


 2 

 
 
 
 
 
 
 

 

VÝROČNÁ 

SPRÁVA O ČINNOSTI 

TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE 

ZA ROK 2008 
 

 
____________________________________________________________ 

 
Filozofická fakulta – Pedagogická fakulta 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce –Teologická fakulta – Právnická fakulta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schválené Akademickým senátom TU dňa 16. 4. 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trnava apríl 2009



 3 

O B S A H 
 
 
     PREDSLOV ............................................................................................................................................4  

1 ORGÁNY A RIADENIE.................................. ..........................................................................................7 
1.1 Orgány  a poradné grémiá ...........................................................................................................7 
1.2 Poradné grémiá rektora ...............................................................................................................8 
1.3 Riadenie a legislatíva ...................................................................................................................8 

2 VZDELÁVANIE ........................................ ..............................................................................................10 
2.1 Charakteristika a organizácia štúdia ..........................................................................................10 
2.2 Obsah, metódy a výsledky vzdelávania.....................................................................................10 
2.3 Riadiaca a kontrolná činnosť......................................................................................................12 
2.4 Sociálna problematika................................................................................................................12 
2.5 Prijímacie konanie......................................................................................................................12 
2.6 Celoživotné vzdelávanie ............................................................................................................15 
2.7 Výsledky hodnotení úrovne univerzity vo vzdelávacej činnosti vykonaných vedeckou radou ..16 

3 VEDA, VÝSKUM, UMENIE............................... .....................................................................................17 
3.1 Stratégia, koncepcia a organizácia vedy, výskumu a umeleckej tvorby....................................17 
3.2 Zabezpečenie vedy, výskumu a umeleckej tvorby ....................................................................17 
3.3 Vedecký a umelecký kvalifikačný rast........................................................................................26 
3.4 Hodnotenie úrovne univerzity v oblasti vedy, výskumu a umenia .............................................27 

4 ĽUDSKÉ ZDROJE....................................... ..........................................................................................28 
4.1 Personálna politika.....................................................................................................................28 
4.2 Vývoj stavu zamestnanosti.........................................................................................................28 

5 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A ZAHRANI ČNÉ VZŤAHY ...........................................................30 
5.1 Bilaterálne a multilaterálne vzťahy.............................................................................................30 
5.2 Medzinárodné projekty...............................................................................................................30 
5.3 Mobilita študentov ......................................................................................................................31 
5.4 Učiteľská mobilita .......................................................................................................................31 
5.5 Členstvá v medzinárodných organizáciách................................................................................32 
5.6 Cesty zamestnancov do zahraničia a prijatia zahraničných hostí .............................................32 
5.7 Organizácia podujatí s medzinárodnou účasťou .......................................................................32 

6 SOCIÁLNE SLUŽBY .................................... .........................................................................................33 
6.1 Ubytovanie študentov.................................................................................................................33 
6.2 Stravovanie študentov a zamestnancov ....................................................................................34 
6.3 Iná činnosť..................................................................................................................................34 

7 INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE ...........................................................................36 
7.1 Informačný systém univerzity.....................................................................................................36 
7.2 Komunikačný systém univerzity.................................................................................................37 
7.3 Bezpečnosť a ochrana v univerzitnej sieti .................................................................................38 
7.4 Rozvoj a financovanie informačných technológií .......................................................................38 
7.5 Financovanie informačných technológií .....................................................................................39 
7.6 Organizačná štruktúra a ľudské zdroje ......................................................................................40 

8 EDIČNÁ A VYDAVATE ĽSKÁ ČINNOSŤ ..............................................................................................41 
8.1 Typi Universitatis Tyrnaviensis...................................................................................................41 

9 INFORMAČNÉ ZDROJE .......................................................................................................................42 
9.1 Univerzitná knižnica ...................................................................................................................42 

10 HOSPODÁRENIE ..................................................................................................................................45 

     PRÍLOHY (Zoznam akreditovaných študijných odbo rov a študijných programov)  
                       Prehľad najvýznamnejších udalostí TU v roku 2008 

     ZOZNAM SKRATIEK



 4 

P R E D S L O V  
 

 
 

Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že 
rok 2008 bol pre Trnavskú univerzitu v Trnave 
(ďalej univerzita, alebo TU) náročným rokom. Bolo 
potrebné v extrémne krátkom čase pripraviť pod-
klady komplexnej akreditácie, vyrovnávať sa 
s generačnou výmenou garantov a transformáciou 
študijných programov, museli sme implementovať 
novelu zákona o vysokých školách, stabilizovať 
hospodárenie univerzity a jej súčastí, bolo nevy-
hnutné schváliť strategické dokumenty, kľúčové 
vnútorné predpisy a transformovať systém riade-
nia univerzity. Súčasne sme museli implemento-
vať rozhodujúce informačné systémy, spracovať 
projekty a žiadosti na štrukturálne fondy, ako aj 
pripraviť univerzitu na prechod na euro a popritom 
všetkom vykonávať ostatné zvyčajné povinnosti. 
Môžem konštatovať, že za cenu nesmierneho 
úsilia a s pomocou všetkých zamestnancov a štu-
dentov sa nám tieto úlohy podarilo splniť.  

Ťažko povedať, čo je dôležitejšie pre univer-
zitu, predstava budúcnosti vyjadrená v dlhodobom 
zámere či štátny súhlas získaný prostredníctvom 
akreditácie. V tomto roku bol po starostlivej prí-
prave schválený všetkými orgánmi univerzity Dl-
hodobý zámer rozvoja Trnavskej univerzity 
v Trnave na roky 2009 – 2014, ktorý vytvára pred-
poklady na uskutočnenie strategických zámerov 
a cieľov univerzity orientovaných na jej kvalitu 

a konkurencieschopnosť v oblasti vzdelávania, 
výskumu, vývoja a posilňovania medzinárodnej 
akceptácie. Úprimne verím, že smer, ktorý sme 
spolu vytýčili dlhodobým zámerom, dáva 
univerzite reálnu šancu na úspech aj v týchto 
turbulentných časoch. Nosnou myšlienkou 
dlhodobého zámeru univerzity je kvalita. Preto 
definovaním stratégie a účasťou v projekte MŠ 
SR, ktorý bol zameraný na Metodiku CAF, sme 
začali systematicky implementovať kvalitu do 
všetkých univerzitných procesov.  

Komplexná akreditácia začala v roku 2008, 
ale ukončená bude až v roku 2009. Na základe jej 
výsledkov sa rozhodne o zaradení našej univer-
zity. Predpokladám, že to bude niekedy v druhej 
polovici roka 2009. V rámci štruktúry univerzity 
začalo aj de facto pracovať centrum celoživotného 
vzdelávania, ktoré má strategický význam pre 
budúcnosť univerzity z dvoch aspektov: ako ná-
stroj univerzity na zapojenie sa do procesu celoži-
votného vzdelávania spoločnosti, keď v čase dek-
linácie populačnej krivky nám pomôže udržať 
vzdelávacie aktivity univerzity, a ako nástroj na 
získavanie výnosov mimo dotácií. Bol by som rád, 
keby sa ťažisko v celoživotnom vzdelávaní 
presunulo z krátkodobých kurzov na postgra-
duálne štúdiá, tak ako je to v prípade štúdia ar-
chívnictva, ktoré realizujeme pre Vojenský archív 
v Trnave. Ďalšou pozitívnou zmenou je zriadenie 
inštitútu biblických štúdií na Teologickej fakulte 
TU, ktorý podporilo MŠ SR. 

Starostlivosť o zamestnancov a o ľudský 
potenciál na univerzite patrí medzi naše základné 
priority. Jednou z primárnych úloh roku 2008 bolo 
zobjektivizovať podmienky práce na univerzite, 
vytvoriť motivačné prostredie pre zamestnancov, 
navrhnúť systém skvalitňovania ľudského poten-
ciálu a vyrovnať sa s generačnou výmenou. Preto 
sme premýšľali, diskutovali a napokon aj schválili 
niekoľko rozhodnutí a dokumentov, ovplyvňujúcich 
výkon práce, spôsob odmeňovania či vytvárajú-
cich podmienky aktívneho riadenia a starostlivosti 
o zamestnancov. Ako jedno z prvých opatrení 
roku 2008 bolo opatrenie na stabilizáciu profeso-
rov garantov z úrovne univerzity. Prostredníctvom 
mzdy garantovanej rektorom sa vyrovnali mzdy 
profesorov garantov na všetkých fakultách. Do-
hodli sme sa, že fond garantov v roku 2009 rozší-
rime aj na funkčné miesta docentov, ktorí garan-
tujú študijné programy.  
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V roku 2008 vydala univerzita katalóg pra-
covných činností, ktorý zavádza jednotnú klasifi-
káciu činností vo všetkých súčastiach, čo bolo 
mimochodom jedno z odporúčaní EUA pre našu 
univerzitu. Dôležitým výstupom niekoľkomesač-
ných rokovaní je tiež prijatá stratégia rozvoja ľud-
ských zdrojov, ktorú možno prezentovať ako spô-
sob reakcie manažmentu na stále sa meniace 
prostredie. Táto stratégia je zameraná na zlepše-
nie výkonu univerzitných manažérov, pedagogic-
kých a vedeckovýskumných zamestnancov, ako aj 
nepedagogických (administratívnych, odborných a 
prevádzkových) zamestnancov, na vytvorenie 
metodiky a normatívov hodnotenia výkonu 
zamestnancov a motivačného prostredia pre za-
mestnancov vzhľadom na kvalitu a profesionálny 
(odborný) rast.  

Univerzita prijala aj nový pracovný poriadok, 
ktorý umožňuje i nové spôsoby výkonu práce – 
prácu doma a teleprácu. Tento spôsob práce úzko 
súvisí so zmenou hodnotenia práce, keď dôraz je 
položený na výsledky práce. Zmena je zakotvená 
v univerzitnej legislatíve prostredníctvom dodatku 
k platovému poriadku, kde sú definované kritériá 
hodnotenia pre všetky tri skupiny pracovných čin-
ností – tvorivú prácu, administratívnu a odbornú 
prácu a pre riadiacu prácu. Cieľom je zvýšiť samo-
statnosť i kompetencie a preniesť zodpovednosť 
na prvolíniových manažérov, t.j. vedúcich katedier 
a pracovísk. Manažéri budú hodnotení predovšet-
kým za výsledky svojho pracoviska, osobné vý-
sledky sú len jedným z výsledkov pracoviska. 

S radosťou môžem skonštatovať, že v roku 
2008 sa nám podarilo eliminovať nepriaznivý vývoj 
z roku 2007, keď pri mierne klesajúcom počte štu-
dentov rástol počet učiteľov. Po prijatí radikálnych 
opatrení sme sa dostali v októbri 2008 na výcho-
diskový stav z pred dvoch rokov.  

Že nám záleží na zamestnancoch, deklaruje 
i prijatý sociálny program a program starostlivosti 
o zamestnancov univerzity, ktorého cieľom je po-
skytovať zamestnancom podporu zlepšovania ich 
životných a pracovných podmienok a zabezpečo-
vať bezpečnosť a ochranu ich zdravia pri práci. 
Sociálny program a program starostlivosti o za-
mestnancov predpokladá úzku spoluprácu vede-
nia univerzity s fakultami a partnermi kolektívneho 
vyjednávania a uzatvárania kolektívnej zmluvy, 
ktorými sú zástupcovia zamestnancov. Takýto 

postup vyplýva zo snahy vytvárať atmosféru dô-
very a porozumenia.  

V rámci stratégie posilňovania univerzitnej 
identity a plánu univerzitných spoločenských, kul-
túrnych a športových podujatí sa uskutočnilo via-
cero univerzitných podujatí. Spomenúť možno 
napríklad 7. reprezentačný ples, deň posilňovania 
identity s turistikou a zábavnými zápoleniami pre 
zamestnancov či obľúbené športové hry Trnavskej 
univerzity. Tradičný vianočný koncert sme tento 
rok obohatili o bilančný príhovor rektora. 
K univerzitnej tradícii iste patrí i spoločné Te 
Deum a Veni Sancte. Ide nám nielen o zvyšovanie 
povedomia univerzitnej identity medzi súčasnými 
študentmi, ale aj u našich absolventov. Preto sa 
v decembri uskutočnila ustanovujúca schôdza 
Spoločnosti absolventov a priateľov TU (Alumni 
asociácia), ktorá bude šíriť dobré meno univerzity 
v odbornej i laickej verejnosti. 

Vrásky na čele nám spôsobuje pomalé fi-
nancovanie stavby študentského domova. Vzkrie-
senie tradícií Universitas Tyrnaviensis sme upev-
nili získaním ďalších priestorov pôvodnej univer-
zity formou nájmu budovy Adalbertína vďaka ús-
tretovým postojom mesta Trnava. V budove Adal-
bertínum je cieľovo projektované vzdelávaco-infor-
mačné centrum pre študentov, zamestnancov 
i ostatných občanov mesta Trnavy. K rozvoju uni-
verzity prispieva i získanie prostriedkov na rekon-
štrukciu výmenníkovej stanice na Priemyselnej 
ulici. Veľmi ma teší, že Právnická fakulta v roku 
svojho desiateho výročia dostala do užívania zre-
konštruovanú budovu na Kollárovej ulici.  

Zmenilo sa zloženie správnej rady univer-
zity, keďže bývalým členom uplynul mandát. 
Máme novozvolený akademický senát. V roku 
2008 nastali na postoch dekanov fakúlt dve 
zmeny. Nových dekanov dostali Filozofická 
a Pedagogická fakulta. Aj v tomto roku pôsobili na 
univerzite dve odborové organizácie – základná 
odborová organizácia – predsedníčkou je RNDr. 
Edita Vranková, PhD., a základná organizácia 
Nezávislých kresťanských odborov Slovenska na 
čele s PaedDr. Kristínou Sotákovou. 

V roku 2008 ministerstvo školstva re-
gistrovalo 3 základné vnútorné predpisy univerzity 
– štatút, študijný poriadok, zásady výberového 
konania. Zároveň, po schválení v príslušných or-
gánoch, bolo vydaných 10 vnútorných predpisov. 
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Rok 2008 bol kľúčovým pre adaptáciu uni-
verzity na podmienky novely zákona o vysokých 
školách a vládneho nariadenia o Akreditačnej ko-
misii, ktoré podstatne menia podmienky akreditá-
cie študijných programov i komplexnej akreditácie 
z hľadiska garantov, kvality a druhu hodnotiacich 
kritérií. Strategickým cieľom univerzity je otvoriť 
študijné programy a umožniť tak študentom voliť si 
predmety v rámci univerzity, podporiť študentov 
v štúdiu a uľahčiť im kontakt s administratívou, 
ako aj zaviesť moderné metódy do vzdelávania.  
K plneniu týchto cieľov isto napomôže dokončenie 
a odladenie akademického informačného sys-
tému, ako aj prijatá stratégia elektronického vzde-
lávania. Nám všetkým by som však prial viac 
trpezlivosti, odhodlania a vytrvalosti pri trans-
formácii vzdelávacieho procesu a administratívy 
s tým spojenej. Viem, že všetky tieto činnosti vy-
tvárajú dodatočné nároky na pracovný výkon za-
mestnancov, ale ak chceme obstáť, v súčasnosti 
už inej cesty niet. Nádej nám dáva poznanie do-
časnosti tohto zaťaženia. 

Radosť nám robia i naši študenti. Veď ok-
rem študijných povinností mnoho z nich sa anga-
žuje v práci pre komunitu, či iným spôsobom re-
prezentuje univerzitu.  

Ak bol rok 2007 rokom identifikácie cieľov, 
rok 2008 je azda možné označiť rokom vytyčova-
nia ciest k stanoveným cieľom. V praktickej čin-
nosti univerzity sa to premietlo do prijímania stra-
tégií a ich postupného napĺňania. Týka sa to 
i tvorivej činnosti, v rámci ktorej sme si ujasnili 
dlhodobú orientáciu tvorivých činností univerzity, 
ako i definovali optimálne nástroje na ich realizá-
ciu. Dôraz kladieme na výsledky tvorivej práce 
a ich uznanie. Zriadili sme Cenu Antona Hajduka 
za vynikajúce výsledky v tvorivej činnosti, ktorej 
prvým nositeľom sa stal pán profesor Blaho. 

Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že sa 
podarilo zastaviť pokles a bola dosiahnutá určitá 
stabilizácia výsledkov tvorivej činnosti jednotlivých 
súčastí univerzity oproti predchádzajúcemu obdo-
biu, najmä v porovnaní s rokom 2007. Bez exce-
lentných výsledkov v tvorivej činnosti nemôžeme 
byť plnohodnotnou univerzitou. Pre úplnosť je 
možno uviesť, že v roku 2008 deväť kandidátov 
získalo vedecko-pedagogický titul docent, štyria 
docenti získali vedecko-pedagogický titul profesor 

a udelili sme jednu vedeckú hodnosť doktor lekár-
skych vied. 

Trnavská univerzita má v rámci Slovenska 
svoje dobré meno, a preto je našou snahou 
etablovať ju v širšom kontexte Európy. Dobrým 
krokom v tejto snahe je prijatie TU do Európskej 
asociácie univerzít. Úspešnou prezentáciou je i jej 
účasť v Podunajskej konferencii rektorov. TU sa 
aktívne zapojila do iniciatívy Podunajskej 
konferencie rektorov v oblasti vzdelávania, kde 
bude predsedajúcou univerzitou. 

V rámci programu Erasmus v roku 2008 vy-
cestovalo na európske univerzity 46 študentov 
TU, zo zahraničia prišlo 13 študentov, čo stále 
považujem za nedostatočné. Počet bilaterálnych 
dohôd uzavretých v roku 2008 dosiahol číslo 48, 
z toho nových bolo v danom roku 15. 

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že TU bola 
koncom roka 2008 etablovaná ako menšia 
slovenská univerzita, ktorá je stabilná vo svojich 
hodnotách, na ktorej pracujú zodpovední 
a vzdelaní zamestnanci a študujú inteligentní 
študenti so záujmom o spoločnosť. Univerzita má 
inšpiratívne a ambiciózne ciele, ako aj významný 
potenciál na ich dosiahnutie. Závisí od nás 
všetkých, ako dokážeme tento potenciál 
v budúcich rokoch zužitkovať. 

Na záver konštatujem, že hoci rok 2008 bol 
rokom náročným, no za cenu nesmierneho úsilia 
a obetavého prístupu väčšiny zamestnancov i štu-
dentov sa nám podarilo nielen dosiahnuť abso-
lútnu väčšinu plánovaných cieľov, ale splnili sme 
i ostatné úlohy, ktoré priniesol život. 

 Preto vyjadrujem svoju vďaku a úctu vý-
sledkom vašej práce. Dúfam, že nasledujúci rok, 
teda rok 2009, bude ešte úspešnejší, veď 
s potenciálom takýchto zamestnancov a študentov 
máme istotu budúcnosti. 

 

                   

 

                                doc. Ing. Martin Mišút, CSc. 
                                               rektor  
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1 ORGÁNY A RIADENIE 

1.1 ORGÁNY  A PORADNÉ GRÉMIÁ   

1.1.1 Orgány akademickej samosprávy  

 
a) Akademický senát  

Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave 
(ďalej Akademický senát) je podľa zákona   č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov orgánom aka-
demickej samosprávy verejnej vysokej školy. 

Funkciu predsedníčky Akademického senátu vy-
konávala v roku 2008 doc. JUDr. Soňa Košičia-
rová, PhD., mim. prof.  

Akademický senát pracoval až do skončenia jeho 
funkčného obdobia, t. j. do 30. novembra 2008, s 
30 členmi, pričom každá fakulta bola zastúpená 4 
členmi zamestnaneckej časti a 2 členmi študent-
skej časti. Od 1. decembra 2008 začal vykonávať 
svoju činnosť novozvolený Akademický senát. Na 
základe novoprijatého Štatútu Trnavskej univerzity 
v Trnave došlo v novom funkčnom období 
Akademického senátu k zmenám v jeho zložení. 
V súčasnosti je zastúpený 41 členmi, z toho každá 
fakulta je reprezentovaná 5 členmi zamest-
naneckej časti, 3 členmi študentskej časti a 1 člen 
Akademického senátu reprezentuje ostatné sú-
časti univerzity (univerzitné pracoviská) v zmysle 
čl. 19 ods. 3 Štatútu TU v Trnave. 
Aktuálny zoznam členov Akademického senátu je 
zverejnený na internetovej stránke univerzity 
(http://www.truni.sk/). 

V roku 2008 zasadal Akademický senát päťkrát vo 
forme riadneho zasadnutia, jedenkrát mimoriadne 
a taktiež sa konalo jedno riadne zasadnutie štu-
dentskej časti Akademického senátu. Okrem toho 
sa uskutočnilo aj ustanovujúce zasadnutie novo-
zvoleného Akademického senátu. 

Na svojich zasadaniach sa Akademický senát 
v uvedenom období zaoberal úlohami, ktoré sta-
novuje zákon o vysokých školách a Štatút TU, 
prerokoval a schválil návrhy nových vnútorných 
predpisov univerzity – Štatút TU, Zásady výbero-
vého konania na obsadzovanie funkčných miest 
docentov a profesorov na TU, Študijný poriadok 
univerzity a taktiež aj zmeny niektorých vnútor-
ných predpisov univerzity. Okrem toho Akade-
mický senát na svojich zasadnutiach schválil na 
základe návrhov rektora zmeny členov Vedeckej 
rady TU, nové predsedníctvo Akademického se-
nátu a zástupcu v Rade vysokých škôl SR 
a Študentskej rade vysokých škôl.  

Jednotlivé zápisnice a dokumenty týkajúce sa čin-
nosti Akademického senátu sú zverejnené na 
internetovej stránke univerzity.  

