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PREDSLOV
prístupné prostredníctvom univerzitného web sídla a potvrdili, že univerzita sa vníma podobne,
ako ju vnímajú

nezávislí hodnotitelia. Správa

EUA i publikované hodnotenie Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) potvrdili,
že univerzita si postupne získava rešpekt a uznanie okolia výsledkami, nadobúda sebavedomie
a zamestnanci si pestujú hrdosť na príslušnosť
k Trnavskej univerzite. Na podporu tohto trendu
sa počas roka 2007 prehĺbila orientácia na profesionalizáciu riadenia univerzitných procesov a na
komplexné zabezpečenie ich kvality.
V roku 2007 síce mierne poklesol celkový
Pokračujúc v tradícii a rešpektujúc § 9 ods.
1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Trnavská
univerzita v Trnave vypracováva výročnú správu
o svojej činnosti. Výročná správa dokumentuje
stav a kľúčové výsledky univerzity za rok 2007 vo
všetkých oblastiach činností, najmä však tie,
ktoré rozhodujúcou mierou ovplyvnili smerovanie
Trnavskej univerzity a prispeli tak k rozvoju všetkých univerzitných procesov.
Rok 2007 bol pre Trnavskú univerzitu rokom, počas ktorého nastúpilo do funkcií nové
vedenie univerzity, ako aj traja noví dekani fakúlt.
Jedným z dôsledkov obmeny vedenia bola konsenzuálna aktualizácia strategických dokumentov
Trnavskej univerzity. Analýza činností a procesov
univerzity, ako aj návrh stratégií jej pôsobenia do
budúcnosti, bola následne konfrontovaná s výsledkami medzinárodnej evaluácie pracovnou komisiou Európskej asociácie univerzít (EUA), ktorá
vykonala dve hodnotiace návštevy univerzity
v prvom polroku 2007. Výsledky hodnotenia sú

počet študentov na univerzite (o 409), ale zlepšil
sa pomer medzi počtom študentov denného
a externého štúdia nárastom o 340 denných študentov. V roku 2007 riadne skončilo vysokoškolské štúdium 1849 absolventov z toho 716 absolventov bakalárskeho štúdia a 1133 absolventov
magisterského štúdia. Štúdium s vyznamenaním
skončilo 73 absolventov. V doktorandskom štúdiu
úspešne ukončilo štúdium obhajobou dizertačnej
práce celkom 55 doktorandov, z toho v dennej
forme štúdia 20 doktorandov a v externej forme
štúdia 35 doktorandov.
V roku 2007 pokračovalo intenzívne budovanie vedeckovýskumnej základne s cieľom podporiť univerzitu ako inštitúciu, ktorá vykonáva
kvalitný výskum s adekvátnym vedeckým zázemím, orientovaný na vznik nových poznatkov
a inovácie, prepojený so vzdelávacím procesom,
ktorý umožňuje zabezpečenie a realizáciu študijných programov všetkých troch stupňov. Bilancovaný rok 2007 pri analýze výsledkov ukázal, že je
potrebné adaptovať nástroje riadenia tak, aby sa
zmenšila disproporcia v oblasti grantovej činnosti
medzi funkčnými jednotkami univerzity, osobitne

pre medzinárodné vedecké granty a udržalo sa

ných termínoch v porovnaní s ostatnými sloven-

tempo rastu a kvalita výsledkov roka 2006.

skými univerzitami. Realizácia úlohy kládla enor-

Z hľadiska budúcnosti rok 2007 možno vnímať aj ako rok prípravy na komplexnú akreditáciu
univerzity. Druhá polovica roka sa niesla v znamení diskusie o kritériách a postupe komplexnej
akreditácie i v súvislosti s prijatou novelou zákona o vysokých školách a nariadením vlády SR

mne zvýšené nároky na zamestnancov univerzity, výsledkom, podľa hodnotenia dodávateľa, je však jeden z najlepšie zvládnutých procesov na Slovensku, za čo patrí úprimné poďakovanie všetkým, ktorí prispeli k týmto výborným
výsledkom.

