. 
  
Výsledky hospodárenia za obdobie 2005 – 2009 
sú uvedené v grafe č. 16. 
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Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po-
skytlo v roku 2009 v súlade s § 89 ods. 3. zákona 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 
neskorších predpisov dotáciu na základe „Zmluvy 
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu pro-
stredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva Slo-
venskej republiky na rok 2009“ na uskutočňova-
nie akreditovaných študijných programov z fi-
nančných prostriedkov podprogramu 07711, na 
výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť 
z finančných prostriedkov podprogramu 07712, 
na rozvoj vysokej školy z finančných prostriedkov 
podprogramov 07713 a na sociálnu podporu 

študentov z finančných prostriedkov podprogra-
mov 07715. 
 
Celkový objem dotácií Trnavskej univerzity 
v Trnave na rok 2009 predstavuje 11 666 926,57 
€. Dotácie na bežné výdavky predstavujú 10 
826041,57 € a dotácie na kapitálové výdavky 
predstavujú 840 885 €. 
 
Objem a štruktúra jednotlivých dotácií, ako aj ich 
vzťah k programovej štruktúre je uvedený nasle-
dujúcej tabuľke.
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Dotácia/programová štruktúra Dotácia na 
bežné výdavky  

Dotácia na  
kapitálové výdavky  

Dotácia na uskuto čňovanie akreditovaných študijných 
programov 
Z toho: 

8 907 749,20 778 620 

− Podprogram 077 11 – Poskytovanie vysokoškolského 
vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl 

8 907 749,20 778 620 

Dotácia na výskumnú, vývojovú alebo  umeleckú  činnos ť 
Z toho: 

905 885,37 62 265 

− Prvok 077 12 01 – Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre 
výskum a vývoj 

597 953  

− Prvok 077 12 02 – Úlohy základného výskumu na vysokých 
školách iniciované riešiteľmi (grantová agentúra VEGA) 

137 520 39 539 

− Prvok 077 12 05 – Úlohy výskumu a vývoja na vysokých 
školách pre rozvoj školstva (grantová agentúra KEGA) 

103 829 22 726 

− Podprogram 06K 11 – Úlohy výskumu a vývoja 
podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja 

66 583,37  

Dotácia na sociálnu podporu študentov 
Z toho:  

1 012 407  

− Prvok 077 15 01 – Sociálne štipendiá 684 898  

− Prvok 077 15 02 – Motivačné štipendiá 231 150  

− Prvok 077 15 03 – Podpora stravovania, ubytovania 
športových a kultúrnych aktivít študentov a podpora 
pastoračných centier 

96 359  

 
 
Za rok 2009 dosiahla univerzita kladný hospo-
dársky výsledok  vo výške 970 870 €, z toho zisk 
z hlavnej činnosti predstavoval sumu 942 958 € 
a z podnikateľskej činnosti sumu 28 212 €. 
Základným a najväčším zdrojom príjmov za rok 
2009 boli dotácie zo štátneho rozpočtu,  príjmy 
zo školného a ostatných poplatkov za štúdium. 
V rámci svojich možností uskutočňuje univerzita 
aj podnikateľskú činnosť. V roku 2009 sa dosia-
hol  kladný hospodársky výsledok z podnikateľ-
skej činnosti, ale znížila sa jej efektívnosť. Zisk 
z podnikateľskej činnosti bol o 6 243 € nižší 
oproti roku 2008, čo predstavuje pokles o 19,4 %. 

Výnosy oproti roku 2008 vzrástli o 24 859 €, čo 
predstavuje zvýšenie o 18,1 %.    

Hlavným zdrojom príjmov z podnikateľskej  čin-
nosti bolo organizovanie rôznych kurzov mimo 
hlavného vyučovacieho procesu a tiež príjem za 
ďalšie vzdelávanie, príjem za nájomné nebyto-
vých priestorov, služby študentskej jedálne, ar-
cheologický výskum a pod. 