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 nie-
ktorých zákonov štatutárnym orgánom verejnej 
vysokej školy, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje 
ju navonok. Rektor za svoju činnosť zodpovedá vo 
veciach vymedzených zákonom o vysokých ško-
lách Akademickému senátu univerzity a aj minis-
trovi školstva SR.  Rektorom Trnavskej univerzity  
v roku 2008 bol doc. Ing. Martin Mišút, CSc. 
 
c) Vedecká rada  

V roku 2008 sa konali dve riadne zasadnutia ve-
deckej rady Trnavskej univerzity v Trnave. 
Na zasadnutiach boli predložené 4 návrhy na 
vymenovanie za profesora, z ktorých vedecká 
rada schválila 3 návrhy a  9 uchádzačom boli 
odovzdané dekréty vedecko-pedagogického titulu 
„docent“.  
Okrem toho sa uskutočnili dve korešpondenčné 
hlasovania vedeckej rady. 
Na jednom zo zasadnutí odovzdal rektor univer-
zity „Cenu Antona Hajduka“ za vynikajúce vý-
sledky v tvorivej činnosti prof. JUDr. Petrovi Bla-
hovi, CSc. 
Okrem tejto ceny bol v zmysle uznesenia vedec-
kej rady z roku 2007 odovzdaný aj diplom vedec-
kej hodnosti „doktor lekárskych vied“. 

 
d) Disciplinárna komisia pre študentov  

Disciplinárna komisia verejnej vysokej školy 
v zmysle zákona o vysokých školách prerokúva 
disciplinárne priestupky tých študentov verejnej 
vysokej školy, ktorí nie sú zapísaní na žiadnom 
študijnom programe uskutočňovanom na fakulte. 
Vzhľadom na skutočnosť, že Trnavská univerzita 
nemá študentov nezapísaných na študijných prog-
ramoch na fakultách,  disciplinárna komisia  v roku 
2008 neprerokovala žiadny disciplinárny priestu-
pok. 
                                     
Iné orgány akademickej samosprávy  
 
Správna rada  

Správna rada verejnej vysokej školy je podľa zá-
kona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgán, 
ktorý v rámci pôsobnosti ustanovenej týmto záko-
nom podporuje posilňovanie väzby verejnej vyso-
kej školy a spoločnosti. Uplatňuje a presadzuje 
verejný záujem v činnosti verejnej vysokej školy, 
najmä v súvislosti s využívaním jej majetku 
a štátom poskytnutých finančných prostriedkov. 
Predsedom Správnej rady Trnavskej univerzity 
v Trnave (ďalej Správna rada) bol JUDr. Timotej 
Minarovič.  
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Zoznam jej členov je uverejnený na internetovej 
stránke univerzity. 
V roku 2008 sa uskutočnili 2 riadne zasadnutia  – 
19. 6. 2008 a  8. 12. 2008. Na týchto rokovaniach 
sa Správna rada zaoberala najmä problematikou 
rozpočtu univerzity na rok 2008, Výročnou sprá-
vou o činnosti TU za rok 2007, prerokovaním Dl-
hodobého zámeru TU na obdobie 2009 – 2014, 
komplexnou akreditáciou univerzity a otázkami 
budúcnosti verejných vysokých škôl v Trnave.                 
V súvislosti s ukončením funkčného obdobia sa 
novými členmi v roku 2008, po vymenovaní minis-
trom školstva SR, stali Mons. Stanislav Zvolenský, 
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc., Bc. Juraj Janček, 
JUDr. Pavol Laczo, Ing. Ján Hilkovič a PhDr. Pe-
ter Horváth. Dvaja poslední menovaní v rámci dru-
hého funkčného obdobia.  
Správna rada mala 13 členov, proces dopĺňania 
jej členov nebol ku koncu roka 2008 uzatvorený, 
definitívne nové zloženie Správnej rady bude 
známe po obsadení jedného voľného miesta pre 
kandidáta z nominácie ministra školstva SR. 
Zoznam členov, ako aj ďalšie dokumenty týkajúce 
sa činnosti Správnej rady sú zverejnené na inter-
netovej stránke univerzity. 

1.2 PORADNÉ GRÉMIÁ REKTORA  

Grémium rektora   

Grémium rektora Trnavskej univerzity v Trnave 
(ďalej len Grémium) je podľa Štatútu TU  porad-
ným orgánom rektora univerzity. Tvoria ho rektor, 
prorektori, kvestor, predseda Akademického se-
nátu TU a hlavný kontrolór TU. Grémium na svo-
jich rokovaniach rieši aktuálne otázky týkajúce sa 
chodu univerzity vo všetkých oblastiach riadenia. 
Konkrétne ide o oblasť rozvoja, zahraničných 
aktivít, študijnej, ekonomickej, vedeckovýskumnej, 
sociálnej, informačnej a edičnej činnosti. Grémium 
prerokováva návrhy vnútorných predpisov 
univerzity, ktoré predkladá ďalej na schválenie 
Kolégiu rektora TU, prípadne Akademickému se-
nátu alebo Správnej rade. 
V roku 2008 sa uskutočnilo desať rokovaní Gré-
mia, z toho jedno bolo mimoriadne. 
 
Kolégium rektora  

Kolégium rektora Trnavskej univerzity v Trnave 
(ďalej len Kolégium) je podľa štatútu univerzity 
druhým, personálnym obsadením širším, porad-
ným orgánom rektora univerzity. Tvoria ho rektor, 
prorektori, kvestor, dekani fakúlt, predseda Aka-
demického senátu a hlavný kontrolór, podľa 
predmetu rokovania môžu byť prizvaní aj riaditelia 
univerzitných pracovísk. Kolégium sa na svojich 
rokovaniach zaoberá dôležitými otázkami súvisia-
cimi s jednotlivými oblasťami chodu univerzity, 
najmä rozvojom, zahraničnými aktivitami, ve-
deckovýskumnou a umeleckou činnosťou, ako aj 

pedagogickou, ekonomickou, informačnou a edič-
nou činnosťou. Kolégium tiež schvaľuje návrhy 
vnútorných predpisov univerzity s výnimkou tých, 
ktoré sú  v zmysle § 9 zákona o vysokých školách 
v pôsobnosti akademického senátu verejnej vyso-
kej školy. V roku 2008 sa konalo dvanásť rokovaní 
Kolégia, z toho dve boli mimoriadne.  

1.3 RIADENIE A LEGISLATÍVA 

Trnavská univerzita v Trnave ako vrcholná vzdelá-
vacia, vedecká a umelecká ustanovizeň pokračo-
vala vo svojej činnosti v zmysle platných ustano-
vení zákona č. 131/2003 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov pod vedením rektora doc. 
Ing. Martina Mišúta, CSc. Funkčné obdobie rek-
tora je štvorročné a začalo plynúť 1. februára 
2007.  
V roku 2008 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, rozvoj 
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 2008 pä ť fa-
kúlt: 

� Filozofická fakulta 
Hornopotočná 23, 918 43  Trnava 
http://fff.truni.sk/ 

� Pedagogická fakulta 
 Priemyselná 4, 917 00  Trnava 
 http://pdfweb.truni.sk/ 

� Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 
 Univerzitné nám. č. 1, 918 43  Trnava  
 http://fzasp.truni.sk 
 
� Teologická fakulta 
 Kostolná 1, P.O.BOX 173, 814 99  Bratislava 
 http://www.tftu.sk/ 
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� Právnická fakulta 
 Kollárova 10, 917 01  Trnava 
 http://iuridica.truni.sk/ 
 
 
Dekani  fakúlt Trnavskej univerzity 

Dekan fakulty je podľa zákona o vysokých školách 
predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná 
vo veciach fakulty. V roku 2008 boli dekanmi fa-
kúlt: 

Filozofická fakulta:   
do 31. 3. 2008 prof. Dr. phil. Emília Hrabovec, 
od 1. 4. 2008 poverená výkonom funkcie dekanky 
a od 1. 8. 2008 vymenovaná do funkcie dekanky 
doc. PhDr. Marta Dobrotková, CSc.  
 
Pedagogická fakulta: 
do 30. 9. 2008 doc. RNDr. Peter Čerňanský, 
PhD., od 1. 10. 2008 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 2008 boli v súlade s platnými právnymi 
predpismi pripravené, prerokované a schválené 
nové návrhy základných vnútorných predpisov: 

� Štatút Trnavskej univerzity v Trnave  

� Zásady výberového konania na obsadzovanie 
pracovných miest vysokoškolských učiteľov, 
pracovných miest výskumných pracovníkov, 
funkcií profesorov a docentov a funkcií vedú-
cich zamestnancov Trnavskej univerzity 
v Trnave  

� Študijný  poriadok Trnavskej univerzity v Tr-
nave.  

 
Uvedené predpisy boli po ich registrácii minister-
stvom školstva SR zverejnené na internetovej 
stránke univerzity a tiež vydané v knižnej forme. 

 
Ďalej vydal rektor univerzity po prerokovaní 
v Grémiu a schválení v Kolégiu tieto vnútorné  
predpisy: 
 

1. Zásady udeľovania čestného titulu „Profesor 
emeritus“ (Emeritný profesor) na Trnavskej 
univerzite v Trnave 

2. Vyhláška rektora Trnavskej univerzity 
v Trnave č. 2/2008 o ubytovaní študentov 
Trnavskej univerzity v akademickom roku 
2008/2009 

3. Časový harmonogram štúdia na akade-
mický rok 2008/2009 

4. Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Tr-
nave na zabezpečenie sprístupnenia kon-
verzného kurzu a duálneho zobrazovania 
cien, poplatkov a platieb pri prechode na 
euro na Trnavskej univerzite v Trnave 

5. Smernica rektora Trnavskej univerzity v Tr-
nave č. 4/2008 o výkone lekárskych pre-
ventívnych prehliadok na Trnavskej uni-
verzite v Trnave 

6. Smernica rektora Trnavskej univerzity 
v Trnave č. 5/2008 na zaistenie bezpečnosti 
technických a elektrických zariadení a proti-
požiarnej bezpečnosti elektrických zariadení 
a zariadení na ochranu pred účinkami atmo-
sférickej elektriny na Trnavskej univerzite 
v Trnave 

7. Koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci na Trnavskej univerzite 
v Trnave 

8. Smernica rektora Trnavskej univerzity 
v Trnave č. 7/2008 o zriadení a činnosti ko-
misie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci na Trnavskej univerzite v Trnave 

9. Smernica rektora Trnavskej univerzity so 
sídlom v Trnave č. 8/2008, ktorou sa usta-
novuje Pracovný poriadok Trnavskej univer-
zity so sídlom v Trnave 

10. Opatrenie rektora č. 1/2008 na vykonanie 
riadnej inventarizácie majetku, záväzkov 
a pohľadávok Trnavskej univerzity v Trnave 

11. Vyhláška rektora Trnavskej univerzity 
v Trnave č. 10/2008 o výške školného 
a poplatkov spojených so štúdiom na Tr-
navskej univerzite v Trnave na akademický 
rok 2009/2010 

12. Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa 
Smernica rektora č. 9/2004 zo dňa 13. sep-
tembra 2004, ktorou sa ustanovuje Platový 
poriadok Trnavskej univerzity v Trnave 

 
 
V roku 2008 boli uzatvorené na úrovni univer-

zity tieto zmluvy: 
 
� Rámcová dohoda o spolupráci medzi Trnav-

skou univerzitou v Trnave, jej Právnickou 
fakultou, a Slovenskou akadémiou vied, jej 
Ústavom štátu 

� Dohoda o vedeckej a pedagogickej spolu-
práci medzi Trnavskou univerzitou v Trnave 
a Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej 
práce sv. Alžbety na obdobie 2009 – 2013 
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2 VZDELÁVANIE 

2.1 CHARAKTERISTIKA A ORGANIZÁCIA 
ŠTÚDIA 

Vysokoškolské štúdium na univerzite je od akade-
mického roka 2002/2003 založené na kreditovom 
systéme štúdia a výlučne v rámci akreditovaných 
študijných programov. Kreditový systém štúdia 
využíva zhromažďovanie a prenos kreditov. 
Umožňuje študentom v rámci zapísaného študij-
ného programu a v súlade so študijným poriad-
kom samoprofiláciu, voľbu tempa štúdia,  mobilitu 
a bezproblémové uznávanie prenosu kreditov. 
Študenti prijatí na štúdium pred akademickým ro-
kom 2002/2003 študovali podľa dovtedy platných 
predpisov. V prípade učiteľských programov majú 
študenti možnosť voľby kombinácie dvoch pred-
metov. 
V súlade s odporúčaním Bolonskej deklarácie štu-
dijné programy sa na univerzite uskutočňujú 
prostredníctvom systému trojstupňového vzdelá-
vania: 

1.  bakalárske  
2.  magisterské 
3.  doktorandské 

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

Podľa tohto predpisu sa v nových študijných 
programoch realizovalo štúdium: 

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

Magisterské,  v ktorom bolo otvorených celkom 
štyridsaťšesť 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 sedem-
násť študijných programov v dennej forme štúdia s 
dĺžkou trvania tri roky a osemnásť študijných prog-
ramov v externej forme štúdia s dĺžkou trvania 
štúdia tri až päť rokov. 

Podľa tohto predpisu prebiehalo štúdium v týchto 
dobiehajúcich študijných odboroch: 

V magisterskom  štúdiu pokračovalo jedenásť 
študijných 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 deväť ved-
ných odborov v externej forme štúdia s dĺžkou 
trvania štúdia päť rokov. 

2.2 OBSAH, METÓDY A VÝSLEDKY VZDELÁ-
VANIA 

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, pričom 
aktualizácia obsahu jednotiek študijných progra-
mov sa uskutočnila naposledy v roku 2008 v rámci 
príprav na komplexnú akreditáciu.  

Metódy vzdelávania sú adaptované na špecifické 
potreby jednotlivých študijných programov a ich 
jednotiek, ako aj na formy vzdelávania (denná 
a externá forma štúdia). Popri štandardných 
vzdelávacích metódach (prezenčná, dištančná 
alebo kombinovaná metóda) sa na fakultách 
podporujú aj výučbové aktivity s podporou 
elektronického vzdelávania, osobitne v študijných 
programoch informatiky. V tejto oblasti treba pri-
pomenúť aj realizáciu špecifickej prípravy štu-
dentov Pedagogickej fakulty v oblasti využívania 
IKT vo vzdelávaní špecificky profilovaného pre 
prípravu učiteľov. Osobitné metódy vzdelávania 
predstavujú pedagogické a iné odborné praxe. 
Právnickej fakulte sa podarilo v bakalárskom 
a magisterskom študijnom programe zvýšiť počet 
povinne voliteľných predmetov vyučovaných 
v cudzom jazyku, pričom má najvyšší počet po-
vinne voliteľných predmetov vyučovaných v cu-
dzom jazyku spomedzi všetkých právnických 
fakúlt na Slovensku. V roku 2008 sa v študijnom 
programe bakalárskeho štúdia nachádzalo jede-
násť predmetov vyučovaných v anglickom jazyku 
a tri predmety vyučované v nemeckom jazyku. 
V študijnom programe magisterského štúdia to 
bolo osem predmetov vyučovaných v anglickom 
jazyku a dva predmety vyučované v nemeckom 
jazyku. Uvedený cieľ sa podarilo aj prekročiť, a to 
tým, že sa študentom dala možnosť absolvovať 
v anglickom jazyku aj výučba dvoch povinných 
predmetov – medzinárodného práva verejného 
a európskeho práva.  

V roku 2008 študovalo na univerzite celkom 6990 
študentov. V  bakalárskom študijnom programe 
študovalo 4761 študentov, z toho v dennej forme 
štúdia 3068. V magisterskom študijnom programe 
študovalo 2229 študentov, z toho v dennej forme 
štúdia 1544 študentov.   

V doktorandskom študijnom programe študovalo 
celkom 456 študentov, z toho 25 študentov s iným 
štátnym občianstvom. V dennej forme štúdia štu-
dovalo 133 študentov a v externej forme štúdia 
študovalo 323 študentov. Z hľadiska počtu štu-
dentov bola najpočetnejšou Fakulta zdravotníctva 
a sociálnej práce s počtom 45 študentov v dennej 
forme štúdia a 156 študentov v externej forme 
štúdia
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Počet študentov bakalárskeho a magisterského štúdia  v  roku 2008 v porovnaní s rokom 2007 
Tabuľka č. 1 

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

DŠ EŠ spolu DŠ EŠ spolu DŠ EŠ spolu 
  Filozofická fakulta 1033 156 1189 1128 63 1191 1,09 0,40 1,00 

  Pedagogická fakulta 1284 755 2039 1432 760 2192 1,12 1,01 1,08 
  Fakulta zdravotníctva    

a sociálnej práce 
467 1456 1923 523 1092 1615 1,12 0,75 0,84 

  Teologická fakulta 193 112 305 169 116 285 0,88 1,04 0,93 

  Právnická fakulta 1146 94 1240 1360 347 1707 1,19 3,69 1,38 

  Spolu za TU 4123  2573 6696 4612 2378 6990 1,12 0,92 1,04 
 

Graf č. 1 

  Graf č. 2 
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V roku 2008 riadne skončilo vysokoškolské štú-
dium 2563 absolventov, z toho 1387 absolventov 
bakalárskeho štúdia a 1176 absolventov magister-
ského štúdia. Štúdium s vyznamenaním skončilo 
196 absolventov.  

Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác 
úspešne skončilo 181 absolventov, z toho najviac  
na Právnickej fakulte – 93 absolventov.  

V doktorandskom štúdiu úspešne ukončilo štú-
dium obhajobou dizertačnej práce celkom 69 
doktorandov, v porovnaní s rokom 2007 to bolo 
viac o 14 absolventov. Z toho v dennej forme štú-
dia ukončilo štúdium  22 doktorandov a v externej 
forme štúdia 47 doktorandov. 

V roku 2008 bolo zo štúdia vylúčených pre 
neprospech 137 študentov. Štúdium zanechalo 
306 študentov. Hlavným dôvodom zanechania 
štúdia bolo nezvládnutie študijných povinností. 
O prerušenie štúdia požiadalo 75 študentov. 
Spolu sa do vyššieho ročníka na univerzite 
nezapísalo 518 študentov.  

Na základe žiadosti bol 19 absolventom univerzity 
vydaný diplom v anglickom jazyku.  

V roku 2008 boli podané na univerzitu dve žiadosti 
o vydanie druhopisov magisterských diplo-
mov, dve žiadosti o vydanie druhopisov bakalár-
skych diplomov kvôli strate a šesť žiadostí 
o uznanie dokladu o vzdelaní. Všetky žiadosti boli 
vybavené kladne. 

2.3 RIADIACA A KONTROLNÁ ČINNOSŤ  

Kvalita vzdelávania na univerzite je okrem peda-
gogickej činnosti učiteľov súčasne determinovaná 
študijnými predpokladmi študentov a ich výkonmi 
voči kritériám univerzitného vzdelávania. Mini-
málne podľa výkonov na štátnych skúškach mož-
no pozitívne konštatovať, že výkony študentov 
začínajú byť hodnotené diferencovanejšie a je na 
ústupe trend nadhodnocovaného nivelizovaného 
hodnotenia študentov. Na druhej strane sa oča-
káva príprava na dôslednejšiu diferenciáciu vý-
učby i požadovaných študijných výkonov na jed-
notlivých stupňoch vysokoškolského vzdelávania, 
najmä pokiaľ ide o distribúciu študijných výkonov 
a ich hodnotenia na úrovni bakalárskeho 
a magisterského štúdia. Kontrola kvality vzdeláva-
nia na fakultách univerzity sa v zásade realizuje 
troma spôsobmi: 

� Prostredníctvom priebežnej kontroly štúdia jed-
notlivými pedagógmi a kontrolou splnenia zapí-
saných povinností prostredníctvom študijného 
oddelenia na konci párnych semestrov. Absol-
vovanie študijného programu je podmienené 
obhájením bakalárskej, diplomovej, resp. dizer-
tačnej práce a vykonaním štátnych skúšok. 

� Prostredníctvom kontrolnej činnosti vedúcich 
katedier a ich povinnej hospitačnej činnosti.  
Na pedagogickej fakulte sa tento druh kontroly v 
roku 2008 posilnil aj o kontrolu vzdelávania pro-
stredníctvom vedenia fakulty (prodekanov) za-
meranú najmä na dodržiavanie rozvrhu hodín. 
Výsledky kontroly tohto druhu sa priebežne vy-
hodnocujú na kolégiách dekana, kde sa sledujú 
širšie zámery fakulty v oblasti vzdelávacieho 
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, aby 
vedenia jednotlivých fakúlt iniciovali študentov 
cez študentskú komoru Akademického senátu.  

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

2.4 SOCIÁLNA PROBLEMATIKA 

Štipendium 
V roku 2008 poberalo sociálne štipendium 
mesačne v priemere 466 študentov. V porovnaní 
s rokom 2007 to bol nárast 75 štipendistov. Pro-
spechové štipendium bolo priznané celkom 272 
študentom a mimoriadne štipendium bolo pri-
znané 96 študentom. 
 
Pôžičky 
O študentskú  pôžičku na úhradu nákladov spoje-
ných so štúdiom z prostriedkov Študentského 
pôžičkového fondu požiadalo na univerzite celkom 
57 študentov, čo bolo v porovnaní s rokom 2007 
menej o dvoch študentov. Najviac žiadostí (cel-
kom 28) si podali študenti Filozofickej fakulty. 

2.5  PRIJÍMACIE KONANIE 

Prijímacie konanie je plne v kompetencii fakúlt. 
Záujem uchádzačov o štúdium vysoko prevyšuje 
kapacitné možnosti fakúlt. V roku 2008 prejavilo 
záujem o štúdium na univerzite celkom 8020 
uchádzačov. Z toho na dennú formu štúdia 6061 
a na externú formu štúdia 1959 uchádzačov. Na 
prijímacom konaní sa zúčastnilo 7191 uchádza-
čov, prijatých bolo celkom 4597 uchádzačov. 
O preskúmanie rozhodnutí dekanov fakúlt 
o neprijatí na štúdium požiadalo celkom 784 
uchádzačov. Rozhodnutie dekana nezmenil rektor 
univerzity ani u jedného uchádzača. Na štúdium 
nastúpilo celkom 3222 novoprijatých študentov. 
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Počet uchádza čov o  bakalárske a magisterské štúdium v dennej for me štúdia 
v porovnaní s rokom 2007 

Tabuľka č. 2 
Koeficient rastu/poklesu  rok 2007 rok 2008 
vzhľadom k roku 2007 
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Filozofická  1639 596 256 2020 989 522 1,23 1,66 2,04 
Pedagogická  1372 956 406 1515 1044 686 1,10 1,09 1,69 
Zdravotníctva 
a sociálnej práce 

663 289 181 659 336 228 0,99 1,16 1,26 

Teologická  85 77 64 84 73 67 0,99 0,92 1,05 
Právnická fakulta 1500 515 311 1783 703 559 1,19 1,37 1,80 
Spolu za TU 5259  2433 1218 6061 3145 2062 1,15 1,29 1,69 

 
  Graf č. 4 

 

Počet uchádza čov o bakalárske a magisterské štúdium v externej fo rme 
Tabuľka č. 3 

rok 2007 rok 2008 Koeficient rastu/poklesu  
vzhľadom k roku 2007 
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Filozofická 0 0 0 0 0 0 x x x 
Pedagogická 642 266 190 857 540 389 1,33 2,03 2,05 

Zdravotníctva a 
sociálnej práce 

656 541 459 748 479 415 1,14 0,89 0,90 

Teologická 45 40 39 45 34 34 1,00 0,95 0,87 
Právnická fakulta 230 36 32 309 *399 322 1,51 11,08 12,47 
Spolu za TU 1573  883 720 1959 1452 1160 1,25 1,64 1,61 

 
* medzi prijatými bolo 210 uchádzačov o denné štúdium, ktorí mali v prihláške uvedené: v prípade 

neprijatia na DŠ, prijať na EŠ. 
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Počet uchádza čov o štúdium bakalárskeho a magisterského štúdia 
v dennej a v  externej forme štúdia a ich vzájomné porovnanie 

Tabuľka č. 4  
rok 2008 

denné štúdium externé štúdium 

Koeficient 
rastu/poklesu 

vzhľadom DŠ k EŠ 
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Filozofická 2020 989 522 0 0 0 x x x 
Pedagogická 1515 1044 686 857 540 389 1,77 1,93 1,76 
Zdravotníctva a 
sociálnej práce 

659 336 228 748 479 415 0,88 0,70 0,55 

Teologická 84 73 67 39 36 36 2,15 2,03 1,97 
Právnická 1783 703 559 348 399 399 5,12 1,76 1,40 
Spolu za TU 6061 3145 2062 1992 1454 1239 3,04 2,16 1,66 
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Na bakalársky študijný program sa prihlásilo 6082 
uchádzačov, z toho na dennú formu štúdia 4954 a  
na externú formu štúdia 1128 uchádzačov. Na 
prijímacom konaní sa zúčastnilo 5313 uchádza-
čov, z toho na dennú formu štúdia 4371 a na ex-
ternú formu štúdia 942 uchádzačov. Nedostavilo 
sa alebo nespĺňalo podmienky celkom 769 uchá-
dzačov o štúdium. Prijatých bolo celkom 3121 
uchádzačov, z toho na dennú formu štúdia 2179 a 
na externú formu štúdia 942 uchádzačov. Do pr-
vého ročníka nastúpilo na štúdium celkom 1918 
novoprijatých študentov, z toho na dennú formu 
štúdia 1186 novoprijatých študentov a  
na externú formu štúdia 732 novoprijatých štu-
dentov.  

