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II..  ZZÁÁKKLLAADDNNÉÉ  IINNFFOORRMMÁÁCCIIEE    
 
NÁZOV VYSOKEJ ŠKOLY :   Trnavská univerzita v Trnave 
ZAČLENENIE VYSOKEJ ŠKOLY :  univerzitná vysoká škola 
TYP VYSOKEJ ŠKOLY:    verejná vysoká škola 
 
 

POSLANIE 

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

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

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

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

 

VEDENIE TRNAVSKEJ UNIVERZITY 

Rektor:    
doc. Ing. Martin Mišút, CSc., funkčné obdobie prvé, od 1.2.2007 do 31.1.2011 
doc. ThDr. Andrej Filipek, SJ, PhD. – poverený výkonom funkcie rektora od 1.2.2011 do 21.8.2011 
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD ., funkčné obdobie prvé, dátum vymenovania za rektora 22.8.2011 

s nástupom do funkcie 22.8.2011 

Prorektori: 
doc. ThDr. Andrej Filipek, SJ, PhD., pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov,  funkčné  obdobie 
druhé, dátum vymenovania za prorektora: 1.3.2007  
doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD, pre oblasť vonkajších vzťahov a ďalšieho vzdelávania, funkčné 
obdobie prvé, dátum vymenovania: 1.3.2007 
doc. PhDr. Milan Katuninec, PhD, pre starostlivosť o zamestnancov, rozvoj a edičnú činnosť, funkčné 
obdobie prvé, dátum vymenovania: 1.3.2007 
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc., pre vedecké bádanie a umeleckú činnosť, funkčné obdobie prvé, 
dátum vymenovania za prorektora: 1.3.2007 
doc. Ing. Martin Mišút, CSc., pre rozvoj, od 1.2.2011 do vymenovania nového rektora 

Všetci prorektori mali predĺžené funkčné obdobie od 1.2.2011 do dňa vymenovania nového rektora – 
skončili 21.8.2011. 

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

Kvestorka:   
Ing. Alica Tibenská 
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AKADEMICKÝ SENÁT TRNAVSKEJ UNIVERZITY 

Predseda   
doc. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., mimoriadny profesor, funkčné obdobie druhé, začiatok funkcie: 
24.5.2007, Právnická fakulta TU, zamestnanecká časť 

Predsedníctvo  
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc., funkčné obdobie druhé, začiatok funkcie: 1.12.2005, Pedagogická 
fakulta TU, zamestnanecká časť, podpredseda 
Bc. Mária Mrugová, funkčné obdobie prvé, začiatok funkcie: 1.12.2008, Filozofická fakulta TU, 
študentská časť, podpredseda 
ThDr. Ján Ďurica SJ, PhD., funkčné obdobie druhé, začiatok členstva: 16.3.2006, Teologická fakulta 
TU, zamestnanecká časť 
PhDr. Andrej Kállay, PhD., funkčné obdobie prvé, začiatok členstva: 1.12.2008, Fakulta zdravotníctva 
a sociálnej práce TU, zamestnanecká časť 
doc. PhDr. Vladimír Rábik, PhD., funkčné obdobie prvé, začiatok členstva: 1.12.2008, Filozofická 
fakulta TU, zamestnanecká časť 
PhDr. Marián Manák, PhD., funkčné obdobie prvé, začiatok členstva: 1.12.2008, za univerzitné 
pracoviská (podľa čl. 19 ods. 3 Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave), zamestnanecká časť 

Členovia akademického senátu 
Filozofická fakulta 
Zamestnanecká časť 
doc. PhDr. Klára Kuzmová, CSc., funkčné obdobie druhé, začiatok členstva: 1.12.2005  
doc. PhDr. Vladimír Rábik, PhD., funkčné obdobie prvé, začiatok členstva: 1.12.2008, člen 
predsedníctva 
Mgr. Peter Rusnák, PhD., funkčné obdobie prvé, začiatok členstva: 1.12.2008  
Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD., funkčné obdobie prvé, začiatok členstva: 1.12.2008  
PhDr. Alena Piatrová, funkčné obdobie prvé, začiatok členstva: 1.12.2008, do 1.10.2011  
Mgr. Michal Zvarík, PhD., funkčné obdobie prvé, začiatok členstva: 18.11.2011  

Študentská časť 
Roman Gorelka, funkčné obdobie prvé, začiatok členstva: 1.12.2008  
Bc. Mária Mrugová, funkčné obdobie prvé, začiatok členstva: 1.12.2008, do 2.6.2011,  podpredseda 
Bc. Michaela Rušinová, funkčné obdobie prvé, začiatok členstva: 18.11.2011  
Mária Strenková, funkčné obdobie prvé, začiatok členstva: 1.12.2008   
 
Pedagogická fakulta : 
Zamestnanecká časť 
PhDr. Juraj Hladký, PhD., funkčné obdobie druhé, začiatok členstva: 1.12.2005  
PaedDr. Milan Pokorný, PhD., funkčné obdobie druhé, začiatok členstva: 1.12.2005  
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc., funkčné obdobie druhé, začiatok členstva: 1.12.2005, podpredseda 
PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD., funkčné obdobie prvé, začiatok členstva: 1.12.2008  
doc. PaedDr. Hana Borsuková, CSc., funkčné obdobie prvé, začiatok členstva: 1.12.2008  

Študentská časť 
Jana Švedová, funkčné obdobie prvé, začiatok členstva: 26.2.2010 do 4.3.2011 
Gabriela Ňaňková, funkčné obdobie prvé, začiatok členstva: 23.11.1011 
Peter Kristín, funkčné obdobie prvé, začiatok členstva: 1.12.2008 do 31.8.2010 
Mgr. Eva Chudíková, funkčné obdobie prvé, začiatok členstva: 1.12.2008 do 31.8.2010 
Oliver Selecký, funkčné obdobie prvé, začiatok funkcie: 5.11.2010 
Mgr. Karol Klobušický, funkčné obdobie prvé, začiatok funkcie: 5.11.2010 
 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 
Zamestnanecká časť 
prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc., funkčné obdobie druhé, začiatok členstva: 1.12.2005 
doc. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., mimoriadny profesor, funkčné obdobie druhé, začiatok 
členstva: 9.10.2008, (2. funkčné obdobie od 1.12.2008)  
doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., funkčné obdobie prvé, začiatok členstva: 1.12.2008 
PhDr. Marek Majdan, PhD., funkčné obdobie prvé, začiatok členstva: 1.12.2008 
PhDr. Andrej Kállay, PhD., funkčné obdobie prvé, začiatok členstva: 1.12.2008, člen predsedníctva 
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Študentská časť 
Bc. Martin Galbička, funkčné obdobie druhé, začiatok členstva: 1.12.2008 do 19.5.2011 
Mgr. Marek Psota, funkčné obdobie prvé, začiatok členstva: 27.10.2011 
Mgr. Juraj Janček, funkčné obdobie druhé, začiatok členstva: 1.12.2008, (2. funkčné obdobie od 
30.10.2009) 
Mgr. Jozef Jurík, funkčné obdobie druhé, začiatok členstva: 1.12.2008, (2. funkčné obdobie od 
30.10.2009) 
 
Teologická fakulta 
Zamestnanecká časť 
ThDr.Ján Ďurica SJ, PhD., funkčné obdobie druhé, začiatok členstva: 16.3.2006, člen predsedníctva 
PhDr.Miroslav Karaba, PhD., funkčné obdobie druhé, začiatok členstva: 1.12.2005 
PhDr.Rastislav Nemec, PhD., funkčné obdobie prvé, začiatok členstva: 1.12.2008 
Mgr.Martin Šarkan, PhD., funkčné obdobie prvé, začiatok členstva: 1.12.2008 
doc. MUDr. Aurel Štefko SJ, PhD., funkčné obdobie druhé, začiatok členstva: 1.12.2005 do 7.1.2011 
Dr.Theol. Gloria Braunsteiner, PhD., funkčné obdobie prvé, začiatok členstva: 7.4.2011 

Študentská časť 
Mgr.Jozef Čirák, funkčné obdobie prvé, začiatok členstva: 1.12.2008 do 18.6.2010 
Branislav Kuljovský, funkčné obdobie prvé, začiatok členstva: 1.12.2008, do 18.6.2010 
Bc. Peter Kuriško SJ, funkčné obdobie druhé, začiatok členstva: 1.12.2008 do 1.2.2011  
Mgr.Michal Vrták, funkčné obdobie prvé, začiatok členstva: 7.4.2011 
Bc.Viktor Binder, funkčné obdobie prvé, začiatok členstva: 12.11.2010  
Bc.Miroslava Grofíková, funkčné obdobie prvé, začiatok členstva: 12.11.2010  
 
Právnická fakulta 
Zamestnanecká časť 
doc. JUDr. Soňa Košičiarová, CSc., mimoriadny profesor, funkčné obdobie druhé, začiatok členstva: 
24.5.2007, (2. funkčné obdobie od 1.12.2008), predsedníčka 
JUDr. Tomáš Strémy, funkčné obdobie prvé, začiatok členstva: 1.12.2008, do 1.12.2011 
JUDr. Dagmar Lantajová, PhD., funkčné obdobie prvé, začiatok členstva: 1.12.2008   
prof. JUDr. Pavel Baláž, CSc., funkčné obdobie druhé, začiatok členstva: 29.3.2007, (2. funkčné 
obdobie od 1.12.2008) 
JUDr. Peter Varga, funkčné obdobie prvé, začiatok členstva: 1.12.2008 

Študentská časť 
Bc. Viliam Kall, funkčné obdobie druhé, začiatok členstva: 1.12.2008 do 19.5.2011 
Bc. Michal Dlugolinský, funkčné obdobie druhé, začiatok členstva: 1.12.2008 do 6.6.2011 
Bc. František Baraniak, funkčné obdobie druhé, začiatok členstva: 1.12.2008 do 16.5.2011  
Bc. Alexander Murín, funkčné obdobie prvé, začiatok členstva: 11.11.2011 
Bc. Tomáš Majzel, funkčné obdobie prvé, začiatok členstva: 11.11.2011 
Bc. Gabriela Durániová, funkčné obdobie prvé, začiatok členstva: 11.11.2011 
 
Pracoviská univerzity 
PhDr. Marián Manák, PhD., funkčné obdobie: prvé, začiatok funkcie: 1.12.2008, zamestnanecká časť, 
člen predsedníctva 

 

VEDECKÁ RADA TRNAVSKEJ UNIVERZITY 

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

Funkcionári univerzity 
doc. Ing. Martin Mišút, CSc. – informatika – do 21. 8. 2011  
ThDr. Andrej Filipek SJ, PhD. – teológia, liturgia – do 21. 8. 2011 doc. 
PhDr. Jana Bérešová, PhD. – anglický jazyk a literatúra – do 21. 8. 2011 doc. 
prof. RNDr. Ladislav Csontos SJ, PhD. – antropológia, logika 
doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. – ošetrovateľstvo – od 19. 5. 2011 
prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD. – politológia 
doc. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD. – pedagogika – od 24. 11. 2011 
 



 5 

Interní členovia 
Filozofická fakulta  
prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc. – história 
prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc. – história – do 2. 5. 2011 
prof. MUDr. Jozef Matulník, PhD. – sociológia – do 2. 5. 2011 
prof. PhDr. Pavol Petruf, DrSc. – história – od 19. 5. 2011 
prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. – klasické jazyky – do 2. 5. 2011 
prof. PhDr. Marian Zervan, PhD. – umenie - od 19. 5. 2011 
Pedagogická fakulta   
doc. RNDr. Pavel Híc, CSc. – matematika 
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. – chémia 
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. – pedagogika 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 
doc. RNDr. Vladimír Bošák, PhD. – laboratórne vyšetrovacie metódy – od 19. 5. 2011 
prof. MUDr. Ľudovít Jurga, DrSc. – verejné zdravotníctvo – do 2. 5. 2011 
prof. MUDr. František Mateička, CSc. – laboratórne vyšetrovacie metódy – do 2. 5. 2011 
prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD. – ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo – od 24. 11. 2011 
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. – verejné zdravotníctvo 
prof. MVDr. Alexander Sabó, DrSc. – verejné zdravotníctvo – do 2. 5. 2011 

Teologická fakulta 
prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD. – cirkevné dejiny – do 31. 10. 2011 
prof. ThDr. Ivan Kútny, PhD. – katolícka teológia – od 19. 5. 2011 
prof. ThDr. Jozef Kyselica SJ, PhD. – katolícka teológia – od 24. 11. 2011 
ThLic. Miloš Lichner SJ – katolícka teológia – od 24. 11. 2011 

Právnická fakulta   
prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. – pracovné právo 
prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc. – teória štátu a práva 
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. – trestné právo  
 
Externí členovia 
JUDr. Eduard Bárány, DrSc. – teória štátu a práva 
doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. – psychológia – od 19. 5. 2011 
Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. – pastorálna teológia 
prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD. – laboratórne vyšetrovacie metódy – od 19. 5. 2011 
Dr. h. c. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. – fyzika 
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD. – filozofia – od 19. 5. 2011 
prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc. – slovenská literatúra – do 2. 5. 2011 
prof. ThDr. Cyril Vasiľ SJ, PhD. – od 24. 11. 2011 
 

SÚČASTI TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE 

FAKULTY: 
Filozofická fakulta (FF) Trnavskej univerzity v Trn ave, Hornopoto čná 23, 918 43  Trnava 
Dekan: doc. PhDr. Marta Dobrotková, CSc., funkčné obdobie prvé 

Pedagogická fakulta (PdF) Trnavskej univerzity v Tr nave, Priemyselná 4, 918 43  Trnava 
Dekan: doc. RNDr. Pavel Híc, CSc., funkčné obdobie prvé 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (FZaSP) TU,  Univerzitné nám. č. 1, 918 43  Trnava 
Dekan: prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc ., funkčné obdobie prvé 

Teologická fakulta (TF) Trnavskej univerzity v Trna ve, Kostolná 1, 814 99  Bratislava 
Dekan: prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD. , funkčné obdobie druhé, do 31.10.2011 
             ThLic. Miloš Lichner, PhD., funkčné obdobie prvé 

Právnická fakulta (PF) Trnavskej univerzity v Trnav e, Kollárova 10, 918 43  Trnava 
Dekan:  prof. JUDr. Marek Šmid, PhD., funkčné obdobie prvé, ukončenie funkcie pre vymenovanie 

za rektora 21.8.2011 
      prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., od 25.8.2011 do 31.10.2011 poverená výkonom 

funkcie dekanky,  
  od 1.11.2011 vymenovaná do funkcie dekanky, funkčné obdobie prvé.  
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OSTATNÉ SÚČASTI: 

Univerzitné pracoviská: 
a) Rektorát univerzity 

b) Univerzitná knižnica 

c) Typi Universitatis Tyrnaviensis – univerzitné vydavateľstvo. 

      Spoločné pracovisko TU a VEDY, vydavateľstva SAV Bratislava 

d) Centrum informačných systémov 

e) Centrum ďalšieho vzdelávania 

f) Ústav dejín Trnavskej univerzity – výskumné pracovisko  

g) Slovenský historický ústav v Ríme – výskumné pracovisko 

 Účelové zariadenie: 
a) Študentská jedáleň  

 
 

SPRÁVNA RADA TRNAVSKEJ UNIVERZITY 

Členovia navrhnutí ministrom školstva 
Ing. Jozef Chren, zamestnávateľ: Karel Holoubek – Trade Group, a.s., Bratislava, dátum vymenovania 
21.12.2005, dátum skončenia funkčného obdobia 20.12.2011 

Ing. Ján Hilkovič, zamestnávateľ: Real Fin, spol. s r.o., Trnava, dátum vymenovania 8.2.2008 

Ing. Viliam Kupec, PhD., zamestnávateľ: Ekopraktik, spol. s r.o., Trnava, dátum vymenovania: 
21.12.2005, dátum skončenia funkčného obdobia 20.12.2011 

Ing. Miroslav Hlavna, zamestnávateľ: Želos, a.s., Trnava, dátum vymenovania 21.12.2005, dátum 
skončenia funkčného obdobia 20.12.2011 

JUDr. Pavol Laczo, zamestnávateľ: Okresný súd Trnava, dátum vymenovania 8.7.2008 

Ing. Tibor Mikuš, zamestnávateľ: Trnavský samosprávny kraj, dátum vymenovania 6.3.2009 
 
Členovia navrhnutí rektorom 
JUDr. Timotej Minarovič, Advokátska kancelária Trnava, dátum vymenovania 2.11.2009, podpredseda  
Ing. Štefan Schmidt, zamestnávateľ: Chladiace veže Bohunice, s.r.o., Jaslovské Bohunice, dátum 
vymenovania 2.11.2009, predseda 

Ing. Štefan Bošnák, zamestnávateľ: Mestský úrad Trnava, dátum vymenovania 2.11.2009 

Mons. Stanislav Zvolenský, Arcibiskupský úrad Bratislava, dátum vymenovania 16.1.2008 

PhDr. František Halmeš, zamestnávateľ: Partner Progress, s.r.o., Trnava, dátum vymenovania 
21.12.2005, dátum skončenia funkčného obdobia 20.12.2011 

RNDr. Peter Horváth, publicista, dátum vymenovania 8.2.2008 
 
Člen vymenovaný na návrh akademického senátu 
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc., Trnavská univerzita v Trnave, dátum vymenovania: 16.1.2008 
 
Člen vymenovaný na návrh študentskej časti akademického senátu 
Bc. Mária Mrugová, Trnavská univerzita v Trnave, dátum vymenovania 1.9.2009, dátum skončenia 
funkčného obdobia: 31.8.2011. 
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II II ..  PPRREEHHĽĽAADD  NNAAJJDDÔÔLLEEŽŽIITTEEJJŠŠÍÍCCHH  FFAAKKTTOOVV  AA  ČČIINNNNOOSSTTÍÍ    
 
Február  
� Stretnutie katedier občianskeho práva Slovenskej a Českej republiky v Terchovej, organizované 

Katedrou občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty, na ktorom nechýbali poprední 
odborníci z oblasti občianskeho práva a pedagógovia z katedier právnických fakúlt zo Slovenska 
a Čiech. V rámci stretnutia bol zorganizovaný aj odborný seminár na tému „Občianske právo 
v európskej perspektíve“. Z uvedeného seminára bol zostavený a publikovaný zborník príspevkov. 
Uvedené stretnutie prispelo k rozvíjaniu priateľských vzťahov medzi jednotlivými katedrami.  

 Organizátor: Právnická fakulta TU  

� prof. Kuzmová z FF TU bola pozvaná na Rímsky tábor vo svetle archeologických výskumov. 
Magyar Nemzeti Múzeum, Budapešť 

 
Marec  
� Slávnostná akadémia pri príležitosti Dňa učiteľov spojená s odovzdaním „Ceny Martina  Palkoviča“ 

za pedagogickú činnosť  a „Ceny Antona Hajduka“ za tvorivú činnosť – 2. ročník. 
 Organizátor: kancelária rektora, pedagogické oddelenie a oddelenie pre vedu a výskum 

� Možnosti a hranice liberalizácie pracovnoprávnych vzťahov, medzinárodná vedecká konferencia 
organizovaná Katedrou pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia fakulty. Téma 
konferencia úzko súvisela s pripravovanou novelou Zákonníka práce. Na konferencii sa zúčastnil 
minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR RNDr. Jozef Mihál, viceprezident KOZ pre hospodársku 
politiku a sociálne partnerstvo Vladimír Mojša, predstavitelia Asociácie zamestnávateľských zväzov 
a združení SR Rastislav Machunka a Ing. Juraj Borgula, ako aj významní odborníci právnických 
fakúlt Slovenskej a Českej republiky. 

 Organizátor: Právnická fakulta TU 

� Týždeň slovenských knižníc, v rámci ktorého bol poskytnutý skúšobný prístup do viacerých 
databáz, bezplatný zápis čitateľov, odpúšťanie sankčných poplatkov a  výstava kníh vydavateľstva 
Portál.  