o akreditačnej komisii. Adaptácia na nové pod-

V oblasti hospodárenia dosiahla univerzita

mienky a kritériá pri príprave spisu komplexnej

v roku 2007 kladný hospodársky výsledok. Zá-

akreditácie si vyžiadala poctivú a náročnú prácu

kladným zdrojom príjmov z hlavnej činnosti boli

všetkých zúčastnených, za čo im patrí vďaka.

poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu. Ana-

V súvislosti s existujúcimi limitmi rozvoja Trnavskej univerzity, reprezentovanými najmä nedostatkom priestorov a zdrojov na vzdelávanie
a tvorivú činnosť a v súlade s dlhodobou straté-

lýza výsledkov hospodárenia poukázala však na
fakt, že univerzita potrebuje zvýšiť podiel iných
zdrojov, osobitne z podnikateľskej činnosti, na
výnosoch univerzity.

giou univerzity, bolo venované značné úsilie prí-

Bilancovaný rok 2007 bol nielen rokom pra-

prave projektov, ktorých financovanie sa predpo-

covného úsilia zamestnancov a študentov, ale aj

kladá z fondov Európskej únie. Trnavská univer-

rokom pätnásteho výročia obnovenia univerzity.

zita začala spoluprácu s mestom Trnava na pro-

Celý rok sa niesol v znamení tohto výročia, pri-

jekte vybudovania spoločného Študijného a in-

čom oslavy vyvrcholili slávnostnou akadémiou

formačného centra, v ktorom budú vytvorené pre-

v novembri za účasti najvyšších predstaviteľov

dovšetkým podmienky pre štúdium, sociálne

slovenských a zahraničných univerzít, Slovenskej

a kultúrne aktivity študentov a verejnosti mesta

republiky, veľvyslancov, diplomatov, cirkevných

Trnava.

problémov

hodnostárov a bývalých zamestnancov, ale i mé-

a zlepšeniu podmienok štúdia a práce na univer-

dií. Priebeh akadémie zvýraznil skutočnosť, že

zite by isto prispelo aj ukončenie výstavby štu-

Trnavská univerzita je štandardnou univerzitou

dentského domova a ukončenie rekonštrukcie

Slovenskej republiky a okolnosti jej obnovenia už

budovy Právnickej fakulty. Hoci sa na oboch

nemajú výrazný vplyv na jej ďalšiu existenciu.

K riešeniu

priestorových

stavbách preinvestoval značný objem finančných
prostriedkov, len budova právnickej fakulty bola
pripravená v roku 2007 na odovzdanie do užívania začiatkom roka 2008. Vedenie univerzity
venovalo veľké úsilie taktiež príprave realizácie
výstavby auly pre právnickú fakultu.

Usilovná práca a dosiahnuté výsledky v oblasti tvorivej práce, ale i ostatných oblastiach
činnosti univerzity ma oprávňujú k vysloveniu
úprimného poďakovania všetkým, ktorí prispeli
v rozsahu svojej pôsobnosti k rozvoju Trnavskej
univerzity v roku 2007.

Z hľadiska vnútornej správy bola vážnym zásahom do fungovania univerzity implementácia
ekonomického informačného systému SOFIA,
keď tento projekt univerzita realizovala v skráte-
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doc. Ing. Martin Mišút, CSc.
rektor