Na magisterský študijný program sa prihlásilo 
1938 uchádzačov, z toho na dennú formu štúdia 
1107, na externú formu štúdia 831 uchádzačov. 
Na prijímacom konaní sa zúčastnilo 1878 uchá-
dzačov, z toho na dennú formu štúdia 1048 a na 
externú formu štúdia 830 uchádzačov. Na štúdium 
bolo celkom prijatých 1476 uchádzačov, z toho na 
dennú formu štúdia 966 a na externú formu štúdia 
510 uchádzačov. Do prvého ročníka nastúpilo na 
štúdium 1304 novoprijatých študentov, z toho na 
dennú formu štúdia 876 študentov a na externú 
formu štúdia 428 študentov.  

Na štúdium do prvého ročníka celkom nastúpilo 
3222 novoprijatých študentov, z toho na dennú 
formu štúdia 2062 študentov a na externú formu 
štúdia 1160 študentov. 

Trnavská univerzita  sa zúčastnila v dňoch 7. – 9. 
10. 2008 na 12. ročníku Medzinárodného veľtrhu 
pomaturitného vzdelávania AKADÉMIA v Brati-
slave a v dňoch 21. 10. – 24. 10. 2008 na XV. roč-
níku Veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzde-
lávania GAUDEAMUS, ktorý sa konal v Brne.  

Univerzita na uvedených veľtrhoch predstavila 
záujemcom o štúdium, ako aj širokej verejnosti, 
akreditované študijné programy, na ktorých je 
možné študovať, možnosti vzdelávania vo všet-
kých troch stupňoch štúdia, možnosti ubytovania, 
stravovania, ako aj športového vyžitia. Účasť na 
veľtrhoch s kvalitne pripraveným propagačným 
materiálom je jedným z významných informačných 
zdrojov pre uchádzačov o ďalšie štúdium. 

2.6 CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE 

Ďalšie vzdelávanie 

V roku 2008 sa začala aktívne rozvíjať aj táto ob-
lasť. Univerzita poskytuje ďalšie vzdelávanie  
na viacerých úrovniach. Na univerzitnej úrovni sa 
spracovali podklady do malej akreditácie a predlo-
žený spis pod názvom „Inovačné vzdelávanie pre 
zamestnancov verejnej správy“ bol schválený dňa 
18. decembra 2008 MŠ SR.  

Pod hlavičkou ďalšieho vzdelávania jednotlivé 
fakulty rozbiehajú svoje vlastné aktivity.  

- Právnická fakulta v roku 2008 realizovala pre 
svojich študentov „Kurz právnej terminológie“ 
v nemeckom jazyku a „Úvod do právnej termi-
nológie“ v nemeckom jazyku. Veľký záujem vy-
volalo organizovanie „Prípravného kurzu na pri-
jímacie skúšky“, ktorého súčasťou bol aj „Kurz 
technickej prípravy“.  

- Filozofická fakulta v zimnom semestri roku 
2008 realizovala „Kurz novogréckeho jazyka“ 
a od októbra 2008 prebieha dvojsemestrálny 
„Kurz archívnictva“. 

- Pedagogická fakulta otvorila v zimnom semestri 
roku 2008 štvorsemestrálne štúdium doplňujú-
ceho pedagogického štúdia. V rámci projektu 
„Vyhrňme si rukávy“ fakulta realizuje priebežné 
vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ. Taktiež bol 
riešený projekt ESF „Vytvorenie siete učiaceho 
sa regiónu“, v rámci ktorého boli vytvorené dva 
vzdelávacie moduly. Prvý modul je určený pre 
učiteľov a je zameraný na prípravu a vedenie 
projektov, realizáciu hodnotenia žiakov. Druhý 
modul je určený manažmentom škôl. V inten-
ciách vytvorených modulov bolo zrealizované 
vzdelávanie pre obidve cieľové skupiny. Pre 
širokú verejnosť boli vytvorené tieto vzdeláva-
cie moduly: „základné počítačové zručnosti“, 
„elektronické vzdelávanie“, „organizácia on-line 
vzdelávania a tvorba elektronických vzdeláva-
cích materiálov“.  

Univerzita tretieho veku 

Štúdium na Univerzite tretieho veku pri Trnavskej 
univerzite (ďalej UTV) 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 2008 celkom 366 študentov 
v šiestich študijných programoch. Študijný prog-
ram „Sväté písmo a systematická teológia“ sa štu-
duje na Teologickej fakulte v Bratislave. Študijné 
programy „Sociálna práca a opatrovateľstvo“, 
„Politológia“, „Psychológia“ a „Právo“ majú prvý 
ročník spoločný pre všetkých študentov. Od dru-
hého ročníka sa štúdium člení podľa programov. 
Dva študijné programy, a to  „Základy práce s po-
čítačom“ a „Sväté písmo a systematická teológia“ 
prebiehajú samostatne od prvého ročníka. 
Osvedčenie o ukončení štúdia získalo 83 absol-
ventov Univerzity tretieho veku. 
Kladne treba zhodnotiť prístup členov Rady rek-
tora TU pre UTV, ako aj prednášajúcich z jednotli-
vých fakúlt k zabezpečeniu výučby na tejto forme 
štúdia. Výrazný podiel na výučbe UTV majú pe-
dagógovia Právnickej fakulty. Výučbu všetkých 
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ročníkov, vďaka ústretovosti Filozofickej fakulty, 
sa podarilo v roku 2008 umiestniť do priestorov 
univerzity.   

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 18 29 16 63 

Sociálna práca a  opatrovateľstvo 20 0 0 20 

Základy práce s PC 0 0 13 13 

Psychológia 0 43 20 63 

Politológia 0 0 9 9 

Teológia 53 83 62 198 

Spolu 91 155 120 366 

 

2.7 VÝSLEDKY HODNOTENÍ ÚROVNE UNI-
VERZITY VO VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 
VYKONANÝCH VEDECKOU RADOU 

Vedecká rada Trnavskej univerzity v Trnave 
v zmysle § 12 ods. 1, písm. b) zákona 131/2002 
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
hodnotila úroveň Trnavskej univerzity vo vzdelá-
vacej činnosti. K hodnoteniu úrovne v oblasti 

vzdelávacej činnosti vedecká rada prijala uznese-
nie: 
Uznesenie č. 1 – VR TU/2009: Vedecká rada Tr-
navskej univerzity v Trnave prerokovala úroveň 
TU vo vzdelávacej činnosti za rok 2008 a hodnotí 
úroveň ako dobrú. 
 
Príloha:  
Zoznam akreditovaných študijných odborov a 
študijných programov na univerzite k 31. 12. 2008. 
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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 2008. 

Dosiahnuté výsledky vedeckého a tvorivého 

života na univerzite sú dokumentované výsled-

kami v publikačnej činnosti profesorov, docentov 

a ďalších vysokoškolských učiteľov pôsobiacich 

na jednotlivých fakultách univerzity, v citačných 

ohlasoch na publikované práce, v počte získa-

ných grantov, objeme získaných finančných 

prostriedkov jednotlivých grantov, v raste peda-

gogických 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 koncentrá-

cie ľudských a finančných zdrojov, rozvojom 

interdisciplinarity, zvyšovaním spolupráce v rám-

ci Európskeho výskumného priestoru zapájaním 

sa do výskumných sietí EÚ a posilňovaním 

výskumnej základne na základe budovania 

centier excelentnosti.  

Tvorivá činnosť v roku 2008 bola charakterizo-

vaná budovaním efektívneho servisu pre pro-

jektovo organizovanú výskumnú a umeleckú 

činnosť s cieľom orientovať sa na tvorbu kvalit-

ných výsledkov a výstupov znížením počtu 

prioritných smerov výskumu na univerzite a 

zvýšením priemernej veľkosti riešiteľských 

kolektívov. Pozornosť bola venovaná aj inovácii 

výskumnej a technickej infraštruktúry univerzity 

prostredníctvom fondov EÚ. 

Univerzita vytvorila základné motivačné nástroje  

na zvýšenie atraktivity tvorivej činnosti a zapája-

nie sa do vedeckých a umeleckých projektov 

zriadením grantového fondu na podporu vedy 

a umenia, z ktorého boli udelené prvé granty na 

financovanie univerzitných a fakultných vedec-

kých a vzdelávacích projektov. Prvým udelením 

Ceny Antona Hajduka sa začalo pravidelné 

oceňovanie špičkových výsledkov vedeckej a 

umeleckej činnosti na univerzite. 

V snahe zvýšiť synergiu začala univerzita opti-

malizáciu prepojenia výskumu a vzdelávania 

s cieľom podporiť tvorivú činnosť a v rámci štu-

dijných programov tretieho stupňa zapojiť do nej 

čo najviac študentov. Monitorovaním potrieb 

trnavského regiónu univerzita vytvorila základné 

podmienky transferu poznania a technológií do 

spoločenskej a výrobnej praxe s cieľom prispieť 

k rozvoju regiónu.  

3.2 ZABEZPEČENIE VEDY, VÝSKUMU A 
UMELECKEJ TVORBY 

 

Zámery a ciele v oblasti vedy, výskumu a ume-

leckej tvorby sa v roku 2008 uskutočňovali pro-

stredníctvom aktivít a opatrení s využitím gran-

tov, z ktorých univerzita získala finančné pro-

striedky z externých zdrojov. V roku 2008 naj-

väčší počet predstavujú granty základného vý-

skumu, ktoré univerzite pridelila Vedecká gran-

tová agentúra MŠ SR a SAV VEGA. Z hľadiska 

početnosti sú druhé granty aplikovaného vý-

skumu pridelené prostredníctvom Kultúrnej a 

edukačnej grantovej komisie (KEGA).  

Aj v roku 2008 bol nedostatkom nízky počet 

grantov pridelených Agentúrou na podporu vý-

skumu a a vývoja (APVV) a nezískanie grantu z 

fondov garantovaných Európskou úniou. Univer-

zite sa nepodarilo získať grantové prostriedky 

z operačného programu „Výskum a vývoj – 

budovanie centier excelentnosti výskumu“ a zo 

7. Rámcového programu Európskej únie, čo bolo 

spôsobené nedostatočnými skúsenosťami 

univerzity v podávaní takýchto projektov. 

Univerzita a jej súčasti sú pripravené reagovať 

na ďalšie výzvy a podať nové projekty za súčas-

ného vyvarovania sa predchádzajúcich chýb 

a zvýšenia profesionálnej úrovne projektov 

využitím externých špecializovaných projekto-

vých organizácií. 
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Prehľad po čtu získaných grantov v roku 2008 

    Tabuľka č. 6 

F A K U L T A 
ZDROJE 

FF PdF FZaSP TF PF ÚDTU SHÚ 

SPOLU 
TU 

VEGA 18 11 2 4 15 1  51 

KEGA 4 10      14 

MVTS 1       1 

AV   1     1 

Iné MŠ SR   6 2  1   9 

APVV   1  1   2 

Iné mimofakultné 
domáce 11 2 12  1 1  27 

Iné mimofakultné zahr.   5  11   16 

Fakultné 9  2  69   80 

S p o l u  43 29 25 4 98 2 0 201 

   
     Graf č.7 

 
 
 
Tabuľka č. 6 ukazuje výraznejšie zvýšenie 
celkového počtu grantových výskumných 
projektov v roku 2008, na ktorom mala 
najvýznamnejší podiel Filozofická fakulta (18 
VEGA, 4 KEGA) a Právnická fakulta (15 VEGA, 
11 zahraničných grantových projektov a 69 
inštitucionálnych projektov). K zvýšeniu počtu 

grantových úloh došlo aj na Pedagogickej 
fakulte, ktorá je na prvom mieste v počte 
projektov získaných z agentúry KEGA. 
Graf č. 7 prehľadne ilustruje vývoj a celkový 
počet pridelených grantov univerzite za roky 
2004 až 2008. Z hľadiska počtu možno 
konštatovať pozitívny trend v náraste grantov.
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Prehľad objemu finan čných prostriedkov pridelených grantov v roku 2008 
 Tabuľka č. 7 

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

SPOLU 
TU 

VEGA 1655 1066 232 272 1943 52  5220 
KEGA 1073 1364      2437 

MVTS 100       100 
AV   450     450 

Iné MŠ SR  23200 1343     24543 
APVV   629  642   1271 
Iné mimofakultné 
domáce 

344 20 3915   15  4294 

Iné mimofakultné zahr.   510     510 
Fakultné 170  56     226 

S p o l u  3342 25650 7135 272 2585 67 0 39051 
 
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 54936 35385 7701 9029 64496 1726  173273 
KEGA 35617 45277      80894 
MVTS 3319       3319 

AV   14937     14937 
Iné MŠ SR  770100 44579     814679 

APVV   20879  21310   42189 
Iné mimofakultné 
domáce 

11422 664 129951   498  142535 

Iné mimofakultné 
zahraničné 

  16939     16939 

Fakultné 5643  1865     7508 

S p o l u  110937 851426 236851 9029 85806 2224 0 1 296273 
 

Graf č. 8 
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Tabuľky č. 7 a č. 8 podávajú prehľad o vývoji vo 
finančnom objeme pridelených grantov v roku 
2008. Celkový objem finančných prostriedkov 
pridelených na granty sa v roku 2008 zvýšil na 
39 051 000 Sk (1 296 256 €). Na náraste sa 
podieľala najmä FZaSP, zatiaľ čo Právnická 

fakulta a Teologická fakulta zaznamenali úbytok 
grantových financií.  
Graf č. 8 prehľadne ukazuje pozitívny trend 
univerzity z hľadiska objemu finančných 
prostriedkov pridelených grantov za roky 2004 
až 2008. 
 

 
 

Počet pridelených grantov a finan čných prostriedkov z agentúry VEGA 
v období rokov 2004 – 2008  

 
Tabuľka č.9 

Rok FF PdF FZaSP TF PF ÚDT
U 

SH
Ú 

TU 
Spolu 

2004 10 6 1 1 5 0 0 23 
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 

Počet 

2008 18 11 2 4 15 1 0 51 
2004 691 257 82 350 340 0 0 1720 
2005 712 277 112 319 1034 0 0 2454 
2006 799 777 380 769 1833 0 0 4558 
2007 1028 492 327 225 1644 0 0 3716 

Bežné 
výdavky 

2008 1455 770 232 272 1442 52 0 4223 
2004 89 0 0 0 87 0 0 176 
2005 80 0 0 0 358 0 0 438 
2006 240 199 0 0 1066 0 0 1505 
2007 362 205 0 0 821 0 0 1388 

Kapitálové 
výdavky 

2008 200 296 0 0 501 0 0 997 
2004 780 257 82 350 427 0 0 1896 
2005 792 277 112 319 1392 0 0 2892 
2006 1039 976 380 769 2899 0 0 6063 
2007 1390 697 327 225 2465 0 0 5104 

Výdavky 
spolu 

2008 1655 1066 232 272 1943 52 0 5220 
 
  Graf č. 9 
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Tabuľka č. 9 podáva prehľad o počte grantov 
VEGA pridelených univerzite a jej jednotlivým 
fakultám za posledných 5 rokov (2004 – 2008) a 
o finančných prostriedkoch pridelených na 
bežné a kapitálové výdavky. Na porovnaní od 
roku 2006 je zjavný permanentný pokles 
finančných prostriedkov z agentúry VEGA pri 

projektoch Právnickej fakulty, Teologickej fakulty 
a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce. Vďaka 
vzostupnému trendu v objeme finančných 
prostriedkov v projektoch Filozofickej fakulty 
a Pedagogickej fakulty univerzita zaznamenala 
za uvedené obdobie pozitívny trend v náraste 
finančných prostriedkov z tejto agentúry.  

 
Graf č. 10 

 
 
Grafy č. 9 a 10 poukazujú na celkový nárast 
počtu grantov z agentúry VEGA na jednej 
strane. Na druhej strane z hľadiska finančných 
prostriedkov dochádza najmä oproti roku 2006 
k poklesu pridelených finančných prostriedkov, 
predovšetkým pridelených na kapitálové 

výdavky. Je zrejmé, že univerzita sa musí 
výraznejšie orientovať aj na iné grantové 
agentúry a zvýšiť objem na financovanie 
vedeckých projektov aj z vlastných rozpočtových 
prostriedkov. 

 
 
PUBLIKAČNÁ A UMELECKÁ ČINNOSŤ 

Knižné publikácie TU FF PdF FZaSP TF PF ÚDTU SHÚ 

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

6 2 1   3   

AAB  – v domácich vydavateľstvách  29 7 8 6 2 4 2  

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

        

CAB                                           – v domácich  5 1 3   1   

ACA 
Vysokoškolské učebnice (min. 3 AH)  
v zahraničných vydavateľstvách 1   1     

ACB  – v domácich vydavateľstvách  13 1 1 3  8   

BAA 
Odborné knižné práce (min. 3 AH)  
v zahraničných vydavateľstvách  2 1    1   

BAB  – v domácich vydavateľstvách  3  1   2   

BCB Učebnice pre   základné a stredné školy  20  15 3  2   

BCI Skriptá a učebné texty  15  10 1 3 1    

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

  
ABD             – v domácich vydavateľstvách                                23 8 3 8 4     
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 Knižné publikácie  TU FF PdF FZaSP TF PF ÚDTU SHÚ 

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

       
 

                 – v domácich vydavateľstvách 1 1        

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

       
  

BBB              – v domácich vydavateľstvách  7  1   6    

ACC 
Kapitoly vo vysokoškolských učebni-
ciach v zahraničných vydavateľstvách  

       
  

ACD              – v domácich vydavateľstvách  16    1 15    

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

       
  

 Katalóg ku výstave (min 1 AH)          

EAJ 
Odborné preklady publikácií – knižné 
(nad 3 AH)  

2  1  1   
  

AFI 
Preprinty vedeckých prác vydané  
 v zahraničných vydavateľstvách  

       
  

AFJ  – v domácich vydavateľstvách          

AGI 
Správy z vyriešených 
vedeckovýskumných úloh  

4   3   1 
  

 Iné (práce do rozsahu 1 AH)          
DAI Dizertačné a habilitačné práce  8 1 3   4    
DAI Dizertačné a habilitačné práce  6    6     
EAI Prehľadové práce – knižné           
GAI Výskumné štúdie a priebežné správy  30  3 27      
FAI Redakčné a zostavovateľské práce  55 20 13 3 4 12 3   

 
 Vedecké a umelecké práce publikované v 
recenzovaných vedeckých a umeleckých 
časopisoch 

TU FF PdF FZaSP TF PF ÚDTU SHÚ 

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

10 1  8  1   

ABB – v domácich vydavateľstvách  7 4 1  1 1   

ADC karentované časopisy – zahraničné  30 1 13 16     

ADD                                    – domáce  4 1 1 2     

ADE nekarentované časopisy – zahraničné  85 16 20 41 1 7   

ADF                                         – domáce  138,5 11,5 15 45 14 53   

AFE 
abstrakty pozvaných príspevkov  
zo zahraničných konferencií  17 1  14  2   

AFF – z domácich konferencií  7 1  2  4   

AFG 
abstrakty príspevkov 
zo zahraničných konferencií   49 1 22 25 1    

AFH – z domácich konferencií  58 14 12 30 2    

CDC 
Umelecké práce a preklady  
v zahr. karentovaných časopisoch          

CDD                                  – v domácich          

CDE 
Umelecké práce a preklady 
v zahr. nekarentovaných časopisoch                                      

12  12      

CDF                                      – v domácich  9  9      
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Odborné práce TU FF PdF FZaSP TF PF ÚDTU SHÚ 

BDC publikované v zahraničných 
karentovaných časopisoch  

        

BDD v domácich karentovaných časopisoch 6   6     

EDI recenzie v časopisoch a zborníkoch  79 21 17 9 6 23 3  

 preklady publikácií (1/5 až 1 AH)         

                                   (1 až 3 AH)         

BDA 
Heslá v odb. term. slovníkoch a 
encyklopédiách vydaných v zahr. vyd.  

5 5       

BDB             – v domácich vydavateľstvách           

GHG Práce zverejnené na internete                                41 7 12 14  8   

GII Rôzne iné dokumenty                                108 32 38 15 6 13 4  

           

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

BDE v zahraničných nekarentovaných 
časopisoch  

28 2 14 7  2 3  

BDF – v domácich  175 26 54 21 15 50 9  

BEC 
v zahraničných recenzovaných 
zborníkoch  

5 2  3     

BED – v domácich   31 8 19 4     

BEE 
v zahraničných nerecenzovaných 
zborníkoch                                           

1  1      

BEF – v domácich                                         30 6 5 8  4 7  

BFA 
abstrakty odborných prác  
zo zahraničných podujatí                                                                      

        

BFB – z domácich                                                                 

EDJ 
Prehľadové práce, odborné preklady v 
časopisoch a zborníkoch                                                         

7 1 2   3 1  

   

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

AEC v zahraničných recenzovaných 
vedeckých zborníkoch, monografiách   

49 11 13 16 3 6   

AED – v domácich  118 29 41 28 7 12 1  

AEE 
v zahraničných nerecenzovaných 
vedeckých zborníkoch, monografiách  

14 5 3 1 2 2 1  

AEF – v domácich  31 1 1 6 22  1  

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

2 1 1      

AEH – v domácich          

AFA 
publikované pozvané príspevky na 
zahraničných vedeckých konferenciách 

53 3 3 13  34   

AFB – na domácich  52 5  4 4 39   

AFC 
publikované príspevky  
na zahraničných vedec. konferenciách  93 6 73 9 1 4   

AFD – na domácich                     212 46 113 34 11 8   

CEC 
Umel. práce a preklady v zborníkoch, 
kniž. publikácie v zahr. vydavateľstvách             12  12      

CED                        – v domácich      23  23      



 24

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

CGC v zahraničí                   
CGD doma                     

           
Súťaže (architektonické, umelecké) – 
ocenené TU FF PdF FZaSP TF PF ÚDTU SHÚ 

 medzinárodné v zahraničí                 
 medzinárodné doma                 
 celoštátne                 
 regionálne                 

                   

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

 samostatné v zahraničí 1  1      

 samostatné doma 2  2      

 kolektívne medzinárodné v zahraničí 10 1 9      

 kolektívne celoštátne 17  17      

 kolektívne regionálne         

 
zavedenie diela do verejných zbierok – 
zahraničných 1  1      

 
zavedenie diela do verejných zbierok – 
domácich 

1  1      

CAI Hudobné diela vydané v zahr. vyd.          