    Organizátor: Univerzitná knižnica TU 
 
Apríl  
� doc. akad. mal. B. Baláž, Mgr. art Mária Balážová – samostatná výstava v Slovenskom inštitúte 

v Berlíne. 
Organizátor: Pedagogická fakulta TU 

� Právnická fakulta pod záštitou prof. PhDr. Gustáva Dianišku, CSc., prodekana pre rozvoj a ďalšie 
vzdelávanie a vedúceho Katedry propedeutiky právnických predmetov zorganizovala odborné 
stretnutie popredných slovenských kriminológov a zahraničného hosťa – psychológa a kriminológa 
prof. Dr. Helmuta Kuryho, prof. h. c. mult. z Max-Planck-Institut v nemeckom Freiburgu. Prof. Kury 
vystúpil s prednáškou na tému Metodológia kriminologického výskumu. Dvojdňovú návštevu 
ukončil prof. Kury prednáškou The Role of Penal Law and Punishment in Controlling Crime. 
Vzhľadom na vysokú erudovanosť prednášateľa, ako aj zaujímavosť a aktuálnosť témy prednáška 
zaujala mnoho študentov a pedagógov  fakulty.  
Organizátor: Právnická fakulta TU 

� Študentská organizácia ELSA Trnava v spolupráci s fakultou zorganizovala v poradí už 10. ročník 
súťaže Simulovaný súdny spor. Súťaž bola určená všetkým študentom práva, ktorí už získali 
základné teoretické vedomosti najmä z predmetov občianskeho práva. Dve víťazné družstvá 
s najvyšším počtom získaných bodov postúpili do ústneho kola. Hlavným cieľom súťaže bolo 
umožniť aktívnym študentom preskúšať ich schopnosti v síce simulovanom, ale vo všetkých 
smeroch reálnom prostredí súdneho pojednávania.  
Organizátor: Právnická fakulta TU 

� Pastorácia mládeže – medzinárodné vedecké sympózium. Usporiadali Teologická fakulta Trnavskej 
univerzity v Trnave, Sekcia pastorálnej teológie Teologickej fakulty Univerzity kardinála Stefana 
Wyszyńského vo Varšave, Občianske združenie Priatelia Aloisiana a Spoločnosť Ježišova na 
Slovensku. 
Organizátor: Teologická fakulta TU 

� Návšteva kňažnej MUDr. Therese Schwarzenberg, cieľ:  projekty v Afrike 
Organizátor: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU 
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� Dr. Richard Walton (Sheffield Hallam University – U.K.) prednáška: „Jacques Maritain and Etienne 
Gilson: the French Neo-Thomist response to modernism“ 

 Organizátor: Filozofická fakulta TU  
 
Máj  
� Retrospektíva a perspektívy psychológie ľudí s postihnutím na Slovensku, sympózium 

organizované pri príležitosti životného jubilea profesora Ladislava Požára, 27. mája 2011 v Aule 
Pazmáneum Trnavskej univerzity v Trnave.   
Organizátor: Pedagogická fakulta TU 

� Workshop FZaSP TU Južný Sudán. Aktuálna situácia, potreby  a východiská rozvojovej 
a humanitárnej pomoci  pod záštitou štátneho tajomníka MZV SR a rektora TU v Trnave. 
Organizátor: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU 

� Slávnostná svätá omša – Te Deum – pri príležitosti ukončenia akademického roka 2010/2011 
Organizátor: kancelária rektora TU  

 
Jún 
� Účasť na Dni zdravia mesta Trnava. Podujatie realizovala Katedra verejného zdravotníctva v rámci 

projektu Dni zdravia Trnavskej univerzity 2011.  
Organizátor: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU 

 
Júl 
� V Prahe bola ustanovená Stredoeurópska spoločnosť filozofie výchovy/Central European 

Philosophy of Education Society (CEUPES), založenie ktorej iniciovali členovia Katedry 
pedagogických štúdií doc. Kudláčová a doc. Rajský.  

 Organizátor: Pedagogická fakulta TU  
 
September 
� Konferencia Ochrana života XII. pocta profesorovi Churovi, sociálna pediatria dnes 

Organizátor: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU 
 
Október  
� Fakulta v spolupráci s Protimonopolným úradom SR a advokátskou kanceláriou Nitschneider 

a Novák, Bratislava, organizovala medzinárodnú konferenciu 20 rokov aplikácie súťažných pravidiel 
na Slovensku. Prednášajúcimi boli zástupcovia Vlády SR, Európskej komisie, experti z oblasti 
súťažného práva z Francúzska a Belgicka, zástupcovia protimonopolných úradov krajín V4 
a Rakúska, predstavitelia Najvyššieho súdu SR a ďalší predstavitelia z radov akademikov, 
advokátov a podnikateľov. Hlavnými témami boli vývoj a nové trendy súťažnej politiky, súdny 
prieskum ako dôležitá súčasť efektívnej aplikácie súťažných pravidiel, pripravovaná novela zákona 
o ochrane hospodárskej súťaže. 
Organizátor: Právnická fakulta TU 

� IV. interdisciplinárne sympózium verejného zdravotníctva, ošetrovateľstva, sociálnej práce a   
laboratórnych vyšetrovacích metód s medzinárodnou účasťou. V rámci sympózia sa uskutočnil 
predkonferenčný medzinárodný workshop  v rámci projektu DG SANCO s názvom Risk assesment 
from policy to impact dimension – RAPID. Profesor Rusnák bol ocenený striebornou medailou 
Slovenskej lekárskej spoločnosti. 

 Organizátor: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU 

�  Deň Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave –  na pôde fakulty privítali dekana Právnickej 
fakulty Univerzity Karlovej v Prahe prof. JUDr. Aleša Gerlocha, CSc., ktorý vystúpil s prednáškou na 
tému  Aktuálne otázky českého vysokého školstva. Ďalší hosť, ktorý prijal pozvanie, bol doc. JUDr. 
Jozef Čentéš, PhD., z Generálnej prokuratúry SR, ktorý vystúpil so svojím príspevkom na tému 
Dodržiavanie ľudských práv v slovenskom trestnom práve. Sprievodnou akciou Dňa Právnickej 
fakulty bola výstava publikácií v priestoroch fakulty Výber z publikačnej činnosti učiteľov PF TU za 
akademické roky 2009/2010 – 2010/201. Na záver sa uskutočnilo spoločenské stretnutie 
pozvaných hostí, učiteľov, zamestnancov a študentov fakulty. 

 Organizátor: Právnická fakulta TU 

� Slávnostná svätá omša – Veni Sancte – pri príležitosti otvorenia nového školského roka 2010/2011 
 Organizátor: kancelária rektora TU  
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� doc. PhDr. Mariana Szapuová, CSc., UK BA, Predstavuje Hume „absolútny koniec“? Diskusie o 
Humovom naturalizme 

 Organizátor: Filozofická fakulta TU  

November  
� Mgr. Veronika Mikušová sa v novembri  zúčastnila na Medzinárodnej konferencii mladých vedcov 

vo verejnom zdravotníctve, ktorá sa konala pod záštitou ASPHER v Kodani, kde získala strieborné 
ocenenie za poster na tému Survey of Patient Safety Culture in Selected Slovak Hospitals. 

� Študenti a učitelia Katedry chémie sa zapojili aj do Týždňa vedy a techniky na Slovensku. 
Usporiadali pre svojich kolegov, žiakov základných a stredných škôl i širokú verejnosť netradičné 
predstavenie Chémia v tme. 

 Organizátor: Pedagogická fakulta TU 

� Výstava zahraničných kníh renomovaných zahraničných vydavateľstiev Malé centrum  
Organizátor: Univerzitná knižnica TU 

� Inaugurácia rektora Trnavskej univerzity v Trnave prof.doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD., dekanky 
Právnickej fakulty a dekana Teologickej fakulty.   

 Organizátor: kancelária rektora TU  

� Pri príležitosti jubilejného roka 450. výročia príchodu jezuitov na Slovensko, ktorým Peter Pázmaň v 
roku 1635 zveril vedenie univerzity, ústav dejín spolupracoval so Spoločnosťou  jezuitov  na 
Slovensku pri organizovaní pamätnej konferencie Menej známe osobnosti z rehole jezuitov 1561 – 
2011, ktorá sa konala 16. novembra 2011 v aule Pazmanea 

 Organizátor: Ústav dejín TU  

� Športový deň Trnavskej univerzity –  tradičné športové podujatie sa v roku 211 konalo už po ôsmy 
raz. Študenti a zamestnanci univerzity súťažili v stolnom tenise o titul majstra univerzity, 
v basketbale žien a vo futbale mužov o Putovný pohár rektora TU a vo florbale mužov o Pohár 
rektora TU. 

 Organizátor: Centrum informačných systémov  
 
December 
� Mala by byť téma vojny predmetom vyučovaným na univerzite? – téma v rámci prednášok 

a diskusií s pozvanými profesormi a bádateľmi zo zahraničia, tentoraz s Prof. Dr. Stanislavom J. 
Kirschbaumom, FRSC (Kanada), Department International Studies Glendon College, York 
University. 

 Organizátor: Filozofická fakulta TU 

� Vedúca katedry prof. MUDr. A. Ondrušová, PhD., MPH bola členkou delegácie ministra 
zahraničných vecí SR, ktorý navštívil projekty Slovenskej republiky a mimovládnych organizácií zo  
SR v Južnom Sudáne a Keni. 

� Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou na tému Bezpečnosť a dôstojnosť zamestnanca – 
súčasnosť a budúcnosť slovenského pracovného práva. Vedeckým garantom konferencie bola 
dekanka Právnickej fakulty prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. Na konferencii sa zúčastnili 
významní odborníci a pedagógovia z oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 
Slovenskej a Českej republiky. Hlavné témy, ktorých sa týkali príspevky prednášajúcich  
a diskutujúcich, boli: význam celoživotného vzdelávania pre bezpečnosť zamestnanca, 
zamestnanecká participácia, sociálna ochrana zamestnanca, právne postavenie a ochrana 
zamestnanca, agentúrna práca, konkurenčná doložka  v Zákonníku práce – porovnanie SR a ČR 
a mnohé iné aktuálne témy.  

 Organizátor: Právnická fakulta TU 

� Zorganizovanie popularizačného podujatia TOPVEDAM – Topoľčianski vedátori – amatéri 
organizovaného pod záštitou TU, Pedagogickej fakulty (doc. Žoldošová a vedeckí pracovníci z 
Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky sú členmi poroty). Zámerom bolo spopularizovať 
vedu, zapojenie mladých ľudí zo základných škôl z regiónu do bádania, objavovania v oblasti 
prírodných a spoločenských vied, súťažnou prehliadkou podporiť výskumné aktivity žiakov, prispieť 
ku  kvalitnejšiemu porozumeniu vzťahov medzi vedou, technikou a verejnosťou. 

 Organizátor: Pedagogická fakulta TU 
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II II II ..  IINNFFOORRMMÁÁCCIIEE  OO  PPOOSSKKYYTTOOVVAANNOOMM  VVYYSSOOKKOOŠŠKKOOLLSSKKOOMM  VVZZDDEELLÁÁVVAANNÍÍ  
 
a) Študijné programy 

Vysokoškolské štúdium na Trnavskej univerzite v Trnave  je založené na kreditovom systéme štúdia a 
výlučne v rámci akreditovaných študijných programov.  
Študijné programy sa na univerzite uskutočňujú prostredníctvom systému trojstupňového vzdelávania: 

1. stupeň – bakalárske študijné programy  
2. stupeň – magisterské študijné programy 
3. stupeň – doktorandské študijné programy 

Bakalárske  štúdium: 
V prvom stupni vzdelávania bolo k 1. septembru 2011 otvorených celkom 33 akreditovaných 
študijných programov v dennej forme štúdia a 26 v externej forme štúdia. Dĺžka trvania štúdia pre 
obidve formy bola tri roky.  
Magisterské  štúdium:  
V tomto stupni bolo otvorených celkom 31 akreditovaných študijných programov v dennej forme štúdia 
a 22 v externej forme štúdia. Dĺžka trvania štúdia pre obidve formy bola dva roky.  
Doktorandské  štúdium:   
V rámci doktorandského štúdia bola v roku 2011 možnosť voľby z 17 akreditovaných študijných 
programov v dennej forme štúdia v trvaní tri roky a z 17 študijných programov v externej forme štúdia 
v trvaní štúdia tri až päť rokov. 

V tabu ľke č. 15 (príloha 2) je uvedený zoznam akreditovaných študijných programov s uvedením 
príslušného študijného odboru vo všetkých troch stupňoch štúdia na jednotlivých fakultách univerzity. 
Najväčší počet študijných programov sa otvoril na Pedagogickej fakulte v prvom aj druhom stupni 
štúdia. V rámci tretieho stupňa štúdia najviac študijných programov ponúkala Filozofická fakulta. 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce umožňuje štúdium aj v anglickom jazyku v štyroch 
doktorandských študijných programoch – sociálna práca, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo 
a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. 

Študenti Pedagogickej fakulty majú možnosť voľby kombinácie dvoch predmetov v prípade 
učiteľských študijných programov (akreditované v kombinácii) v študijnom odbore 1.1.1. Učiteľstvo 
akademických predmetov, a to tak v bakalárskom, ako aj magisterskom stupni štúdia. 

 
b) Počet  študentov  a ich štruktúra 

Údaje o študentoch podľa jednotlivých fakúlt univerzity a o ich štruktúre z hľadiska stupňov 
vysokoškolského vzdelávania a formy štúdia k 31. 10. 2011 sú uvedené v tabu ľke č. 1. Vývoj počtu 
študentov v rokoch 2006 – 2011 a ich štruktúra z hľadiska stupňov vysokoškolského vzdelávania 
a formy štúdia je obsahom  tabu ľky č. 1a.  

Na univerzite študovalo k 31. 10. 2011 vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania v dennej 
aj externej forme štúdia celkom 7068 študentov, z toho v dennej forme 4366 a v externej forme 2702 
študentov. Celkový počet študentov na univerzite medziročne poklesol o 421 študentov, čo bolo 
spôsobené nižším počtom novoprijatých študentov oproti predchádzajúcemu obdobiu. 

Najvyšší počet študentov vo všetkých troch stupňoch štúdia v rámci všetkých fakúlt univerzity 
zaznamenala Pedagogická fakulta, a to 2112 študentov. Druhou najpočetnejšou fakultou z hľadiska 
počtu študentov bola Právnická fakulta s 1856 študentmi. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 
zaznamenala 1766 študentov, Filozofická fakulta 1008 a na Teologickej fakulte študovalo 244 
študentov.  

V prvom (bakalárskom) stupni  študovalo spolu 4354 študentov (v dennej forme 2730 a v externej 
forme 1624), čo predstavovalo 61,6 % z celkového počtu študentov vo všetkých stupňoch. 
V druhom (magisterskom) stupni  študovalo spolu 2258 študentov (v dennej forme 1448 a v externej 
forme 810), čo predstavovalo takmer 32 % z celkového počtu študentov vo všetkých stupňoch. 
V treťom (doktorandskom)  štúdiu študovalo celkom 456 doktorandov (v dennej forme 188 
a v externej forme 268), čo predstavovalo 6,4 % z celkového počtu študentov vo všetkých stupňoch. 

V spojenom prvom a druhom stupni v roku 2011 už neštudoval ani jeden študent. 

Na Pedagogickej fakulte študovalo 1307 študentov (občania SR a cudzinci spolu) v dennej forme  vo 
všetkých stupňoch štúdia, čo predstavovalo najvyšší počet študentov v porovnaní s ostatnými 
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fakultami, pričom na Právnickej fakulte študovalo 1221, na Filozofickej fakulte 942 na Fakulte 
zdravotníctva a sociálnej práce 756 a na Teologickej fakulte 140 študentov v dennej forme vo 
všetkých stupňoch štúdia. Za Trnavskú univerzitu to bolo spolu 4366 študentov v dennej forme štúdia 
vo všetkých troch stupňoch. 

V externej forme  štúdia najviac študentov navštevovalo študijné programy na Fakulte zdravotníctva 
a sociálnej práce, a to 1010 študentov, čo predstavovalo takmer 1,3 násobok počtu študentov 
študujúcich v dennej forme štúdia na tej istej fakulte. Opak predstavuje Právnická fakulta, kde počet 
externých študentov (635) tvorí približne polovicu počtu jej denných študentov. Na Pedagogickej 
fakulte študovalo 805 externých študentov, čo v pomere k denným študentom predstavuje 62 %. Na 
Teologickej fakulte bol počet študentov študujúcich externej forme štúdia (104) nižší o 36 študentov 
v porovnaní s počtom študentov v dennej forme a najnižší počet študentov v externej forme štúdia 
zaznamenala Filozofická fakulta (66 študentov).  

Najpočetnejšou z hľadiska počtu doktorandov bola Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce s počtom 
55 študentov v treťom stupni v dennej forme štúdia a 113 študentov v externej forme štúdia. 
 
Graf č. 1  Vývoj počtu študentov podľa stupňov štúdia           Graf č. 2  Vývoj počtu študentov denného a externého  
                                                                                                   štúdia                                                                                              

4248 2963

4745 2701

5137 2981

4584 2905

4366 2702

0 2000 4000 6000 8000

2007

2008

2009

2010

2011

DŠ EŠ

 
 
V roku 2011 študovalo na Trnavskej univerzite celkom 98 cudzincov , a to v dennej aj externej forme 
štúdia. Cudzinci prejavili najväčší záujem o štúdium študijných programov na Fakulte zdravotníctva 
a sociálnej práce, kde v roku 2011 študovalo 60 cudzincov v externej forme (z toho 7 v prvom, 27 
v druhom a 26 v treťom stupni štúdia) a 3 cudzinci v dennej forme štúdia. Na ostatných fakultách 
študovalo 4 – 14 cudzincov (pozri príloha tabu ľka č. 1).  

Údaje týkajúce sa počtu študentov, ktorým vznikla povinnosť uhradiť školné v externej forme štúdia 
a za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, počtu podaných žiadostí o zníženie, odpustenie školného 
sú uvedené v členení podľa stupňov v tabu ľke č. 4.  

 
c) Mobilita študentov 

Stúpajúci trend o študentskú mobilitu pokračoval aj v akademickom roku 2010/11, keď vycestovalo 36 
študentov, čo je o 5 viac ako v predchádzajúcom období. Výrazný nárast zaznamenala aj dĺžka pobytu 
na mobilitách, keď dosiahla 208,75 osobomesiacov. V roku 2009/10 to bolo 174,25 osobomesiacov. 
Tradične najvyšší záujem bol  o Francúzsko, Nórsko, Rakúsko a Poľsko. 
Trnavská univerzita sa snaží byť tiež atraktívnou univerzitou pre zahraničných študentov a na ich 
získanie  využiť aj svoju geografickú polohu. 
V roku 2010/11 prijala TU 13 zahraničných študentov v rámci programu Erasmus. Najvyšší počet 
zahraničných študentov bol z Turecka 6, z toho traja študovali na pedagogickej fakulte a traja na 
Filozofickej fakulte. Na Pedagogickej fakulte študovali aj 2 študentky z Českej republiky. Na Fakulte 
zdravotníctva a sociálnej práce študovali 2 študentky zo Španielska a jedna študentka z Českej 
republiky. Na Právnickej fakulte to bola jedna študentka z Českej republiky, na Teologickej fakulte 
jedna študentka z Bulharska. 
Okrem výmenných študentských pobytov v rámci programu Erasmus, sa študenti TU zapájajú aj do 
iných štipendijných programov  Európskej únie. Prostredníctvom Národného štipendijného programu 
vycestovali v akademickom roku 2010/11  traja študenti a Trnavskú univerzitu navštívili dvaja študenti, 
Teologickú fakultu študent z Poľska a Filozofickú fakultu študentka z Bulharska. Cez vyšehradský fond 
prijala  Právnická fakulta študentku z Bieloruska. 
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d) Záujem o štúdium, výsledky prijímacieho konania 

Záujem uchádzačov o štúdium vysoko prevyšuje kapacitné možnosti fakúlt a podiel počtu študentov 
na jedného vysokoškolského pedagóga v zmysle dodržania kritérií komplexnej akreditácie kvôli 
udržaniu  statusu univerzitnej vysokej školy.  