Výnosy TU za rok 2009, vrátane študentskej 
jedálne z hlavnej činnosti predstavujú 84,25 % 
z dotácie a 15,75 % z iných zdrojov. Výnosy TU 
za rok 2009 bez študentskej jedálne predstavujú 
85,91 % z dotácie a 14,19 % z iných zdrojov 

 



  

 
 
 
 

Činnos ť 

Náklady Hlavná 
nezdaňovaná 

Podnikateľská 
zdaňovaná Spolu 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Spotreba materiálu a predaný tovar 680 463 50 849 731 312 530 542 
Spotreba energie 234 838 3 893 238 731 251 877 
Opravy a udržiavanie 53 649 1 373 55 022 49 281 
Cestovné 102 198 4 488 106 686 109 482 
Náklady na reprezentáciu 9 914 487 10 401 11 375 
Ostatné služby 622 475 12 613 635 088 660 084 
Mzdové náklady 6 085 781 40 821 6 126 602 5 754 797 
Sociálne poistenie a ost. sociálne náklady 2 086 102 9 857 2 095 959 2 013 018 
Priame dane a poplatky, pokuty a penále 11 631 23 11 654 8 777 
Odpis nevymožiteľnej pohľadávky 0 0 0 0 
Kurzové straty 1 496 0 1 496 3 142 
Iné ostatné náklady 1 342 218 87 1 342 305 1 232 980 
Odpisy dlhodobého nehmotného 
a hmotného majetku 

783 644 2 171 785 815 565 511 

Tvorba zákonných opravných položiek 0 86 86 0 
Tvorba fondov 966 578  966 578 1 104 353 
Účtovná trieda 5 12 980 987 126 748 13 107 735 12 295 219 
 
 
     

Činnos ť 

Výnosy Hlavná 
nezdaňovaná 

Podnikateľská 
zdaňovaná Spolu 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Tržby za vlastné výrobky a tovar 16 178 42 608 58 786 59 127 

Tržby z predaja služieb 299 109 100 214 399 323 335 016 

Aktivácia vnútroorganizačných služieb 0 0 0 91 

Úroky 13 148 161 271 

Iné ostatné výnosy 1 811 244 6 011 1 817 255 1 637 772 

Tržby z predaja dlhodobého  majetku 0 0 0 5 344 

Výnosy z prenájmu majetku 0 12 714 12 714 5 480 

Prijaté príspevky od iných organizácií 0 0 0 332 

Výnosy z použitia fondov 52 218 0 52 218 163 300 

Dotácie na prevádzku 11 744 885 0 11 744 885 10 749 955 

Účtovná trieda 6  13 923 647 161 695 14 085 342 12 956 688 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 942 660 34 947 977 607 661 469 

Daň z príjmov 2 6 735 6 737 11 004 

Výsledok hospodárenia po zdanení 942 658 28 212 970 870 650 465 
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 FILOZOFICKÁ FAKULTA TRNAVSKEJ UNIVERZITY 
 

Zoznam akreditovaných študijných odborov a študijný ch programov  
pre I. II. a III. stupe ň štúdia k 31. 12. 2009 

 
Číslo 
ŠO Názov študijného odboru Názov študijného programu Dĺžka 

štúdia 
doktorandské štúdium – vedné odbory (z 10. 11. 1998) 

6901 9 systematická filozofia   
7701 9 psychológia   
7102 9 slovenské dejiny   

 
teória a dejiny vytvarných umení  
(zo 17. 05. 2001) 

  

KOMPLEXNÁ AKREDITÁCIA   (z 27. 08. 2009)  

 bakalárske štúdium  

2.1.5. etika                                                         etika (DŠ, EŠ)               3  r. 
2.1.1. filozofia                                                    filozofia (DŠ, EŠ)          3  r. 
3.1.9. psychológia                                             psychológia (DŠ, EŠ)    3  r. 
2.1.26. klasická archeológia                              klasická archeológia  (DŠ)       3  r. 
3.1.1. sociológia (pozastavené) sociológia   (DŠ) (pozastavené) 3  r. 
2.1.7. história                                                    história (DŠ) 3  r. 
2.1.17. dejiny a teória umenia                           dejiny a teória umenia  (DŠ) 3  r. 
2.1.31. klasické jazyky                                       klasické jazyky (DŠ) 3  r. 
3.1.6. politológia                                               politológia (DŠ) 3  r. 

magisterské štúdium 
2.1.1. filozofia                                                   filozofia (DŠ, EŠ)          2  r. 
3.1.9. psychológia                                             psychológia (DŠ, EŠ)    2  r. 
2.1.26. klasická archeológia                               klasická archeológia  (DŠ 31.8.2010)       2  r. 