CAJ                                   – v domácich           

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

 Podujatia domáce so zahr. účasťou 
– pozvaný referát 

133 17  42  74   

 – prihlásený referát 125 15 85 25     

 – poster 21   21     

 Podujatia zahraničné – pozvaný referát 116,5 22,5  59  35   

                                  – prihlásený referát 151 7 135 9     

AFK Postery zo zahraničných konferencií  14 1  13     

AFL – z domácich konferencií  7  2 5     

          

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

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

262 3 40 218  1   

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

27 21 4 2     

  
Citácie v  zahraničných publikáciách 
neregistrované v cit. Ind. 

347 59 89 35 1 163   

  
Citácie v  domácich publikáciách 
neregistrované v cit. Ind. 

629 68 138 46 14 363   

  Recenzie v zahraničných publikáciách  10 2 3 1  4   

  Recenzie v domácich publikáciách  100 3 7 2  88   

  Umelecké kritiky zahraničné         

  Umelecké kritiky domáce  1  1      
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Organizácia vedeckých a umeleckých 
podujatí a ú časť na práci grémií TU FF PdF FZaSP TF PF ÚDTU SHÚ 

  
Organizovanie a vedecká garancia 
podujatia – medzinárodného 

39 9 7 15  8   

  
                                                                
– domáceho 53 8 19 15 6 5   

  

Členstvo v medzinárodných výboroch, 
komisiách, radách  a umeleckých 
porotách 

64 16 10 5 16 17   

  
Členstvo v celoštátnych odborných a 
vedeckých výboroch, komisiách, radách  

210 26 44 68 8 64   

  

Členstvo vo vedeckých grémiách a 
redakčných radách časopisov – 
zahraničných 

33 9 14 4 3 3   

  
                                                                                                                    
– domácich 

148 54 41 6 26 21   

          
Schválené granty a výskumné projekty v 
hodnotenom roku TU FF PdF FZaSP TF PF ÚDTU SHÚ 

  
medzinár. výskum. projekty udelené v 
zahran., 5. R.P. COSTS, Tempus 

        

  VEGA, Phare, Copernicus 4    4    

  KEGA         

  fakultné výskumné projekty 3    3    

  úlohy riešené podľa HZ         

  iné (projekty, štúdie)         

          

Vynálezy a udelené ceny TU FF PdF FZaSP TF PF ÚDTU SHÚ 

  Vynálezy                 
AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy           

 Priznané patenty v zahraničí          
 Priznané patenty doma          

 
Ceny a uznania priznané na 
medzinárodnej úrovni 

1 1      
  

 
Ceny a uznania priznané na 
republikovej úrovni 1  1     

  

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

  Realizované metodiky         

  Realizované technológie a projekty         

  Realizované autorské osvedčenia         

  Predaj licencií, autorských práv         

  Predaj know-how         

  
Realizácia  archit. a  umeleckého diela 
verejnou objednávkou 2  2      

  Legislatívna a normotvorná činnosť         

  

Realizované dizajnérske a umelecko-
úžitkové projekty ako prototyp, resp. 
realizované verejne 
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Tvorivá prezentácia diela alebo projektu TU FF PdF FZaSP TF PF ÚDTU SHÚ 

  Autorská (sólistická) – v zahraničí 1  1       

  Autorská (sólistická) – doma          

  Spoluautorská (súborová) 1 1        

  
Umelecké kurzy, tvorivé dielne 
(workshopy) v zahraničí  

1  1       

  
Umelecké kurzy, tvorivé dielne 
(workshopy) – domáce  

         
 
 
V roku 2008 sa prejavil celkový nárast v pub-
likačnej a edičnej činnosti univerzity. Pokles bol 
však zaznamenaný v najviac hodnotených ve-
deckých výstupoch typu A (napríklad pokles 
v monografiách vydaných v zahraničných vyda-
vateľstvách). Negatívne sa prejavuje nízky počet  
vedeckých výstupov uverejnených v karentova-
ných zahraničných a domácich časopisoch. 

Z hľadiska hodnotenia výkonu vo vede 
a výskume Ministerstvom školstva SR univerzita 
zaznamenáva negatívny permanentný pokles za 
uplynulé obdobie, čo sa prejavilo v úbytku fi-
nančných prostriedkov prideľovaných univerzite 
zo štátnej dotácie na základe hodnotených vý-
konov v tvorivej činnosti. 

 

3.3 VEDECKÝ A UMELECKÝ KVALIFIKA ČNÝ RAST 

 
   Tabuľka č. 10 

P o č e t Dosiahnutý vyšší 
kvalifika čný stupe ň TU FF PdF FZaSP TF PF ÚDTU 
PhDr., RNDr., JUDr., PaedDr. 4   1  2 1 
ThLic.        
PhD., CSc., ThDr. 24 5 8  6 5  
doc. 4 1 1 2    
doc., DrSc.        
prof. 3   2  1  
prof., DrSc.        

 
 
V roku 2008 pokračovala stagnácia vo vedec-
kom a umeleckom kvalifikačnom raste pracovní-
kov univerzity, čo sa prejavilo na pretrvávajúcom 
nedostatočnom počte garantov študijných prog-
ramov, predovšetkým v magisterskom a  
v doktorandskom stupni štúdia. Pre udržanie 
a zvýšenie počtu akreditovaných študijných 
programov univerzita vytvorila fond garantov 
a kogarantov, z ktorého univerzita financuje ich 
pracovné odmeny. Na účely akreditácie je ne-

vyhovujúca štruktúra profesorov najmä 
z hľadiska ich vysokého vekového priemeru. 
Veľký problémom je malé zastúpenie docentov 
vhodných na garantovanie a spoločné 
garantovanie viacerých študijných programov. 
Kvôli nemožnosti získania garantov z externého 
prostredia musí univerzita v budúcom období 
sústrediť pozornosť na efektívny a permanentný 
kvalifikačný rast vlastných tvorivých pracovníkov. 

 

Tabuľka č. 11 

Počet študentov doktorandského štúdia (interní) TU FF PdF FZaSP TF PF 

Interné doktorandské štúdium (celkový počet k 1.10.2008) 118 25 23 45 10 15 

Novoprijatí interní doktorandi k 1. 10. 2008                            38 10 8 13 3 4 

Absolventi dizertačných skúšok 29 7 4 9 5 4 

Absolventi dizertačných skúšok v plánovanom štvrťroku 16 8 4   4 

Počet obhajob interných doktorandov 22 3 8 0 4 7 

Počet obhajob interných doktorandov v plánovanom roku 21  8  6 7 
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Počet študentov doktorandského štúdia (externí) TU FF PdF FZaSP TF PF 

Externé doktorandské štúdium (celkový počet k 1. 10.2008) 390 81 35 194 16 64 

Novoprijatí externí doktorandi k 1. 10. 2008                           70 21 4 31 4 10 

Absolventi dizertačných skúšok 69 20 8 26 2 13 

Absolventi dizertačných skúšok v plánovanom štvrťroku 24 3 8   13 

Počet obhajob externých doktorandov 47 4 6 31 2 4 

Počet obhajob externých doktorandov v plánovanom roku 17  6  7 4 

 
 
Z hľadiska celkového počtu interných dokto-
randských študentov došlo v roku 2008 
k miernemu poklesu oproti roku 2007. Preto 
trvalou úlohou zostáva kvalitný výber doktoran-
dov v dennej aj externej forme štúdia. Vedenie 
univerzity aj v roku 2008 stimulovalo vedecký 
rast mladých vedeckých pracovníkov zapojených 
do doktorandského štúdia osobitnými formami, 
v snahe zvýšiť počet miest interných doktoran-
dov financovaných prostredníctvom grantových 
agentúr, najmä agentúry APVV. Univerzita 
v budúcom období plánuje vynaložiť ďalšie fi-
nančné prostriedky na zvýšenie počtu doktoran-
dov v rozhodujúcich vedných odboroch. 
 

3.4 HODNOTENIE ÚROVNE UNIVERZITY V 
OBLASTI VEDY, VÝSKUMU A UMENIA 

Nepriaznivý vývoj v oblasti vedy, výskumu 
a umenia za rok 2008 mobilizuje sily tvorivého 

potenciálu univerzity napĺňaním úloh 
Dlhodobého zámeru Trnavskej univerzity 
v Trnave v oblasti intenzifikácie vedy, výskumu 
a umenia s cieľom dosiahnuť dobrú pozíciu 
v európskom priestore a s dôrazom na zarade-
nie sa Trnavskej univerzity medzi medzinárodne 
uznávané univerzity jej uchádzaním sa o pro-
jekty v rámci európskych výskumných sietí. 
 
Vedecká rada univerzity v zmysle § 12 ods.1, 
písm. b) zákona c. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách v znení noviel hodnotila úroveň Trnav-
skej univerzity v Trnave v oblasti vedy, techniky 
alebo umenia. 
K hodnoteniu úrovne prijala vedecká rada 
nasledujúce uznesenie.  
Uznesenie č. 2 – VR TU/2009: Vedecká rada 
Trnavskej univerzity v Trnave prerokovala 
úroveň TU v oblasti vedy, výskumu a umenia za 
rok 2008 a hodnotí úroveň ako stagnujúcu. 
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4 ĽUDSKÉ ZDROJE  

4.1 PERSONÁLNA POLITIKA  

V roku 2008 bola na univerzite schválená 
stratégia ľudských zdrojov, ktorá poskytuje 
základné strategické organizačné, kvalifikačné 
a informačné znaky rozvoja a riadenia ľudských 
zdrojov. Cieľom personálnej politiky v roku 2008 
bolo skvalitniť štruktúru zamestnancov na 
všetkých pracovných pozíciách. Zamestnanci 
boli vyberaní na základe splnenia ich 
kvalifikačných predpokladov, znalostí, schop-
ností a odborných vedomostí vzhľadom na 
požiadavky pracovnej pozície. 
Zvýšená pozornosť bola venovaná SWOT 
analýze a vypracovaniu sebahodnotiacej správy 
na základe metodiky CAF, ako aj ďalším 
analytickým správam a dokumentom. 
V roku 2008 bol vypracovaný Katalóg 
pracovných činností rektorátu a Katalóg 
pracovných činností fakúlt pre nepedagogických 
zamestnancov na fakultách. 
Jednotlivé pracovných činnosti boli na základe 
Nariadenia vlády SR č. 341/2004, ktorým sa 
ustanovujú katalógy pracovných činností pri 
výkone práce vo verejnom záujme a o ich 

zmenách a dopĺňaní, skonkretizované na 
podmienky univerzity. 
Ďalším dokumentom k skvalitneniu personálnej 
práce bol vydaný dodatok č. 1, ktorým sa mení a 
dopĺňa Smernica rektora TU č. 9/2004, ktorou sa 
ustanovuje Platový poriadok Trnavskej 
univerzity. 
V roku 2008 boli na fakultách prijaté 
racionalizačné opatrenia, na základe ktorých 
fakulty neprijmú do hlavného pracovného 
pomeru vysokoškolského učiteľa bez vedeckej 
hodnosti, a  boli stanovené podmienky, za 
ktorých si vysokoškolskí učitelia bez vedeckej 
hodnosti musia danú hodnosť doplniť. 

V súvislosti so skvalitňovaním základne 
tvorivých zamestnancov boli plnené nasledujúce 
úlohy: 

- zvýšila sa intenzita personálneho dobudovania 
katedier vlastnými internými zamestnancami 
s vyváženým generačným zastúpením do roku 
2010; 

- bol prijatý program na stimuláciu 
vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti; 

- bol zavedený program hmotnej stimulácie 
nepedagogických zamestnancov v závislosti 
od výsledkov práce. 

4.2 VÝVOJ STAVU ZAMESTNANOSTI 

Tabuľka č. 12 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2008 v porovnaní s r. 2007 
Univerzitné  

súčasti 
↓ 

učitelia, tvoriví, 
vedeckí a 

umeleckí zam. 

odborní 
zamestnanci 

centrálna 
administratíva 

prevádzkoví 
zamestnanci SPOLU SPOLU 

R o k → 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Filozofická fakulta 71,96 67,77 2,00 2,00 12,45 11,36 0  86,41 81,13 
Pedagogická fakulta 97,60 94,54 3,06 2,75 15,85 14,63 12,07 12,84 128,58 124,76 
FZSP 92,57 77,95 5,00 3,41 16,36 21,33 10,80 6,89 124,73 109,58 
Teologická fakulta 25,82 27,92 6,75 6,36 9,74 8,87 3,31 3,38 45,62 46,53 
Právnická fakulta 60,58 51,77 5,00 4,08 14,07 14,96 4,80 6,24 84,45 77,05 
Rektorát     39,32 38,68 18,37 18,83 57,69 57,51 
Univerzitná knižnica   10,00 10,00     10,00 10,00 
CIS   7,25 7,17     7,25 7,17 
Ústav dejín TU  3 3,30 1,00     3,30 4,00 
Vydavateľstvo TUT   1,75 1,75     1,75 1,75 
SHÚ   0,21 0,21     0,21 0,21 
CDV      1,00    1,00 
SPOLU TU: 348,53 322,95 44,32 38,73 107,79 110,83 49,35 48,18 549,99 520,69 
Študentská jedáleň     2,00 1,00 9,66 10,39 11,66 11,39 
SPOLU so ŠJ : 348,53 322,95 44,32 38,73 109,79 111,83 59,01 58,57 561,65 532,08 
 
Ako vyplýva z uvedených údajov, v roku 2008 
boli prijaté mnohé závažné racionalizačné 
opatrenia týkajúce sa redukcie zamestnancov 
takmer na všetkých pracovných pozíciách. 

V nasledujúcej tabuľke (č. 13) je zobrazená  
kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov 
k 31. 10. 2008 v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom.
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Tabuľka č. 13 

Kvalifika čná štruktúra vysokoškolských u čiteľov  k 31. 10.  

Eviden čný prepo čítaný po čet zamestnancov  
k   31. 10. 2007 a k 31. 10. 2008 Vysokoškolskí 

učitelia 
↓ 

FF PdF FZSP TF PF SPOLU 

Rok → 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

s vedecko-pedagogic-
kým titulom profesor 

16 7,5 12 10,16 16 12,59 6 3,33 9 9 59 42,58 

s vedecko-pedago-
gickým titulom docent 
a s hodnosťou DrSc.  

          0 0 

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

19 11,28 29 25,81 35 28,21 7 6,83 9 5,54 99 77,67 

ostatných 
vysokoškolských 
učiteľov s vedeckou 
hodnosťou DrSc., 
CSc. resp. PhD. 

22 19,5 30 33,9 40 24,15 12 10,94 14 17,87 118 106,36 

ostatných 
vysokoškolských 
učiteľov bez vedeckej 
hodnosti 

25 18 32 20,9 21 9,44 9 8,45 31 14,97 118 71,76 

Vysokoškolskí učitelia  
c e l k o m       

82 56,28 103 90,77 112 74,39 34 29,55 63 47,38 394 298,37 

 
Pomer študentov k vysokoškolským učiteľom 
v prepočítanom počte k 31. 10. 2008:  
Počet študentov: 5423 
Počet vysokoškolských učiteľov: 298 
Pomer: študent/vysokoškolský učiteľ: 18 
 
Pomer tvorivých zamestnancov za rok 2008  
k počtu zamestnancov v kategórii nepedagogic-
kých zamestnancov TU bez ŠJ  (v prepočítanom 
počte za rok 2008): 
Tvoriví zamestnanci spolu: 322,95 
Nepedagogickí zamestnanci: 197,74 
Pomer: učiteľ/nepedagogický zamestnanec: 1,63 

4.2.1 Hodnotenie zamestnancov 

V roku 2008  sa zaviedol systém hodnotenia 
zamestnancov na základe predchádzajúcich 
hodnotiacich pohovorov so zamestnancami. 
Výsledkom hodnotiacich pohovorov bude zave-
denie plánu kariérneho rastu zamestnancov 
a ich ďalšie vzdelávanie. 
Dodatkom č. 1 k Smernici rektora TU č. 9/2008, 
ktorou sa ustanovuje Platový poriadok univerzity, 
sa určil spôsob hodnotenia  zamestnancov. Na 
jednotlivých súčastiach univerzity sa vykonali 
hodnotiace pohovory so zamestnancami zame-
rané na odborné vedomosti, plnenie stanove-
ných úloh, vytýčenie nových pracovných úloh 
a spôsob dosiahnutia vytýčených cieľov. Výsled-
kom hodnotenia zamestnancov bolo vypracova-
nie záznamových listov, ktoré obsahujú závery 

hodnotenia so zamestnancom, stanovenie ďal-
šieho profesionálneho rozvoja,  úloh pre ďalšie 
hodnotiace obdobie a vypracovanie kariérneho 
rastu zamestnanca. 
Tento spôsob hodnotenia predpokladá i zavede-
nie nového modulu odmeňovania zamestnancov 
na základe výkonnostného hľadiska a plnenia 
výkonových noriem. Pre pedagogických zamest-
nancov je definovaná norma povinností vo 
vzdelávaní a v tvorivej činnosti. Pre vedeckovýs-
kumných zamestnancov je definovaná norma 
povinností v tvorivej činnosti.  

4.2.2 Ďalšie vzdelávanie zamestnancov 

Plán rozvoja a ďalšieho vzdelávania v roku 2008 
sa realizoval v súlade s koncepciou ďalšieho 
vzdelávania na odborných školeniach, kurzoch 
a preškoleniach, ako aj v rámci Centra ďalšieho 
vzdelávania Trnavskej univerzity. 

 Odborné vzdelávanie zamestnancov vo všetkých 
kategóriách bolo priebežne zabezpečované v 
odborných kurzoch, seminároch, školeniach 
a iných odborných podujatiach, s cieľom dopĺňať 
vedomostí o nové zákony, novely zákonov 
a nariadení vlády a o  nové postupy v práci. 

 V roku 2008 sa uskutočnil i odborný výcvik 
manažérskych a odborných schopností vedúcich 
zamestnancov univerzity.  
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5 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 
A ZAHRANIČNÉ VZŤAHY 

 
V rámci stratégie medzinárodných vzťahov na 
roky 2008 – 2011 sa univerzita zamerala na 
nadviazanie medzinárodných zmlúv, ktoré budú 
umožňovať tvorivým zamestnancom participovať 
na medzinárodných projektoch v rámci Európy 
a Severnej Ameriky, v rámci členstva EUA na 
plnenie svojej úlohy plnohodnotného člena a na 
zintenzívnenie pôsobenia ako dejiska rôznych 
medzinárodných vzdelávacích a vedeckých 
aktivít. 
Rozvoj medzinárodnej spolupráce na univerzite 
je integrálnou súčasťou všetkých aktivít univer-
zity v pedagogickej i vedeckovýskumnej oblasti, 
realizovaných formou bilaterálnych a multilaterál-
nych dohôd, ako aj formou vedeckých projektov. 
Univerzita zintenzívnila obojstranné mobility 
študentov a pedagógov s partnerskými univerzi-
tami a nadviazala nové bilaterálne zmluvy. 
V rámci intenzívnejšieho zapájania sa do 
európskych štruktúr sa Trnavská univerzita stala 
členom Európskej asociácie univerzít. Ďalšou z  
prioritných úloh bolo prepojiť univerzitu 
s externými zahraničnými partnermi kvôli 
zvýšeniu kvality, predovšetkým prostredníctvom 
pedagogickej činnosti a vedeckej spolupráce.   
 

5.1 BILATERÁLNE A MULTILATERÁLNE 
VZŤAHY 

Spolupráca so zahraničnými univerzitami a 
vedeckými inštitúciami predstavuje významný 
prostriedok internacionalizácie vzdelávania. 
Realizuje sa na základe dohôd v rámci priamej 

bilaterálnej spolupráce a medzinárodných 
dohôd. 
V súčasnosti má univerzita uzatvorených 18  
aktívnych medzinárodných dohôd, ktorých 
cieľom je rozvoj pedagogických, vedeckých 
a kultúrnych vzťahov zmluvných strán. Tieto 
dohody o spolupráci sa týkajú najmä výmeny 
informácií o akademických aktivitách, výmeny 
skúseností a poznatkov, výmeny výučbových 
materiálov, výmeny vedeckých a pedagogických 
pracovníkov, podpory vzájomnej spolupráce na 
výskumných projektoch, spoločného organizova-
nia seminárov a konferencií. 
V priebehu roku 2008 bola obnovená zmluva 
s Univerzitou Josipa Jurja Strossmayera v Osi-
jeku a  podpísaná  nová zmluva s „College of 
Public Health the University of Iowa“. 
V  rámci programu Erasmus má univerzita 
podpísaných 58 platných bilaterálnych zmlúv 
uzavretých s 21 krajinami. V priebehu roku 2008 
bolo podpísaných 24 nových zmlúv. Z celkového 
počtu bilaterálnych zmlúv bolo aktívnych asi 60 
percent. 
V rámci bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov 
fakulty zintenzívnili spoluprácu s cieľom rozvíjať 
a upevňovať staré kontakty v rámci SR, EÚ a 
ostatného sveta. Nové zmluvy v roku 2008 sú 
uzatvorené v oblasti vedeckej spolupráce, 
s cieľom zapojiť tvorivých zamestnancov do 
medzinárodných tímov.  
 

5.2 MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY 

Univerzita sa zapojila v roku 2008 do 29 medzi-
národných projektov zameraných na tieto 
oblasti:   

 

Oblasti Počet % podiel 

jazykovedné 1 3,45 
historické 1 3,45 
pedagogické 2 6,89 
zdravotnícko-sociálne 12 41,38 
teologické 1 3,45 
právnické 12 41,38 
spolu 29 100 

 
 
Univerzita  pri plnení svojich úloh a cieľov vychá-
dza z kresťanských princípov, a preto sa jej 
aktivity vo veľkej miere zameriavajú na ochranu 
života, pomoc ľuďom v núdzi a pod. Z tejto 
oblasti možno spomenúť napr. 

- Mary Immaculate Clinic 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, 

Kambodža. 

Program celoživotného vzdelávania ERASMUS 

V akademickom roku 2007/2008 získala 
univerzita na základe zmluvy s Národnou 
agentúrou LLP/.ERASMUS grant  v objeme  52 
914 €, ktorý  bol pridelený takto: 
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Študentské mobility   =   45 245  €   
Učiteľské mobility      =     3 899  € 
Organizácia mobility  =     3 770  € 

5.3 MOBILITA ŠTUDENTOV 

Študenti univerzity sa aktívne zúčastňujú na 
medzinárodných mobilitách, ktoré sú zamerané 
na študijné pobyty v zahraničných partnerských 
inštitúciách. Stratégia mobility študentov na 
Trnavskej univerzite v Trnave sa snaží o udrža-
nie a zvýšenie  počtu mobilít.  

Počet „vyslaných“  študentov závisí v rozhodujú-
cej miere od výšky prideleného grantu. V roku 
2008 boli stanovené maximálne hodnoty grantu 
pre jednotlivé členské krajiny. Okrem grantu 
z prostriedkov Európskej komisie Erasmus bolo 

študentom poskytnuté dofinancovanie z Minister-
stva školstva SR. Dofinancovanie predstavovalo 
čiastku 1 754,- Sk mesačne.      