V roku 2011 prejavilo záujem o štúdium  v akademickom roku 2011/2012 v študijných programoch 
prvého, druhého a tretieho stupňa v dennej aj externej forme celkom 7377 uchádzačov, ktorí si podali 
prihlášku.  
Z toho na dennú formu štúdia 5564 a na externú formu  štúdia 1813 záujemcov. V porovnaní 
s rokom 2010 poklesol počet uchádzačov o externú formu štúdia o 687. 

Na prijímacom konaní  sa zúčastnilo 6893 uchádzačov, prijatých  bolo celkom 4340 uchádzačov. 
O preskúmanie rozhodnutí dekanov fakúlt o neprijatí na štúdium požiadalo celkom 876 uchádzačov. 
Rektor univerzity nezmenil ani u jedného uchádzača rozhodnutie dekana. Na štúdium sa zapísalo  
celkom 2801 novoprijatých študentov. 

Na študijný program v prvom stupni  sa prihlásilo  5316 uchádzačov, z toho na dennú formu  štúdia 
4296 a na externú formu  štúdia 1020 uchádzačov.  
Celkovo za univerzitu boli na štúdium v prvom stupni v dennej forme podané 4 prihlášky na jedno 
ponúknuté miesto  na štúdium. Uchádzači o štúdium v prvom stupni vysokoškolského vzdelávania 
prejavili najväčší záujem o študijné programy v podskupine študijného odboru  učiteľstvo, 
vychovávateľstvo a pedagogické vedy a právo v dennej forme. Najvyšší podiel počtu záujemcov 
o štúdium – viac ako 5 podaných prihlášok na jedno poskytnuté miesto na štúdium – bol o štúdium  
študijných programov v podskupine študijného odboru právo (pomer prihlášky/plán sa rovnal hodnote 
5,7) a učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy (5,4). 
Na prijímacom konaní  sa zúčastnilo 5008 uchádzačov, z toho na dennú formu  štúdia 4070 a na 
externú formu  štúdia 938 uchádzačov. Na prijímacom konaní sa zúčastnilo 94 % osôb, ktoré si podali 
prihlášku. 
Prijatých  bolo celkom 2805 uchádzačov, z toho na dennú formu  štúdia 2007 a na externú formu  
štúdia 798 uchádzačov.  
Do prvého ročníka sa na štúdium zapísalo  celkom 1513 novoprijatých študentov, z toho na dennú 
formu  štúdia 964 novoprijatých študentov a na externú formu  štúdia 549 novoprijatých študentov. 
Celkovo sa zapísalo takmer 50 % zo všetkých prijatých uchádzačov o vysokoškolské štúdium v prvom 
stupni a zápisom sa obsadilo  92 % miest plánovaného počtu prijatých v dennej forme a 71 % 
v externej forme štúdia (pozri príloha tabu ľka č. 3a). 

Na študijný program v druhom stupni  sa prihlásilo  1821 uchádzačov, z toho na dennú formu  štúdia 
1108 a na externú formu  štúdia 713 uchádzačov. Najväčší podiel počtu prihlášok na plánovanom 
počte prijatých zaznamenala podskupina študijného odboru učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy, a to podiel 2,7. 
Na prijímacom konaní sa zúčastnilo 1669 uchádzačov, z toho na dennú formu  štúdia 967 a na 
externú formu  štúdia 702 uchádzačov. Celková účasť v prijímacom konaní na študijné programy 
v druhom stupni bola nižšia o 152 uchádzačov v porovnaní s celkovým počtom podaných prihlášok. 
Prijatých  na štúdium bolo celkom 1437 uchádzačov, z toho na dennú formu  štúdia 842 a na externú 
formu  štúdia 595 uchádzačov. 
Do prvého ročníka sa na štúdium zapísalo  1191 novoprijatých študentov, z toho na dennú formu  
štúdia 744 študentov a na externú formu  štúdia 447 študentov. Celkovo sa zapísalo 88 % prijatých 
uchádzačov o vysokoškolské štúdium v druhom stupni a zápisom sa obsadilo  87 % miest 
plánovaného počtu prijatých v dennej forme štúdia. Z celkového počtu podaných prihlášok v druhom 
stupni spolu v dennej aj externej forme takmer 76 % prihlášok bolo podaných vlastnými absolventmi 
prvého stupňa Trnavskej univerzity a zapísaných bolo 1010 vlastných absolventov prvého stupňa 
z celkového počtu 1191 zapísaných do druhého stupňa. Zapísaných bolo celkovo 21 prijatých 
uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí (pozri príloha tabu ľka č. 3b). 
Na štúdium do prvého ro čníka  bakalárskeho a magisterského  štúdia nastúpilo celkom 2704 
novoprijatých študentov, z toho na dennú formu  štúdia 1708 študentov a na externú formu  štúdia 
996 študentov.  

Na študijný program v tre ťom stupni  sa prihlásilo  240 uchádzačov, z toho na dennú formu  štúdia 
160 a na externú formu  štúdia 80 uchádzačov.  
Na prijímacom konaní  sa zúčastnilo 216 uchádzačov, z toho na dennú formu  štúdia 145 a na 
externú formu  štúdia 71 uchádzačov. Na prijímacom konaní sa zúčastnilo 90 % osôb, ktoré si podali 
prihlášku. Uchádzači o štúdium v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania prejavili najväčší záujem 
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o študijné programy v podskupine študijného odboru  právo (počet prihlášok 105) a humanitné vedy 
(počet prihlášok 60) v dennej a externej forme. Najväčší podiel počtu prihlášok na plánovanom počte 
prijatých zaznamenala podskupina študijného odboru právo v dennej forme štúdia, a to takmer 12 
podaných prihlášok na jedno plánované miesto. 
Prijatých  na štúdium bolo celkom 98 uchádzačov, z toho na dennú formu  štúdia 35 a na externú 
formu  štúdia 63 uchádzačov. Do prvého ročníka sa na štúdium zapísalo 97 novoprijatých študentov, 
z toho na dennú formu štúdia 35 a na externú formu štúdia 62 študentov.  
Zápisom sa obsadilo  92 % plánovaného počtu prijatých uchádzačov v dennej forme štúdia a 83 % 
v externej forme. Počet vlastných absolventov na úrovni 46 predstavoval 47,5 % z celkového počtu 
zápisov v danom stupni. Na univerzite bol zapísaný na štúdium v treťom stupni 1 uchádzač, ktorý 
získal vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí (pozri príloha tabu ľka č. 3c). 
Nasledujúce dve tabuľky poskytujú údaje o počte uchádzačov o štúdium v prvom a druhom stupni 
v dennej a externej forme štúdia v posledných dvoch rokoch v členení podľa fakúlt. Koeficient 
rastu/poklesu poukazuje na vývoj v roku 2011 oproti roku 2010. 
 
Tab. č.1 Počet uchádzačov o štúdium v 1. a 2. stupni v dennej forme  

Rok 2010 Rok 2011 Koeficient rastu/poklesu 
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Filozofická  1517 621 386 1512 657 335 1,00 1,06 0,87 
Pedagogická  1948 561 410 1643 838 484 0,84 1,49 1,18 
Zdravotníctva 
a sociálnej práce 941 380 248 969 659 353 1,03 1,73 1,42 
Teologická  85 72 66 67 57 52 0,79 0,79 0,79 
Právnická  1319 475 402 1213 638 484 0,92 1,34 1,20 
Spolu za TU 5810  2109 1512 5404 2849 1708 0,93 1,35 1,13 

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

Rok 2010 Rok 2011 Koeficient rastu/poklesu 
vzhľadom na rok 20 10 
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Filozofická  0 0 0 34 25 16 x x x 
Pedagogická  1056 425 336 549 374 253 0,52 0,88 0,75 
Zdravotníctva 
a sociálnej práce 783 386 303 585 526 363 0,75 1,36 1,20 
Teologická  55 41 40 48 41 35 0,87 1,00 0,88 
Právnická  485 383 309 517 427 329 1,07 1,11 1,06 
Spolu za TU 2379  1235 988 1733 1393 996 0,73 1,13 1,01 

 
Graf  č.3  Počet uchádzačov denného a externého štúdia (1. a 2. stupeň) 

Podrobné informácie o prijímacom konaní 
v roku 2011 na jednotlivé študijné programy 
v prvom, druhom a treťom stupni štúdia 
uvádzajú tabu ľky č. 3a, č. 3b, č. 3c, v ktorých 
je možné sledovať údaje v členení podľa 
podskupín študijných odborov. Sú v nich 
uvedené informácie o počte uchádzačov 
o vysokoškolské štúdium, ktorých plánovala 
prijať univerzita, o počte zaevidovaných 
prihlášok o vysokoškolské štúdium  v jednotli-
vých stupňoch a formách štúdia a  pomer počtu 
podaných prihlášok k plánovanému počtu 
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prijatých uchádzačov, t. j. koľko podaných prihlášok pripadalo na jedného plánovaného prijatého 
uchádzača. V týchto tabuľkách je vyčíslená účasť uchádzačov o vysokoškolské štúdium v prijímacom 
konaní a skutočný počet prijatých uchádzačov, pričom vzájomný vzťah medzi týmito dvoma veličinami 
je vyjadrený podielom počtu prijatých uchádzačov na počte zúčastnených v prijímacom konaní. 
Položka zápis vyjadruje počet zapísaných uchádzačov, pričom je zaujímavé sledovať pomer 
zapísaných uchádzačov na počte prijatých a pomer zapísaných uchádzačov na plánovanom počte 
prijatých uchádzačov. 
 

Univerzita  sa zúčastnila v dňoch 4. – 6. 10. 2011 na 15. ročníku Medzinárodného veľtrhu 
pomaturitného vzdelávania AKADÉMIA v Bratislave, ktoré sa konalo pod záštitou ministra školstva. 
Zástupcovia univerzity na veľtrhu predstavili záujemcom o štúdium, ako aj ostatnej širokej verejnosti, 
akreditované študijné programy, na ktorých je možné študovať, možnosti vzdelávania vo všetkých 
troch stupňoch štúdia, možnosti ubytovania, stravovania, ako aj športového vyžitia. Účasť na veľtrhu s 
kvalitne pripraveným propagačným materiálom aj v anglickom jazyku je jedným z významných infor-
mačných zdrojov pre uchádzačov o štúdium na našej univerzite.  

 
e) Absolventi VŠ štúdia v akademickom roku 2010/201 1 

Vysokoškolské štúdium na univerzite v akademickom roku 2010/2011 riadne skončilo 2502 
absolventov,  z toho 1274 absolventov prvého (bakalárskeho), 1157 absolventov druhého (magister-
ského), 4 absolventi spojeného (1. a 2. stupňa) a 67 absolventov tretieho (doktorandského) stupňa 
štúdia (pozri príloha tabuľka č. 2). Na Pedagogickej fakulte ukončilo riadne vysokoškolské štúdium 
v prvom stupni spolu 375 a v druhom stupni 373 absolventov, čo predstavovalo najvyšší počet 
absolventov spomedzi všetkých fakúlt. Druhou fakultou v poradí z hľadiska počtu absolventov v prvom 
a druhom stupni v akademickom roku 2010/2011 bola Právnická fakulta (414 absolventov v prvom 
stupni a 271 v druhom stupni), za ňou nasledovala Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (275 
absolventov v prvom stupni a 349 v druhom stupni), Filozofická fakulta (147 absolventov v prvom 
stupni a 134 v druhom stupni) a Teologická fakulta (63 absolventov v prvom stupni a 30 v druhom 
stupni). Filozofická, Právnická a Teologická fakulta mali aj absolventov spojeného 1. a 2. stupňa.  
 
Graf  č.4  Vývoj počtu absolventov podľa stupňov štúdia 

Najviac absolventov tretieho (doktorand-
ského) stupňa štúdia riadne skončilo 
štúdium na Fakulte zdravotníctva a sociál-
nej práce (spolu 32 v dennej a externej 
forme)  z celkového počtu 67 absolventov 
tretieho stupňa štúdia. V dennej forme 
štúdia ukončilo štúdium 36 absolventov 
a v externej forme štúdia 31 absolventov. 
Podrobnejšie informácie o absolventoch TU 
na jednotlivých fakultách, v jednotlivých 
stupňoch v členení podľa občanov SR 
a cudzincov sú uvedené v prílohe v tabu ľke 
č. 2. 
 

 
Rigoróznu skúšku úspešne vykonalo a obhájilo rigoróznu prácu 95 absolventov magisterského štúdia, 
z toho najviac na Právnickej fakulte – 50 absolventov.  

V roku 2011 bolo na univerzite predložených prác na obhajobu spolu 2957, z toho najviac 
bakalárskych v počte 1532 a 1210 diplomových prác. Takmer 90 % predložených prác bolo zároveň aj 
obhájených. Najviac sa konalo bakalárskych obhajob 1289, diplomových obhajob bolo 1200, 
dizertačných 67 a rigoróznych 95. Školiteľov prác bolo 795, z toho školiteľov bez titulu PhD. bolo 194 
a odborníkov z praxe 221 ( tabu ľka č. 12). 

V roku 2011 bolo zo štúdia vylúčených pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijných 
programov a študijných poriadkov fakúlt, 507 študentov. Štúdium zanechalo 321 študentov, u ktorých 
hlavným dôvodom bolo nezvládnutie študijných povinností, v 2 prípadoch to bola smrť. O prerušenie 
štúdia požiadalo 189 študentov. Do vyššieho ročníka sa na univerzite celkom nezapísalo 222 
študentov. Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých štúdií v danom akademickom 
roku k 31.12.2011 so začiatkom štúdia od akademického roka 2005/2006 je uvedený v tabu ľke č. 5.  
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f) Úspechy študentov na národnej a medzinárodnej úr ovni 

V roku 2011 študenti jednotlivých fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave dosiahli viacero významných 
úspechov tak na národnej ako aj medzinárodnej úrovni. Medzi najvýznamnejšie možno zaradiť: 
 
Pedagogická fakulta 
Mgr. Michaela Kostelníková , študentka študijného odboru Pedagogika a študijného programu 
Pedagogika, 2. ročník, doktorandský stupeň, denná forma štúdia, získala Cenu České společnosti pro 
systémovou integraci v rámci podujatia Konference a soutěž eLearning v Hradci Králové. 
Bc. Monika Žit ňanská , študentka študijného programu Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, 1. 
ročník, magisterský stupeň získala za bakalársku prácu 2. miesto v súťaži záverečných prác na tému 
Filantropia, ktorú každoročne organizuje Centrum pre filantropiu v SR. 
 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 
Mgr. Veronika Mikušová , študentka odboru Verejné zdravotníctvo a študijného programu Verejné 
zdravotníctvo, 3. ročník, doktorandský stupeň, denná forma štúdia, bola ocenená za poster s názvom 
„Survey of Patient Safety Culture in Selected Slovak Hospitals“ prostredníctvom „Silver award  on the 
Young Researchers` Forum “ a finančnej odmeny 100 € v rámci conferencie 4th European Public 
Health Conference, Copenhagen 2011 pod záštitou organizácie ASPHER. 
Bc. Jana Andelová  – študentka odboru Verejné zdravotníctvo a študijného programu Verejné 
zdravotníctvo, 1. ročník, magisterský stupeň, denná forma štúdia, sa umiestnila na 1. mieste na 
celoslovenskom kole ŠVOČ s medzinárodnou účasťou, ktoré usporiadala Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka. Názov práce: Aspekty konzumácie alkoholu u študentov troch typov stredných 
škôl v Žilinskom kraji.  
Bc. Stanislava Grambli čková  – študentka odboru Verejné zdravotníctvo a študijného programu 
Verejné zdravotníctvo, 1. ročník, magisterský stupeň, denná forma štúdia sa umiestnila na 2. mieste 
na celoslovenskom kole ŠVOČ s medzinárodnou účasťou, ktoré usporiadala Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka. Názov práce: Incidencia, liečba a rezistencia na antituberkulotiká v Trnavskom 
kraji, v rokoch 2007 – 2012 z pohľadu verejného zdravotníctva.   
Bc. Martin Samohý ľ – študent odboru Verejné zdravotníctvo a študijného programu Verejné 
zdravotníctvo, 1. ročník, magisterský stupeň, denná forma štúdia sa umiestnila na 3. mieste na 
celoslovenskom kole ŠVOČ s medzinárodnou účasťou, ktoré usporiadala Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka. Názov práce: Informovanosť občanov o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc.   
 
Teologická fakulta 
Mgr. Tomáš Gerboc,  študent študijného odboru Filozofia, Katolícka teológia a študijného programu 
Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie, 3. ročník, bakalársky stupeň, denná forma štúdia, 
sa umiestnil na 2. mieste v rámci ŠVOČ na 3. Medzinárodnom kole v programe Katolícka teológia na 
Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave so sídlom v Bratislave, spoločnom česko-
slovenskom podujatí. 
Mgr. Stanislav Gábor , študent študijného odboru Filozofia, Katolícka teológia a študijného programu 
Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie, 2. ročník, bakalársky stupeň, denná forma štúdia, 
sa umiestnil na 3. mieste v rámci ŠVOČ na 3. Medzinárodnom kole v programe Katolícka teológia na 
Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave so sídlom v Bratislave, spoločnom česko-
slovenskom podujatí. 
Ondrej Vl ček, študent študijného odboru Filozofia, Katolícka teológia a študijného programu Základy 
kresťanskej filozofie a katolíckej teológie, 1. ročník, bakalársky stupeň, denná forma štúdia, sa 
umiestnil na 3. mieste v rámci ŠVOČ na 3. Medzinárodnom kole v programe Kresťanská filozofia na 
Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave so sídlom v Bratislave, spoločnom česko-
slovenskom podujatí. 
Bc. Monika Hricáková,  študentka študijného odboru a študijného programu Katolícka teológia,3. 
ročník, magisterský stupeň, denná forma štúdia, získala Cenu za mimoriadne výsledky – významný 
humanitný čin udelenú Mestom Trnava v súvislosti s plnením Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta Trnava. 
 
Právnická fakulta 
Bc. Kristián Čechmánek, Bc. Oliver Majdúch, Bc. Martin Császár , študenti študijného odboru 
právo a študijného programu právo, 1. ročník, magisterský stupeň, denná forma štúdia, sa umiestnili 
na 1. mieste (v jednotlivých sekciách) v celoslovenskom kole Simulovaný súdny spor 2011, 
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organizovaný Európskym združením študentov práva v spolupráci s fakultami a advokátskymi 
kanceláriami. 
Bc. Martin Császár,  študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník, 
magisterský stupeň, denná forma štúdia, sa umiestnil na 2. mieste v rámci nominácie  na „Študentskú 
osobnosť Slovenska akademického roka 2010/2011“ a novoutvorenej Ceny Hospodárskych novín  
Kristína Potomová,  študentka študijného odboru právo a študijného programu právo, 2. ročník, 
bakalársky stupeň, denná forma štúdia, sa umiestnila na 1. mieste v druhom ročníku súťaže 
študentských esejí Cena otvoreného práva organizovaná občianskym združením VIA IURIS 
a webovým portálom Otvorené právo so svojou esejou na tému: Sloboda prejavu a jej hranice. 

 
g) Ocenenia študentov v rámci vysokej školy 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 
PhDr. Karin Liptáková,  študentka študijného odboru ošetrovateľstvo a študijného programu 
ošetrovateľstvo, 3. ročník, doktorandský stupeň, denná forma štúdia. Študentke bola udelená Cena 
dekana za účasť na rozvojovom projekte v Sudáne (Mapuordit), za publikačnú a pedagogickú činnosť, 
účasť na projekte Virtuálna univerzita.  
PhDr. Jarmila Jakubeková,  študentka študijného odboru ošetrovateľstvo a študijného programu 
ošetrovateľstvo, 3. ročník, doktorandský stupeň, denná forma štúdia. Študentke bola udelená Cena 
dekana za účasť na rozvojovom projekte v Sudáne (Mapuordit), za publikačnú a pedagogickú činnosť, 
účasť na projekte Virtuálna univerzita.                              