1 ORGÁNY A RIADENIE
1.1 ORGÁNY A PORADNÉ GRÉMIÁ
1.1.1 Orgány akademickej samosprávy
a) Akademický senát
Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave
(ďalej Akademický senát) je podľa zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov orgánom akademickej samosprávy verejnej vysokej školy.
Akademický senát viedol do 24. apríla 2007 prof.
PhDr. Ľubomír Held, CSc. Na zasadnutí Akademického senátu dňa 24. mája 2007, po predchádzajúcej žiadosti prof. Helda o uvoľnenie z funkcie,
Akademický senát zvolil jeho novú predsedníčku,
doc. JUDr. Soňu Košičiarovú, PhD., mim. prof.
Akademický senát sa skladá z 30 členov, z toho sú
z každej fakulty 4 členovia zamestnaneckej časti
a 2 členovia zo študentskej časti. V roku 2007 došlo k zmenám v jeho zložení. Aktuálny zoznam
členov Akademického senátu je zverejnený na
internetovej stránke Trnavskej univerzity.
V roku 2007 sa uskutočnili štyri riadne zasadnutia
Akademického senátu a jedno riadne zasadnutie
jeho študentskej časti.
Na svojich zasadaniach v uvedenom období sa
Akademický senát zaoberal úlohami, ktoré stanovuje zákon o vysokých školách a Štatút Trnavskej univerzity v Trnave, prerokoval a schválil
zmeny niektorých vnútorných predpisov univerzity.
Na zasadnutí 1. marca 2007 na základe kandidátky zvolil do funkcií prorektorov Trnavskej univerzity v Trnave na obdobie rokov 2007 – 2011:
doc. PhDr. Janu Bérešovú, PhD., doc. ThDr. Andreja Filipeka SJ, PhD., doc. PhDr. Milana Katuninca, PhD. a prof. JUDr. Ivana Šimovčeka, CSc.
Okrem toho Akademický senát na svojich zasadnutiach zvolil členov Vedeckej rady Trnavskej univerzity a členov Správnej rady Trnavskej univerzity.
Jednotlivé zápisnice a dokumenty týkajúce sa činnosti Akademického senátu sú zverejnené na internetovej stránke Trnavskej univerzity.
b) Rektor
Rektor Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len
„rektor univerzity“) je podľa zákona č. 131/2002 Z.
z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov štatutárnym orgánom verejnej
vysokej školy, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje
ju navonok. Rektor za svoju činnosť zodpovedá
akademickému senátu univerzity, vo veciach vymedzených zákonom o vysokých školách aj ministrovi školstva SR. 31. januára 2007 skončilo druhé
funkčné obdobie rektora univerzity v Trnave prof.
JUDr. Petra Blahu, CSc. Prezident Slovenskej
republiky dňa 22. januára 2007 menoval do funk-

cie rektora Trnavskej univerzity doc. Ing. Martina
Mišúta, CSc., ktorej sa ujal 1. februára 2007.
Funkčné obdobie rektora je štvorročné.
c) Vedecká rada
V roku 2007 sa uskutočnili dve riadne zasadnutia
vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave, na
ktorých boli schválené 2 návrhy na udelenie titulu
doctor honoris causa (dr. h. c.). Na tieto zasadnutia bolo predložených 11 návrhov na vymenovanie
za profesora, 1 návrh na priznanie titulu „hosťujúci
profesor“ a 1 návrh na udelenie vedeckej hodnosti
„doktor vied“.
V roku 2007 sa konalo jedno slávnostné zasadnutie vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave,
rozšírené o vedecké rady fakúlt, na ktorom boli
slávnostne udelené 2 tituly doctor honoris causa.
Vedecko-pedagogický titul „docent“ bol udelený 21
uchádzačom.
d) Disciplinárna komisia pre študentov
Disciplinárna komisia verejnej vysokej školy
v zmysle zákona o vysokých školách prerokúva
disciplinárne priestupky tých študentov verejnej
vysokej školy, ktorí nie sú zapísaní na žiadnom
študijnom programe uskutočňovanom na fakulte.
Vzhľadom na skutočnosť, že Trnavská univerzita
nemá študentov nezapísaných na študijných programoch na fakultách, disciplinárna komisia v roku
2007 neprerokovala žiadny disciplinárny priestupok.
Iné orgány akademickej samosprávy
Správna rada
Správna rada verejnej vysokej školy je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgán,
ktorý v rámci pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom podporuje posilňovanie väzby verejnej vysokej školy a spoločnosti. Uplatňuje a presadzuje
verejný záujem v činnosti verejnej vysokej školy,
najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytnutých verejnej škole
štátom. Predsedom Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „Správna rada“) bol
JUDr. Timotej Minarovič. Zoznam členov je zverejnený na internetovej stránke univerzity.
V roku 2007 sa uskutočnili dve riadne zasadnutia
Správnej rady – 20. 4. 2007 a 26. 10. 2007. Na
týchto rokovaniach sa Správna rada zaoberala
najmä stavom medzinárodnej evaluácie, návrhom
rozpočtu na rok 2007, novelou zákona o vysokých
školách a výročnou správou o činnosti Trnavskej
univerzity za rok 2006.
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Minister školstva schválil a dňa 3. 7. 2007 doručil
rektorovi univerzity schválený dodatok č. 2
k štatútu Správnej rady Trnavskej univerzity.
Dňa 31. 10. 2007 skončilo funkčné obdobie piatich
členov Správnej rady, z toho jedného zo zamestnaneckej časti Akademického senátu univerzity.
Proces dopĺňania nebol ku koncu roka 2007 uzatvorený, nové zloženie Správnej rady bude známe
po doručení menovacích dekrétov z ministerstva
školstva SR.