Mobilitám zahraničných študentov na našej uni-
verzite sa zatiaľ nedarí, i keď sa každoročne 
venuje osobitná pozornosť náboru zahraničných 
študentov na absolvovanie výmenného študij-
ného  pobytu. 
V roku 2008 sa zúčastnili na mobilite prvýkrát aj  
študenti zo Španielska a Slovinska. Najväčší 
problém pri získavaní zahraničných študentov 
spôsobuje jazyková bariéra, a preto univerzita 
pripravila do akreditácie dva študijné programy 
v anglickom jazyku. 
 

Graf č.11 

12

5

16

4

22

8

26

5

24

8

0

5

10

15

20

25

30

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Akademický rok

Porovnanie vyslaných a prijatých študentov za ostat ných 5 rokov

Počet vyslaných študentov Počet prijatých študentov
 

  
5.4 UČITEĽSKÁ MOBILITA 

V rámci učiteľských mobilít bolo prioritou  predo-
všetkým  skvalitnenie pedagogicko-vedeckej čin-
nosti a nadviazanie užších kontaktov s partner- 

skými univerzitami. V rámci existujúcich 
bilaterálnych zmlúv  možno konštatovať, že na-
rastá  počet prichádzajúcich učiteľov.
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5.5 ČLENSTVÁ V MEDZINÁRODNÝCH 
ORGANIZÁCIÁCH 

V roku 2008 sa univerzita a jej fakulty prostred-
níctvom svojich zástupcov aktívne podieľali na 
medzinárodnej spolupráci v rámci viacerých 
významných európskych či svetových odborných 
vedeckých organizácií.   
Okrem dlhoročného členstva v medzinárodných 
organizáciách (The European Academy, The   
European Academy for Science and Arts, The 
Danube Rector´s) sa Trnavská univerzita aktívne 
zapája do európskych štruktúr vysokých škôl. 
V roku 2008 sa stala  plnohodnotným individuál-
nym  členom European University Association 
(ďalej EUA), ktorá zastupuje a podporuje asi 800 
vysokých škôl v 46 krajinách, poskytuje im jedi-
nečné fórum na spoluprácu a sledovanie naj-
novších trendov vo vyššom vzdelávaní a 
výskume v oblasti politík.  
Členovia Asociácie európskych univerzít sú 
zapojení do výučby a výskumu. EUA hrá 
kľúčovú úlohu pri formovaní budúcnosti 
európskeho vyššieho vzdelávania a výskumu 
krajiny vďaka svojej znalosti odvetvia a 
rôznorodosti jej členov. Trnavská univerzita sa 
v priebehu roka 2008 intenzívne zapájala do 
práce v DRC a jeden z predstaviteľov univerzity 
bol nominovaný do pracovnej skupiny pre 
vzdelávanie. 
Fakulty pokračujú v členstve vo významných 
medzinárodných inštitúciách: 

Pedagogická fakulta – Medzinárodné združenie  
na podporu vzdelávania EDUKACIO, Akadémia 
pedagogických a sociálnych vied;  

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

Teologická fakulta – Asociácia vyšších 
jezuitských študijných centier Európy a Libanonu 
(ASJEL); 

Právnická fakulta – European Law Faculty 
Association (ELFA),  International Law School 
Association (ILSA);  
 

5.6 CESTY ZAMESTNANCOV DO ZA-
HRANIČIA A PRIJATIA ZAHRANI ČNÝCH 
HOSTÍ 

V roku 2008 sa 17 vedúcich pracovníkov univer-
zity zúčastnilo na 10 zahraničných pracovných 
cestách, a to do: Maďarska, ČR, Slovinska, 
Poľska, USA, Holandska, Belgicka. Cieľom 
zahraničných pracovných ciest bolo nadviazanie 
spolupráce s partnerskými univerzitami, 
návšteva rôznych konferencií, medzinárodných 
podujatí a pracovných stretnutí. Pracovníci 
Ústavu dejín Trnavskej univerzity uskutočnili 3 
zahraničné pracovné cesty do Maďarska. 
Cieľom týchto ciest bol výskum v archívnych 
prameňoch pre pripravovaný dokument „Dejiny 
Trnavskej univerzity 1635 – 1777“ a výskum 
v archíve a knižnici Ostrihomskej arcidiecézy 
v Ostrihome.  

V rámci  medzinárodného prieskumu porovná-
vania inštitucionálnej rôznosti európskych vyso-
kých škôl navštívili Trnavskú univerzitu  dvaja 
predstavitelia EUA. Sústredili sa  hlavne na pre-
pojenie TU s  praxou a spoluprácu s ostatnými 
vysokými školami. 
V rámci aktivity na ZPC  (University of Scranton), 
zabezpečilo vedenie univerzity  študijný pobyt 
pre profesorku Tatu Mbuguovú  na pedagogickej 
fakulte. 

5.7 ORGANIZÁCIA PODUJATÍ 
S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU 

Okrem vzdelávacích a vedeckovýskumných čin-
ností sa univerzita venuje aj príprave a realizácii 
rôznych odborných vedeckých a vzdelávacích 
podujatí, ako sú medzinárodné konferencie a 
sympóziá, kolokviá, letné školy, pracovné stret-
nutia, semináre, školenia v spolupráci 
s medzinárodnými inštitúciami a partnerskými 
vysokými školami. Organizácia a realizácia ta-
kýchto medzinárodných podujatí patrí medzi 
významné aktivity U, pretože nimi sa TU nielen 
prezentuje, ale zároveň aj propaguje na medzi-
národnej úrovni a tieto podujatia tiež slúžia ako 
vynikajúci nástroj na nadväzovanie nových kon-
taktov a vytváranie príležitostí pre nové aktivity  
najmä pre  tvorivých pracovníkov TU. 
  

 
 

Podujatia s medzinárodnou ú časťou 

ROK 2007 2008 

Konferencie/sympóziá 19 24 

Letné školy 1 3 

Kolokviá 0 3 
Spolu 20 30 
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6 SOCIÁLNE SLUŽBY 

6.1 UBYTOVANIE ŠTUDENTOV 

Trnavská univerzita má vlastný študentský 
domov vo výstavbe, preto vedenie univerzity 
zabezpečilo zmluvné ubytovanie študentov u 
viacerých cudzích ubytovateľov.  

V Tabuľke č. 14 sú uvedení zmluvní partneri, 
celkový počet miest, ktoré poskytujú študentom 
univerzity na ubytovanie, počet ubytovaných  
a výška poplatku za ubytovanie v  roku 2008. 
V Tabuľke č. 15 je uvedený počet žiadostí 
študentov, ktorí žiadali o ubytovanie v  roku 2008 
v členení podľa fakúlt a ročníkov. 

 
Tabuľka č. 14 

Počet miest Názov zmluvných partnerov 
ženy muži  spolu  

Suma v Sk / € 
osoba/mesiac  

Výskumný ústav jadrových elektrárni, a. s., v Trnave 5 30 35  1 300/43,15 
Stredné odborná škola obchodu a služieb v Trnave, 
Lomonosovova 6 

150 0 150  1 000/33,19 

Študentský domov M. Uhra v Trnave pri STU Bratislava 50 40 90 
 1 500/49,79 
1 600/53,11 

Slovenské elektrárne, a.s., Atómové elektrárne Bohunice  164 64 228 1 300/43,15 
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb  
na vidieku v Trnave, Zavarská 9 

45 45 90 1500/49,79 

Spolu miest na ubytovanie 414 179 593 x 

Tabuľka č. 15 

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

ženy muži  spolu ženy muži  spolu ženy muži  spolu  

Filozofická fakulta 103 54 157 43 22 65 89 49 138 
Fakulta zdravotníctva 
a sociálnej práce 

72 1 73 15 1 16 45 6 51 

Pedagogická fakulta 145 15 160 72 15 87 73 14 87 
Právnická fakulta 109 71 180 40 20 60 132 65 197 

Teologická fakulta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 429 141 570 170 58 228 339 134 473 

Spolu za TU 1271 

 
V roku 2008 bolo  podaných celkom 1271 žiadostí 
študentov o ubytovanie. V  porovnaní s  rokom 
2007 je to o 56 žiadostí viac, čo predstavuje 
nárast o 4,6 percenta. Na ubytovanie mala 
univerzita k dispozícii 593 miest. Oproti 
predchádzajúcim dvom rokom Teologická fakulta 
v tomto akademickom roku nezabezpečovala 
zmluvne ubytovanie pre svojich študentov. 

Univerzita z kapacitných dôvodov nemohla 
zabezpečiť ubytovanie 678 študentom, preto si 
títo študenti museli ubytovanie zabezpečovať 
individuálne, prevažne prostredníctvom  ubytova-
nia na privátoch. 

Nasledujúci graf (č. 13)  zachytáva vývoj  počtu  
žiadostí  študentov o ubytovanie a počtu  ubyto-
vaných študentov za ostatných 5 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 ubytovávaní iba študenti 1. 
ročníka, pretože študenti vyšších ročníkov  kvôli 
ďalšiemu cestovaniu 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 STRAVOVANIE ŠTUDENTOV A 
ZAMESTNANCOV 

Stravovanie pre študentov jednotlivých fakúlt 
a zamestnancov je zabezpečované v moderne 
vybavenej kuchyni na Hornopotočnej ulici 
v Trnave (Budova sídla Filozofickej fakulty 
a rektorátu). Novú, vkusne zariadenú jedáleň 
využívajú aj študenti a zamestnanci susednej 
Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce a blízkej 
Právnickej fakulty. Väčšia vzdialenosť Peda-
gogickej fakulty je riešená systémom dovozu 
jedál do miesta jej sídla, čo taktiež zabezpečuje 
kuchynský personál študentskej jedálne na 
Hornopotočnej ulici. Študenti Teologickej fakulty 
so sídlom v Bratislave majú zabezpečené stra-
vovanie v susednom gymnáziu a stravovanie 
zamestnancov je riešené stravnými lístkami. 
Objednávanie stravy majú študenti a zamest-
nanci univerzity zabezpečené prostredníctvom 
informačného systému CardPay. 

V roku 2008 bolo v študentskej jedálni vydaných 
celkom 109 492 obedov, z toho pre študentov 
71 970 obedov a ostatné (37 522) pre 
zamestnancov univerzity. Iných stravníkov 
univerzita nemá. 

6.3 INÁ ČINNOSŤ 

V rámci mimoškolských aktivít univerzita 
zabezpečila prenájom telocvične, kde študenti 
môžu trénovať populárny šport floorbal. Aj keď 
finančné možnosti tímu neumožňujú účasť 
v celoslovenskej súťaži, študenti univerzity 
trénujú, absolvujú príležitostné súboje 
s účastníkmi celoslovenskej ligy a postupne sa 
formuje perspektívne mužstvo, ktoré by mohlo 
dôstojne reprezentovať univerzitu. 

V dňoch 19. – 20. novembra 2008 sa uskutočnil, 
už piaty ročník, športových dní Trnavskej 
univerzity v Trnave. V rámci športových dní 
prebehli súťaže vo futbale mužov a v basketbale 
žien o Putovný pohár rektora univerzity, turnaj vo 
floorbale mužov a turnaje v stolnom tenise 
mužov a žien o Pohár rektora TU v Trnave.  

Futbalový turnaj hralo šesť domácich tímov 
rozdelených v dvoch skupinách. Víťazmi skupín 
sa stali mužstvá Filozofickej a Pedagogickej 
fakulty, ktoré sa stretli vo finále. Celkovým 
víťazom turnaja sa stala Filozofická fakulta aj 
vďaka Miroslavovi Džupinovi, ktorý bol vyhlá-
sený za najlepšieho brankára. Titul najlepšieho 
strelca získal Milan Kubík z Právnickej fakulty.  

 

Víťazné mužstvo Filozofickej fakulty 

V basketbale, ktorý sa hral systémom každý 
s každým, odohralo 5 fakultných družstiev desať 
zápasov. Víťazom sa stalo družstvo Filozofickej 
fakulty a najlepšou strelkyňou turnaja sa stala 
Katka Kadlečíková z Pedagogickej fakulty. 

Vo floorbale bojovali dva tímy univerzity spolu 
s ďalšími kvalitnými družstvami z partnerských 
univerzít a športových klubov. Skvelé kolektívne 
výkony a hlavne bojovnosť Áčka priniesli 
zaslúžený úspech – víťazstvo v turnaji. 
 

FT Trnavská univerzita „A“ – víťaz 
 
Víťazom v stolnom tenise mužov sa stal Tomáš 
Záhora z Fakulty zdravotníctva a sociálnej 
práce, na druhom mieste skončil Peter Patay 
z Právnickej fakulty. V stolnom tenise žien bola 
víťazkou Adriana Hrnčiariková z Pedagogickej 
fakulty a na druhom mieste skončila Elena Holá 
z Filozofickej fakulty. 
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Študenti Trnavskej univerzity v Trnave do-
siahli v roku 2008 aj ďalšie významné vý-
sledky a ocenenia: 

►►►►►►►►►► 

Významný úspech v športovej oblasti dosiahla 
študentka Fakulty zdravotníctva a sociálnej prá-
ce Veronika Vadovi čová , slovenská reprezen-
tantka v športovej streľbe, ktorá 7. septembra 
2008 na XIII. paralympijských hrách v Pekingu 
v disciplíne vzduchová puška 40 získala zlatú 
medailu. 

►►►►►►►►► 

Študentka Pedagogickej fakulty Trnavskej uni-
verzity v Trnave, Mgr. Lenka Válková , získala 
Cenu Microsoftu za prácu „Elektrochemický 
článok – vzdialený experiment šírený po 
Internete“ v súťaži „5th years of Competitions – 
eLearning in Praxis“, ktorá sa uskutočnila pri 
príležitosti 6th International Conference on 
Emerging eLearnings. Technologies and 
Applications, 11. – 13. septembra 2008, pod 
záštitou Jána Mikolaja, podpredsedu vlády 
a ministra školstva SR. 

►►►►►►►►►► 

Dňa 4. júna 2008 v zasadačke Mestského 
zastupiteľstva mesta Trnava, v budove 
historickej Radnice, sa uskutočnilo Slávnostné 
udeľovanie Ceny primátora mesta Trnava za 
mimoriadne výsledky v školskom roku 
2007/2008. Ide o ocenenie najlepších žiakov 
základných škôl, študentov stredných škôl 
a univerzít v rámci plnenia Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja. 

Medzi ocenenými boli aj študenti Trnavskej 
univerzity v Trnave: 

Róbert Kramár , Filozofická fakulta 
Zuzana Knoteková , Pedagogická fakulta 
Mária Kvaková , Fakulta zdravotníctva a so-
ciálnej práce 
Tomáš Jelluš , Teologická fakulta 
Lenka Čvapková , Právnická fakulta 

Lenka Čvapková a Tomáš Jelluš preberajú ocenenie 
a zapisujú sa do pamätnej knihy 
 
Univerzitné pastora čné centrum 
Pre mnohých študentov univerzity je vyhľadáva-
ným miestom Univerzitné pastoračné centrum – 
UPC, ktoré pôsobí na poli univerzitnej pastorá-
cie. UPC ponúka študentom možnosť zúčas-
tňovať sa spolu s rovesníkmi žijúcimi hodnotami 
milými Bohu na Svätej omši, možnosť rozhovoru 
s kňazom a sviatosť zmierenia, tiché i modero-
vané adorácie, modlitbu ruženca, prednášky 
a mnohé iné duchovné aktivity. Popritom tu majú 
študenti možnosť nadviazať nové vzťahy 
a priateľstvá. 

 

Vzťahy s verejnos ťou 
Trnavská univerzita v súlade s Dlhodobým 
zámerom univerzity v oblasti rozvoja spolupráce 
s verejnosťou sa aj v roku 2008 zameriavala  na 
úzku spoluprácu s regionálnymi inštitúciami, ako 
sú: Mesto Trnava, Vyšší územný celok v Trnave, 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a s partner-
skými univerzitami na území mesta Trnava – s 
Univerzitou sv. Cyrila a Metoda a Materiálovo-
technologickou fakultou STU, s ktorými partici-
puje na spoločných projektoch v rámci podpísa-
nej zmluvy „Zmluva o vzájomnej spolupráci me-
dzi mestom Trnava a Trnavskou univerzitou v 
Trnave“. 
V roku 2008  univerzita  zintenzívnila svoju pro-
pagáciu  prostredníctvom anglickej verzie svojej 
webovej stránky.
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7 INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ 
TECHNOLÓGIE           

 
Centrum informačných systémov na Trnavskej 
univerzite v Trnave (ďalej len „CIS“), 
zabezpečuje prevádzku univerzitnej dátovej 
a hlasovej siete, prevádzku a rozvoj centrálnych 
informačných systémov a poskytuje služby 
používateľom informačných a komunikačných 
technológií na univerzite (ďalej len „IKT“).  
Rok 2008 bol charakteristický pokračovaním 
aktivít dlhodobého zámeru univerzity v oblasti 
informačných systémov a IKT. Zoznam oblastí, 
v ktorých sa zaznamenal významný rozvoj: 
a) moderný integrovaný informačný systém 

univerzity, 
b) bezpečnosť a priepustnosť univerzitnej siete, 
c) systém jednotnej autentifikácie, 
d) nové prístupové body k sieti Internet pre 

študentov, 
e) zefektívnenie služieb používateľom univer-

zitnej siete 

Zoznam oblastí z dlhodobého zámeru, v ktorých 
sa nerealizovali plánované aktivity: 
a) rozšírenie technológie tenkých klientov, 
b) nové služby orientované na potreby 

študentov, 
c) stabilizácia zamestnancov. 

Oblasť rozvoja IKT v roku 2008 bola obsiahnutá 
v úlohách Akčného plánu univerzity na rok 2008 
(ďalej len „APU“).  

7.1 INFORMAČNÝ SYSTÉM UNIVERZITY 

AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM 

V treťom roku implementácie Modulárneho 
Akademického Informačného Systému (ďalej len 
„MAIS“) bol zavŕšený proces migrácie 
historických údajov zo starého informačného 
systému do nových dátových štruktúr. Do 
rutinnej prevádzky v podsystéme Kreditové 
štúdium  získali prístup prostredníctvom svojich 
rozhraní aj pedagógovia na všetkých fakultách 
a študenti na Filozofickej fakulte. Ukončením 
procesu implementácie podsystému Kreditové 
štúdium bola naplnená úloha A5 z APU 
Rozhranie elektronickej prihlášky v podsystéme 
Prijímacie konanie  využilo viac ako 500 
uchádzačov o štúdium na univerzite v akademic-
kom roku 2008/2009. Na troch fakultách bol 
využitý systém na automatizované spracovanie 
výsledkov prijímacích testov – Autotest. 
Automatizované spracovanie prijímacieho kona-
nia prebehlo na veľmi dobrej úrovni, bez 
výpadkov systému.  
V druhej polovici roku 2008 smerovalo úsilie 
implementačného tímu k získaniu správnych 

údajov pre potreby štatistík UIPŠ a Centrálneho 
registra študentov a tiež k vývoju požadovaných 
funkcionalít MAIS (úloha G5 z APU). Prostred-
níctvom exportov dát z MAIS sa podarilo zabez-
pečiť správne údaje v požadovaných termínoch.  

EKONOMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM  

Dôležitým nástrojom strategického riadenia uni-
verzity sa stáva ekonomický informačný systém 
SOFIA (ďalej len „SOFIA“). Rok 2008 bol dru-
hým rokom prevádzky ekonomických 
a finančných podsystémov a prvým rokom pre-
vádzky modulu na riadenie personalistiky 
a miezd (modul HR). Ukončením procesu im-
plementácie všetkých modulov SOFIA bola napl-
nená úloha A7 z APU. TU patrí medzi univerzity, 
ktoré dokázali vytvoriť vhodné personálne, tech-
nické a organizačné podmienky na nasadenie 
a prevádzku všetkých modulov tohto robustného 
nástroja na finančné riadenie univerzity. Dodá-
vateľ systému označil TU ako najlepšiu univer-
zitu v oblasti integrácie a spolupráce jednotlivých 
modulov SOFIA. V súlade s úlohou A13 z APU 
boli v druhom polroku 2008 zahájené činnosti 
súvisiace s konverziou systému na €  (euro), 
pričom TU bola zaradená ako pilotná univerzita.  

KNIŽNIČNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM (KIS) 

Univerzita využíva na správu knižničného fondu, 
riadenie výpožičiek a evidenciu publikačnej čin-
nosti KIS s názvom DAWINCI. Jeho správu 
a údržbu formou outsourcingu zabezpečuje pre 
Univerzitnú knižnicu Trnavskej univerzity spo-
ločnosť SVOP, s.r.o., Bratislava. Systém posky-
tuje používateľom prístup ku knižničnému fondu 
prostredníctvom OnLine katalógu cez webové 
rozhranie a podobne rieši evidenciu publikačnej 
činnosti. Univerzitná knižnica TU je zapojená do 
centrálneho projektu automatizovaného zberu 
publikačnej činnosti pre potreby Ministerstva 
školstva SR a tiež do projektu Register závereč-
ných (kvalifikačných) prác. V súlade s úlohou G2 
z APU sa roku 2008 uskutočnila konfigurácia 
zón  univerzitného servera pre údajovú základňu 
KIS. Aplikácia KIS je na serveri, ktorý je umies-
tnený v záložnej technologickej miestnosti na 
rektoráte univerzity, čím je zabezpečená vysoká 
dostupnosť k dátam aj z prostredia Internetu. 

SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO VZDELÁVANIA 

V roku 2008 prišlo k ďalšiemu rozvoju systému 
riadenia vzdelávania (Learning management 
system LMS) Enterprise Knowledge Platform 
(ďalej len „EKP“) vo verzii 4.0. Podarilo sa mig-
rovať databázu systému do novej serverovej 
zóny na platforme Oracle 10g  a zaradiť ju do 
Veritas Cluster . Univerzita sa opäť zapojila do 
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medzinárodného projektu MasterClasses, ktorý 
prostredníctvom 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. 

MasterClasses 2008 na Trnavskej univerzite 
v Trnave (5. 3. 2008) 

SYSTÉM AUTOMATIZOVANEJ IDENTIFIKÁCIE 
OSÔB (SAIO)  

Servisné stredisko čipových kariet (ďalej len 
„SČK“) poskytlo služby spojené s vydávaním 
preukazov univerzity všetkým študentom, peda-
gógom a zamestnancom. V priebehu roka 2008 
bolo vydaných 1331 preukazov študenta (ISIC),  
175 preukazov študenta ISIC s aplikáciou Vol-
ksbank, a. s., 597 preukazov externého študenta 
a pre interných pedagógov 41 preukazov učiteľa 
(ITIC). 
V roku prebiehajúcej konverzie na euro nebolo 
pre univerzitu efektívne aktualizovať stravovací 
systém KREDIT, preto sa rozhodla implemento-
vať nový stravovací informačný systém Car-
dPay . Systém má podstatne modernejšiu 
hardvérovú platformu a je plne adaptovaný na 
duálne zobrazovanie (€/Sk), čím prispel k 
naplneniu úlohy A13 z APU. Okrem toho 
poskytuje všetkým používateľom internetový 
prístup k objednávaniu stravy a sledovaniu 
svojho stravovacieho účtu. Systém bude 
umožňovať akceptáciu platieb 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 
jednotnej autentifikácie. Systém umožňuje pri-
hlásenie do počítačovej siete univerzity jedným 
prihlasovacím menom (číslo čipu preukazu štu-
denta) zo všetkých prístupových bodov (PC 
stanice so systémom Windows XP, Linux alebo 
terminály Sun Ray). Navyše študenti majú mož-
nosť využiť úložný priestor na univerzitnom ser-

veri na ukladanie svojich elektronických doku-
mentov, pričom tieto dokumenty majú po úspeš-
nej autentifikácii prístupné zo všetkých prístupo-
vých bodov na univerzite. V roku 2008 sa začala 
konsolidácia identifikačných dát používateľov vo 
všetkých systémoch univerzity s cieľom zabez-
pečiť automatizovanú správu identít. 