Teologická fakulta 
Mgr. Tomáš Gerboc,  študent študijného odboru Filozofia, Katolícka teológia a študijného programu 
Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie, 3. ročník, bakalársky stupeň, denná forma štúdia, 
sa umiestnil na 1. mieste v rámci ŠVOČ na VI. fakultnom kole v programe Katolícka teológia na 
Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave so sídlom v Bratislave.  
Mgr. Stanislav Gábor,  študent študijného odboru Filozofia, Katolícka teológia a študijného programu 
Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie, 2. ročník, bakalársky stupeň, denná forma štúdia, 
sa umiestnil na 1. mieste v rámci ŠVOČ na VI. fakultnom kole v programe Náuka o rodine na 
Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave so sídlom v Bratislave.  
Ondrej Vl ček, študent študijného odboru Filozofia, Katolícka teológia a študijného programu Základy 
kresťanskej filozofie a katolíckej teológie, 1. ročník, bakalársky stupeň, denná forma štúdia, sa 
umiestnil na 1. mieste v rámci ŠVOČ na VI. fakultnom kole v programe Kresťanská filozofia.  

Právnická fakulta 
Vzhľadom na skutočnosť, že fakulta sa snaží podporovať vedeckú činnosť študentov, každoročne 
v spolupráci so študentskou organizáciou ELSA organizuje študentskú vedeckú konferenciu. Možno 
konštatovať, že príspevky študentov sú, aj vďaka konzultáciám s vyučujúcimi, na vysokej odbornej 
úrovni. V roku 2011 sa uskutočnila Štvrtá študentská vedecká konferencia, kde 49 študentov fakulty  
prezentovalo pred komisiou zloženou z dvoch pedagógov a študenta svoje príspevky celkovo v týchto 
kategóriách: Historicko-právna a rímskoprávna sekcia, Sekcia teórie práva a sociologicko-právneho 
výskumu, Sekcia trestnoprávna, kriminologická, forenzných disciplín a sociálnej psychológie pre 
právnikov, Sekcia ústavného práva, Sekcia medzinárodného a európskeho práva a medzinárodných 
vzťahov, Sekcia správneho práva, finančného práva a práva životného prostredia, Sekcia 
občianskeho práva, Sekcia obchodného práva a pracovného práva. Ocenené práce boli zverejnené v 
zborníku z tejto študentskej vedeckej konferencie (Zborník prác zo 4. vedeckej konferencie študentov, 
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, ISBN 978-80-8082-474-7). 
Hana Purgatová, Daniel Arbet, Bc. Katarína Kavu ľová, Martin Sasinek, Eliška Seká čová, Beáta 
Selková, Bc. Ingrid Valachová, Bc. Katarína Šutková  – študenti študijného odboru právo 
a študijného programu právo, prvého a druhého stupňa v dennej forme štúdia, sa umiestnili na 1. 
mieste (v jednotlivých sekciách) na Štvrtej vedeckej konferencii študentov Právnickej fakulty TU. 
Bc. Tomáš Hlinka, Bc. Viola Danillová, Bc. Peter Vo jsovi č, Bc. Matej Zmij, Marek Krupa, Bc. 
Juraj Dziak, Bc. Martin Császár  – študenti študijného odboru právo a študijného programu právo 
prvého a druhého stupňa dennej formy štúdia, sa umiestnili na 2. mieste na Štvrtej vedeckej 
konferencii študentov Právnickej fakulty TU. 
Bc. Lucia Šimunová, Igor Kútny, Denisa Šrameková, B c. Dominika Malá, Bc. Eva Horvátová, Bc. 
Zuzana Francúzová  – študenti študijného odboru právo a študijného programu právo prvého 
a druhého stupňa dennej formy štúdia, sa umiestnili na 3. mieste na Štvrtej vedeckej konferencii 
študentov Právnickej fakulty TU. 
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Zo športových úspechov možno spomenúť: 

Teologická fakulta 
Peter Ščurik, Ing. Milan Toman, Marek Pažin, Ondrej Vlček, študenti študijného odboru Filozofia, 
Katolícka teológia a študijného programu Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie, 
bakalársky stupeň, denná forma sa umiestnili na 6. mieste na 19. Medzinárodnom bežeckom podujatí 
– Univerzity running 2011 v Brne, spoločnom česko-slovenskom podujatí. 

Právnická fakulta 
Bc. Martin Császár,  študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník, 
magisterský stupeň, denná forma štúdia, sa umiestnil na 3. mieste na Majstrovstvách Európy 
v tradičnom WU SHU v Tallinne v kategórii cvičenie foriem – južné zbrane. 
Bc. Jozef Jeseni č, študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník, 
magisterský stupeň, denná forma štúdia, sa umiestnil na 3. mieste  na Akademických majstrovstvách 
Slovenska v kumite. 
Bc. Peter Pauliny,  študent študijného odboru právo a študijného programu právo, 1. ročník, 
magisterský stupeň, denná forma štúdia, sa umiestnil na 3. mieste  na Akademických majstrovstvách 
Slovenska v kumite. 
 
 
IIVV..  IINNFFOORRMMÁÁCCIIEE  OO  PPOOSSKKYYTTOOVVAANNÍÍ  ĎĎAALLŠŠIIEEHHOO  VVZZDDEELLÁÁVVAANNIIAA  
 
Univerzita tretieho veku 

Štúdium na Univerzite tretieho veku pri Trnavskej univerzite sa uskutočňuje formou prednášok 
a odborných exkurzií v závislostí od konkrétneho študijného programu. Absolventi získavajú osved-
čenie o absolvovaní štúdia.  
Na Univerzite tretieho veku pri Trnavskej univerzite študovalo v roku 2011 celkom 297 študentov  
v šiestich študijných programoch. Študijný program Sväté písmo a systematická teológia sa študuje aj 
na Teologickej fakulte v Bratislave. Študijné programy Sociálna práca a opatrovateľstvo, Teória 
a dejiny umenia, Psychológia a Právo absolvujú prvý ročník spoločne. Od druhého ročníka sa štúdium 
už člení podľa študijných programov. Študijný program Základy práce s počítačom a študijný program 
Teológia sú realizované samostatne od prvého ročníka. Osvedčenie o ukončení štúdia získalo celkom 
129 absolventov Univerzity tretieho veku. 
So seniormi sa na UTV pracuje veľmi dobre, dychtia po vedomostiach a majú radosť z nových 
poznatkov. Štúdium skvalitňuje ich duchovný i spoločenský život, zároveň nadväzujú medzi sebou 
priateľstvá, majú spoločenský kontakt, ktorý neraz pokračuje v ďalších stretnutiach, organizujú si 
rôzne posedenia a spoločné výlety. Niektorí z nich pritom cestujú na prednášky zo vzdialených miest. 
Potvrdzuje sa, že aktívne prežívanie staroby je dobrá voľba a univerzita tretieho veku je jeden z 
výborných prostriedkov na spestrenie a obohatenie života.  
 
 Tab. č.3  Študijné programy a počty študentov Univerzity tretieho veku pri Trnavskej univerzite 

Ročník 
Študijný program 

prvý druhý tretí 
Spolu 

Právo 13 15 17 45 
Sociálna práca a  
opatrovateľstvo 

8 0 16 24 

Základy práce s PC 18 13 0 31 
Sväte písmo a systematická 
teológia – TA 8 0 0 8 

Teória a dejiny umenia 12 27 0 39 
Sväte písmo a systematická 
teológia – BA 

41 61 48 150 

Spolu 100 116 81 297 
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VV..  IINNFFOORRMMÁÁCCIIEE  OO  VVÝÝSSKKUUMMNNEEJJ,,  UUMMEELLEECCKKEEJJ  AA  ĎĎAALLŠŠEEJJ  TTVVOORRIIVVEEJJ  ČČIINNNNOOSSTTII  
 
K základným strategickým cieľom rozvoja univerzity patrí posilňovanie úrovne vedeckej, výskumnej, 
umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, ktorá má zásadný vplyv na kvalitu univerzity a na jej národnú 
a medzinárodnú akceptáciu. Univerzita sa zameriava na dosiahnutie tohto cieľa koncentráciou 
ľudských a finančných zdrojov, zvyšovaním interdisciplinarity, zintenzívňovaním zapojenia do 
spolupráce v rámci Európskeho výskumného priestoru a zapájaním sa do výskumných sietí EÚ.  

Stratégia, koncepcia a budovanie výskumu a tvorivej činnosti na TU vychádza zo schváleného 
Dlhodobého zámeru Trnavskej univerzity v Trnave  na roky 2006 – 2014. Ako cieľ sa stanovilo aj 
zaradenie TU medzi univerzitné vysoké školy a poskytovanie kvalitného univerzitného vzdelania, ktoré 
je podmienené najmä kvalitou VVUČ. Tvorivá činnosť v roku 2011 bola charakterizovaná 
pokračujúcou orientáciou sa na tvorbu kvalitných výsledkov a výstupov a zvýšením počtu vedeckých 
výstupov dosahujúcich excelentné hodnotenie. Univerzita naďalej využívala motivačné nástroje na 
zvýšenie tvorivej činnosti, zapájanie sa do vedeckých a umeleckých projektov nielen na Slovensku, 
ale aj v zahraničí cestou odmeňovania z grantového fondu na podporu vedy a umenia. Univerzita 
pokračovala vo financovaní fakultných vedeckých a vzdelávacích projektov. Udeľovaním Ceny Antona 
Hajduka sa pokračovalo v oceňovaní špičkových výsledkov vedeckej a umeleckej činnosti na 
univerzite.  

 
a) Zabezpečenie výskumu a umeleckej činnosti z domácich grantových schém 

Zámery a ciele v oblasti vedy, výskumu a umeleckej činnosti sa v roku 2011 uskutočňovali 
prostredníctvom aktivít a opatrení s využitím grantov, z ktorých univerzita získala finančné prostriedky 
z externých zdrojov. V roku 2011 najväčší počet predstavujú granty základného výskumu, ktoré 
univerzite pridelila Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV (VEGA).  
V roku 2011 došlo k celkovému nárastu počtu podaných výskumných projektov až na rovnú stovku, čo 
je pozitívnym znakom v kvantitatívnej rovine. Úspešnosť univerzity v pomere podaných a finančne 
podporených projektov z domácich grantových schém pre hodnotený rok však predstavuje 41 %. 
Najvyššiu úspešnosť v podávaní projektov dosiahla Pedagogická fakulta so 68,18 %, Právnická 
fakulta 47,36 %, Filozofická fakulta 45,83 %. Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce i napriek tomu, 
že mala najvyšší počet vypracovaných projektov uchádzajúcich sa o podporu domácich grantových 
systémov (33) bolo podporených iba 5 projektov, čo predstavuje 15 %.  
 
Tab. č.4 Prehľad počtu podaných domácich výskumných projektov, ktoré sa uchádzali o podporu jednotlivých 

grantových   systémov v roku 2011 
Fakulta  Agentúra  

FF PdF FZaSP TF PrF ÚD 
Spolu 

VEGA 9 5 9 1 13 1 38 
KEGA 6 7 10   3   26 
APVV   1 3      4 
Ostatné domáce 9  9 11   3   32 
Spolu  24 22 33 1 19 1 100 

 
Tab. č. 5  Prehľad počtu podporených domácich výskumných projektov v roku 2011 

Fakulta  Agentúra  
FF PdF FZaSP TF PrF ÚD 

Spolu 

VEGA 5 4 1 0 6 1 17 
KEGA 2 4 1    7 
APVV  1     1 
Ostatné domáce 4 6 3  3  16 
Spolu  11 15 5 0 9 1 41 

   
Z hľadiska porovnávania počtu riešených projektov z domácich grantových schém za obdobie 
ostatných 5 rokov možno považovať rok 2011 za pomerne úspešný, keď v počte riešených projektov  
zaujíma druhé miesto a oproti predchádzajúcemu roku dosiahol zvýšenie takmer o 33 % (graf č.   ). 
Počet riešených projektov pridelených univerzite agentúrou VEGA je od roku 2008 v podstate na 
rovnakej úrovni, oproti predchádzajúcemu roku je iba nebadaný pokles, čo v roku hospodárskej krízy, 
keď bol krátený celkový objem finančných prostriedkov, možno považovať taktiež za úspech. 
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V roku 2011 sa univerzita podieľala na riešení 89 projektov z domácich grantových schém riešiteľskou 
kapacitou 377 tvorivých zamestnancov univerzity, čo znamená, že na riešení jedného projektu sa 
podieľalo 4,38 tvorivých zamestnancov. Do riešenia projektov bolo v rámci svojich študijných 
povinností zapojených 75 študentov, čo v porovnaní so zapojenými tvorivými zamestnancami 
univerzity tvorí 20 %. Z celkového počtu študentov zapojených do projektov až 93 % tvoria študenti 3. 
stupňa štúdia. 
Z celkového počtu 77 študentov zapojených do riešenia projektov podporených z domácich 
grantových schém bolo do projektov VEGA zapojených 45 študentov, čo je 60 %, do projektov KEGA 
bolo zapojených 10 študentov a do iných projektov 22 študentov. Najviac študentov je zapojených do 
riešenia projektov na Pedagogickej fakulte, tesne za ňou na Právnickej fakulte a na Fakulte 
zdravotníctva a sociálnej práce. 
 
Prehľad počtu projektov z hľadiska participácie tvorivých zamestnancov a študentov 
 
Tab.  č.6   

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

spolu 
Počet projektov 2011 18 11 1 4 14 1 49 
Počet participujúcich tvorivých 
zamestnancov 

2011 80 50 8 18 49 3 208 

Priemerný počet tvorivých 
zamestnancov na projekt 

2011 4 5 8 5 8 3 4 

2011 8 12 5  20  45 
1. stupeň  1     1 
2. stupeň  4     4 

Počet participujúcich 
študentov 

3. stupeň 8 7 5  20  40 
 
 
Tab. č.7 

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

spolu 
Počet projektov 2011 3 12 1  2  18 
Počet participujúcich tvorivých 
zamestnancov 

2011 7 58 1  16  82 

Priemerný počet tvorivých 
zamestnancov na projekt 

2011 2 5 1  8  6 

2011 2 8     10 
1. stupeň        
2. stupeň        

Počet participujúcich 
študentov 

3. stupeň 2 8     10 
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Tab. č.8 

Ostatné domáce projekty Rok/stupe ň 
štúdia FF PdF FZaSP TF PrF ÚD TU 

spolu 
Počet projektov 2011 4 8 6  4  22 
Počet participujúcich tvorivých 
zamestnancov 

2011 20 11 57  2  90 

Priemerný počet tvorivých 
zamestnancov na projekt 

2011 5 2 10    9 

2011 1 1 18  2  22 
1. stupeň        
2. stupeň        

Počet participujúcich 
študentov 

3. stupeň 1 1 18  2  22 
 

Vyššej úspešnosti projektov z domácich grantových schém zodpovedá aj celkový vyšší objem 
získaných finančných prostriedkov z domácich grantových schém (tabuľka č.10 ). 
 
Tab. č. 9  Prehľad objemu finančných prostriedkov pridelených domácich grantov v roku 2011 podľa jednotlivých       

súčastí 

Univerzitné sú časti 
Zdroje ( v €)  

FF PdF FZaSP TF PrF ÚD 
Spolu 

VEGA 59 627 40 954 2 473 19 010 82 783 785 205 632 
KEGA 8 110 72 854 353  13 784  95 101 
APVV  20 152   39 470  59 622 
Ostatné domáce  2 900 1 560 1 020    5 480 
S p o l u  70 637 135 520 3 846 19 010 136037  785 365 835 
 
Tab. č. 10  Prehľad objemu finančných prostriedkov domácich výskumných grantov v porovnaní s rokom 2010 

Univerzitné sú časti 
Rok 

FF PdF FZaSP TF PrF ÚD 
Spolu 

2010 82 445 119 151 630 22 146 112 751 1 726 338 849 
2011 70 637 135 520 3 846 19 010 136 037 785 365 835 

 
 

Graf č.7  Prehľad finančných prostriedkov na pridelené granty agentúrou VEGA v rokoch 2007 – 2011(v  €) 

 
Z uvedeného prehľadu (graf č. 7) možno 
konštatovať, že pri takmer rovnakom počte 
získaných grantov (o jeden menej ako 
v predchádzajúcom roku), objem finančných 
prostriedkov pridelených univerzite agentúrou 
VEGA má vzostupný trend,  a to aj napriek 
tomu, že v roku 2011 kvôli kráteniu celkového 
objemu finančných prostriedkov v kategórii 
kapitálových výdavkov (o viac ako 1 mil. eur) 
určených na projekty VEGA, boli prideľované 
len pokračujúcim projektom.  
 

 
 
 
b) Zabezpečenie výskumu a umeleckej činnosti zo zahrani čných grantových schém 

1. Významnú úlohu v rozvoji vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti na univerzite tvorí účasť 
riešiteľských kolektívov na zahraničných projektoch, ktoré má rastúcu tendenciu. 
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  Tab. č.11   Prehľad počtu podaných a podporených zahraničných výskumných projektov v roku 2011 

Fakulta 
PdF FZaSP PrF 

Spolu Agentúra 
podané podporené podané podporené podané podporené podané podporené 

7. RP 1 1 2 0   3 1 
Ostatné zahraničné 1 1 3 0 5 5 9 6 
Spolu zahrani čné 2 2 5 0 5 5 12 7 

 

Úspešnosť univerzity v pomere podaných a finančne podporených projektov zo zahraničných 
grantových schém je 58 %, pričom Pedagogická a Právnická fakulta dosiahli 100 % 
úspešnosť. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce z piatich podaných projektov nemala podporený 
ani jeden. 
Na riešení zahraničných projektov sa zúčastnili v priemere 3 tvoriví zamestnanci a celkove iba jeden 
študent 3. stupňa štúdia. 
 
Tab. č. 12  Prehľad počtu zahraničných projektov z hľadiska participácie tvorivých zamestnancov a študentov 

Zahrani čné projekty Rok/stupe ň štúdia  FF PdF FZaSP TF PrF ÚD TU spolu  
Počet projektov 2011 4 5 3  9  21 
Počet participujúcich 
tvorivých zamestnancov 

2011 20 23 11  19  73 

Priemerný počet 
tvorivých zamestnancov 
na projekt 

2011 5 5 4  2  3 

2011 1      1 
1. stupeň        
2. stupeň        

Počet participujúcich 
študentov 

3. stupeň 1      1 
 
 
Graf  č.8  Prehľad finančných prostriedkov riešených zahraničných projektov v rokoch 2007 – 2011 

 
Z celkového objemu finančných prostriedkov  
zahraničných grantových schém v roku 2011 
tvoria 59 % prostriedky získané na projekt 7. 
Rámcového programu (tabuľka č. 19 prílohy). 
Celkovo došlo k nárastu získavania finančnej 
pomoci na realizáciu vedy a výskumu zo 
zahraničných grantov oproti roku 2010  
o 30,6%.  
 
Fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dosiahli 
v roku 2011 významnú účasť na riešení 
projektov podporených zo zahraničných 
grantových schém. Pedagogická fakulta  sa 

v roku 2011 podieľala na riešení 4 zahraničných projektov (2 projekty nadácie ErsteStiftunga,  2 
projekty 7. rámcového programu – Fibonacciproject, Pri.Sci.Net), ďalej  1 projektu slovensko-srbskej 
medzivládnej vedecko-technickej spolupráce a 1 projektu cezhraničnej spolupráce s Českou 
republikou.  
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sa v roku 2011 podieľala na riešení 11 zahraničných projektov, 
z ktorých možno spomenúť napr. Projekt v Keni, zameraný na zdravotnícku starostlivosť 
o podvyživené deti do 5. roku života a ich matky v regióne Kvale, Projekt v Južnom Sudáne, ktorého 
cieľom je prispieť k sociálno-zdravotnému rozvoju miestnej komunity, posilnenie kontinuálnej 
starostlivosti o matku a dieťa pomocou viacstupňovej vzdelávacej intervencie, projekt SRAP, ktorého 
cieľom je prevencia drogovej závislosti medzi adolescentmi rómskeho etnika, projekt RAPID – 
zameraný na tvorbu pilotných skúšobných metód na hodnotenie rizík, výskumný projekt v oblasti 
verejného zdravotníctva AGAVE, realizovaný v spolupráci s Univerzitou v Parme, zameraný na vývoj 
jednoduchého systému pre zber vzoriek vydychovaného alveolárneho vzduchu.  
Taktiež Právnická fakulta bola v roku 2011 úspešná v zapájaní sa do medzinárodných projektov. 
V roku 2011 sa vedeckí pracovníci fakulty zapojili do riešenia deviatich vedeckovýskumných projektov 
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na medzinárodnej úrovni ako národní spravodajcovia pre potreby pracovných skupín, experti 
a spoluriešitelia za Slovensko. Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. participovala na  riešení troch 
projektov ako národná expertka v rámci projektov realizovaných zahraničnými univerzitami pre 
Európsku komisiu, doc. JUDr. Mgr. Adriana Švecová, PhD, ako národná spravodajkyňa na projekte 
riešenom pre Rakúsku akadémiu vied, JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. ako národná spravodajkyňa 
pre projekt riešený Ernst-Moritz-Arndt Univerzitou Greifswald v Nemecku a JUDr. Monika Jurčová 
Monika, PhD. ako koordinátorka projektu za SR pre združenie Trans Europe Experts (TEE) Paríž, 
Francúzsko.   
Právnická fakulta je od roku 2010 spoluriešiteľom projektu financovaného z Visegradského fondu, 
ktorého hlavným koordinátorom je Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.  
Vedeckopedagogickí zamestnanci fakulty v roku 2011 potvrdili svoju účasť na riešení ďalších dvoch 
nových medzinárodných projektov predkladaných v rámci výziev Visegradského fondu. Návrh 
projektu, ktorého hlavným riešiteľom je Law and Administration Faculty of the Silesian University 
Facultas Iuridica, Katowice bol v rámci hodnotenia schválený na financovanie a bude sa riešiť v roku 
2012.  
 
c) Výskumná činnos ť nepodporovaná z grantov  

V roku 2011 Trnavská univerzita v Trnave nerealizovala žiadny výskum na objednávku, či v rámci 
podnikateľskej činnosti, ako ani na priame zadanie. 
 
d) Zabezpečovanie využitia dosiahnutých výsledkov vo výskume v  praxi  

Univerzita nemá dosiaľ vytvorené mechanizmy na zabezpečenie využitia dosiahnutých výsledkov vo 
výskume v praxi. Takmer všetky dosiahnuté výsledky vo výskume sa využívajú bezprostredne vo 
vzdelávacom procese, resp. realizujú sa na základe konkrétnych zmlúv samostatnej objednávky 
výskumu z praxe. Napríklad pri zmluvách s mestom Trnave, ktoré v roku 2011 podporilo desiatky 
projektov.  
Napriek tomu výsledky dosiahnuté riešením vedeckých projektov na právnickej fakulte našli v roku 
2011 svoje využitie nielen vo vzdelávacom procese, ale boli aj významným prínosom pre legislatívu 
štátnych orgánov Slovenskej republiky. Konkrétne to bolo pri príprave veľkej novely Zákonníka práce, 
pri tvorbe paragrafovaného znenia návrhu nového Občianskeho zákonníka, pri tvorbe súdnych 
rozhodnutí či postupov správnych orgánov a pri ďalších.  
Výsledky dosiahnuté v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0217/08 Formy spirituality katolíkov, čo žijú 
v nesviatostnom manželstve riešeného na Teologickej fakulte boli využité pri tvorbe popularizačnej 
publikácie Katolíci a rozvod, ktorú vydalo vydavateľstvo Don Bosco v roku 2011.  
 
e) Špecializované výskumné a vývojové pracoviská a špecializované umelecké pracoviská 

Na univerzite pôsobia dve výskumné univerzitné pracoviská: 
Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave  vznikol s úmyslom skúmať a oživiť poznanie histórie 
Universitas Tyrnaviensis, predchodkyne súčasnej univerzity, ktorá patrí medzi najstaršie univerzity 
v strednej Európe.  
V roku 2011 ústav dejín vydal zborník Fons Tyrnaviensis IV, ktorý venoval pôsobeniu historika, 
pedagóga a prvého riaditeľa Ústavu dejín Trnavskej univerzity v Trnave prof. PhDr. Jozefa Šimončiča, 
CSc.  
Ústav dejín spolupracoval na vydaní pamätnej publikácie o Gabrielovi  Kapim, SJ (1658 – 1728) 
rodákovi z Kapušian, ktorý bol v rokoch 1713 – 1716 rektorom Trnavskej univerzity. 
Činnosť ústavu  dejín, ktorá bola v jubilejnom roku 375. výročia založenia starobylej univerzity bohatá 
na publikačné aktivity, spoluúčasť na jubilejných akciách univerzity, príprave výstavy Trnavská 
univerzita vo svetle dokumentov,  zorganizovaní medzinárodnej vedeckej konferencie Trnavská 
univerzita vo svetle dejín, sa v roku 2011 zamerala na kompletizovanie a redakciu príhovorov 
na jubilejných oslavách a zachytenie priebehu univerzitných aktivít, ako bolo udeľovanie čestných 
doktorátov, odovzdávanie cien Martina Palkoviča, ocenenia medailou Antona Hajduka, ako aj 
príhovory na slávnosti inaugurácie novozvoleného rektora univerzity prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, 
PhD. Ústav dejín dokumentáciu z uvedených akcií vydá roku 2012 v zborníku Fons Tyrnaviensis V.   
Rovnako zborníky z medzinárodnej vedeckej konferencie vyjdú tlačou v slovenskej  a nemeckej verzii 
v roku 2012.  
Ústav dejín pokračoval vo výskume prameňov k dejinám Trnavskej univerzity v zahraničných 
archívoch v Budapešti (Eötvös Loránd Tudományegetem Egyetemi Könyvtár, Országos Széchényi 
Könyvtár a Hadtörténelmi Levéltár). Výskum sa tento rok zameral na pramene k dejinám observatória 
Trnavskej univerzity. Ústav dejín v roku 2011 pracoval na projekte VEGA č. 1/0022/11 Archívne 
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pramene k dejinám Trnavskej univerzity.   V roku 2011 ústav dejín získal pre vydanie nemeckej verzie 
jubilejného zborníka k 375. výročiu vzniku Trnavskej univerzity finančnú podporu od Nadácie Jána 
Korca,  Nadácie Trnava Trnavčanom a Allianz – Slovenskej poisťovne, a.s. 
Pri príležitosti 450. výročia príchodu jezuitov na Slovensko ústav dejín spolupracoval so Spoločnosťou  
jezuitov na Slovensku pri organizovaní  konferencie Menej známe osobnosti z rehole jezuitov 1561 – 
2011, konanej 16. novembra 2011.  
 
Druhým výskumným univerzitným pracoviskom je Slovenský historický ústav v Ríme so sídlom 
v Trnave (SHÚ).   
V roku 2011 vyšiel tretí diel pramennej edície Monumenta Vaticana Slovaciæ. Tomus III: Registra 
Vaticana ex actis Clementis papae VI. res gestas Slovacas illustrantia: Volumen 2.  (1342 – 1352) / ad 
edendum praeparavit Miloš Marek; [recensuerunt. Richard Marsina, Vladimír Rábik]. – [1. vyd.]. – 
Trnavae: Institutum historicum Slovacum in Roma apud Universitatem Tyrnaviensem, Slovenský 
historický ústav v Ríme, Trnavská univerzita v Trnave – 341 s. ISBN 978-80-8082-427-3. Editorom 
tretieho zväzku je doc. Mgr. Miloš Marek, PhD. Edícia prezentuje výsledky výskumu pápežských 
registrov za roky 1342 – 1352. Ide o pramene slovacikálneho charakteru dotýkajúcich sa 
Ostrihomského arcibiskupstva, Nitrianskeho biskupstva, Nitrianskeho a Trenčianskeho arcidiakonátu. 
Celkovo táto časť tretieho zväzku edície Monumenta Vaticana Slovaciæ  prináša 305 zápisov 
súvisiacich s územím Slovenska.  
 
f) Vnútorná grantová schéma 

Na univerzite sa rozvíja rad inštitucionálnych projektov. Najmä na Právnickej fakulte  im bola v roku 
2011 venovaná mimoriadna pozornosť. V priebehu roka 2011 bolo na fakulte riešených celkom 65 
inštitucionálnych výskumných úloh, pričom v roku 2011 začalo riešenie 12 nových inštitucionálnych 
úloh. Do riešenia tohto typu projektu bolo zapojených 36 vedecko-pedagogických zamestnancov. Ani 
jeden z týchto projektov nebol v roku 2011 finančne podporený. 
Na pedagogickej fakulte sa v roku 2011 inštitucionálne projekty neriešili, keďže celá riešiteľská 
kapacita bola zapojená do projektov podporovaných z domácich a zahraničných grantových schém. 
Podobná situácia bola aj na fakulte zdravotníctva a sociálnej práce. 
Filozofická fakulta v roku 2011 transformovala schému inštitucionálnych grantov na podporu výstupov 
mladých vedeckých pracovníkov a vydávanie dizertačných prác ukončených doktorandov. Pracovníci 
fakulty sa neuchádzali o inštitucionálne univerzitné granty. 
Na teologickej fakulte boli v roku 2011 riešené tri fakultné projekty Grécko-slovenský slovník od 
Homéra po kresťanských autorov,  Výskum religiozity katolíckej mládeže na Slovensku ako podklad 
pre skvalitnenie pastorálnej teológie a praxe, Knižnice starokresťanskej literatúry.  
 
 
VVII..  HHAABBIILLIITTAAČČNNÉÉ  KKOONNAANNIIAA  AA  KKOONNAANNIIAA  NNAA  VVYYMMEENNÚÚVVAANNIIEE  PPRROOFFEESSOORROOVV  
 
V roku 2011 boli vymenovaní 2 noví profesori a 11 docentov, pričom priemerný vek profesorov bol 54 
rokov a docentov 38 rokov. V tabuľke č. 7 prílohy 2 je uvedený podrobný prehľad o konaniach na 
vymenúvanie za profesora a v tabuľke č. 8 je uvedený menný zoznam  vymenovaných docentov. 
Univerzita mala v roku 2011 priznané práva na habilitácie a vymenúvacie konania celkovo v 7 
odboroch, pričom odboru Slovenské dejiny Filozofickej fakulty skončila platnosť 31.8.2011 a ďalším 
štyrom odborom boli odňaté práva (tabuľka č. 18 prílohy). 
 
 
VVIIII..  ZZAAMMEESSTTNNAANNCCII    
 
V roku 2011 v oblasti personálnej politiky univerzita pokračovala v skvalitňovaní odbornej štruktúry 
zamestnancov na všetkých pracovných pozíciách. Dôraz bol kladený predovšetkým na personálne 
obsadenie akreditovaných študijných programov kvalitnými pedagogickými zamestnancami 
a zabezpečenie garancie študijných programov vo všetkých troch stupňoch vzdelávania, ako aj 
garantovanie habilitačných konaní a vymenúvacích konaní na profesorov. Aj v roku 2011 sa plnili 
racionalizačné opatrenia a kládol sa dôraz na zvyšovanie kvalifikačných predpokladov, najmä 
v kategórii vysokoškolských učiteľov. 
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Tab. č. 13  Vývoj zamestnanosti v roku 2011 v porovnaní s predchádzajúcim rokom 

Priemerný prepo čítaný po čet za rok 

Fakulty  učitelia, tvoriví 
vedeckí a 

umeleckí zam. 

odborní 
zamestnanci 

centrálna 
administratíva 

prevádzkoví 
zamestnanci SPOLU 

Rok 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
Filozofická 68,245 61,556 2,000 2 11,992 11,942   82,237 75,498 

Pedagogická 103,850 98,537 1,750 2 15,164 15,768   120,764 116,305 

FZSP 73,478 69,34 2,417 2 20,059 19,887   95,954 91,227 

Teologická  29,122 28,142 6,784 6,9 8,751 7,861 3,330 3,429 47,987 46,332 

Právnická 69,811 65,866 4,000 4 15,833 15,992   89,644 85,858 

Rektorát   1,000 1 41,468 43,625 42,909 44,279 85,377 88,904 

Univerzitná 
knižnica 

  10,968 11,199     10,968 11,199 

CIS   7,417 8,75     7,417 8,75 

Ústav dejín TU 2,417 2,176       2,417 2,176 

Vydavateľstvo  
TUT 

  1,750 1,75     1,75 1,75 

SHÚ   0,210 0,21     0,21 0,21 

CĎV     0,951 0,083   0,951 0,083 

SPOLU TU: 346,923 325,617 38,296 39,809 114,218 115,158 46,239 47,708 545,676 528,292 

Štud. jedáleň     2,000 2,081 11,909 12,81 13,909 14,891 

SPOLU so ŠJ: 346,923 325,617 38,296 39,809 116,218 117,239 58,148 60,518 559,585 543,183 
  
 
V roku 2011 nastalo zníženie počtu vysokoškolských učiteľov o 20 osôb. Na niektorých fakultách išlo 
o prechodné zníženie kvôli skončeniu pracovného pomeru s učiteľmi v starobnom dôchodku, ktorí sa 
budú nahrádzať postupne po uskutočnených výberových konaniach, alebo im bude umožnené 
pokračovať na dohody o vykonaní práce. Ďalším dôvodom na zníženie počtu vysokoškolských 
učiteľov  bola realizácia opatrení vedenia fakúlt zameraných na úsporu finančných prostriedkov v roku 
2011. Vzhľadom na zmeny v niektorých študijných programoch boli prehodnotené pedagogické 
úväzky priamej výučby stanovené Platovým poriadkom univerzity.  
 
Tab. č. 14 
Vysokoškolskí 

učitelia Kvalifika čná štruktúra vysokoškolských u čiteľov  k 31. 10.  

FAKULTA Filozofická Pedagogická ZaSP Teologická Právnická SPOLU TU podiel 
v % 

podiel 
v % 

učitelia/rok 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

s vedecko- 
pedagogickým 
titulom 
profesor 

15,67 15,27 9,62 8,75 13,54 15,69 4,61 5,70 9,00 7,15 52,44 52,56 15,44 16,48 

s vedecko- 
pedagogickým  
titulom docent 
(bez  DrSc.) 

14,64 14,20 26,62 27,8 30,04 23,59 6,05 4,55 5,24 10,00 82,59 80,14 24,31 25,12 

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

29,09 27,67 58,40 55,38 21,28 20,40 15,88 13,44 46,57 40,09 171,22 156,98 50,40 49,21 

bez vedeckej  
hodnosti 4,00 4,80 5,00 3 7,99 8,96 7,18 6,54 9,32 6,02 33,49 29,32 9,86 9,19 

Vysokoškolskí 
učitelia   
c e l k o m       

63,40 61,94 99,64 94,93 72,85 68,64 33,72 30,23 70,13 63,26 339,74 319,00 100,00 100,00 

 
Prijaté opatrenie kolégia rektora  z roku 2009 na skvalitnenie kvalifikačnej štruktúry pedagogických 
zamestnancov sa dodržiavalo i v roku 2011. Toto opatrenie bolo zamerané najmä na výrazné 
posilnenie kategórie vysokoškolských učiteľov  s vedeckou hodnosťou.  
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Ako vidieť v uvedenej tabuľke, aj pri zníženom počte vysokoškolských učiteľov bola posilnená 
kvalifikačná štruktúra v kategórii profesorov a docentov, čo je zrejmé v percentuálnom vyjadrení. 
 
Výberové konania na miesta vysokoškolských u čiteľov 

Na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov v roku 2011 bolo vyhlásených 110 
výberových konaní. Priemerný počet uchádzačov na jedno výberové konanie bolo 1,33. Počet konaní, 
v ktorých bol prihlásený učiteľ, ktorý opätovne obsadil to isté miesto, bolo 64. 
 
Tab. č. 15  Prehľad uskutočnených výberových konaní v roku 2011 

Funkcia profesor docent ostatné spolu  

Počet vyhlásených výberových konaní 19 27 64 110 

Priemerný počet uchádzačov na obsadenie pozície 1 1 2 1,33 
Priemerný počet uchádzačov, ktorí v čase výberového 
konania neboli v prac. pomere s vysokou školou 

0 1 3,25 1,42 

Priemerná dĺžka uzatvorenia pracovnej 
zmluvy na dobu určitú 

4,48 4,5 4 4,33 

Počet zmlúv uzatvorených na dobu neurčitú 0 0 0 0 

Počet konaní bez uzatvorenia zmluvy 0 0 1 1 
Počet konaní do ktorých sa neprihlásil žiaden 
uchádzač 

0 1 0 1 

Počet konaní, v ktorých bol prihlásený učiteľ, ktorý 
opätovne obsadil to isté miesto 

11 7 46 64 

 
Tab. č. 16  Počet obsadených miest bez výberového konania 

Zamestnanec Fyzický po čet Prepo čítaný po čet 

Vysokoškolský učiteľ nad 70 rokov 5 1,68 

Ostatní 34,54 19,68 

Spolu 39,54 21,36 

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

Tab. č. 17 

Dĺžka pracovného pomeru vysokoškolských u čiteľov k 31.12.2011 

  profesori docenti odborní asistenti ostatní 
do 2 rokov 17 22 77 24 
do 5 rokov 27 20 61 17 
do 10 rokov 8 27 28 8 
do 15 rokov 6 8 6 2 
do 20 rokov 4 7 3  

 
Hodnotenie zamestnancov 

V roku 2011 sa pokračovalo v hodnotení zamestnancov podľa kritérií nastavených v predchádzajúcom 
období. 
Naďalej sa pokračuje vo vyplácaní garantovanej hranice platov pre garantov a spolugarantov 
študijných odborov, ktoré bolo schválené v roku 2009. 
Jednotlivé fakulty majú vypracované kritériá pre odmeňovanie pedagogických zamestnancov, ktoré sa 
týkali najmä pedagogických výkonov a výstupov vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti za 
predchádzajúci rok, za výsledky, ktoré priamo vstupujú do hodnotenia akreditačnej komisie – výstupy 
kategórie A, ocenenia kategórie A, redakčné rady kategórie A a priame hodnotenie zamestnanca 
vedúcim katedry. 
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Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov vychádzalo z hodnotiacich  kritérií podľa prílohy č. 7 
platného platového poriadku univerzity. 

 
Mobility zamestnancov  

S prehlbovaním a rozvojom medzinárodného rozmeru univerzity úzko súvisí aj výmena, resp. mobilita 
zamestnancov TU. Počet vyslaných učiteľov v akademickom roku 2011 sa pohybuje  približne na 
rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom roku. Počet mobilít je podmienený aj poskytnutou výškou 
grantu, ktorá je pre jednotlivé fakulty  900 eur na jeden akademický rok. V roku 2011 sa na učiteľskej 
mobilite zúčastnilo 12 pedagógov, čo predstavuje  99 dní.  Prioritou  TU pri učiteľských mobilitách  je 
skvalitniť hlavne pedagogicko-vedeckú činnosť a zvýšiť objem a kvalitu  spolupráce,  nadväzovať 
užšie kontakty s partnerskými univerzitami. 
Pozitívny vývoj je zaznamenaný v počte prichádzajúcich pedagógov. V roku 2011 dosiahol ich počet 
20, čo je nárast o 8 pedagógov oproti predchádzajúcemu roku. Najvyšší počet  bol z Česka – 13,  
ďalej to boli  4 z Poľska,  2 z Francúzska, 1 z Veľkej Británie, ktorých pobyt na TU trval spolu 101 dní. 