2.1.31. klasické jazyky 
klasické jazyky - latinská medievalistika a 
novolatinistika  (DŠ do 31.8.2011) 

 

3.1.1. sociológia (pozastavené) sociológia   (DŠ) (pozastavené) 2  r. 
2.1.7. história                                                    história (DŠ do 31.8.2011) 2  r. 
2.1.17. dejiny a teória umenia                           dejiny a teória umenia  (DŠ do 31.8.2011) 2  r. 
3.1.6. politológia (pozastavené) politológia (DŠ) (pozastavené) 2  r. 
2.1.5. etika                                                         etika (DŠ) 2  r. 

doktorandské štúdium 
2.1.2. systematická filozofia                                                   systematická filozofia (DŠ, EŠ)  3  r./5 r. 

2.1.9. slovenské dejiny 
slovenské dejiny (DŠ, EŠ) 
 (DŠ aj EŠ do 31.8.2010) 

3  r./5 r. 

3. 1.13. 
sociálna psychológia  
a psychológia práce               

 sociálna psychológia (DŠ, EŠ) 
3  r./5 r. 

2.1.18. 
dejiny a teória výtvarného 
umenia a architektúry                                      

dejiny a teória výtv. umenia  a architektúry  
(DŠ aj EŠ do 31.8.2011) 

3  r./5 r. 

2.1.26. klasická archeológia                             
klasická archeológia (DŠ,EŠ)  
(DŠ aj EŠ do 31.8.2010) 

3  r./5 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

 
 
 
 
PEDAGOGICKÁ FAKULTA TRNAVSKEJ UNIVERZITY 
 
Zoznam akreditovaných študijných odborov a študijný ch programov 
pre I. II. a III. stupe ň štúdia k 31. 12. 2009 

 

íslo ŠO  Názov študijného odboru Názov študijného programu Dĺžka 
štúdia 

doktorandské štúdium – vedné odbory 

teória vyučovania predmetov 
všeobecnovzdel.  a odbornej 
povahy v špecializácii: 

 
 

teória vyučovania biológie   
 

teória vyučovania chémie   

KOMPLEXNÁ AKREDITÁCIA (z 27. 08. 2009)  

bakalárske štúdium 

 
učiteľstvo akademických 
predmetov 

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry  
(v kombinácii) (DŠ, EŠ) 

3 r. 
 

 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry  
 (v kombináci)  (DŠ,EŠ)  

3 r. 
 

 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry 
 (v kombináci) (DŠ,EŠ) 

3 r. 
 

 učiteľstvo biológie (v kombinácii) (DŠ,EŠ)  3 r. 

 učiteľstvo chémie (v kombinácii)  (DŠ,EŠ)   3 r. 

 učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (DŠ,EŠ)  3 r. 

 učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (DŠ,EŠ)  3 r. 

 učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (DŠ,EŠ) 3 r. 

 
učiteľstvo profesijných 
predmetov a praktickej prípravy 

učiteľstvo praktických  potravinárskych 
 a chemických predmetov (DŠ,EŠ) 

3 r. 
 

 učiteľstvo umelecko-výchovných  
a výchovných predmetov 

animácia výtvarného umenia (DŠ,EŠ) 
3 r 

 učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) 
(DŠ,EŠ) 

3 r. 

 učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)  
(DŠ aj EŠ do 31. 8. 2010) 

3 r. 
 

 pedagogika 
sociálna pedagogika a vychovávateľstvo 
(DŠ, EŠ)  

3 r. 

 
predškolská a elementárna 
pedagogika  

predškolská a elementárna pedagogika 
(DŠ,EŠ)  

3 r. 

 
predškolská inkluzívna pedagogika  
 (DŠ aj EŠ do 31.8.2012) 

3 r. 
 

magisterské štúdium 

 
učiteľstvo akademických 
predmetov 

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry  
(v kombinácii)  (DŠ, EŠ) 

2 r. 
 