7.2 KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM UNIVERZITY 

DÁTOVÁ SIEŤ A HLASOVÁ SIEŤ  

Všetky prevádzkované budovy univerzity majú 
pripojenie na optickú sieť SANET. Štyri uzly 
dátovej 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. 
Oddelenie komunikačných sietí CIS registrovalo 
novú doménu tvu.sk  na poskytovanie webových 
služieb univerzitným používateľom (webhosting) 
a na konfiguráciu nového e-mailového servera 
univerzity v súlade s úlohou G4 z APU.  
Serverová infraštruktúra hlavného komunikač-
ného uzla je vybudovaná na platforme Sun Mic-
rosystems , aktívne sieťové prvky sú výhradne 
switche úrovne layer 3 HP ProCurve  s portami 
1Gb/s. V súlade s úlohou G1 z APU v komuni-
kačných uzloch na Pedagogickej, Právnickej 
a Teologickej fakulte prichádza k postupnej vý-
mene zastaraných aktívnych sieťových prepína-
čov za vysokopriepustné a menežovateľné 
prvky, čím sa rádovo zvyšuje priepustnosť LAN 
fakúlt na centrálne servery univerzity. Dátová 
komunikácia v centrálnom uzle prebieha výlučne 
na menežovaných aktívnych sieťových prepína-
čoch, na ktorých sa vykonáva monitorovanie 
dátovej siete univerzity. Prepojenie serverov je 
zabezpečené optickými prepínačmi s prenoso-
vou kapacitou 4 GB/s. 
Privátna hlasová sieť univerzity, ktorá prepája 
trnavské komunikačné uzly, sa v roku 2008 roz-
šírila o uzol Právnickej fakulty. Zároveň sa 
uskutočnila výmena hardvérových zariadení 
GSM brán, čím sa zvýšila spoľahlivosť a efek-
tívna prevádzka hlasovej siete univerzity. 

BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE DO INTERNETU 

(WiFi) 

V roku 2008 sa v rámci projektu zlepšenia prí-
stupu študentov do internetu (úloha G3 z APU) 
prišlo k prebudovaniu a rozšíreniu bezdrôtového 
pripojenia wifi siete univerzity. V priestoroch 
Univerzitného pastoračného centra pribudli 2 
prístupové body. Viac ako 500 študentov 
a pedagógov aktívne využíva na svojich fakul-
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tách pripojenie do internetu prostredníctvom 
bezdrôtových prístupových bodov wifi, ktoré 
umožňujú prenosovú kapacitu 56 kb/s. Inštaláciu 
notebookov študentov a pedagógov univerzity 
na bezproblémové bezdrôtové pripojenie zabez-
pečujú informatici na jednotlivých fakultách. 

INTERNET NA CHODBÁCH (Sun Ray) 

V roku 2008 projekt „Internet na chodbách“ ne-
zaznamenal zvýšenie počtu prístupových bodov 
do internetu a do univerzitných informačných 
systémov, ale prišlo k zlepšeniu centralizovanej 
správy tenkých klientov. Technológia Sun Ray 
bola v podmienkach univerzity úspešne imple-
mentovaná v roku 2005. Bezúdržbové kiosky 
SunRay sú spravované centrálne prostredníc-
tvom serverovej farmy umiestnenej v hlavnom 
komunikačnom uzle na CIS. Počet inštalovaných 
terminálov SunRay dosiahol číslo 58, z toho 
voľne dostupných je 32 kioskov na chodbách 
univerzitných budov a v Univerzitnej knižnici 
(študovňa). Systém tenkých klientov počas tri 
a pol roka prevádzky nevykázal vážnejšie har-
dvérové zlyhanie a vyžiadal si minimálne ná-
klady na údržbu. 

7.3 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA V UNIVER-
ZITNEJ SIETI 

V súčasnosti prevádzkované informačné sys-
témy univerzity spĺňajú požadované bezpeč-
nostné štandardy, pričom ich architektúra je: 
• klient – server (KIS, CardPay, Prístupový 

systém, SAIO),  
• viacvrstvová webová architektúra (MAIS, EKP, 

katalóg DAWINCI),  

• VPN pripojenie klienta (SOFIA, Štátna pok-
ladnica, SunRay na TF). 

Centrálne informačné systémy využívajú data-
bázové 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 inter-
netové rozhranie používajú šifrovaný protokol 
SSH a ich autentifikácia je dvojúrovňová (na 
aplikačnej a dátovej vrstve). 
V roku 2008 bola obnovená hromadná licencia 
antivírusovej ochrany pracovných staníc použí-
vateľov systémom NOD32 Enterprise Edition. 
Na poštovom serveri bol v prevádzke štandardný 
Black List na ochranu e-mailových schránok 
používateľov pred SPAM-om. 

7.4 ROZVOJ A FINANCOVANIE INFORMA Č-
NÝCH TECHNOLÓGIÍ  

ROZVOJ INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ  

Rozvoj informačných technológií na Trnavskej 
univerzite sa uskutočňuje v súlade s aktualizova-
ným dlhodobým zámerom univerzity v oblasti 
IKT na roky 2006 až 2010. Rok 2008 bol 
významný najmä nábehom rutinnej prevádzky 
strategických informačných systémov SOFIA 
a MAIS.  
Oba informačné systémy umožňujú prístup veľ-
kému počtu používateľov a významným spôso-
bom ovplyvňujú riadenie univerzity. Prehľad naj-
významnejších investícií CIS do IS a IKT v roku 
2008 je uvedený v Tabuľke č.16 

 
Tabuľka č. 16 

Názov investície Čiastka (Sk) Zdroj financovania 

Upgrade Alcatel OMNI Enterprice (pripojenie PF) 206 463 Fond IŠ a služieb 

Oracle – update licencií a support 292 701 Fond IŠ a služieb 

Rozšírenie wifi, VPN a optickej siete 86 989 Projekt IT 2007,5a 

Zabezpečenie tlačovín pre systém Autotest 42 360 Projekt IT 2007, 3k 

Čipové karty MIFARE na preukazy TU 327 429 Fond SAIO (čip. karty) 

Stravovací systém CardPay 291 840 Projekt IT 2007, 5e 

Riadiaca jednotka a kamera pre videokonferencie 126 050 Projekt IT 2007,5a 

Systém MAIS, podsystém Kreditové štúdium, podpora 449 880 Projekt IT 2007, 3k 

Antivírusový systém NOD32 – 450 licencií 195 279 Fond IŠ a služieb 
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7.5 FINANCOVANIE INFORMAČNÝCH 
TECHNOLÓGIÍ   

Rozvojové aktivity Trnavskej univerzity v oblasti 
informačných a komunikačných technológií a in-

formačných systémov si vyžiadali v roku 2008 
menší objem investícií ako v predchádzajúcich 
rokoch. Finančné prostriedky pridelené z  
Ministerstva školstva SR na vybrané projekty 
boli v porovnaní s minulými rokmi oveľa nižšie.  
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V roku 2008 Trnavská univerzita využila na 
rozvoj IKT finančné prostriedky z dobiehajúcich 
rozvojových projektov vo výške 1 060 tis. Sk 
a z fondu informačnej štruktúry a služieb (Fond 
IŠaS) 2 202 tis. Sk, čo je celkovo menej ako 
polovica prostriedkov v predchádzajúcom roku. 
Fond IŠaS je tvorený v súlade s organizačným 
poriadkom univerzity z dotácie TU na zabezpe-
čovanie rozvoja IKT a IS. CIS na zabezpečenie 
procesov a služieb, ktoré súvisia s preukazmi 
študentov, pedagógov a zamestnancov, používa 
fond SAIO, ktorý je tvorený výlučne nedotačnými 
zdrojmi. 
Významný pokles investícií v oblasti IKT 
v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi bol daný 
zastavením rozvojových projektov MŠ SR a tiež 
neschválením žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok z európskych štrukturálnych fondov. 

7.6 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA A ĽUDSKÉ 
ZDROJE 

Vysoký stupeň a objem špičkovej hardvérovej  
infraštruktúry spolu s implementáciou vysoko 
sofistikovaných informačných systémov a slu-
žieb kladú veľké nároky na odbornosť 
a zodpovednosť zamestnancov CIS. Zároveň sa 
vedúci zamestnanci CIS stávajú metodikmi pri 
zavádzaní nových postupov v súvislosti s novými 
informačnými systémami. Pracovisko CIS pritom 
nemá naplnený predpísaný počet zamestnan-
cov, keďže odborníkov s požadovanými vlast-

nosťami je na trhu práce nedostatok. Úlohou CIS 
vyplývajúcou z dlhodobého zámeru je stabilizá-
cia kľúčových zamestnancov, ktorí modernizujú 
a spravujú komunikačnú sieť a strategické in-
formačné systémy. V roku 2008 sa celkom neda-
rilo tento zámer plniť, keďže pracovisko opustili 
dvaja zamestnanci. Stálo nemálo úsilia obsadiť 
voľné pozície novými zamestnancami a zabez-
pečiť ich rýchle zapracovanie, aby sa neznížila 
kvalita služieb CIS. Na začiatku roka pracovalo 
na centrálnom pracovisku IKT univerzity 7 
zamestnancov, v priebehu roka ukončil pracovný 
pomer jeden správca informačného systému 
a jeden správca strediska čipových kariet. Ku 
koncu roka 2008 pracovalo na CIS 7 
zamestnancov, všetci s vysokoškolským vzdela-
ním. Personálne obsadenie CIS je nasledujúce: 

• riaditeľ CIS, 
• oddelenie informačných systémov – 3 zamest-

nanci, 
• oddelenie komunikačných sietí – 2 zamest-

nanci, 
• oddelenie služieb používateľom – 1 zamestna-

nec. 

Úlohou v nastávajúcom období je zabezpečiť 
rast vedomostnej úrovne a administrátorských 
zručností pre správcov strategických systémov 
a v druhom rade ich správnu motiváciu a sta-
bilizáciu na univerzite.  
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8 EDIČNÁ A VYDAVATE ĽSKÁ 
ČINNOSŤ 

 
Okrem prezentácie dosiahnutých výsledkov 
v rámci vedeckovýskumných a umeleckých 
aktivít predstavuje edičná a vydavateľská 
činnosť pre jednotlivé fakulty predovšetkým 
prostriedok rýchleho prenosu výsledkov 
vedeckého poznania v jednotlivých vedných 
oblastiach do obsahu výučby. Trnavská 
univerzita v Trnave v snahe o maximálnu 
podporu edičnej činnosti, jej zefektívnenie, 
zjednodušenie, zdynamizovanie a skvalitnenie, 
má už od roku 2001 zriadené vlastné 
vydavateľstvo pod názvom Typi Universitatis 
Tyrnaviensis. 

Vzhľadom na špecifické zameranie a spoločen-
ský význam niektorých publikácií a na základe 
uzavretých dlhodobých dohôd, spolupracujú jed-
notlivé fakulty aj s inými domácimi, ako aj zahra-
ničnými vydavateľstvami. Ide predovšetkým 
o Právnickú fakultu, ktorá na základe dohody dl-
hodobo spolupracuje s vydavateľstvom IURA 
EDITION a o Teologickú fakultu, ktorej publiká-
cie vydáva takmer výlučne vydavateľstvo 
DOBRÁ KNIHA. 
V roku 2008 uzavrela Právnická fakulta ďalšiu 
zmluvu o spolupráci s českým vydavateľským 
subjektom Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, s.r.o., Plzeň. 
Celkove bolo za Trnavskú univerzitu v Trnave 
v roku 2008 od Národnej agentúry ISBN 
vyžiadaných 71 ISBN. Z tohto počtu bolo 
v sledovanom roku vydaných celkom 56 
publikácií (monografie, učebnice, učebné texty, 
zborníky). Rovných 25 % z nich tvorili elektro-
nické tituly. 

8.1 TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS 
 
Univerzitné vydavateľstvo Typi Universitatis Tyr-
naviensis (ďalej len „vydavateľstvo“) vykonáva 
svoju činnosť na základe dohody o spoločnom 
pracovisku medzi Trnavskou univerzitou 
a Slovenskou akadémiou vied. Realizátorom 
tejto dohody je VEDA, vydavateľstvo SAV. 

V roku 2008 postupovalo vydavateľstvo vo svojej 
činnosti v súlade s novou vyhláškou rektora 
„O zásadách edičnej a vydavateľskej činnosti Tr-
navskej univerzity v Trnave“, ktorá bola 
schválená dňa 3. 12. 2007. Na základe tejto 
vyhlášky predkladajú jednotlivé súčasti univerzity 
svoje návrhy (rukopisy so zapracovanými 
pripomienkami recenzentov) do edičného plánu 
vydavateľstva v termínoch do 1. júna a do 1. 
decembra. Na zasadnutí Edičnej rady Trnavskej 
univerzity dňa 18. júna 2008 bolo do edičného 
plánu vydavateľstva na II. polrok 2008 prijatých 

7 titulov (rukopisov), ktoré boli v prevažnej miere 
finančne dotované z peňažného fondu 
vydavateľstva. 
Okrem toho sa vydavateľstvo v roku 2008 
redakčne spolupodieľalo na vydaní ďalších 
deviatich titulov, vytlačilo Výročnú správu 
o činnosti univerzity za rok 2007, študijné 
programy fakúlt na akad. rok 2008/2009, Štatút 
Trnavskej univerzity  a ďalšie interné pracovné, 
informačné a reprezentačné dokumenty a tlačo-
viny. 

V roku 2008 boli v redakcii Typi Universitatis Tyr-
naviensis spracované tieto publikácie: 
 
Základy psychológie ľudí s postihnutím 
Autor: Ladislav Požár 

Psychológia mravnosti v  teoretických a 
empirických analýzach 
Autor: Ján Grác 

Pramene práva na území Slovenska I 
Autorky: Miriam Laclavíková, Adriana Švecová 

Ochrana života VIII 
Editor: Bohumil Chmelík,  

Medicínske právo 
Editor: Helena Barancová 

Problematika a problémy slovenskej 
klasicistickej poézie 
Autorka: Eva Fordinálová 

Biológia (U čebné texty pre študentov 
verejného zdravotníctva) 
Autori: Alexander Sabó, Jana Špajdelová 

Všeobecná patologická fyziológia 
Autor: Dušan Salát a kolektív 

Vybrané kapitoly z paliatívnej starostlivosti 
Autorka: Lýdia Smoleňová a kolektív 

Nadnárodný pohyb služieb v rámci Európskej 
únie 
(zborník príspevkov) 

Jubileum Právnickej fakulty TU 
(príležitostná publikácia,) 

Diferenciácia vyu čovania po slovensky 
Autori: Heldová, Held 

Acta Psychologica Tyrnaviensia 11 – 12 
Editor: Ján Grác 

Ochrana života IX 
Editor: Bohumil Chmelík 

Pokušenia demokracie a nepriatelia ľud-
skosti 
Editor: Milan Katuninec 

Aj v roku 2008 vydavateľstvo prezentovalo svoju 
knižnú produkciu, v tomto roku už po tretíkrát, na 
tradičnom medzinárodnom knižnom veľtrhu „Bib-
liotéka 2008“ v bratislavskej Inchebe.  
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9 INFORMAČNÉ ZDROJE 

9.1 UNIVERZITNÁ KNIŽNICA 

Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity (ďalej 
len „univerzitná knižnica“) svojou činnosťou plní 
najmä úlohy informačného pracoviska, zamera-
ného na  podporu a propagáciu vzdelávania, 
tvorivého vedeckého a pedagogického prostre-
dia a jeho prostredníctvom na lepšie využívanie 
výsledkov vedy, výskumu a umenia.  

9.1.1 Knižni čný fond a služby používate ľom 

Stav knižničného fondu k 31.12.2008 je 64 940 
knižničných jednotiek (ďalej len „k. j.“). Ročný 
prírastok je 4 443 k. j., čo je o 93 k. j. menej ako 
v roku 2007. Z ročného prírastku je 2 047 k. j. 
získaných kúpou, 2 340 k. j. získaných darom 
vrátane záverečných prác a 56 k. j. získaných 
výmenou.  
Okrem knižného a iných špecifických fondov je 
používateľom v študovni k dispozícií 256 titulov 
periodík, z toho 103 titulov zahraničných.  
Časť záverečných prác bola dislokovaná a deli-
mitovaná do nového skladového priestoru, ktorý 
dostala univerzitná knižnica k dispozícii. 
Všetky informácie, týkajúce sa knižničného 
fondu, sú  používateľom k dispozícii prostredníc-
tvom online katalógu univerzitnej knižnice. 
 
Výpoži čky, návštevnos ť 

Celková databáza aktívnych používateľov je 
k 31.12.2008 3 763, čo je o 53 čitateľov viac ako 
v roku 2007. Z toho je 3 101 študentov vysokej 
školy. V roku 2008 sa prihlásilo 1 551 a odhlásilo 
426 používateľov. 
V roku 2008 sa zrealizovalo 66 815 výpožičiek, 
čo je o 231 výpožičiek viac ako v roku 2007. 
Z toho bolo zrealizovaných 11 724 výpožičiek 
prezenčne a  bolo požičaných 10 353 periodík. 
Znížila sa však celková návštevnosť univerzitnej 
knižnice  – 87 102 používateľov – v dôsledku 
nižšej návštevnosti študovne – 32 596 používa-
teľov. 
 
Medziknižni čná výpoži čná služba  

Celková bilancia medziknižničnej výpožičnej 
služby je oproti roku 2007 nižšia aj v prípade 
výpožičiek iným knižniciam i v prípade výpoži-
čiek z iných knižníc. Z knižničného fondu univer-
zitnej knižnice bolo iným knižniciam poskytnu-
tých 117 výpožičiek, čo je o 41 výpožičiek menej 
ako v predchádzajúcom roku, a z iných knižníc 
sa používateľom sprostredkovalo 287 výpoži-
čiek, čo je o 68 výpožičiek menej ako v roku 
2007. 

9.1.2 Bibliografická registrácia publika čnej 
činnosti 

V roku 2008 bolo do databázy evidencie publi-
kačnej činnosti zaevidovaných 4 035 nových 
záznamov, 6 033 aktualizácii a 300 ohlasov. Na 
požiadanie autorov bolo z citačných databáz 
Web of Science a Scopus vypracovaných 5 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 hodno-
tiace obdobie považované záznamy vložené do 
databázy EPCA od 1. 11. 2007 do 31. 10. 2008. 
Tieto záznamy boli odoslané do Centrálneho 
registra evidencie publikačnej činnosti (CREPČ), 
kde bolo po formálnej i obsahovej kontrole ak-
ceptovaných 1225 záznamov publikačnej čin-
nosti a 30 záznamov 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 o evidencii publi-
kačnej a umeleckej činnosti. 

9.1.3 Informa čná podpora 

V súlade s poslaním univerzitnej knižnice po-
skytovať informačnú podporu používateľom 
knižnice, ako aj všetkým zamestnancom trnav-
skej univerzity poskytovaním primárnych aj se-
kundárnych informácií, poskytuje univerzitná 
knižnica bibliografické i faktografické informácie. 
V priebehu roka 2008 poskytla 120 registrova-
ných bibliografických a faktografických informá-
cií, bolo vypracovaných 18 rešerší, vrátane re-
šerší 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 viac ako 65 000 záznamov a je súčasťou 
knižnično-informačného systému DaWinci. 
Aj v roku 2008 mali používatelia univerzitnej 
knižnice jej prostredníctvom k dispozícií prístup 
do týchto plnotextových, abstraktových a citač-
ných databáz: ProQuest 5 000 International, 
EIFL Direct (Ebsco), Web of Knowledge, 
Scopus. Tieto databázy sú výsledkom centrál-
nych projektov slovenských vysokých škôl, na 
ktorých univerzitná knižnica participovala. 
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Na základe predplatného pre univerzitnú kniž-
nicu boli k dispozícií tieto databázy s garantova-
ným ročným prístupom: Ebrary Academic 
Complete, JSTOR. 
Okrem spomínaných databáz sú na webovej 
stránke univerzitnej knižnice, v sekcii Elektro-
nické knihy a periodiká, prístupné ďalšie 
užitočné databázy a služby a skúšobné prístupy 
na určité obdobie do platených databáz. Všetky 
elektronické informačné zdroje si používatelia 
môžu prezrieť v rámci univerzitnej informačnej 
siete na základe IP adries aj v študovni, kde je 
k dispozícií 14 počítačových staníc s pripojením 
na internet. 
V súvislosti s kontinuálnym procesom informač-
ného vzdelávania pokračovala univerzitná kniž-
nica v organizovaní odborných seminárov, za-
meraných na prácu a lepšie využívanie elektro-
nických informačných zdrojov v spolupráci 
s odbornými lektormi a s hodinami informačnej 
prípravy pre nových používateľov – študentov 
prvého ročníka, ale aj pre poslucháčov stred-
ných škôl. S potešením možno konštatovať, že 
záujem o hodiny informačnej prípravy sa v tomto 
roku zvýšil na 10.  

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 
Michala Lacka v Košiciach. 

9.1.4 Úsek informa čnej podpory projektov 

Tento úsek tvorí informačnú základňu, týkajúcu 
sa možnosti získavania prostriedkov mimo 
dotácií. Priebežne informuje o výzvach, termí-
noch, stretnutiach, školeniach, workshopoch, 
mobilitných programoch a súťažiach. 
V roku 2008 bolo poskytnutých 42 faktografic-
kých informácií týkajúcich sa informačnej pod-
pory projektov v písomnej alebo ústnej podobe. 

 
Projekty univerzitnej knižnice  
 

Názov Zdroj Financie 

Budovanie knižničného fondu UK MK SR 50 000,- Sk 

Ochrana knižničného fondu UK MK SR 300 000,- Sk 

Knižnice patria všetkým Mesto Trnava 25 000,- Sk 

 
Univerzitná knižnica ďalej aktívne participovala 
na národnom projekte Národný informačný sys-
tém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – 
prístup k elektronickým informačným zdrojom 
(NISPEZ), konkrétne ne elektronických infor-
mačných zdrojoch s umeleckým zameraním. 