 

VVIIII II ..  PPOODDPPOORRAA  ŠŠTTUUDDEENNTTOOVV  
 
a) Sociálna problematika 

Štipendium 
Priamou formou sociálnej podpory študentov na univerzite sú sociálne, motivačné a mimoriadne 
štipendiá. Sociálne a motivačné štipendia sú z dotácie MŠVVaŠ SR. Mimoriadne štipendiá sa 
priznávajú na základe žiadostí študentov a návrhov dekanov zo štipendijného fondu univerzity a z 
vlastných zdrojov fakúlt. V roku 2011 sociálne štipendium mesačne poberalo v priemere 488 
študentov. Motivačné štipendium bolo priznané celkom 430 študentom a mimoriadne štipendium bolo 
priznané 126 študentom. 
 
Pôžičky 
O študentskú  pôžičku na úhradu nákladov spojených so štúdiom z prostriedkov Študentského 
pôžičkového fondu požiadalo v roku 2011 na univerzite celkom 48 študentov. Najviac žiadostí – 19 si 
podali študenti právnickej fakulty. 
 
Ubytovanie 
Kvôli neukončeniu výstavby vlastného študentského domova, univerzita, tak ako po minulé roky, 
zabezpečuje ubytovanie študentov vo viacerých zmluvných ubytovacích zariadeniach. 
V nasledujúcom prehľade sú uvedení zmluvní partneri, celkový počet miest, ktoré poskytujú 
študentom univerzity na ubytovanie, počet ubytovaných a výška poplatku za ubytovanie v roku 2011. 

Tab. č. 18 

Ubytovacie miesta pre študentov TU v akademickom ro ku 2011/2012 

Počet miest 
Názov zmluvných partnerov 

ženy muži spolu 
Suma v € 

(osoba/mesiac) 

Výskumný ústav jadrových elektrární, a. s., Trnava 25 20 45 60,- € 
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trnave, 
Lomonosovova 6 150 0 150 50,- € 

Študentský domov a jedáleň M. Uhra v Trnave pri STU 
Bratislava, Bottova 21 60 30 90 50,- € 

Regatel, spol. s r. o., Jaslovské Bohunice 150 78 228 55,- € 
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 
v Trnave, Zavarská 9 45 45 90 50,- € 

Somo, s.r.o., Pod brehmi 4, Bratislava (PN Invest, Trnava) 80 40 120 66,- € 

Somo, s. r. o., Pod brehmi 4, Bratislava (Flatline, Zavar) 80 50 130 66,- € 

Spolu miest na ubytovanie 590 263 853 x 
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Tab. č. 19 Prehľad počtu žiadostí študentov TU, ktorí žiadali o ubytovanie v roku 2011 v členení podľa fakúlt                
a ročníkov (zarátaní sú aj študenti PhD. štúdia) 

Žiadosti študentov TU o ubytovanie v roku 2011 

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

ženy muži  spolu  ženy muži  spolu  ženy muži  spolu  
Spolu 

Filozofická 92 29 121 20 4 24 98 32 130 275 
Zdravotníctva a soc. práce 111 9 120 9 0 9 53 4 57 186 
Pedagogická  130 10 140 21 1 22 97 12 109 271 
Právnická  27 27 54 54 28 82 81 74 155 291 
Teologická  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Spolu 360 75 435 104 33 137 329 122 451 1023 

 
V roku 2011 bolo podaných celkom 1023 žiadostí študentov o ubytovanie. Počet žiadostí stúpol v 
porovnaní s rokom 2010, v ktorom bolo podaných 998 žiadostí o ubytovanie. Počet ubytovacích miest 
sa zvýšil o 40 miest vďaka zvýšeniu počtu miest na ubytovacích zariadeniach VUJE a Strednej 
odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku. 
Celkovo mala univerzita k dispozícii 853 ubytovacích miest. Teologická fakulta v Bratislave v roku 2011 
nezabezpečovala pre svojich študentov zmluvné ubytovanie, ale ich študenti – laici využívali 
ubytovanie v Strednej odbornej škole drevárskej a na Vysokoškolskom internáte Svoradov v Bratislave.  
Univerzita zabezpečila ubytovanie všetkým študentom, ktorí prejavili záujem o ubytovanie a súhlasili s 
prideleným ubytovaním. Študenti, ktorí boli nespokojní s prideleným ubytovacím miestom, museli si 
ubytovanie zabezpečovať individuálne, prevažne prostredníctvom ubytovania na privátoch. 

 
Graf č. 9 – Vývoj počtu žiadostí študentov o ubytovanie a počtu ubytovaných 

Na stredoškolskom internáte Strednej 
odbornej školy obchodu a služieb 
v Trnave, na základe žiadosti ubyto-
vateľa, možno ubytovať iba študentky. 
V ubytovni v Jaslovských Bohuniciach a 
Flatline v Zavare sú prevažne ubyto-
vávaní študenti 1. ročníka bakalárskeho 
štúdia, pretože študenti vyšších ročníkov 
kvôli ďalšiemu cestovaniu nemajú o toto 
ubytovanie záujem. 
 

 
 
IIXX..  PPOODDPPOORRNNÉÉ  ČČIINNNNOOSSTTII  
  
a) Rozvoj informa čných systémov 

V oblasti informačných a komunikačných technológií (ďalej len IKT) a informačných systémov bol rok 
2011 charakteristický najmä realizovaním aktivít dvoch rozvojových projektov zo štrukturálnych fondov 
EÚ. Tieto aktivity úzko súviseli s plnením viacerých cieľov dlhodobého zámeru a ročného plánu úloh 
na rok 2011: 

 
 Modernizácia informa čno-komunika čnej infraštruktúry 
Vo výučbovom centre Adalbertinum na Hollého ul. č.8 bol zriadený komunikačný uzol 
s plnohodnotným dátovým a hlasovým prepojením s hlavným komunikačným uzlom univerzity. 
Zároveň bola v novozriadenom komunikačnom uzle zahájená hardvérová implementácia 
záložného dátového centra v rámci projektu zo štrukturálnych fondov EÚ.  

 Zvýšenie úrovne bezpe čnosti a priepustnosti univerzitnej siete 
 Uskutočnila sa výmena hlavného univerzitného FireWall-u a v súlade s novou topológiou 

univerzitnej siete sa realizovala segmentácia fakultných dátových sietí. Na nových sieťových 
zariadeniach CISCO ASA bol implementovaný systém bezpečnosti IDS (Intrusion Detection 
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System).  V oblasti dátovej bezpečnosti boli všetky dôležité univerzitné informačné systémy 
a aplikácie implementované na nové servery začlenené do virtualizovanej infraštruktúry TU. 

 Vybavenie u čební prezenta čnou technikou 
 V budovách trnavských fakúlt TU a v Centre Adalbertinum bolo ďalších 14 miestností  

vybavených prezentačnou technikou (dataprojektor, plátno, notebook, prípadne vizualizér), čím 
boli výrazne skvalitnené  podmienky vyučovacieho procesu. V aule pedagogickej fakulty bol 
implementovaný systém UniVideo, ktorý slúži na správu prednášok prostredníctvom multimédií 
a ich videozáznamov prístupných na internete. 

 Rozšírenie po čtu prístupových bodov k internetu a univerzitným IS  
 V roku 2011 pribudlo 29 voľne dostupných kioskov s terminálmi SunRay v budovách Filozofickej 

fakulty, Pedagogickej fakulty a Právnickej fakulty. V rámci stavebnej rekonštrukcie boli vytvorené 
infraštruktúrne podmienky na inštaláciu systému MeetVideo do videokonferenčnej miestnosti na 
rektoráte TU.  

 Budovanie moderného integrovaného informa čného systému 
Implementácia nových modulov a funkcionalít MAIS 
− Prepojenie MAIS s modernizovaným systémom Evidencia záverečných prác (EZP), 
− Úspešná testovacia prevádzka prepojenia s portálom elektronického prihlasovania na VŠ, 
− Pilotná testovacia prevádzka prepojenia s CRŠ2, 
− Ostrá prevádzka finančného modulu na evidenciu bezhotovostných platieb spojených so 

štúdiom, 
− Vytvorenie 20 e-learningových kurzov začlenených do systému EKP. 

Finan čný informa čný systém 
V súlade s harmonogramom projektu SOFIA2 sa v informačnom systéme SAP uskutočnili 
významné zmeny, ktoré zvýšili efektívnosť spracovania ekonomickej agendy, otvorili možnosti na 
využívanie nových funkcionalít  a vytvorili podmienky na integráciu SAP s inými informačnými 
systémami univerzity (MAIS, DAWINCI). TU bola zaradená medzi pilotné VŠ pre analýzu 
a implementáciu projektu SOFIA2. 

Systém jednotnej autentifikácie 
Na základe analýzy implementácie systému na správu identít Novell Identity Management (IDM) 
bola zahájená testovacia prevádzka prepojenia systému IDM s dvoma systémami dodávajúcimi 
zdrojové údaje o zamestnancoch a študentoch – SAP a MAIS. Bol vytvorený autentifikačný portál 
pre používateľov na samoobslužné obnovenie svojich prístupov k univerzitným informačným 
systémom (UIS).  
 
Systém Virtuálna u čebňa 
V roku 2011 bol do rodiny centrálnych UIS implementovaný systém Virtuálna učebňa, ktorého 
základom je softvérový produkt Adobe Connect. Systém umožňuje vytvorenie viacerých 
virtuálnych učební  s 25 aktívne prezentujúcimi používateľmi a 200 používateľmi vo virtuálnych 
miestnostiach. Systém sa začal úspešne využívať na FZSP na zlepšenie komunikácie so 
študentmi, ktorí navštevujú detašované pracoviská fakulty na východnom Slovensku.  
 
Systém elektronických aukcií 
V súlade s novelizáciou zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bola zabezpečená 
neobmedzená licencia na využívanie systému elektronických aukcií EVOB. Systém umožňuje 
realizáciu prieskumov trhu a nákupov materiálu certifikovaným systémom, ktorý výrazne prispieva 
k zníženiu nákladov univerzity. 

 Investície do IKT 

Rok 2011 bol tretím rokom realizácie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ na zlepšenie 
podmienok vzdelávacieho procesu. Sumárne investície do modernizácie IKT a informačných 
systémov dosiahli vyše 2 milióny eur. Porovnanie objemu investícií do IKT, ktoré v uplynulých 
piatich rokoch realizovalo CIS, zobrazuje graf č.10. 
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       Graf č.10  Investície do IKT v rokoch 2007 – 2011 (v tis €) 
 
Vzťahy s okolím v oblasti IKT Trnavská 
univerzita rozvíjala aj v roku 2011 aktívnym 
členstvom v združeniach SANET a EUNIS-SK. 
V rozvojových projektoch realizovaných 
združením EUNIS-SK patrila TU k univerzitám, 
ktoré boli zapojené do testovania informačných 
systémov počas pilotnej prevádzky. V rámci 
projektu elektronizácia prihlasovania na VŠ 
patrila TU v roku 2011 k trom najlepšie 
hodnoteným verejným vysokým školám.  
 
 

       

     Ukážka realizovaných aktivít z projektu zo štrukturálnych fondov EÚ: 

   
            

Obr. 1 Študovňa Univerzitnej knižnice TU          Obr. 2 PC miestnosť TU  
 
   

   
Obr. 5  Detail SunRay na FF       Obr. 6 Nový hardvér v serverovni TU 
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b) Univerzitná knižnica 

Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len univerzitná knižnica) v roku 2011 
vykonávala svoju činnosť v nasledujúcich oblastiach. 

 
Knižni čný fond a služby používate ľom 
Stav knižničného fondu k 31.12.2011 bol  74 147 knižničných jednotiek (ďalej len „k. j.“), pričom ročný 
prírastok bol 3 911 k. j. Z ročného prírastku bolo 1 779 k. j. získaných kúpou, 2 029 k. j. získaných 
darom a 101 k. j. získaných výmenou. Špeciálnym prírastkom sú záverečné, rigorózne a habilitačné 
prace, ktorých prírastok činil 1436.  
Používateľom v študovni je k dispozícií 238 titulov periodík,  z toho 96 zahraničných titulov.  

Univerzitná knižnica participovala na čiastkovom výstupe z projektu Inovatívne formy vzdelávania 
v transformujúcom sa univerzitnom vzdelávaní bibliografickou registráciou publikácií, získaných 
z tohto projektu. Bibliografické záznamy z týchto  publikácií sú súčasťou online katalógu  a ich počet je 
460. 

V letných mesiacoch sa dokončila dislokácia starších ročníkov záverečných prác v tlačenej podobe 
skladových priestorov.  
Na základe smernice rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 10/2009 a jej novelizácie č. 20/2010 
o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach 
záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, uchováva univerzitná knižnica záverečné, rigorózne 
a habilitačné práce iba v elektronickej podobe. 
 
Výpoži čky, návštevnos ť 
Štatistické údaje, týkajúce sa služieb používateľom, vo všeobecnosti oproti roku 2010 nepreukázali 
zásadný nárast ani pokles. Výnimkou je nižší počet výpožičiek záverečných prác pre ich archiváciu iba 
v elektronickej podobe. 
Celková databáza aktívnych používateľov  k 31.12.2011 je 6 949, čo znamená reálny stav aktívnych 
používateľov počas kalendárneho roka. V roku 2011 sa prihlásilo 1 383 nových používateľov, čo je 
o 180 viac ako v roku 2010 a odhlásilo sa 625 používateľov. 
Mierne klesol celkový počet výpožičiek. V roku 2011 sa zrealizovalo 67 460 výpožičiek, čo je o 59 
výpožičiek menej  ako v roku 2010. 
Z toho bolo zrealizovaných 15 681 výpožičiek prezenčne, čo je o 238 viac ako v roku 2010, z toho   
bolo požičaných 4 350 záverečných prác, čo je o 1 187 menej ako v roku 2010. 
Aj v nasledujúcom období možno predpokladať pokles výpožičiek záverečných prác vzhľadom na už  
spomínaný dôvod archivácie. 
Napriek poklesu výpožičiek, sa výrazne zvýšila  celková návštevnosť univerzitnej knižnice  – 92 563 
používateľov,  čo je o 3 841 viac ako v roku 2010. 
 
Medziknižni čná výpoži čná služba  
Oproti minulému roku sa znížil  počet výpožičiek z nášho knižničného fondu iným knižniciam aj 
opačne. Z nášho knižničného fondu sme poskytli iným knižniciam 167, čo je o 19 výpožičiek menej 
ako v roku 2010. Z iných knižníc sa používateľom sprostredkovalo 123 výpožičiek, čo je o 111 
výpožičiek menej ako v roku 2010. 
 
Bibliografická registrácia publika čnej činnosti 
Do databázy evidencie publikačnej činnosti bolo zaevidovaných 4 205 nových záznamov, čo je o 774 
záznamov viac ako v roku 2010, aktualizovaných bolo 6 842 záznamov, čo je o 1 906 záznamov viac 
ako v roku 2010, ohlasov bolo zaevidovaných 613, čo je o 132 viac ako v roku 2010. Stále platí 
skutočnosť, že povinnosťou autorov je vyhľadávať a dokladovať citácie z citačných databáz Web of 
Science a Scopus, ku ktorým univerzitná knižnica zabezpečuje prístup. Taktiež sa robili výstupy 
z databázy najmä pre potreby habilitačného a inauguračného konania a pre potreby fakúlt. Bolo 
vypracovaných 35 takýchto výstupov. 
Evidencii publikačnej činnosti sa venuje mimoriadna pozornosť, pretože tieto údaje sú jednými 
z kritérií rozdeľovania dotácie z MŠ SR. Zároveň slúžia aj na prezentáciu univerzity vzhľadom na ich 
verejný prístup cez online katalóg. 
 
Informa čná podpora 
V súlade s poslaním univerzitnej knižnice poskytovať informačnú podporu používateľom knižnice ako 
aj všetkým zamestnancom trnavskej univerzity poskytovaním primárnych aj sekundárnych informácií, 
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poskytuje univerzitná knižnica bibliografické i faktografické informácie. V roku 2011 poskytla 220 
registrovaných bibliografických a faktografických informácií, bolo vypracovaných 7 rešerší. 

Na svojej webovej stránke  univerzitná knižnica vytvára informačný portál, ktorý umožňuje vstup do 
súborného online katalógu, ktorý univerzitná knižnica buduje spoločne s knižnicou Právnickej fakulty 
a knižnicou katedry archeológie Filozofickej fakulty a zároveň aj do externých katalógov iných 
dôležitých knižníc. Súborný katalóg obsahuje cca 88 000 záznamov a je súčasťou knižnično-
informačného systému DaWinci.  

Na webovej stránke  univerzitnej knižnice zamestnanci aktuálne informujú svojich používateľov 
o pripravovaných podujatiach i zmenách v režime univerzitnej knižnice. 

Trnavská univerzita v Trnave  participuje prostredníctvom univerzitnej knižnice na Národnom 
informačnom systéme podpory výskumu a vývoja na Slovensku (NISPEZ), na základe ktorého má od 
roku 2009 prístup k nasledujúcim informačným zdrojom: ProQuest Central, Web of Knowledge 
(Current Contens Connect, Essential Science Indicators, Web of Science, Conference Proceedings), 
Scopus, Willey Interscience, SpringerLink, Knovel Library, Art Museum Image Gallery, Gale Virtual 
Reference Library: Art. Tento projekt je koordinovaný Centrom vedecko-technických informácií a 
financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
Na základe predplatného pre univerzitnú knižnicu boli k dispozícií tieto databázy s garantovaným 
ročným prístupom: Ebrary Academic Complete, JSTOR. 
V spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej republiky sprostredkúva 
univerzitná knižnica svojim používateľom a akademickej verejnosti vyhľadávací portál pre vedu 
a výskum „Scientia.sk“. 
Okrem spomínaných databáz sú na webovej stránke univerzitnej knižnice, v sekcii Elektronické 
informačné zdroje, prístupné ďalšie užitočné databázy a služby a skúšobné prístupy na určité obdobie 
do platených databáz. Všetky elektronické informačné zdroje si používatelia môžu prezrieť v rámci 
univerzitnej informačnej siete na základe IP adries aj v študovni, kde je k dispozícií 18 počítačových 
staníc s pripojením na internet. 
Univerzitná knižnica je gestorským pracoviskom pre umenovedné databázy Art Museum Image 
Gallery a Gale Virtual Reference Library: Art projektu NISPEZ.  
 
V súvislosti s kontinuálnym procesom informačného vzdelávania pokračovala univerzitná knižnica 
v organizovaní odborných seminárov, zameraných na prácu a lepšie využívanie elektronických 
informačných zdrojov v spolupráci s odbornými lektormi a s hodinami informačnej prípravy pre nových 
používateľov – študentov prvého ročníka, ale aj pre poslucháčov stredných škôl.  
Aj v tomto roku univerzitná knižnica podľa potreby metodicky usmerňovala knižnično-informačné 
pracoviská, integrované do univerzitného knižnično-informačného systému. 
Sú to: 
Knižnica Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, Fakultná knižnica Teologickej fakulty Trnavskej 
univerzity, Knižnica Katedry klasickej filológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, Knižnica 
Katedry klasickej archeológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, Knižnica Centra spirituality 
Východ  – Západ Michala Lacka v Košiciach. 
V zmysle metodickej pôsobnosti univerzitnej knižnice, tá vypracovala metodické usmernenie č. 1/2011 
Vedenie odbornej evidencie, vyraďovanie a revízia v knižniciach knižnično-informačného systému 
Trnavskej univerzity v Trnave a taktiež vypracovala návrh štatútu čiastkovej knižnice.  
Zamestnankyne univerzitnej knižnice v spolupráci s Centrom informačných systémov vypracovali 
a predložili Smernicu rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 20/2011 o bibliografickej registrácii, 
kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych 
a habilitačných prác, ktorá je dôležitým dokumentom a metodickou pomôckou pri vypracúvaní týchto 
prác. 
 