1.2

PORADNÉ GRÉMIÁ REKTORA

Grémium rektora TU
Grémium rektora Trnavskej univerzity v Trnave
(ďalej len „Grémium“) je podľa štatútu Trnavskej
univerzity poradným orgánom rektora univerzity.
Tvoria ho rektor, prorektori, kvestor, predseda
Akademického senátu a hlavný kontrolór univerzity.
Grémium na svojich rokovaniach rieši aktuálne
otázky týkajúce sa chodu univerzity vo všetkých
oblastiach riadenia. Konkrétne ide o oblasť rozvoja, zahraničných aktivít, študijnej, ekonomickej,
vedeckovýskumnej, sociálnej a informačno-edičnej
činnosti. Grémium prerokováva návrhy vnútorných
predpisov univerzity, ktoré predkladá ďalej na
schválenie Kolégiu rektora Trnavskej univerzity,
prípadne Akademickému senátu alebo Správnej
rade.
V roku 2007 sa uskutočnilo jedenásť rokovaní
Grémia.
Kolégium rektora
Kolégium rektora Trnavskej univerzity v Trnave
(ďalej len „Kolégium“) je podľa štatútu Trnavskej
univerzity druhým, personálnym obsadením širším,
poradným orgánom rektora univerzity. Tvoria ho
rektor, prorektori, kvestor, dekani fakúlt, predseda
Akademického senátu a hlavný kontrolór, podľa
predmetu rokovania môžu byť prizvaní aj riaditelia
univerzitných pracovísk.
Kolégium sa na svojich rokovaniach zaoberá dôležitými otázkami súvisiacimi s jednotlivými oblasťami chodu univerzity, najmä rozvojom, zahraničnými aktivitami, vedeckovýskumnou a umeleckou
činnosťou, ako aj pedagogickou, ekonomickou, informačnou a edičnou činnosťou. Kolégium tiež
schvaľuje návrhy vnútorných predpisov univerzity
s výnimkou tých, ktoré sú v zmysle § 9 zákona
o vysokých školách v pôsobnosti Akademického
senátu verejnej vysokej školy.
V roku 2007 sa konalo jedenásť rokovaní Kolégia,
z toho dve boli mimoriadne.
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1.3