9.1.5 Finan čné náklady na činnos ť univerzit-
nej knižnice 

Nákup knižničného fondu ..........1 339 382.- SK 
Členstvo v organizáciách ..............   3 500.- SK 
Technická podpora .......................535 000.- SK 
Spolu  .....................................   1 87 7 882.- SK  
Z toho prostriedky mimo dotácií....375 000.- SK 
Príjmy univerzitnej knižnice......   151 019.- SK   
 
9.1.6 Podujatia, pracovné stretnutia 

V snahe prispieť k šíreniu kultúrnych hodnôt a k 
propagácii knižnično-informačnej činnosti, pri-
pravila univerzitná knižnica v spolupráci s rôz-
nymi spolupracujúcimi subjektmi tieto podujatia: 

12. – 13. marec:  Výstava kníh trnavských vy-
davateľstiev Dobrá kniha a Spolok sv. Vojtecha 
„Kniha pre všetkých – kniha v edukácii – kniha 
a duchovný život“ v spolupráci s uvedenými vy-
davateľstvami 

11. marec:  Prednáška Ing. Petra Beňa „Pravidlá 
účasti a finančné vedenie projektov 7RP“ 
v spolupráci s Agentúrou na podporu výskumu 
a vývoja 
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2. apríl:  Prednáška Mgr. Jaroslavy G. Zeleiovej, 
PhD „Možnosti a limity muzikoterapie“ 

2. – 3. apríl:   Výstava kníh vydavateľstva Portál 

 

18. apríl:  Stretnutie s poetkou Evou Šiškovou 
a prezentácia jej  zbierky „Z lekárne srdca I.“ 
v spolupráci s Regionálnym centrom podnikate-
liek v Trnave 

20. – 21. jún:  Letná burza kníh v spolupráci 
s Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave a s trnav-
skou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov 

5. – 6. september:   Exkurzia do košických kniž-
níc v spolupráci s trnavskou pobočkou Spolku 
slovenských knihovníkov 

19. – 20. september:  Jesenná burza kníh v spo-
lupráci s Knižnicou Juraja Fándlyho a trnavskou 
pobočkou Spolku slovenských knihovníkov 

15. október:  Slávnostné otvorenie putovnej 
výstavy 220. výročie kodifikácie bernolákovskej 
spisovnej slovenčiny v spolupráci s Bernoláko-
vou spoločnosťou 

 

29. október:  Informačný seminár zameraný na 
prácu s elektronickými informačnými zdrojmi 
v spolupráci so spoločnosťou Albertina icome 
Bratislava, s. r. o. 

4. november:  Informačný seminár Databáza 
Scopus: nový obsah a nové funkcie v spolupráci 
so spoločnosťou Elsevier 

19. november:  Informačné stretnutie o možnos-
tiach štúdia v USA v rámci Medzinárodného 
týždňa vzdelávania v spolupráci s American 
Reference Center a Fullbrightovou komisiou na 
Slovensku 

26. – 27. november:   Výstava kníh Svet odbor-
nej literatúry a Trnavská univerzita v spolupráci 
s kníhkupectvom Malé centrum. 

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. 

V roku 2008 vyvíjala Univerzitná knižnica svoju 
činnosť v súlade s Dlhodobým zámerom rozvoja 
Trnavskej univerzity, s jej víziou a stratégiou 
a v súlade s plnením akčného plánu Trnavskej 
univerzity a univerzitnej knižnice. V zmysle akč-
ného plánu univerzitnej knižnice F4 vytvoriť da-
tabázu elektronických študijných materiálov bola 
zriadená sekcia Študijné materiály a prezentá-
cie, s cieľom prezentovať a dokumentovať 
vedecko-pedagogickú činnosť učiteľov a zamest-
nancov Trnavskej univerzity a týmto spôsobom 
dopĺňať štandardné informačné zdroje. Bol vy-
pracovaný akčný plán na vybudovanie digitál-
neho repozitáru záverečných prác, ktorého 
postupné napĺňanie by sa malo realizovať v roku 
2009 v súlade s projektom slovenských vyso-
kých škôl, týkajúceho sa centrálneho zberu 
záverečných prác. 

Univerzitná knižnica dostala k dispozícií skla-
dový priestor, ktorý slúži na potreby archivácie 
starších ročníkov záverečných prác, naďalej je 
však kritická priestorová situácia na úseku ab-
senčných výpožičiek. 

Univerzitná knižnica chce naďalej poskytovať 
svoje služby všetkým používateľom, zlepšiť prí-
stup k informačným prameňom a skvalitniť in-
formačné vzdelávanie. 
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10  HOSPODÁRENIE 
 

V súlade so stratégiou rozvoja univerzity v rámci 
funkčnej oblasti „ Správa a hospodárenie univer-
zity“ v roku 2008 boli aktivity sústredené najmä 
na  manažérske riadenie univerzity, na vypraco-
vanie stratégií so zohľadnením dlhodobosti, 
cieľovosti, efektívnosti a skvalitnenia výkonu 
riadiacich činností, proaktívnu tvorbu rozpočtu, 
zvýšenie podielu zdrojov tvorby rozpočtu mimo 
dotácií a vytvorenie pravidiel prideľovania 
zdrojov súčastiam univerzity. Uvedené aktivity, 
predstavujúce stanovené ciele vo všetkých ob-
lastiach činnosti univerzity,  boli transformované 
do Akčného plánu úloh univerzity na rok 2008, 
ako vecného plánu a následne v rámci rozpočto-
vého procesu boli transformované do finančného 
plánu univerzity – rozpočtu univerzity na rok 
2008. 

Pri zostavovaní rozpočtu nákladov a výnosov 
univerzita precizovala postup tvorby rozpočtu 
nákladov a začala uplatňovať plánovanie 
nákladov v súlade so zodpovednosťou za 
vynakladanie nákladov, pričom zodpovednými 
z hľadiska rozpočtového procesu sú v súlade so 
Štatútom univerzity súčasti univerzity. V záujme 
získania reálnych vstupov a dosiahnutia 
transparentného postupu vedenie univerzity 
použilo individuálny prístup prerokovania 
návrhov čiastkových rozpočtov s vedúcimi 
manažérmi príslušných súčastí univerzity 
a podpory schvaľovacieho procesu účasťou na 
zasadnutiach akademických senátov fakúlt. 
Stretnutia vedenia univerzity s vedúcimi katedier  
umožnili aktívne zapojiť dôležitý článok 
v hierarchii manažmentu univerzity do 
rozpočtového procesu. Využívanie  uvedeného 
postupu aj v nasledujúcom období podporí 
transparentnosť a priame zapojenie sa do 
finančných procesov a snahu univerzity 
o dosiahnutie analogického postupu tvorby roz-
počtu aj na úrovni fakúlt. 

S cieľom zabezpečiť kontinuálny rozpočtový 
proces boli v priebehu roka 2008 schválené 
Pravidlá prideľovania zdrojov súčastiam 
univerzity, ktoré zohľadňujú metodiku rozpisu 
dotácií verejným vysokým školám a kritériá hod-
notenia súčastí a ich manažérov. Uplatňovaním 
uvedeného postupu univerzita docielila včasnú 

a kvalifikovanú prípravu zostavenia rozpočtu pre 
nasledujúce obdobie a ustanovila pravidlá, ktoré 
podmieňujú nutnosť sledovania vstupov do roz-
počtu a faktorov, ktoré ovplyvňujú tvorbu jednot-
livých zdrojov univerzity manažérmi súčastí uni-
verzity. 

Možno konštatovať, že univerzita splnila cieľ 
prechodu od pasívnej tvorby rozpočtu 
k proaktívnej  tvorbe rozpočtu. Vzhľadom na 
objektívne dôvody súvisiace so spôsobom im-
plementácie finančného informačného systému 
SOFIA a prednostného zabezpečenia eurokon-
verzie sa zabezpečenie prioritnej úlohy univer-
zity využiť modul „Controlling“ na tvorbu roz-
počtu presúva do nasledujúceho obdobia. 
Keďže na splnenie tejto úlohy je nevyhnutné 
určiť spôsob zaznamenávania, spracovávania 
a vykazovania výnosov a nákladov v tomto mo-
dule pre proces tvorby rozpočtu dodávateľom 
systému a vzhľadom na pozitívne stanovisko 
ministerstva k uvedenej problematike, je možné 
reálne očakávať, že sa podarí záujem univerzity 
využívať modul „Controlling“ na tvorbu rozpočtu  
a univerzita v spolupráci s ministerstvom  vytvorí 
možnosť využívať manažérske nástroje 
finančného informačného systému na efektívne 
riadenie finančných procesov univerzity aj pre 
ostatné univerzity. 

Legislatívne určený spôsob riadenia univerzity 
a fakúlt prostredníctvom volených akademických 
funkcionárov z ekonomického hľadiska na krát-
kodobé obdobie, podmieňuje nevyhnutnosť kon-
tinuálneho investovania do vzdelávania uni-
verzitného manažmentu v oblasti ich manažér-
skych zručností, strategického a procesného 
riadenia verejnoprávnej inštitúcie. Prioritná úloha 
univerzity „Profesionalizácia riadenia univerzity“, 
ktorej cieľom je efektívne spravovaná univerzita, 
zlepšenie manažérskych zručností univerzitného 
manažmentu, strategické riadenie a kvalita ria-
denia sa plnila organizovaním manažérskych 
tréningov, ktoré boli zostavené pre jednotlivé 
cieľové skupiny. 

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 2008 potvrdzujú správne oriento-
vanú stratégiu rozvoja univerzity.  
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Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po-
skytlo univerzite v roku 2008 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 štát-
neho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Minis-
terstva školstva Slovenskej republiky na rok 
2008“ na uskutočňovanie akreditovaných študij-
ných programov z finančných prostriedkov pod-
programu 07711, na výskumnú, vývojovú alebo 
umeleckú činnosť z finančných prostriedkov 
podprogramu 07712, na rozvoj vysokej školy 
z finančných prostriedkov podprogramov 07713, 
a na sociálnu podporu študentov z finančných 
prostriedkov podprogramov 07715. 

Celkový  objem dotácií na rok 2008 
 
(1) Celkový objem dotácií Trnavskej univerzity 
v Trnave na rok 2008 predstavoval čiastku 
343 219, 125 tis. Sk (11 392 788 €). Dotácie na 
bežné výdavky činili 309 955,125 tis. Sk 
(10 288 625 €) a dotácie na kapitálové výdavky 
33 264 tis. Sk (1 104 163 €). 
 
(2) Objem a štruktúra jednotlivých dotácií, ako aj 
ich vzťah k programovej štruktúre je uvedený 
v Tabuľke č.17. 
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Tabuľka č. 17 

Dotácia / programová štruktúra 

Dotácia na 
bežné 

výdavky 
(v tis. Sk, €) 

Dotácia na 
kapitálové 
výdavky 

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

249 207  
(8 272 157 €) 

 
249 207  

(8 272 157 €) 

31 600  
(1 048 928 €) 

 
31 600  

(1 048 928 €) 
Dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnos ť 
 
z toho: 
- Prvok 077 12 01  – Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre 
výskum a vývoj 
- Prvok 077 12 02  – Úlohy základného výskumu na vysokých 
školách iniciované riešiteľmi (grantová agentúra VEGA) 
- Prvok 077 12 03  – Aplikovaný výskum na vysokých školách 
pre potreby praxe 
- Prvok 077 12 04  – Medzinárodná vedecká a vedecko-
technická spolupráca vysokých škôl 
- Prvok 077 12 05  – Úlohy výskumu a vývoja na vysokých 
školách pre rozvoj školstva (grantová agentúra KEGA) 
- Podprogram 06K 11  – Úlohy výskumu a vývoja podporované 
Agentúrou na podporu výskumu a vývoja 

26 965  
(895 074 €) 

 
19 652  

(652 327 €) 
4 223  

(140 178 €) 
450  

(14 937 €) 
100 

(3 319 €) 
1 770  

(58 753 €) 
770  

(25 559 €) 

1 664  
(55 235 €) 

 
 
 

997  
(33 094 €) 

 
 
 
 
 

667  
(22 140 €) 

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

592  
(19 651 €) 

 
592  

(19 651 €) 

0  
 

0  

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

33 103  
(1 098 818 €) 

 
23 233  

(771 194 €) 
6 252  

(207 528 €) 
3 618  

(120 096 €) 

0  
 

0  
0  
0  

Dotácia na zabezpe čenie mobilít a záväzkov v oblasti 
vzdelávania 
z toho: 
- Prvok 021 02 03 – Zabezpečenie mobilít a záväzkov v oblasti 
vzdelávania 

88,125  
(2 925 €) 

 
88,125  

(2 925 €) 

0  
 
 

0  
 

 
 
Za rok 2008 dosiahla univerzita kladný 
hospodársky výsledok  vo výške 19 596 tis. Sk 
(650 468 €), z toho zisk z hlavnej činnosti 
predstavoval sumu 18 558 tis. Sk (616 013 €) 
a z podnikateľskej činnosti sumu 1 038 tis. Sk 
(34 455 €). 
Základným a najväčším zdrojom príjmov za rok 
2008 boli dotácie zo štátneho rozpočtu. Na 
kladnom hospodárskom výsledku z hlavnej 
činnosti sa podieľali  aj príjmy z iných zdrojov, 
hlavne príjmy zo školného a poplatkov v zmysle 
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
v znení neskorších predpisov. Najväčšiu časť  
príjmov z iných zdrojov tvorilo školné za 

nadštandardnú dĺžku štúdia vo výške 15 789 tis. 
Sk (524 091 €) a školné za externé štúdium vo 
výške 16 370 tis. Sk ( 543 368 €). Hlavným 
zdrojom príjmov z podnikateľskej činnosti bolo 
organizovanie rôznych kurzov mimo hlavného 
vzdelávacieho procesu, organizovanie ďalšieho 
vzdelávania, nájomné nebytových priestorov, 
služby študentskej jedálne, archeologický vý-
skum a pod.  
Náklady z hlavnej činnosti boli v roku 2008 
vyššie  ako v roku 2007 o viac ako 10 000 tis. Sk 
(331 039 €). Tieto náklady celkovo predstavovali 
sumu 367 565 tis. Sk (12 200 922 €), z toho 
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náklady z dotácie tvorili 82,5 % a náklady z iných 
zdrojov tvorili 17,5 %.  
Zvýšenie  nákladov podľa druhov  spôsobila 
zmena metodiky postupov účtovania tvorby 
fondov, čo sa prejavilo zvýšením nákladov o 
33 269 tis. Sk (1 104 328 €). 
Výnosy univerzity z hlavnej činnosti, vrátane 
študentskej jedálne za rok 2008  predstavujú 

83,85 % z dotácie a 16,15 % z iných zdrojov. 
Výnosy TU za rok 2008 bez študentskej jedálne 
predstavujú 84,78 % z dotácie a 15,22 % z iných 
zdrojov. 
 
Náklady a výnosy sú uvedené v Tabuľke č. 18    
(v tis. Sk). 

 
Tabuľka č. 18 

Činnos ť 

Náklady Hlavná 
nezdaňovaná 

Podnikate ľská 
zdaňovaná Spolu 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie  

Spotreba materiálu a predaný tovar 15104 879 15983 17223 

Spotreba energie 7539 50 7589 7424 

Opravy a udržiavanie 1477 7 1484 2290 

Cestovné 3275 23 3298 3417 

Náklady na reprezentáciu 332 11 343 694 

Ostatné služby 19555 331 19886 17863 

Mzdové náklady 172120 1249 173369 173179 

Sociálne poistenie a ost. sociálne náklady 60379 265 60644 65921 

Priame dane a poplatky, pokuty a penále 261 3 264 194 

Odpis nevymožiteľnej pohľadávky 0 0 0 31 

Kurzové straty 95  95 26 

Iné ostatné náklady 70412 3 70415 54071 
Odpisy dlhodobého nehmotného 
a hmotného majetku 17016 20 17036 17069 

Tvorba zákonných opravných položiek 0 0 0 0 
Účtovná trieda 5 367565 2841 370406 359402 
Účtovná trieda 5 (v eurách  12200923 94304 12295227  11929961 

Činnos ť 

Výnosy Hlavná 
nezdaňovaná 

Podnikate ľská 
zdaňovaná Spolu 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie  

Tržby za vlastné výrobky a tovar 906 875 1781 2279 

Tržby z predaja služieb 7535 2558 10093 5285 

Aktivácia vnútroorganizačných služieb 3 0 3 770 

Úroky 2 6 8 7 

Iné ostatné výnosy 53902 357 54259 39937 

Tržby z predaja dlhodobého  majetku  161 161  

Výnosy z prenájmu majetku  165 165 137 

Prijaté príspevky od iných organizácií 10  10  

Dotácie na prevádzku 323853  323853 317359 

Účtovná trieda 6  386211  4122 390333 365774 

Účtovná trieda 6 (v eurách  12819857 136825 12956682 12141472 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 18646 1281 19927 6372 

Daň z príjmov 88 243 331 78 

Výsledok hospodárenia po zdanení 18558  1038 19596 6294 
Výsledok hospodárenia po zdanení  
(v eur ách  616013 34455 650468 208923 
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  FILOZOFICKÁ FAKULTA 
   Zoznam akreditovaných študijných odborov a študijných programov k 31. 12. 2008 

Číslo 
ŠO Názov študijného odboru Názov študijného programu Dĺžka 

štúdia 
magisterské štúdium  zo  16.10.1998 

8106   8 dejiny umenia a kultúry  5 r. 
6107   8 filozofia  5 r. 
7110   8 história  5 r. 
7103   8 klasická archeológia  5 r. 
7343   8 klasické jazyky  5 r. 
6703   8 politológia  5 r. 
7701   8 psychológia  5 r. 
6121   8 sociológia  5 r. 

rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác  zo 16.10.1998 
8106   8 dejiny umenia a kultúry (PhDr.)   
6107   8 filozofia (PhDr.)   
7110   8 história (PhDr.)   
7103   8 klasická archeológia (PhDr.)   
7343   8 klasické jazyky (PhDr.)   
7701   8 psychológia (PhDr.)   
6121   8 sociológia (PhDr.)   
 doktorandské štúdium  
6901 9 systematická filozofia                                    z 10.11.1998   
7701 9 psychológia                                                     z 10.11.1998   
7102 9 slovenské dejiny                                             z 10.11.1998   
 teória a dejiny výtvarných umení             zo 17. 05. 2001   

AKREDITÁCIA  OD ROKU  2004  
bakalárske štúdium 

2.1.5. etika                                                        z 23.05.2007 etika (DŠ, EŠ)               3  r. 
2.1.1. filozofia                                                   z 23.05.2007 filozofia (DŠ, EŠ)          3  r. 
3.1.9. psychológia                                            z 31.05.2004 psychológia (DŠ, EŠ)    3  r. 
2.1.26. klasická archeológia                             z  09.01.2008 klasická archeológia  (DŠ)       3  r. 
3.1.1. sociológia                                                z 18.01.2007 sociológia   (DŠ)                              3  r. 
2.1.7. história                                                   z 06.12.2004 história (DŠ, EŠ) 3  r. 
2.1.17. dejiny a teória umenia                          z 06.12.2004 dejiny a teória umenia  (DŠ, EŠ) 3  r. 
2.1.31. klasické jazyky                                      z 06.12.2004 klasické jazyky (DŠ) 3  r. 
3.1.6. politológia                                              z 02.03.2005 politológia (DŠ, EŠ) 3  r./4 r. 
2.1.5. etika                                                        z 21.11.2005 
2.1.31.   klasické jazyky  

etika – klasické jazyky (DŠ)               3  r. 

2.1.1. filozofia                                                  z 21.11.2005 
2.1.31. klasické jazyky                           

filozofia – klasické jazyky (DŠ) 3  r. 

2.1.7. história                                                   z 21.11.2005 
2.1.31. klasické jazyky                           

história – klasické jazyky (DŠ) 3  r. 

magisterské štúdium 
2.1.1. filozofia                                                  z 23.05.2007 filozofia (DŠ, EŠ)          2  r. 
3.1.9. psychológia                                            z 21.07.2004 psychológia (DŠ, EŠ)    2  r. 
2.1.26. klasická archeológia                              z 09.01.2008 klasická archeológia  (DŠ)       2  r. 
3.1.1. sociológia                                                z 18.01.2007 sociológia   (DŠ)   2  r. 
2.1.7. história                                                   z 06.12.2004 história (DŠ, EŠ) 2  r. 
2.1.17. dejiny a teória umenia                          z 06.12.2004 dejiny a teória umenia  (DŠ, EŠ) 2  r. 
3.1.6. politológia                                              z 02.03.2004 politológia (DŠ, EŠ) 2  r. 
2.1.5. etika                                                        z 23.05.2007 etika (DŠ, EŠ) 2  r. 
2.1.7. história                                                   z 09.01.2008 
2.1.31. klasické jazyky                           

história – klasické jazyky (DŠ) 2  r. 

doktorandské štúdium 
2.1.1. filozofia                                                   z 06.06.2007 systematická filozofia (DŠ, EŠ)  3  r./5 r. 
2.1.9. slovenské dejiny                                     z 18.11.2004 slovenské dejiny (DŠ, EŠ)  3  r./5 r. 
3. 1.13. sociálna psych. a psych. práce              z 18.11.2004  sociálna psychológia (DŠ, EŠ)            

(DŠ do 31.8.2008, EŠ do 31.8.2010)  
3  r./5 r. 

2.1.18. dejiny a teória výtvarného umenia  
a architektúry                                      z 29. 11. 2006  

dejiny a teória výtvarného umenia              
a architektúry  (DŠ do 31.8.2010, EŠ do 
31.8.2012) 

3  r./5 r. 

2.1.26. klasická archeológia                            z 29. 11. 2006 klasická archeológia (DŠ, EŠ) 3  r./5 r. 



  

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 
Zoznam akreditovaných študijných odborov a študijných programov k 31. 12. 2008 

 

Číslo 
ŠO Názov študijného odboru Názov študijného programu Dĺžka štúdia 

dátum prizn. 
bakalárske štúdium 

7690   7 majster odbornej výchovy                                 z 27.6.2001  3 r. 

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

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

 4 r/5r. 

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

7615   8 

výtvarná výchova   
rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác 

7611   8 učiteľstvo pre I. stupeň základných škôl (PaedDr.) z 11.4.01   
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre II. stupeň 
ZŠ v špecializácii                              z 27. 6. 2001 

  

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

7615 8 

slovenský jazyk a literatúra (PaedDr.)   
doktorandské štúdium 

teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej  
a odbornej povahy v špecializácii 

  

teória vyučovania biológie   

76128 

teória vyučovania chémie   
AKREDITÁCIA  V ROKU OD ROKU 2004  

bakalárske štúdium 
1.1.4. pedagogika                                                    sociálna pedagogika a 

vychovávateľstvo (DŠ, EŠ)  
3 r. 

z 27.8.2007 
1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika              predškolská a elementárna 

pedagogika (DŠ,EŠ) 
3 r. 

z 22.12. 2004 
1.1.5.    
1.1.6.      

predškolská a elementárna pedagogika   
špeciálna pedagogika 

špeciálna predškolská pedagogika 
(DŠ, EŠ) 

3 r. 
z 27. 8. 2007 

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

3 r. 
z 2. 3. 2005 

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

3 r. 
z 2. 3. 2005 

učiteľstvo predmetov anglický jazyk 
a literatúra a nemecký jazyk a 
literatúra (DŠ, EŠ)                               
(do 31. 8. 2010) 

3 r. 
 