 
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry  
(v kombinácii)  (DŠ,EŠ)  

2 r. 
 

 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry 
 (v kombinácii)  (DŠ,EŠ)  

2 r. 
 

 učiteľstvo biológie (v kombinácii)  (DŠ,EŠ) 2 r. 
 učiteľstvo chémie (v kombinácii) (DŠ,EŠ) 2 r. 
 učiteľstvo fyziky (v kombinácii)  (DŠ,EŠ) 2 r. 
 učiteľstvo informatiky (v kombinácii) 

 (DŠ aj EŠ do 31.8.2011) 
2 r. 

 
 učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (DŠ,EŠ) 2 r. 



  

Číslo ŠO Názov študijného odboru Názov študijného pr ogramu Dĺžka 
štúdia 

1.1.3. 
učiteľstvo umelecko-výchovných a 
výchovných predmetov  

učiteľstvo etickej výchovy 
 (v kombinácii)(DŠ aj EŠ do 31. 8.2010) 

2 r. 
 

  
učiteľstvo výtvarného umenia  
(v kombinácii) (DŠ,EŠ) 

2 r. 
 

  
pedagogika výtvarného umenia 
(v kombinácii) (DŠ,EŠ) 

2 r. 

1.1.4. pedagogika 
sociálna pedagogika a vychovávateľstvo 
(DŠ, EŠ)  

2 r. 

1.1.5. predškolská a elementárna 
pedagogika 

učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 
(DŠ, EŠ) 

2 r. 

 
 predškolská pedagogika 

(DŠ,EŠ do 31. 08. 2012) 
2 r. 

doktorandské štúdium 
1.1.10. odborová didaktika teória chemického vzdelávania (DŠ,EŠ) 3/5 r. 

1.1.5. predškolská a elementárna 
pedagogika 

predškolská a elementárna pedagogika  
(DŠ,EŠ)  

3/5 r. 

1.1.4. pedagogika pedagogika (DŠ aj EŠ do 31. 8. 2012) 3/5 r. 



  

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE TRNAVSKEJ U NIVERZITY 
 
Zoznam akreditovaných študijných odborov a študijný ch programov pre 
I. II. a III. stupe ň štúdia k 31. 12. 2009 

 
Číslo 
ŠO Názov študijného odboru Názov študijného programu Dĺžka 

štúdia 
 doktorandské štúdium – vedné odbory  (z 10.11.1998)  

5143 9 verejné zdravotníctvo  3 r. / 5 r. 

5138 9 ošetrovateľstvo  3 r. / 5 r. 

7561 9 sociálna práca  3 r. / 5 r. 

KOMPLEXNÁ AKREDITÁCIA   (z 27. 08. 2009) 

bakalárske štúdium 

3.1.14. sociálna práca sociálna práca (DŠ, EŠ)  
                                              do 31.8.2011 3  r. 

3.1.14. sociálna práca sociálna práca v zdravotníctve 
(DŠ, EŠ)                              do 31.8.2012 3  r. 

7.4.1. ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo (DŠ, EŠ)  3  r. 
7.4.2. verejné zdravotníctvo verejné zdravotníctvo (DŠ, EŠ)  3  r. 

7.4.3. 
laboratórne vyšetrovacie 
metódy v zdravotníctve     

laboratórne vyšetr.ovacie metódy v zdrav.  
DŠ, EŠ) (DŠ do 31.8.2012) 3  r. 

7.4.7. fyzioterapia z 12. 02. 2007 fyzioterapia (EŠ) 3  r. 
magisterské štúdium 

3.1.14. sociálna práca  z 25. 08. 2009 riadenie a organizácia sociálnych služieb               
(DŠ, EŠ) do 31.8.2011 2  r. 

3.1.14. sociálna práca                                          sociálna práca   (DŠ, EŠ) do 31.8.2011 2  r. 
7.4.1. ošetrovateľstvo                                        ošetrovateľstvo (DŠ, EŠ)   2  r. 