Úsek informa čnej podpory projektov 
Tento úsek tvorí informačnú základňu, týkajúcu sa možnosti získavania mimodotačných prostriedkov. 
Priebežne informuje o výzvach, termínoch, stretnutiach, školeniach, workshopoch, mobilitných 
programoch a súťažiach. V roku 2011 bolo poskytnutých 28 faktografických informácií, týkajúcich sa 
informačnej podpory projektov v písomnej alebo ústnej podobe. 

Univerzitná knižnica sa v roku 2011 uchádzala o získanie mimodotačných prostriedkov na základe 
projektu z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na akvizíciu knižničného fondu. Z tohto projektu 
univerzitná knižnica získala 2000,- €. Ďalší projekt bol smerovaný na mesto Trnava. Projekt Media 
storage – nástroj informačného prieskumu používateľov, ktorého cieľom bolo získať prehľad virtuálnej 
návštevnosti univerzitnej knižnice a zatraktívniť obsah online katalógu, nebol úspešný. 
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Finan čné náklady na činnos ť univerzitnej knižnice 
Nákup knižničného fondu:           28 650,- € 
Technická podpora:     2 853,- € 
Spolu:                                          31 503,- €  
Príjmy univerzitnej knižnice:          6 620,- € 
 
Podujatia, pracovné stretnutia 
V snahe prispieť k šíreniu kultúrnych hodnôt a k propagácii knižnično-informačnej činnosti, pripravila 
univerzitná knižnica v spolupráci s rôznymi spolupracujúcimi subjektmi tieto podujatia: 
 

9. marec  informačný seminár Práca s citačnou databázou SCOPUS 

23. marec 

 prednáška predsedníčky sociálnej organizácie v Chatanooga Sandry 
Hollet Následky domáceho násilia na deťoch – svedkoch násilia 
v spolupráci s Kanceláriou rektora Trnavskej univerzity v Trnave, 
Inštitútom existenciálnej psychológie a noo-logoterapie a Katedrou 
psychológie Filozofickej fakulty TU, 

31. marec  výstava kníh vydavateľstva Portál spojená s predajom, 

13. apríl 
 prednáška odborníčky na protokol Boženy Volkovej Platí etiketa na 
akademickej pôde? 

20. jún 
 seminár zameraný na firemnú kultúru v knižniciach v spolupráci 
s trnavskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov, 

1. júl 
 prednáška Mgr. Ladislava Svršeka „Moderné nástroje na prácu 
s elektronickými informačnými zdrojmi v spolupráci s Albertina icome 
Bratislava, s r.o., 

21. september 
 exkurzia do významných knižníc v Žiline v spolupráci s trnavskou 
pobočkou Spolku slovenských knihovníkov, 

9. – 10. november 
 výstava publikácií zo zahraničných renomovaných vydavateľstiev Svet 
odbornej literatúry a Trnavská univerzita v spolupráci s kníhkupectvom 
Malé centrum. 

 
Univerzitná knižnica je členom Slovenskej asociácie knižníc, aktívne pracuje vo výbore trnavskej 
pobočky Spolku slovenských knihovníkov, v knižničnej rade Knižnice Nadácie otvorenej spoločnosti, 
 v pracovnej skupine pre vecné spracovanie pri Slovenskej národnej knižnici v Martine. 
  
 
XX..  RROOZZVVOOJJ  TTRRNNAAVVSSKKEEJJ  UUNNIIVVEERRZZIITTYY  
 

 Po ukončení stavebných prác na jeseň roku 2010 na projekte s názvom „Podpora infraštruktúry 
Trnavskej univerzity v Trnave s cie ľom zlepši ť podmienky vzdelávacieho procesu“   bolo 
v roku 2011 dodané všetko zariadenie v rámci informačných a komunikačných technológií (ďalej 
len IKT) časti projektu, nainštalované a odovzdané do používania na jednotlivých miestach 
realizácie (filozofická fakulta, fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, právnická fakulta, 
pedagogická fakulta, Centrum Adalbertinum). 
Do konca roka 2011 bolo z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu 
(5 029 668,59) preinvestovaných približne 97,28 %. 
 

 Po úspešnom spustení realizácie projektu s názvom „Dokon čenie modernizácie infraštruktúry 
Trnavskej univerzity v Trnave pre zlepšenie podmien ok vzdelávacieho procesu“   v roku 
2010, sme v  roku 2011 pokračovali v postupnej realizácii a implementácii jednotlivých aktivít 
projektu, ktorými sú: 

 Rekonštrukcia obvodového plášťa a fasády Trnavskej univerzity – II. etapa – táto aktivita je 
realizovaná s cieľom ďalšieho skvalitnenia podmienok, v ktorých bude môcť prebiehať 
vzdelávací proces v rámci Trnavskej univerzity, pričom predmetná aktivita sa týka ústrednej 
budovy univerzity, v ktorej je alokovaný rektorát a celý vyučovací proces Filozofickej fakulty 
Trnavskej univerzity; 

 Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti univerzitnej siete a vybudovanie záložného dátového 
centra – univerzitná dátová sieť, serverová infraštruktúra pre informačné systémy a centrálne 
dátové úložisko sú strategickými infraštruktúrnymi komplexmi. Sú fundamentálnymi prvkami 
moderného vzdelávacieho procesu, ktoré vyžadujú priebežnú modernizáciu, zvyšovanie 
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bezpečnosti a dostupnosti pre oprávnených používateľov. Preto cieľom realizácie tejto aktivity je 
zlepšenie infraštruktúrnych podmienok vzdelávacieho procesu modernizáciou univerzitnej siete 
a vybudovaním záložného dátového centra; 

 Vybavenie učební, laboratórií a video konferenčných miestností prostriedkami IKT – učebne 
a laboratóriá sú miestami bezprostredného vyučovacieho procesu. Zvýšenie úrovne a efektivity  
vyučovania a učenia sa je podmienené ich kvalitným IKT vybavením. Jednou z moderných 
foriem výučby je technológia video konferenčných prenosov a zdieľania vzdialených 
experimentov prostredníctvom internetu. Táto aktivita má za cieľ práve vybavenie učební, 
laboratórií a vybraných video konferenčných centier komponentmi IKT s cieľom zvýšiť kvalitu 
vzdelávacieho procesu; 

 Modernizácia a integrácia komponentov IKT a informačných systémov, implementácia virtuálnej 
učebne – cieľom aktivity je prostredníctvom zavedenia nových a modernizáciou existujúcich 
nástrojov na podporu pedagogických procesov na univerzite zabezpečiť efektívne využívanie 
IKT na všetkých úrovniach a pracoviskách, vzájomné prepojenie používaných informačných 
systémov na univerzite, ich integráciu s ostatnými aplikáciami, vrátane implementácie virtuálnej 
učebne a vzájomnú kompatibilitu. 

 
Tento projekt priamo nadväzuje na projekt „Podpora infraštruktúry Trnavskej univerzity v Trnave s 
cieľom zlepšiť podmienky vzdelávacieho procesu“ a dopĺňa ho. Jeho hlavným cieľom je zvýšenie 
kvality vzdelávania na Trnavskej univerzite dokončením investícií hmotnej infraštruktúry 
a modernizácie informačno-komunikačných systémov.  
Celkové výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 5 852 320,38 € a jeho ukončenie 
je naplánované na jún 2012. V súčasnosti sa v projekte úspešne realizujú stavebné práce, ako aj 
dodávky v rámci IKT časti projektu pokračujú. 

 
 S realizáciou projektu pod názvom „Rozvoj virtuálnej univerzity – Tvorba a inovácia š tudijných 
programov s využitím moderných foriem vzdelávania“,  s ITMS kódom 26110230029  začala 
Trnavská univerzita začiatkom mája 2010. Cieľom projektu je zaviesť elektronické a kombinované 
vzdelávanie prostredníctvom informačných technológií na troch fakultách univerzity, konkrétne na 
filozofickej fakulte, pedagogickej fakulte a fakulte zdravotníctva a sociálnej práce. Celková suma 
oprávnených výdavkov projektu bola schválená vo výške 1 052 518,20 €.  
V rámci prvej aktivity 1.1, ktorou je vytvorenie podmienok na zavedenie elektronického 
a kombinovaného vzdelávania na vysokej škole, sa v prvých mesiacoch zakúpilo potrebné 
zariadenie, vybavenie a technika. Súčasne prebehlo i verejné obstarávanie na dodanie softvéru, 
potrebného k realizácii projektu. Dokumentáciu k uvedenému obstarávaniu však zaslala Agentúra 
ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR na Úrad pre verejné obstarávanie. Ten 
obstarávanie zamietol, a preto sa musela uvedená súťaž zrušiť. V súčasnosti sa podnikajú 
nevyhnutné kroky na realizáciu nového verejného obstarávania.  
Aktivita 1.2 v podobe prípravy obsahu a pilotného testovania elektronického a kombinovaného 
vzdelávania na vysokej škole, ktorej začiatok bol pôvodne plánovaný na september 2010, priamo 
nadväzuje na aktivitu 1.1. Nenaplnením podmienok na zavedenie elektronického vzdelávania však 
musel byť začiatok aktivity 1.2 posunutý na apríl 2011, čím došlo nielen k  posunu  jej ukončenia,  
ale aj k posunu ukončenia všetkých riadiacich a podporných aktivít na december 2013. 
 
Projekt s názvom „Inovatívne formy vzdelávania v  transformujúcom sa  univerzitnom 
vzdelávaní“  je zameraný na skvalitnenie vzdelávania v podobe zavedenia výučby nových 
študijných programov nielen v slovenskom, ale aj v anglickom  jazyku. Do projektu je zapojená 
právnická fakulta, na ktorej vzniká nový študijný odbor „Medzinárodné a európske právo“ 
a filozofická fakulta, ktorá rozšíri svoju ponuku o dva študijné odbory „Medievalistika“ a „Kognitívne 
štúdiá“. Zavedenie nových študijných programov prechádza  v období od júna 2010 do mája 2013 
niekoľkými fázami, tzv. aktivitami v nasledujúcej podobe:  
1.1 Úvodná fáza prípravy nového študijného programu v anglickom jazyku Medzinárodné 

a európske právo 
1.1  Úvodná fáza prípravy nového študijného programu v anglickom jazyku Medzinárodné a 

európske právo 
1.2  Tvorba študijných materiálov pre študijný program v anglickom jazyku Medzinárodné a 

európske právo 
1.3  Záverečná fáza prípravy nového študijného programu v anglickom jazyku Medzinárodné a 

európske právo 
1.4  Jazyková príprava učiteľov na právnickej fakulte 



 34 

2.1 Úvodná fáza prípravy nového študijného programu v slovenskom a anglickom jazyku 
Kognitívne štúdiá 

2.2 Tvorba študijných materiálov pre študijný program v slovenskom a anglickom jazyku 
Kognitívne štúdiá 

2.3  Záverečná fáza prípravy nového študijného programu v slovenskom a anglickom jazyku 
Kognitívne štúdiá 

2.4 Úvodná fáza prípravy nového študijného programu Medievalistika 
2.5  Tvorba študijných materiálov pre študijný program Medievalistika 
2.6  Záverečná fáza prípravy nového študijného programu Medievalistika 
2.7  Jazyková príprava učiteľov na filozofickej fakulte 

Realizácia projektu, ktorého celkové oprávnené výdavky  boli schválené vo výške 1 051 505,51 € je 
naplno rozbehnutá. V roku 2011 bola ukončená úvodná fáza prípravy všetkých troch nových 
študijných programov, v rámci ktorej sa zakúpilo potrebné vybavenie, zariadenie, technika, 
literatúra. Riešitelia absolvovali pracovné cesty, vznikli prvé anotácie a sylaby predmetov 
a riešitelia sa začali zúčastňovať na jazykových kurzoch. V júni 2011 projekt prešiel do druhej fázy 
– tvorba študijných materiálov pre jednotlivé študijné programy, či už v slovenskom alebo 
anglickom jazyku na základe výstupov a skúseností z prvej etapy projektu . 

 
 V  auguste 2010 sa začalo s realizáciou univerzitného projektu: „Zefektívnenie správy a riadenia 
univerzity s využitím moderných technológií “, v rámci ktorého je naplánovaná implementácia 
nasledujúcich aktivít:   
1.1 Vytvorenie podmienok na skvalitnenie správy a riadenia univerzity pomocou inovatívnych 
technológií 
1.2 Pripraviť vedúcich pracovníkov univerzity na využívanie nového systému správy a manažmentu 
2.1 Podpora princípu kultúry kvality na Trnavskej univerzite implementáciou modelu CAF 
Ako samotný názov projektu napovedá, celá jeho realizácia má smerovať k zefektívneniu správy 
a riadenia univerzity. Konkrétne je jeho cieľom zaviesť informačný systém pre správu 
a manažment, ktorý zefektívni správu procesov, správu elektronických dokumentov, správu 
registratúry a správu elektronických formulárov. Zároveň sa snaží vytvoriť dlhodobo efektívnu 
prácu manažmentu VŠ so zavádzanými systémami pomocou kvalitnej e-learningovej príručky. 
Keďže k úspešnej realizácii projektu je potrebné zakúpiť špeciálny softvér podobný softvéru 
z projektu s ITMS kódom 26110230029, bol tento nákup zahrnutý do jedného spoločného 
verejného obstarávania, ktorého prvý pokus zamietol Úrad pre verejné obstarávanie. V roku 2011 
bolo realizované nové verejné obstarávanie, ktoré trvalo celý rok a bolo schválené až v januári 
2012. Ukončené by malo byť v priebehu prvej polovice roka 2012. Vzhľadom na to, že aktivity 
projektu priamo súvisia s obstaraným softvérom, realizácia projektu sa v roku 2011 vykonávala 
v minimálnom režime. Technicky bol projekt zabezpečený nákupom spotrebného materiálu 
a kancelárskych pomôcok. 
Okrem toho projekt podporuje princíp kultúry kvality na TU implementáciou modelu CAF. Celkové 
výdavky na realizáciu aktivít projektu sú 1 051 184,96 € a jeho ukončenie je naplánované na júl 
2013. V súčasnosti sa projekt úspešne realizuje v podobe analýz dokumentov univerzity, ich typov,  
vlastností, zaradenia a rozdelenia, spracovania, ukladaní a archivácie členmi expertného tímu, 
ktorí spolupracujú s pracovníkmi jednotlivých oddelení univerzity.  

 
 
 V roku 2011 sa univerzita uchádzala o získanie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy 
vyhlásenej Ministerstvom školstva SR pod číslom OPV-2010/1.2./02-SORO, ktorá vyústila do 
podpísania zmluvy č. 003/2011/1.2/OPV v septembri 2011. Názov projektu Racionalizácia 
vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave  má ITMS kód 26110230039 a realizácia činností 
začína v januári 2012. Celkové oprávnené výdavky boli schválené vo výške 537 816,98 Eur. 
V tomto projekte sú naplánované 4 hlavné aktivity: 
- Návrh a overenie systému priameho merania kvality vysokoškolského vzdelávania v študijných 

programoch 
- Návrh a overenie opatrení na zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania v študijných 

programoch 
- Návrh a overenie opatrení k odstráneniu informačnej nerovnosti vo vzťahu vysokej školy 

k verejnosti týkajúcej sa vysokoškolského vzdelávania v študijných programoch 
- Návrh a overenie hodnotenia výsledkov opatrení podľa 1.2 založeného na systéme uvedenom 

v 1.1 
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Podstatou projektu je vytvorenie elektronicky spracovaných vzdelávacích programov v študijnom 
programe Učiteľstvo predmetov matematika a informatika – konkrétne päť predmetov – Geometria 
II, Algebra I, Diskrétna matematika, Operačné systémy a počítačová architektúra, Databázové 
systémy I. Projekt je časovo ohraničený  od januára 2012 do konca decembra 2013 a činnosti sa 
realizujú na pedagogickej fakulte. 

 
 
XXII..  MMEEDDZZIINNÁÁRROODDNNÉÉ  AAKKTTIIVVIITTYY  
 
Hlavným cieľom v oblasti zahraničných vzťahov je budovanie medzinárodnej dimenzie 
vysokoškolského vzdelávania a výskumu prostredníctvom aktivít, ktoré sú definované v Dlhodobom 
zámere TU.  
V akademickom roku  2010/2011 konštatujeme zvýšenú intenzitu zahraničných vzťahov, realizovanú 
tak fakultami, ako aj na univerzitnej úrovni. Zvýšil sa počet spoločných medzinárodných  projektov  
a ďalších podujatí, zameraných najmä na prehlbovanie  vedeckej a akademickej spolupráce.  
Aktivity v oblasti medzinárodných vzťahov sa odvíjajú od existencie medziuniverzitných partnerských 
dohôd ako aj mobilitných programov a projektov spolupráce univerzít predovšetkým v rámci 
spoločného európskeho priestoru.  Spolupráca so zahraničnými univerzitami a vedeckými inštitúciami 
je významným prostriedkom internacionalizácie vzdelávania. Realizuje sa na základe dohôd v rámci 
priamej bilaterálnej spolupráce a medzinárodných dohôd.  
V rámci multilaterálnych zahraničných vzťahov sa TU zapája do programov centrálnej Európy ako 
napr. Leonardo da Vinci. Dominuje však spolupráca v rámci európskeho programu Lifelong – 
Learning, pričom v jeho podprograme ERASMUS, do ktorého je TU zapojená od r. 2000, majú počty 
mobilít stále rastúcu tendenciu. 
V rámci programu Erasmus TU uzatvorila v akademickom roku 2010/11 desať nových bilaterálnych 
zmlúv, ktorých počet stúpol na 105. Keďže ide o relatívne veľké množstvo bilaterálnych zmlúv, snahou 
zahraničného oddelenia rektorátu je, aby  boli tieto zmluvy obojstranne prínosné, preto sa tieto zmluvy 
revidujú na základe predchádzajúcich skúseností. Obnovené bilaterálne zmluvy boli rozšírené o novú 
aktivitu v rámci programu Erasmus, a to mobilitu pracovníkov VŠ za účelom školenia. Cieľom  tejto 
aktivity je umožniť všetkým pracovníkom TU vzdelávať sa na zahraničných univerzitách a získať  tak 
nové praktické skúsenosti. 

TU kládla dôraz na uzatvorenie medzinárodných dohôd, ktorých cieľom je rozvoj pedagogických, 
vedeckých a kultúrnych vzťahov zmluvných strán. Tieto dohody o spolupráci sa týkajú najmä výmeny 
informácii o akademických aktivitách, výmeny skúseností a poznatkov, výmeny výučbových 
materiálov, výmeny vedeckých a pedagogických pracovníkov, podpory vzájomnej spolupráce, na 
výskumných projektoch, spoločného organizovania seminárov a konferencií. 
 