 

z 2. 3. 2005 

1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov           

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

3 r. 
z 2. 3. 2005 

 



  

Číslo 
ŠO Názov študijného odboru Názov študijného programu Dĺžka  štúdia 

dátum prizn. 
bakalárske štúdium 

1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov           učiteľstvo predmetov nemecký jazyk 
a literatúra a fyzika (DŠ, EŠ) 
 (do 31. 8. 2010) 

3 r. 
z 27. 8. 2007 

  učiteľstvo predmetov nemecký jazyk 
a literatúra a chémia (DŠ, EŠ) 
 (do 31. 8. 2010) 

3 r. 
z 27. 8. 2007 

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

3 r. 
z  2. 3. 2005 

  učiteľstvo predmetov nemecký jazyk 
a literatúra a biológia (DŠ, EŠ)  
(do 31. 8. 2010) 

3 r. 
z 27. 8. 2007 

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

3 r. 
z  2. 3. 2005 

  učiteľstvo predmetov slovenský 
jazyk a literatúra a nemecký jazyk  
a literatúra (DŠ, EŠ) (do 31. 8. 2010) 

3 r. 
z 27. 8. 2007 

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

3 r. 
z  2. 3. 2005 

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

3 r. 
z  2. 3. 2005 

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

3 r. 
z  2. 3. 2005 

  učiteľstvo predmetov matematika  
a fyzika (DŠ, EŠ)  

3 r. 
z  9. 11. 2007 

  učiteľstvo predmetov matematika  
a chémia (DŠ, EŠ)  

3 r. 
z  9. 11. 2007 

  učiteľstvo predmetov matematika  
a biológia (DŠ, EŠ)  

3 r. 
z  9. 11. 2007 

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

3 r. 
z  9. 11. 2007 

  učiteľstvo predmetov matematika a 
nemecký jazyk a literatúra (DŠ, EŠ)  

3 r. 
z  9. 11. 2007 

  učiteľstvo predmetov biológia         
a fyzika (DŠ, EŠ) 

3 r. 
z  2. 3. 2005 

                                                                          učiteľstvo predmetov biológia         
a chémia (DŠ, EŠ) 

3 r. 
z  2. 3. 2005 

                                                                          učiteľstvo predmetov biológia         
a informatika (DŠ, EŠ) 

3 r. 
z  2. 3. 2005 

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

3 r. 
z  2. 3. 2005 

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

3 r. 
z  2. 3. 2005 

1.1.2. učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy                                                   učiteľstvo praktických  
potravinárskych a chemických 
predmetov (DŠ, EŠ) 

3 r. 
z 27. 8. 2007 

1.1.3. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov                                                        animácia výtvarného umenia (DŠ, 
EŠ) 
 

3 r. 
z  2. 3. 2005 



  

Číslo 
ŠO Názov študijného odboru Názov študijného programu Dĺžka štúdia 

datum prizn. 
bakalárske štúdium 

 1.1.1.    
 1.1.3. 

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

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

3 r. 
 

z  2. 3. 2005 
  učiteľstvo predmetov anglický jazyk 

a literatúra a náboženská výchova 
(DŠ, EŠ) 

3 r. 
 

z  2. 3. 2005 
  učiteľstvo predmetov anglický jazyk 

a literatúra a výtvarná výchova  
(DŠ, EŠ) 

3 r. 
 

z  2. 3. 2005 
  učiteľstvo predmetov nemecký jazyk 

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

3 r. 
 

z  2. 3. 2005 
  učiteľstvo predmetov nemecký jazyk 

a literatúra a náboženská výchova 
(DŠ, EŠ) (do 31. 8. 2010) 

3 r. 
 

z 27. 8. 2007 
  učiteľstvo predmetov nemecký jazyk 

a literatúra a výtvarná výchova  
(DŠ, EŠ) (do 31. 8. 2010) 

3 r. 
 

z 27. 8. 2007 
  učiteľstvo predmetov slovenský 

jazyk a literatúra a etická výchova 
(DŠ, EŠ) (do 31. 8. 2010) 

3 r. 
 

z 27. 8. 2007 
  učiteľstvo predmetov slovenský 

jazyk a literatúra a náboženská 
výchova (DŠ, EŠ) 

3 r. 
 

z  2. 3. 2005 
  učiteľstvo predmetov slovenský 

jazyk a literatúra a výtvarná výchova 
(DŠ, EŠ) 

3 r. 
 

z  2. 3. 2005 
  učiteľstvo predmetov matematika  

a etická výchova (DŠ, EŠ)  
3 r. 

z 9. 11. 2007 
  učiteľstvo predmetov matematika  

a náboženská výchova (katolícka)  
(DŠ, EŠ)  

3 r. 
 

z 9. 11. 2007 
  učiteľstvo predmetov matematika  

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

3 r. 
z  2. 3. 2005 

 
  učiteľstvo predmetov biológia  

a etická výchova (DŠ, EŠ) 
3 r. 

z  2. 3. 2005 
  učiteľstvo predmetov biológia  

a náboženská výchova (DŠ, EŠ) 
3 r. 

z  2. 3. 2005 
  učiteľstvo predmetov biológia  

a výtvarná výchova (DŠ,EŠ) 
3 r. 

z  2. 3. 2005 
                                                                      učiteľstvo predmetov  informatika  

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

3 r. 
 

z  2. 3. 2005 
  učiteľstvo predmetov  informatika  

a náboženská výchova (DŠ, EŠ) (do 
31. 8. 2008) 

3 r. 
 

z  2. 3. 2005 
                                                                      učiteľstvo predmetov informatika  

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

3 r. 
 

z  2. 3. 2005 
   

 
 

    
    
    
    
    
    



  

Číslo 
ŠO Názov študijného odboru Názov študijného programu Dĺžka  štúdia 

dátum prizn. 
magisterské štúdium 

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

2 r. 
z 3.12.2007 

  sociálna pedagogika (DŠ, EŠ)             
(do 31. 8. 2007) 

2 r. 
z 22.12.2004 

1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika  
predškolská pedagogika (DŠ,EŠ) 

2 r. 
z 22.12.2004 

1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov           učiteľstvo predmetu anglický jazyk  
a literatúra (DŠ, EŠ) 

2 r. 
z 2. 3. 2005 

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

2 r. 
z 2. 3. 2005 

  učiteľstvo predmetov anglický jazyk 
a literatúra a nemecký jazyk a 
literatúra (DŠ, EŠ) (do 31. 8. 2009) 

2 r. 
z 27.8.2007 

                                                                       učiteľstvo predmetov anglický jazyk 
a lit. a informatika (DŠ, EŠ) 

2 r. 
z  3. 5. 2005 

                                                                       učiteľstvo predmetov nemecký jazyk 
a literatúra a chémia (DŠ, EŠ)  
(do 31. 8. 2009) 

2 r. 
z 27. 8. 2007 

  učiteľstvo predmetov nemecký jazyk 
a literatúra a informatika (DŠ, EŠ) 
(do 31. 8. 2009) 

2 r. 
z 27. 8. 2007 

 
  učiteľstvo predmetov nemecký jazyk 

a literatúra a biológia (DŠ,EŠ) (do 
31. 8. 2009) 

2 r. 
z 27. 8. 2007 

  učiteľstvo predmetu slovenský jazyk 
a literatúra (DŠ, EŠ) 

2 r. 
z 2. 3. 2005 

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

2 r. 
 

z 2. 3. 2005 
  učiteľstvo predmetov slovenský 

jazyk a literatúra a nemecký jazyk  
a literatúra (DŠ, EŠ) (do 31. 8. 2009) 

2 r. 
z 27. 8. 2007 

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

2 r. 
 

z 2. 3. 2005 
  učiteľstvo predmetov slovenský 

jazyk a literatúra a informatika  
(DŠ, EŠ) 

2 r. 
 

z 2. 3. 2005 
  učiteľstvo predmetov matematika  

a fyzika (DŠ, EŠ) 
2 r. 

z  9. 11. 2007 
  učiteľstvo predmetov matematika  

a informatika (DŠ, EŠ) 
2 r. 

z  9. 11. 2007 
  učiteľstvo predmetov matematika  

a chémia (DŠ, EŠ) 
2 r. 

z  9. 11. 2007 
  učiteľstvo predmetov matematika  

a biológia (DŠ, EŠ) 
2 r. 

z 25. 3. 2008 
  

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

2 r. 
 

z  9. 11. 2007 
  

učiteľstvo predmetov matematika a 
nemecký jazyk a literatúra (DŠ, EŠ)  

2 r. 
z  9. 11. 2007 

 
  učiteľstvo predmetu biológia   

(DŠ, EŠ) 
2 r. 

z 2. 3. 2005 
   

 
 

    

    

    



  

Číslo 
ŠO Názov študijného odboru Názov študijného programu Dĺžka štúdia 

dátum. prizn. 
magisterské štúdium 

1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov         učiteľstvo predmetov biológia  
a chémia (DŠ, EŠ) 

2 r. 
z 2. 3. 2005 

                                                                       učiteľstvo predmetov biológia  
a informatika (DŠ, EŠ) 

2 r. 
z 3. 5. 2005 

                                                                           
učiteľstvo predmetu informatika 

2 r. 
z 10. 1. 2005 

  učiteľstvo predmetov informatika  
a chémia (DŠ, EŠ) 

2 r. 
z 2. 3. 2005 

  
učiteľstvo predmetu chémia  (DŠ,EŠ)  

2 r. 
z 10. 1. 2005 

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

2 r. 
z 27. 8. 2007 

  učiteľstvo predmetov fyzika  
a informatika (DŠ, EŠ) 

2 r. 
z 27. 8. 2007 

  učiteľstvo predmetov fyzika  
a biológia (DŠ, EŠ) 

2 r. 
z 27. 8. 2007 

1.1.3. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov                              učiteľstvo predmetu pedagogika 
výtvarného umenia (DŠ, EŠ) 

2 r. 
z 2. 3. 2005 

1.1.1.    
1.1.3. 

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

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

2 r. 
z 2. 3. 2005 

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

2 r. 
z 2. 3. 2005 

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

2 r. 
z 2. 3. 2005 

  učiteľstvo predmetov nemecký jazyk 
a literatúra a etická výchova  
(DŠ, EŠ) (do 31. 8. 2009) 

2 r. 
z 27. 8. 2007 

  učiteľstvo predmetov nemecký jazyk 
a literatúra a náboženská výchova 
(DŠ, EŠ) (do 31. 8. 2009) 

2 r. 
z 27. 8. 2007 

  učiteľstvo predmetov nemecký jazyk 
a literatúra a výtvarná výchova  
(DŠ, EŠ) (do 31. 8. 2009) 

2 r. 
 

z 27. 8. 2007 
  učiteľstvo predmetov slovenský 

jazyk a literatúra a etická výchova 
(DŠ, EŠ) 

2 r. 
z 2. 3. 2005 

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

2 r. 
z 2. 3. 2005 

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

2 r. 
z 2. 3. 2005 

  učiteľstvo predmetov matematika  
a etická výchova (DŠ, EŠ)                

2 r. 
z 9. 11. 2007 

  učiteľstvo predmetov matematika  
a náboženská výchova (DŠ, EŠ)            

2 r. 
z 9. 11. 2007 

  učiteľstvo predmetov biológia  
a etická výchova (DŠ, EŠ) 

2 r. 
z 2. 3. 2005 

  

 

 
 
 
 

    

    

    

    



  

Číslo 
ŠO Názov študijného odboru Názov študijného programu Dĺžka štúdia 

dátum prizn. 
magisterské štúdium 

1.1.1.    
1.1.3. 

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

učiteľstvo predmetov biológia  
a náboženská výchova (DŠ, EŠ) 

2 r. 
z 2. 3. 2005 

  učiteľstvo predmetov biológia  
a výtvarná výchova (DŠ, EŠ) 

2 r. 
z 2. 3. 2005 

  učiteľstvo predmetov  informatika  
a etická výchova (DŠ, EŠ) 

2 r. 
z 2. 3. 2005; 

  učiteľstvo predmetov  informatika  
a náboženská výchova (DŠ, EŠ) 

2 r. 
z 2. 3. 2005 

  učiteľstvo predmetov  informatika  
a výtvarná výchova (DŠ, EŠ) 

2 r. 
z 2. 3. 2005; 

1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika      učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 
(DŠ, EŠ) 

2 r. 
z 1. 3. 2006 

doktorandské štúdium 
1.1.10. odborová didaktika                                         teória jazykového a literárneho 

vzdelávania  
(DŠ do 31.8.2008, EŠ do  31. 8.2010) 

3 r. / 5 r. 
z 15. 3. 2005 

                                                                            teória chemického vzdelávania  
(DŠ, EŠ) 

3 r. / 5 r. 
z 21. 8. 2007 

1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika       predškolská a elementárna 
pedagogika  
(DŠ do 31.8.2009, EŠ do  31. 8.2011)  

3 r. / 5 r. 
 

z 15. 5. 2006 
1.1.4. pedagogika pedagogika 

(DŠ do 30.9.2011, EŠ do  30.9.2013) 
3 r. / 5 r. 

z 30. 1. 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
   FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE 
   Zoznam akreditovaných študijných odborov a študijných programov k 31. 12. 2008 
 

Číslo 
ŠO Názov študijného odboru Názov študijného programu Dĺžka 

štúdia 
magisterské štúdium 

5143   8 verejné zdravotníctvo                             zo 16.10.1998  5  r. 

5143   8 

verejné zdravotníctvo v špecializácií:  
- zdravotnícky manažment 
- kontrola infekcií 
- zdravie pri práci                        z 28.03.2002 

 

5  r. 

7561   8 sociálna práca                                         zo 16.10.1998  5  r. 

7561   8 

sociálna práca v špecializácii: 
- misijná a charitatívna práca 
- sociálna politika a sociálne poradenstvo                                                                                  

zo dňa 28.3.2002 

 

5  r. 

5154   8 laboratórne vyšetrovacie metódy          zo 16.10.1998  5  r. 
5139   8 ošetrovateľstvo                                        zo 16.10.1998  5  r. 

rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác 
5154   8 laboratórne vyšetrovacie metódy (RNDr.)   
7561   8 sociálna práca (PhDr.)   
5143   8 verejné zdravotníctvo (PhDr.)   
5139   8 ošetrovateľstvo (PhDr.)                zo 16.10.1998   

doktorandské štúdium 
5143 9 verejné zdravotníctvo                              z 10.11.1998  3 r. / 5 r. 

5138 9 ošetrovateľstvo  3 r. / 5 r. 

7561 9 sociálna práca  3 r. / 5 r. 

AKREDITÁCIA OD  ROKU  2004  
bakalárske štúdium 

3. 1. 14. sociálna práca                                         z 15. 03. 2004 sociálna práca (DŠ, EŠ) 3  r. 
3. 1. 14. sociálna práca   (v Bardejove)                   z 15. 03. 2004 sociálna práca (v Bardejove)  (EŠ)  3  r. 
3. 1. 14. sociálna práca (v Spišskej Novej Vsi)            z 15. 03. 2004 sociálna práca (v Spišskej N. Vsi)   (EŠ) 3  r. 
7. 4. 1. ošetrovateľstvo                                       z 31. 05. 2004 ošetrovateľstvo (DŠ, EŠ)  3  r. 
7. 4. 2. verejné zdravotníctvo                            z 31. 05. 2004 verejné zdravotníctvo (DŠ, EŠ)  3  r. 
7. 4. 3. lab. vyšetr.  metódy v zdravotníctve    z 31. 05. 2004 laboratórne vyšetrov. metódy  (EŠ) 3  r. 
7. 4. 7. fyzioterapia                                             z 12. 02. 2007 fyzioterapia (EŠ) 3  r. 

magisterské štúdium 

3. 1. 14. 
sociálna práca                                          z 15.03. 2004 soc.  práca so zameraním na misijnú 

a charit. prácu (DŠ, EŠ) 
2  r. 

3. 1. 14. sociálna práca                                          z 22.12.2004 sociálna práca (DŠ, EŠ)                                       2  r. 
7. 4. 1. ošetrovateľstvo                                        z 31.05. 2004  ošetrovateľstvo (DŠ, EŠ)   2  r. 
7. 4. 3. laboratórne  vyšetr. metódy  v zdrav.   z 31.05. 2004 laboratórne vyšetr. metódy  (EŠ) 2  r. 
7. 4. 2. verejné zdravotníctvo                             z 31.05. 2004 verejné zdravotníctvo (DŠ, EŠ)    2  r. 

doktorandské štúdium 
7. 4. 1. ošetrovateľstvo                                        z 31.05. 2004 ošetrovateľstvo (DŠ, EŠ) 3  r. / 5  r. 
3. 1. 14. sociálna práca                                           z 31.05.2004 sociálna práca (DŠ, EŠ) 3  r. / 5  r. 
7. 4. 2. verejné zdravotníctvo                               z 31.05.2004 verejné zdravotníctvo (DŠ, EŠ) 3  r. / 5  r. 

7. 4. 3. 
laboratórne  vyšetrovacie metódy  v zdravotníctve 
                                                                   z 19.03. 2007 

laboratórne vyšetrovacie metódy  
(DŠ do 31. 8. 2010,   EŠ do 31. 8. 
2012) 

3  r. / 5  r. 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
TEOLOGICKÁ FAKULTA 
Zoznam akreditovaných študijných odborov a študijných programov k 01. 07. 2008 

 
Číslo 
ŠO Názov študijného odboru Názov štud. programu Dĺžka 

štúdia 
bakalárske štúdium 

6110   7 kresťanská filozofia                                            z 28.3.2002  3  r. 
 formácia a vedenie spoločenstiev                      z 28.3.2002  3  r. 

 magisterské štúdium  
6161   8 katolícka teológia                                               z 22.7.1998  6  r. 
6110   8 kresťanská filozofia                                           z 22.7.1998  4  r. 

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

 
4  r. 

                                                                              z 28.3.2002   
doktorandské štúdium 

6101 9 systematická filozofia                                        z 11.6.2002  3  r. 
6161  9 katolícka teológia                                               z 11.6.2002  3  r. 

AKREDITÁCIA  OD ROKU  2004 
bakalársky študijný program 

2. 1. 1. filozofia                                                                              z 21.7.2004 kresťanská filozofia (DŠ) 3  r. 
2. 1. 1. 
2. 1. 13. 

filozofia 
katolícka teológia                                                z 21.7.2004 

základy kresťanskej filozofie  
a katolíckej teológie (DŠ) 3  r. 

3. 1.14.          
2. 1. 13. 

sociálna práca (HŠO)  
katolícka teológia (VŠO)                                z 22.12.2004 

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

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

sociálna práca (HŠO)                             DŠ – z 22.12.2004 

katolícka teológia (VŠO)                       EŠ – zo 07.03.2006 

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

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

učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov  
učiteľstvo akademických predmetov            z 10.01.2005 

učiteľstvo predmetov náboženská 
výchova  a informatika 
(DŠ, EŠ do 31.8.2008) 

3  r. 

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

učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov  
učiteľstvo akademických predmetov              z 10.1.2005 

učiteľstvo predmetov náboženská 
výchova a informatika (DŠ, EŠ) 

2  r. 

3. 1.14.                 
2. 1. 13. 

sociálna práca (HŠO)                                     z 29.12.2006 

katolícka teológia (VŠO 

náuka o rodine (DŠ do 31.8.2009) 
 2  r. 

doktorandský študijný program 
2. 1. 13. katolícka teológia                                           z 24. 8. 2004 katolícka teológia (DŠ, EŠ) 3  r. 
2. 1. 2. 

systematická filozofia                                    z 28.10.2005 
systematická filozofia (DŠ, EŠ)             
(DŠ do 31.8.2009, EŠ do 31.8.2011) 3 r. /5 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
PRÁVNICKÁ FAKULTA 
Zoznam akreditovaných študijných odborov a študijných programov k 31. 12. 2008 
 
 

Číslo ŠO Názov študijného odboru Názov študijného programu Dĺžka 
štúdia 

bakalárske štúdium 
6835 7 právo                                                  z 20. 6. 2001  3  r. 

magisterské štúdium 
6835 8 právo                                                  z 15. 5. 2000  5  r. 

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

doktorandské štúdium  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                  zo 16. 5. 2000  3 r. 

AKREDITÁCIA OD  ROKU  2003 
bakalárske štúdium 

3. 4. 1. právo                                              z 21. 7. 2004 právo (DŠ, EŠ) 3 r. 

magisterské štúdium 
3. 4. 1. právo                                         z 21. 7. 2004 právo (DŠ, EŠ) 2 r. 

doktorandské štúdium 
3. 4. 2. teória a dejiny štátu a práva       z 29.10.2003 teória a dejiny štátu a práva (DŠ, EŠ) 3 r. 
3. 4. 6. pracovné právo                            z 29.10.2003 pracovné právo (DŠ, EŠ)   3 r. 
3. 4. 11. občianske právo                           z 24. 8. 2004 občianske právo (DŠ, EŠ) 3 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

Prehľad najvýznamnejších udalostí TU v roku 2008 
 
 
26.  január  
7. reprezentačný ples Trnavskej univerzity v Trnave v kongresovom centre SAV 
v Smoleniciach 
 
27. marec 
Slávnostné odovzdanie budovy Trnavskej univerzity na Kollárovej ul. č. 10 v Trnave 
do užívania Právnickej fakulte TU 
 
14. máj  
Ďakovná svätá omša Te Deum v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa pri 
príležitosti ukončenia akademického roka 2007/2008  
 
19. september  
2. ročník športovo-kultúrneho podujatia zamestnancov Trnavskej univerzity na 
Jahodníku 
 
15. október 
Prosebná svätá omša Veni Sancte v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa pri 
príležitosti otvorenia akademického roka 2008/2009. 
 
5. – 7. november  
Hlavná návšteva hodnotiaceho tímu pre komplexnú akreditáciu Trnavskej univerzity 
 
11. november 
Deň otvorených dverí Trnavskej univerzity v Trnave 
 
18 – 20. november  
5. ročník športového dňa Trnavskej univerzity v mestskej športovej hale v Trnave 
 
11. december  
Rektor TU na zasadnutí Vedeckej rady TU rozšírenom o vedecké rady fakúlt 
odovzdal titul „doctor honoris causa“ P. ThLic. Šebastiánovi Labovi, SJ 
 
16. december  
Zakladajúce stretnutie „Spoločnosti absolventov a priateľov TU“ 
 
17. december 
Predvianočné hodnotiace stretnutie zamestnancov univerzity spojené s koncertom 
v aule Pazmaneum.  
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
ZOZNAM SKRATIEK 
 
 
AH Autorský hárok (20 normalizovaných strán 
APU Akčný plán univerzity 
APVV  Agentúra na podporu výskumu  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 

EU Európska únia  

EUA European University Association (Európska asociácia univerzít) 

FF Filozofická fakulta 

FZaSP Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 

IKT Informačné a komunikačné technológie 

IS Informačný systém 

ISBN (International Standard Book Number) Medzinárodné štandardné číslo knihy  

KIS Knižničný informačný systém 

MAIS Modulárny akademický informačný systém 

MK SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

MŠ SR Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 

PdF Pedagogická fakulta 

PF Právnická fakulta 

SAV Slovenská akadémia vied 

SHÚ Slovenský historický ústav v Ríme (so sídlom v Trnave) - výskumné pracovisko TU 

ŠO Študijný odbor 

TF Teologická fakulta 

TU Trnavská univerzita v Trnave 

TUT Typi Universitatis Tyrnaviensis - univerzitné vydavateľstvo 

UDTU Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave (výskumné pracovisko TU) 

UIPS Ústav informácií a prognóz školstva 

UTV Univerzita tretieho veku 
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