RIADENIE A LEGISLATÍVA

Trnavská univerzita v Trnave ako vrcholná vzdelávacia, vedecká a umelecká ustanovizeň pokračovala vo svojej činnosti v zmysle platných ustanovení zákona č. 131/2003 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov pod vedením rektora doc.
Ing. Martina Mišúta, CSc. Funkčné obdobie rektora
je štvorročné a začalo plynúť 1. februára 2007.
V roku 2007 nastali personálne zmeny vo vedení
univerzity.
Akademickými funkcionármi boli:
doc. Ing. Martin Mišút, CSc.
rektor
doc. ThDr. Andrej Filipek, SJ, PhD.
prorektor
pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov
doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD.
prorektorka pre oblasť vonkajších vzťahov a ďalšieho vzdelávania
doc. PhDr. Milan Katuninec, PhD.
prorektor pre starostlivosť o zamestnancov, rozvoj
a edičnú činnosť
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.
prorektor pre vedecké bádanie a umeleckú činnosť
Ing. Alica Tibenská
kvestorka
Trnavská univerzita mala v roku 2007 päť fakúlt:






Filozofickú fakultu
Pedagogickú fakultu
Fakultu zdravotníctva a sociálnej práce
Teologickú fakultu
Právnickú fakultu

Dekani fakúlt Trnavskej univerzity
Dekan fakulty je podľa zákona o vysokých školách
predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná
vo veciach fakulty.
V roku 2007 boli dekanmi fakúlt:
Filozofická fakulta
prof. Dr. phil. Emília Hrabovec
Pedagogická fakulta
doc. RNDr. Peter Čerňanský, PhD.

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
do 31.1.2007 prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.,
od 1.2.2007 prof. MUDr. František Mateička, CSc.
poverený výkonom funkcie dekana,
od 7.3.2007 prof. MUDr. František Mateička, CSc.
Teologická fakulta
doc. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD.
Právnická fakulta
do 31. 1. 2007 prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc.,
od 1.2.2007 prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
V súlade s ustanovením zákona č. 311/2001 Z. z.
Zákonníka práce v znení neskorších predpisov,
zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, dňa 28. mája 2007
Trnavská univerzita zastúpená rektorom univerzity
doc. Ing. Martinom Mišútom, CSc., základná odborová organizácia pri univerzite, zastúpená predsedníčkou RNDr. Editou Vrankovou, PhD.
a základná organizácia NKOS univerzity, zastúpená predsedníčkou PaedDr. Kristínou Sotákovou
uzavreli kolektívnu zmluvu na rok 2007.
V roku 2007 vydal rektor univerzity po prerokovaní
v Grémiu a schválení v Kolégiu tieto vnútorné
predpisy:
1. Vyhláška rektora o ubytovaní študentov Trnavskej univerzity v akademickom roku 2007/2008
2. Dodatok č. 2 k smernici rektora č. 16/2003
o vykonávaní podnikateľskej činnosti Trnavskej
univerzity v Trnave v znení dodatku č. 1
3. Vyhláška rektora o udeľovaní akademickej
pochvaly absolventom Trnavskej univerzity