Členstvo v medzinárodných organizáciách 
Členstvo v medzinárodných organizáciách prináša možnosť získať cenné poznatky o trendoch vo 
vzdelávaní a vo výskume, nadväzovať a rozvíjať kontakty, prispievať k zvyšovaniu celkovej úrovne 
vysokoškolského vzdelávania, ako aj propagovať Trnavskú univerzitu v Trnave. Trnavská univerzita 
sa v roku 2011 aktívne zapájala do medzinárodného európskeho priestoru a členstvom 
v univerzitných asociáciách získavala informácie o aktivitách univerzít, porovnávala svoje smerovanie 
so smerovaním univerzít v Európe. TU je dlhoročným členom týchto organizácií: 
The European Academy 
The   European Academy for Science and Arts 
The Danube Rector´s Conference ( DRC)  
EAEC – (European Association of Erasmus Coordinators).  
TU je ďalej  individuálnym  členom Asociácie európskych univerzít (EUA ) a od roku 2010 súčasťou  
„Magna Charty univerzít.“  

Do medzinárodných organizácií sú zapojené aj jednotlivé fakulty TU: 

Pedagogická fakulta: 
      Medzinárodné združenie na podporu vzdelávania EDUKACIO  

Akadémia pedagogických a sociálnych vied so sídlom v Moskve 
Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej, Poľsko 

Teologická fakulta: 
Asociácie vyšších jezuitských študijných centier Európy a Libanonu (ASJEL) 
Medzinárodná  sieť jezuitských centier SCRIBANI 
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Právnická fakulta   
European Law Faculty Association (ELFA) 
International Law School Association (ILSA). 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 
Asociácia škôl verejného zdravotníctva – ASPHER 

Vedeckí a pedagogickí pracovníci jednotlivých fakúlt TU sú členmi v 118 medzinárodných 
organizáciách (vrátane redakčných rád), z toho sú z filozofickej fakulty 20 pracovníci, z pedagogickej 
fakulty 32 pracovníci, 31 pracovníkov z fakulty zdravotníctva a sociálnej práce a 35 z fakulty 
právnickej. 
 
 
XXIIII..  SSYYSSTTÉÉMM  KKVVAALLIITTYY  
 
aa))  MMaannaažžmmeenntt   TTrrnnaavvsskkeejj   uunniivveerrzzii ttyy  

Kvalita sa programovo stala základným princípom na univerzite. Všetky činnosti a rozhodnutia na 
úrovni univerzity, ako aj fakúlt sa postupne podriadili požiadavkám kritérií kvality, vyjadrenými 
prostredníctvom výstupov tvorivej činnosti, kvality študijných programov a absolventov, poskytovania 
služieb atď. Spôsob a kvalita riadenia univerzity je jeden z najdôležitejších prvkov, ktorý môže 
ovplyvniť jej kvalitu vo vedeckej a vzdelávacej činnosti, takisto môže významne ovplyvniť jej identitu 
a integritu. Vedenie univerzity, ktoré pôsobilo do augusta 2011 nastavilo niektoré mechanizmy 
skvalitňovania riadiacich procesov publikované vo „Vyhodnotení plnenia cieľov a úloh definovaných 
v dokumentoch Kľúčové prioritné oblasti a ciele TU a Stratégie a aktivity TU“, tiež základné 
smerovanie v oblasti posilňovania identity a integrity TU.  
Nové vedenie univerzity v nadväznosti na stanovené mechanizmy začalo na jeseň 2011 pripravovať 
„Koncepciu rozvoja Trnavskej univerzity v Trnave na roky 2012 – 2015“, pričom oblasť kvality sa stala 
jednou z troch základných priorít oblasti rozvoja univerzity.  
Pre ďalší rozvoj kvality pokračovali v roku 2011 aktivity na projekte „Zefektívnenie správy a riadenia 
univerzity s využitím moderných technológií“ financovaný z fondov EÚ, ktorý získal podporu vo výške 
998 625,71 €.  
 
Systém finančného riadenia univerzity 

Rozpočtové hospodárenie univerzity sa od 1. januára 2011 riadilo princípom rozpočtového provizória, 
ktoré z objektívnych dôvodov súvisiacich s časovým obdobím vymenovania rektora univerzity 
a postupným etablovaním vedenia univerzity, trvalo až do 2. decembra 2011, kedy bol schválený 
rozpočet univerzity Správnou radou TU. 

Vývoj hospodárenia a dodržiavanie princípov rozpočtového provizória sa priebežne mesačne 
kontrolovalo a vyhodnocovalo podľa jednotlivých súčastí univerzity. Uvedený postup zabezpečil 
priebežné čerpanie rozpočtu, predvídanie potenciálnych problémov a eliminovanie nestability vo 
finančnom riadení univerzity. Výsledky hospodárenia dosiahnuté v roku rozpočtového provizória 
potvrdzujú, že univerzita má zavedený stabilizovaný systém finančného riadenia. 

 Graf č. 11  Vývoj podielu mimodotačných zdrojov na celkových  zdrojoch                                                         
  
 
Strategický cieľ zvýšenia podielu tvorby 
vlastných zdrojov univerzity na viac ako 
štvrtinu všetkých zdrojov, ktorý bol splnený aj 
v predchádzajúcom období, sa v hodnotenom 
roku podarilo opäť naplniť (34,60 %-ný podiel 
mimodotačných zdrojov na celkových zdrojoch 
univerzity), čím sa podarilo zvýšiť nezávislosť 
univerzity na štátnej dotácii. 
 
 
 

 
 



 37 

221 605

650 465

970 870

616 162

615 576

0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000

2007

2008

2009

2010

2011

5 384 210

5 281 262

5 584 846

6 233 230

6 043 163

4 500 000 5 000 000 5 500 000 6 000 000 6 500 000

2007

2008

2009

2010

2011 929

810

842

906
928

740
760
780
800
820
840
860
880
900
920
940

2007 2008 2009 2010 2011

Vychádzajúc zo zámerov univerzity zvýšiť dymaniku tvorby zdrojov, univerzita v sledovanom roku 
získala mimodotačné zdroje prostredníctvom realizácie projektov financovaných z EŠF v celkovej 
výške 3 739 257,30 Eur. 

V nadväznosti na vytvorenie tohto špecifického zdroja financovania univerzity sa v rámci rozpočtu 
univerzity na rok 2011 samostatne koordinovala tvorba a čerpanie finančných zdrojov potrebných na 
realizáciu projektov a to prostredníctvom zriadeného fakultatívneho fondu rozvoja univerzity. Finančné 
zdroje sa sledovali podľa projektov a rokov realizácie príslušného projektu, pričom sa samostatne 
sledovali celkové náklady na realizáciu projektu, oprávnené výdavky projektu, výška žiadaného 
príspevku, vlastné zdroje, plánované neoprávnené výdavky a vynútené výdavky. 

Stabilizácia tvorby zdrojov, definovanie pravidiel hospodárenia a väčšia orientácia na výsledky práce 
súčastí, podmienili dosiahnuté výsledky v oblasti hospodárenia univerzity. Finančné zdravie univerzity 
dokladujú aj rozbory hospodárenia univerzity za predchádzajúce roky, z ktorých vyplýva, že univerzita 
patrí medzi stabilné univerzity s trvale dosahovaným kladným výsledkom hospodárenia. 
 
Graf č. 13  Výsledky hospodárenia za obdobie 2007 – 2011 

 
Výsledky hospodárenia za rok 2011 opäť 
potvrdzujú správne orientované stratégie a 
aktivity univerzity, postupne napĺňané od roku 
2007. Vzhľadom na ich zakomponovanie aj do 
dlhodobého zámeru TU na roky 2009 až 2014, 
v oblasti hospodárenia univerzity sa v budúcnosti 
dá predpokladať dodržanie doterajšieho trendu 
uplatňovania proaktívneho riadenia 
požadovaných procesov so stanovením 
efektívnych výstupov na postupné dosahovanie 
prosperity univerzity.  

 

Dôležitým motívom zefektívňovania práce a orientácie na výsledky bolo zavedenie systému 
odmeňovania tvorivých zamestnancov na základe výsledkov práce na viacerých fakultách. Vzhľadom 
na fakt, že kritériá hodnotenia sú známe vopred, znížila sa subjektivita a stochastickosť v odmeňovaní 
tvorivých pracovníkov, pričom lepšie výsledky univerzity ako celku, prispeli k získaniu väčšej dotácie 
z ministerstva školstva a tým aj k možnosti rastu priemerných miezd. 
Mzdové prostriedky vyplatené zo všetkých zdrojov boli v roku 2011 o 89 397 €, t.j. o 1,46 % nižšie 
oproti roku 2010, z toho mzdové prostriedky vyplatené z dotácií boli  vyššie o 282 445 €, t.j. o 5,16 %. 

Graf č. 14  Ročný objem miezd zo všetkých zdrojov           Graf č. 15  Priemerné mzdy s odmenami zo všetkých             
za obdobie 2007 – 2011                                                        zdrojov za obdobie 2007 - 2011 

                                                                     
Priemerná mzda zamestnancov zaznamenala iba mierny nárast o 1 Eur v porovnaní s rokom 2010, 
priemerná mzda učiteľov bola zvýšená za posledných 5 rokov o 169 Eur.   
Na základe zhodnotenia vývoja miezd možno konštatovať pozitívny trend. Za posledných 5 rokov 
rástla priemerná mzda zamestnancov, ešte rýchlejšie rástla priemerná mzda učiteľov, hoci celkový 
objem finančných prostriedkov vyplatených na mzdy v roku 2011 zaznamenal klesajúcu tendenciu. 
Trend pozitívneho vývoja sledovaných kategórií potvrdil aj ich dosiahnutý stav v roku 2011. Priemerná 
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mzda zamestnanca univerzity sa mierne zvýšila aj napriek poklesu objemu vyplatených mzdových 
prostriedkov. Pokles objemu vyplatených mzdových prostriedkov bol spôsobený poklesom počtu 
zamestnancov o 17,37 osôb, t.j. 3,18 % oproti roku 2010 (najväčší pokles bol v kategórii tvoriví 
zamestnanci – 21,30 osôb).  

 
bb))  VVzzddeelláávvaanniiee  

Trnavská univerzita v Trnave je taktiež vzdelávacou inštitúciou, ktorá reflektuje požiadavku zvyšovania 
kvality vzdelávania, internacionalizácie a europeizácie štúdia. Vysokoškolské štúdium na Trnavskej 
univerzite v Trnave je založené na kreditovom systéme štúdia a výlučne v rámci akreditovaných 
študijných programov.  

Na univerzite študovalo k 31. 10. 2011 vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania v dennej 
aj externej forme štúdia celkom 7068 študentov, z toho v dennej forme 4366 a v externej forme 2702 
študentov. Celkový počet študentov na univerzite medziročne poklesol o 421 študentov, čo bolo 
spôsobené nižším počtom novoprijatých študentov oproti predchádzajúcemu obdobiu. Vysokoškolské 
štúdium na univerzite v akademickom roku 2010/2011 riadne skončilo 2502 absolventov, z toho 1274 
absolventov prvého (bakalárskeho), 1157 absolventov druhého (magisterského), 4 absolventi 
spojeného (1. a 2. stupňa) a 67 absolventov tretieho (doktorandského) stupňa štúdia. Na Univerzite 
tretieho veku pri Trnavskej univerzite študovalo v roku 2011 celkom 297 študentov v šiestich študij-
ných programoch. 

Po implementácii modelu CAF Trnavská univerzita v Trnave zaviedla prostredníctvom dotazníka 
monitorovanie postojov študentov TU zamerané na ich spokojnosť s poskytovanými službami. 
Dotazník akcentuje  monitoring postojov k študijným záležitostiam realizovaným v rámci priestoru, 
ktorý určuje vysokoškolský zákon. Je realizovaný distribúciou dotazníkov náhodne vybraným 
študentom rôznych študijných kombinácií, rôznych fakúlt. Naďalej od roku 2010 pretrváva zavedený 
systém schránok pripomienok a námetov zo strany študentov, ktorých riešenie je realizované na 
úrovni fakúlt. Trnavská univerzita v záujme zvýšenia kvality vzdelávania, zlepšenia vnútornej flexibility 
inštitúcie a internacionalizácie a europeizácie vzdelávania, prejavila v marci 2012 záujem o získanie 
značky Európskeho systému na prevod a akumuláciu kreditov a dodatku k diplomu (ECTS 
label/Diplomasuplementlabel). Vzhľadom na existujúci nesúrodý systém merania uplatniteľnosti 
absolventov vysokoškolského štúdia na trhu práce a kvality vysokých škôl, cieľom Trnavskej univerzity 
je aj sledovanie uplatniteľnosti svojich absolventov nielen v praxi, ale aj v odbore, a to vytvorením  
pilotného projektu, ktorého hlavným hodnotiacim údajom by malo byť uplatnenie absolventa v odbore 
hneď po skončení štúdia a korelácia vyštudovaného odboru a  vykonávanej práce.  

  
cc))  TTvvoorriivváá  ččiinnnnoossťť  

Všetky fakulty Trnavskej univerzity postupne zavádzajú systémové opatrenia na odmeňovanie 
tvorivých zamestnancov podľa kvantity a kvality výstupov vedecko-výskumnej činnosti. Pedagogická 
fakulta má zavedený komplexný systém hodnotenia výkonov tvorivých pracovníkov, ktorý tvorí základ 
pre priznávanie osobného ohodnotenia a koncoročných odmien. Aj Právnická fakulta má vytvorený 
systém hodnotenia výkonov, ktorý je popri finančnom ohodnotení zameraný aj na morálne ocenenie 
tvorivých pracovníkov. Ostatné fakulty rozvíjajú hodnotenie výkonov tvorivých pracovníkov 
zohľadňujúc predovšetkým kategórie zahraničných a domácich monografií a publikácií 
v karentovaných časopisoch. Opatrenia na zvýšenie kvality sa prejavili v raste prostriedkov získaných 
na riešenie projektov od domácich a zahraničných grantových agentúr. Oceňovanie kvalitných 
výstupov je však limitované rozpočtom na mzdy. 
Vedecká rada univerzity pri hodnotení kvality vedecko-výskumnej činnosti vyzdvihla prínosy v oblasti 
získavania zahraničných grantov a rozvoja publikačnej činnosti v karentovaných časopisoch a tiež 
potrebu pokračovať v nastúpenom trende rastu. 
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XXIIII II ..  KKOONNTTAAKKTTNNÉÉ  ÚÚDDAAJJEE  
 
Trnavská univerzita v Trnave 
Hornopotočná 23 
918 43  Trnava 
 
IČO: 31825249 
DIČ: 2021177202 
 
Tel.: +421 033 59 39 111 (vrátnica) 
Tel.: +421 033 59 39 203 (kancelária rektora) 
Fax: +421 033 55 11 129 
URL: http://www.truni.sk/ 
e-mail: rektor@truni.sk 
 
Kontakt na poskytnutie doplňujúcich/vysvetľujúcich informácií: 
prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD., prorektor pre vedu, výskum a umeleckú činnosť 
Tel.: +421 033 59 39 214 
e-mail: ladislav.csontos@tftu.sk 
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Príloha č. 1 
Prehľad vnútorných predpisov vydaných v roku 2011 

 
 
1. Smernica rektora TU č. 1/2011 na zabezpečenie jednotného postupu spracovávania a evidencie 

účtovných dokladov pre potreby dane z pridanej hodnoty (DPH) 

2. Vyhláška rektora TU č. 2/2011 o ubytovaní študentov TU a Kritériá na ubytovanie študentov TU na 
akad. rok 2011/2012 

3. Dodatok č. 2 k smernici č. 7/2006 o poskytovaní cestovných náhrad pri pracovných cestách  na 
Trnavskej univerzity v Trnave 

4. Dodatok č. 1 k smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 16/2006 o evidencii valutových 
a devízových operácií na Trnavskej univerzite v Trnave 

5. Dodatok č. 1 k smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 13/2008 o vykonávaní 
inventarizácie pokladníc na Trnavskej univerzite v Trnave 

6. Dodatok č. 1 k smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 15/2006 o zásadách účtovania 
nákladov a výnosov a ich časovom rozlíšenia na Trnavskej univerzite v Trnave 

7. Dodatok č. 1 k smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 13/2006 o spôsobe vedenia 
a spracovávania účtovníctva na Trnavskej univerzite v Trnave 

8. Dodatok č. 1 k smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 14/2006 o obehu účtovných 
dokladov na Trnavskej univerzite v Trnave 

9. Dodatok č. 1 k smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 17/2006 o pravidlách 
hospodárenia s majetkom Trnavskej univerzity v Trnave 

10. Dodatok č. 1 k smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 20/2003 o postupoch odpisovania 
hmotného a nehmotného majetku Trnavskej univerzity v Trnave 

11. Dodatok č. 3 k smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 16/2003 o vykonávaní 
podnikateľskej činnosti 

12. Dodatok č. 1 k vyhláške rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 8/2009, ktorou sa ustanovuje 
štatút štipendijného fondu 

13. Požiarny štatút Trnavskej univerzity v Trnave 

14. Dodatok č. 2 k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 14/2006 o obehu účtovných 
dokladov na Trnavskej univerzite v Trnave 

15. Zásady Trnavskej univerzity v Trnave o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo 
umelecko-pedagogických titulov docent a profesor. 

16. Dodatok č. 1 k vyhláške rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 23/2010 o výške školného 
a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akad. rok 2011/2012 

17. Dodatok č. 2 k vyhláške rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 23/2010 o výške školného 
a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akad. rok 2011/2012 

18. Dodatok č. 1 k smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 9/2007 o zásadách schvaľovania 
zmlúv na Trnavskej univerzite v Trnave 

19. Dodatok č. 1 k smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 15/2010 o poskytovaní osobných 
ochranných pracovných prostriedkov na Trnavskej univerzite v Trnave 

20. Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 20/2011 o bibliografickej registrácii, kontrole 
originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych 
a habilitačných prác 

21. Vyhláška  rektora TU v Trnave č. 21/2011 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na 
TU v Trnave na akademický rok 2012/2013 

22. Opatrenie rektora č. 1/2011 na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok 
Trnavskej univerzity v Trnave 

23. Dodatok č. 3/2011 ku Kolektívnej zmluve na roky 2009/2010 
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Príloha č. 2 
  
  
Zoznam tabuliek prílohy č. 2 
 
 
Tabuľka č. 1 Počet študentov Trnavskej univerzity v Trnave k 31.10.2011 

Tabuľka č. 1a Vývoj počtu študentov TU (stav k 31.10.2011) 

Tabuľka č. 2 Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium v akad. roku 2010/2011 

Tabuľka č. 3a Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom 
a druhom stupni v roku 2011 

Tabuľka č. 3b Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2011 

Tabuľka č. 3c Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2011 

Tabuľka č. 4 Počet študentov uhrádzajúcich školné (akad. rok 2010/2011) 

Tabuľka č. 5 Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých štúdií v danom 
akademickom roku k 31.12.2011 

Tabuľka č. 6 Prehľad akademických mobilít – študenti v akad. roku 2010/2011 a porovnanie 
s akad. rokom 2009/2010 

Tabuľka č. 7 Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora v roku 2011 

Tabuľka č. 8 Zoznam vymenovaných docentov za rok 2011 

Tabuľka č. 9 Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov v roku 2011 

Tabuľka č. 10 Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov 

Tabuľka č. 11 Prehľad akademických mobilít – zamestnanci v akad. roku 2010/2011 
a porovnanie s akad. rokom 2009/2010 

Tabuľka č. 12 Informácie o záverečných prácach a rigoróznych prácach predložených na 
obhajobu v roku 2011 

Tabuľka č. 13 Publikačná činnosť Trnavskej univerzity v roku 2011 a porovnanie s rokom 2010 

Tabuľka č. 14 Umelecká činnosť Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2011 a porovnanie 
s rokom 2010 

Tabuľka č. 15 Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1.9.2011 

Tabuľka č. 16 Zoznam akreditovaných študijných programov – pozastavenie práva, odňatie 
práva alebo skončenie platnosti priznaného práva k 31.12.2011 

Tabuľka č. 17 Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na 
vymenúvanie profesorov k 31.12.2011 

Tabuľka č. 18 Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na 
vymenúvanie profesorov – pozastavenie, odňatie alebo skončenie platnosti 
priznaného práva k 31.12.2011 

Tabuľka č. 19 Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2011 

Tabuľka č. 20 Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2011 

Tabuľka č. 21 Prehľad umeleckej činnosti vysokej školy za rok 2011 

 
 
  