7.4.3. 
laboratórne  vyšetrovacie  
metódy  v zdravotníctve 

laboratórne vyšetrovacie metódy v 
zdravotníctve (DŠ, EŠ)      do 31.8.2011                              

2  r. 

7.4.2. verejné zdravotníctvo  verejné zdravotníctvo (DŠ, EŠ)    2  r. 
doktorandské štúdium 

7.4.1. ošetrovateľstvo  ošetrovateľstvo (DŠ, EŠ) do 31.8.2011 3  r. / 5  r. 
3.1.14. sociálna práca  sociálna práca (DŠ, EŠ) do 31.8.2011 3  r. / 5  r. 
7.4.2. verejné zdravotníctvo  verejné zdravotníctvo (DŠ, EŠ) 3  r. / 5  r. 

7.4.3. 
laboratórne  
vyšetrovacie metódy   

laboratórne vyšetrovacie metódy 
v zdravotníctve  (DŠ, EŠ do 31. 8. 2012) 

3 r. / 5  r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

TEOLOGICKÁ FAKULTA TRNAVSKEJ UNIVERZITY  
 
Zoznam akreditovaných študijných odborov a študijný ch programov  
pre I. II. a III. stupe ň štúdia k 31. 12. 2009 

 
Číslo 
ŠO Názov študijného odboru Názov štud. programu Dĺžka 

štúdia 
 doktorandské štúdium – vedné odbory (z 11.6.2002)  

6101 9 systematická filozofia   3  r. 
6161  9 katolícka teológia   3  r. 

KOMPLEXNÁ AKREDITÁCIA   (z 27. 8. 2009) 

 bakalársky študijný program  

2. 1. 1. filozofia  kresťanská filozofia (DŠ) 3  r. 
2. 1. 1. 
2. 1.13. 

filozofia 
katolícka teológia 

základy kresťanskej filozofie  
a katolíckej teológie (DŠ) 

3  r. 

3. 1.14.          
2. 1.13. 

sociálna práca (HŠO)  
katolícka teológia (VŠO)   

formácia a vedenie spoločenstiev (EŠ) 3  r. 

2. 1.13. katolícka teológia    zo 14. 10. 2009 náuka o rodine  (DŠ,EŠ- do 31.8.2013) 3  r. 

1. 1. 3. 
učiteľstvo umelecko-výchovných a 
výchovných predmetov                                  

učiteľstvo náboženskej výchovy (DŠ) 3  r. 

 magisterský študijný program  

2. 1. 1. filozofia  kresťanská filozofia (DŠ) 2  r. 
2. 1.13. katolícka teológia  katolícka teológia (DŠ) 3  r. 

1. 1. 3. 
učiteľstvo umelecko-výchovných a 
výchovných predmetov           

učiteľstvo náboženskej výchovy (DŠ) 2  r. 

2. 1.13. katolícka teológia   zo 14. 10. 2009 náuka o rodine  (DŠ,EŠ- do 31.8.2012) 3  r. 

 doktorandský študijný program  
2. 1.13. katolícka teológia  katolícka teológia (DŠ,EŠ) 3  r. 
2. 1.2. systematická filozofia  systematická filozofia (DŠ,EŠ)  3 r. /5 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
PRÁVNICKÁ FAKULTA TRNAVSKEJ UNIVERZITY 
 
Zoznam akreditovaných študijných odborov a študijný ch programov  
pre I. II. a III. stupe ň štúdia k 31. 12. 2009 

 

Číslo ŠO Názov študijného 
odboru Názov študijného programu Dĺžka 

štúdia 

doktorandské štúdium – vedné odbory  (zo 16. 5. 2000) 
6802 9 teória štátu a práva  3 r. 

6806 9 pracovné právo  3 r. 

6808 9 trestné právo  3 r. 

6810 9 rímske právo  3 r. 

6817 9 občianske právo  3 r. 