4. Kolektívna zmluva na rok 2007
5. Smernica
rektora
o vydávaní
k diplomu na Trnavskej univerzite

dodatku

6. Smernica rektora „Cena Antona Hajduka za
vynikajúce výsledky v tvorivej činnosti“ udeľovaná rektorom Trnavskej univerzity v Trnave
7. Smernica rektora „Zásady udeľovania grantov
Trnavskej univerzity v Trnave“
8. Smernica rektora o pravidlách legislatívneho
procesu na Trnavskej univerzite v Trnave
9. Smernica rektora o zásadách schvaľovania
zmlúv na Trnavskej univerzite v Trnave
10. Vyhláška rektora o zásadách edičnej a vydavateľskej činnosti Trnavskej univerzity v Trnave
11. Vyhláška rektora o výške školného a poplatkov
spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite
v Trnave
12. Opatrenie rektora na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok
Trnavskej univerzity v Trnave
13. Dodatok č. 1 k smernici rektora č. 7/2006
o poskytovaní cestovných náhrad pri pracovných cestách
Ďalej Kolégium na svojom zasadnutí rozšírenom
o riaditeľov univerzitných pracovísk v dňoch 30. 4.
– 1. 5. 2007 schválilo dokument „Poslanie, vízia,
prioritné oblasti a ciele Trnavskej univerzity“. Tento
dokument bol zverejnený prostredníctvom internetovej stránky akademickej obci na verejnú
diskusiu.
Okrem uvedených vnútorných predpisov bol vydaný Knižničný a výpožičný poriadok Univerzitnej
knižnice Trnavskej univerzity v Trnave a Spôsob
predkladania a spracovania návrhov dokumentov
zaradených do programu rokovania poradných
orgánov rektora Trnavskej univerzity v Trnave.
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2 VZDELÁVANIE
2.1 CHARAKTERISTIKA A ORGANIZÁCIA
ŠTÚDIA
Vysokoškolské štúdium na univerzite je od akademického roka 2002/2003 založené na kreditovom
systéme štúdia a výlučne v rámci akreditovaných
študijných programov. Kreditový systém štúdia
využíva zhromažďovanie a prenos kreditov. Umožňuje študentom v rámci zapísaného študijného
programu a v súlade so študijným poriadkom samoprofiláciu, voľbu tempa štúdia, mobilitu a bezproblémové uznávanie prenosu kreditov. Študenti
prijatí na štúdium pred akademickým rokom
2002/2003 študovali podľa dovtedy platných predpisov. V prípade učiteľských programov majú študenti možnosť voľby kombinácie dvoch predmetov.
V súlade s odporúčaním z Bolonskej deklarácie
študijné programy sa na univerzite uskutočňujú
prostredníctvom systému trojstupňového vzdelávania:
1. bakalárske
2. magisterské
3. doktorandské
Štúdium prebiehalo diferencovane v nových študijných programoch a dobiehajúcich študijných odboroch (pozri príloha č.1).
Podľa tohto predpisu v nových študijných programoch sa realizovalo štúdium:
Bakalárske, v ktorom bolo otvorených celkom
päťdesiatjeden študijných
programov v dennej
forme štúdia a jedenásť v externej forme štúdia.
Dĺžka trvania štúdia pre obidve formy bola
tri
roky.
Magisterské, v ktorom bolo otvorených celkom
štrnásť študijných programov v dennej forme štúdia a päť v externej forme štúdia. Dĺžka trvania
štúdia pre obidve formy bola dva roky.
Doktorandské, v ktorom bolo otvorených sedemnásť študijných programov v dennej forme štúdia s

dĺžkou trvania tri roky a šestnásť študijných programov v externej forme štúdia s dĺžkou trvania
štúdia tri až päť rokov.
Podľa tohto predpisu prebiehalo štúdium v týchto
dobiehajúcich študijných odboroch:
V magisterskom štúdiu pokračovalo štrnásť študijných odborov v dennej forme štúdia a sedem v
externej forme štúdia. Dĺžka štúdia pre obidve
formy bola štyri až šesť rokov.
V doktorandskom štúdiu pokračovali štyri študijné
odbory v dennej forme štúdia s dĺžkou trvania tri
roky a dvanásť v externej forme štúdia s dĺžkou
trvania štúdia tri až päť rokov.