KOMPLEXNÁ AKREDITÁCIA   (z 27. 08. 2009) 

bakalárske štúdium 
3.4.1. právo                                              právo (DŠ, EŠ) 3 r. 

magisterské štúdium 
3.4.1. právo                                         právo (DŠ, EŠ) 2 r. 

doktorandské štúdium 

3.4.2. 
teória a dejiny štátu 
a práva        

teória a dejiny štátu a práva 
(DŠ, EŠ) (EŠ do 31. 8. 2014) 3 r/5r. 

3.4.6. pracovné právo                            pracovné právo (DŠ, EŠ)  
(EŠ do 31. 8. 2014) 3 r./5r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
PREHĽAD UNIVERZITNÝCH UDALOSTÍ ROKA 2009 

 
 
 

7. FEBRUÁR  
8. REPREZENTAČNÝ PLES TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE V KONGRESOVOM CENTRE 
SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED V SMOLENICIACH 
 

13. MÁJ  
ĎAKOVNÁ SVÄTÁ OMŠA TE DEUM V KATEDRÁLNOM CHRÁME SV. JÁNA KRSTITEĽA PRI 
PRÍLEŽITOSTI UKONČENIA AKADEMICKÉHO ROKA 2008/2009  
 

18. SEPTEMBER  
3. ROČNÍK ŠPORTOVO-KULTÚRNEHO PODUJATIA ZAMESTNANCOV TRNAVSKEJ UNIVERZITY 
V TRNAVE NA JAHODNÍKU 
 

7. OKTÓBER 
PROSEBNÁ SVÄTÁ OMŠA VENI SANCTE V KATEDRÁLNOM CHRÁME SV. JÁNA KRSTITEĽA PRI 
PRÍLEŽITOSTI OTVORENIA AKADEMICKÉHO ROKA 2008/2009. HLAVNÝM CELEBRANTOM BOL 
MONS. RÓBERT BEZÁK, TRNAVSKÝ ARCIBISKUP 
 

25. NOVEMBER  
5. ROČNÍK ŠPORTOVÉHO DŇA TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE V MESTSKEJ ŠPORTOVEJ 
HALE  

NOVEMBER  
NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA VEDENIA TU ZAČALI PRÍPRAVY OSLÁV 375. VÝROČIA ZALOŽENIA 
STAROBYLEJ TRNAVSKEJ UNIVERZITY 
 

DECEMBER  
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VYHLÁSILO PRI PRÍLEŽITOSTI OSLÁV 375. 
VÝROČIA ZALOŽENIA STAROBYLEJ TRNAVSKEJ UNIVERZITY ROK 2010 ZA ROK TRNAVSKEJ 
UNIVERZITY  
 

15. DECEMBER 
PREDVIANOČNÉ HODNOTIACE STRETNUTIE ZAMESTNANCOV UNIVERZITY SPOJENÉ 
KONCERTOM V AULE PAZMANEUM  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ZOZNAM SKRATIEK 
 
 

AH Autorský hárok (20 normalizovaných strán) 
APU Akčný plán univerzity 
APVV Agentúra na podporu výskumu a vývoja 
CAF The Common Assesment Framework (Spoločný systém hodnotenia kvality) 
CDV Centrum ďalšieho vzdelávania 
CIS Centrum informačných systémov 
DŠ Denné štúdium 
EŠ Externé štúdium 
EÚ Európska únia 
EUA European University Association (Európska asociácia univerzít) 
FF Filozofická fakulta 
FZaSP Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 
HŠO Hlavný študijný odbor 
IKT Informačné a komunikačné technológie 
IS Informačný systém 
ISBN Medzinárodné štandardné číslo knihy (International Standard Book Number) 
KIS Knižničný informačný systém 
MAIS Modulárny akademický informačný systém 
PdF Pedagogická fakulta 
PF Právnická fakulta 
SHÚ Slovenský historický ústav v Ríme (so sídlom v Trnave) - výskumné pracovisko TU 
TF Teologická fakulta 
TU Trnavská univerzita v Trnave 
TUT Typi Universitatis Tyrnaviensis - univerzitné vydavateľstvo 
ÚDTU Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave (výskumné pracovisko TU) 
UTV Univerzita tretieho veku 
VŠO Vedľajší študijný odbor 
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