2.2 OBSAH, METÓDY A VÝSLEDKY
VZDELÁVANIA
Univerzita poskytuje svoje vzdelávacie aktivity
v humanitných, filozofických, učiteľských, spoločenských, zdravotníckych a v právnických študijných programoch. Študijné programy sa uskutočňovali prezenčnou a dištančnou, resp. kombinovanou metódou vzdelávania v dennej a v externej
forme štúdia.
V roku 2007 študovalo na univerzite v bakalárskom
študijnom programe celkom 4548 a magisterskom
študijnom programe celkom 2148 študentov,
z toho 25 študentov s iným štátnym občianstvom.
V dennej forme štúdia študovalo 4123 študentov
a v externej forme štúdia študovalo 2573 študentov.
V doktorandskom študijnom programe študovalo
celkom 516 študentov, z toho 27 študentov s iným
štátnym občianstvom. V dennej forme štúdia študovalo celkom 126 študentov a v externej forme
štúdia študovalo celkom 390 študentov. Z hľadiska
počtu študentov najpočetnejšou bola Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce s počtom 45 študentov
v dennej forme štúdia a 188 študentov v externej
forme štúdia.

Počet študentov bakalárskeho a magisterského štúdia v roku 2007 v porovnaní s rokom 2006
Tabuľka č.1

rok 2007

Názov fakulty
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva
a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta
Spolu za TU
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rok 2006

Koeficient rastu/poklesu
vzhľadom na rok 2006
DŠ
EŠ
spolu
1,02
0,81
0,98
1,09
0,61
0,84

DŠ
1033
1284

EŠ
156
755

spolu
1189
2039

DŠ
1015
1181

EŠ
193
1233

spolu
1208
2414

467

1456

1923

473

1657

2130

0,99

0,88

0,9

193
1146
4123

112
94
2573

305
1240
6696

182
932
3783

114
125
3322

296
1057
7105

1,06
1,23
1,09

0,98
0,75
0,77

1,03
1,17
0,94

Graf č. 1
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Nárast študentov denného štúdia spôsoboval,
podobne ako v predchádzajúcich rokoch, ťažkosti
so zabezpečením výučby v plnom rozsahu vo
výučbových priestoroch univerzity.
V roku 2007 riadne skončilo vysokoškolské štúdium 1849 absolventov, z toho 716 absolventov
bakalárskeho štúdia a 1133 absolventov magisterského štúdia. Štúdium s vyznamenaním skončilo
73 absolventov.
Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác
úspešne skončilo 173 absolventov, z toho najviac
na Právnickej fakulte v počte 89 absolventov.
V doktorandskom štúdiu úspešne ukončilo štúdium
obhajobou dizertačnej práce celkom 55 doktorandov, z toho v dennej forme štúdia 20 doktorandov
a v externej forme štúdia 35 doktorandov.
V roku 2007 prestúpilo na inú vysokú školu 11 študentov, zo štúdia bolo vylúčených pre neprospech
272 študentov. Štúdium zanechalo 227 študentov.
Spolu sa do vyššieho ročníka na univerzite nezapísalo 499 študentov. Hlavným dôvodom zanechania
štúdia bolo nezvládnutie študijných povinností.
Na základe žiadosti bol vydaný 10 absolventom
diplom v anglickom jazyku. V roku 2007 boli podané na univerzitu tri žiadosti o vydanie druhopisu
magisterských diplomov kvôli ich strate a šesť
žiadostí o uznanie dokladu o vzdelaní, ktoré boli
vybavené kladne.

2.3

RIADIACA A KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Kvalita vzdelávania na univerzite je okrem pedagogickej činnosti učiteľov súčasne determinovaná
študijnými predpokladmi študentov a ich výkonmi
voči kritériám univerzitného vzdelávania. Minimálne podľa výkonov na štátnych skúškach možno
pozitívne konštatovať, že výkony študentov začínajú byť hodnotené diferencovanejšie a je na
ústupe trend nadhodnocovaného nivelizovaného
hodnotenia študentov. Na druhej strane sa očakáva príprava na dôslednejšiu diferenciáciu výučby
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i požadovaných študijných výkonov na jednotlivých
stupňoch vysokoškolského vzdelávania, najmä pokiaľ ide o distribúciu študijných výkonov a ich hodnotenia na úrovni bakalárskeho a magisterského
štúdia. Kontrola kvality vzdelávania na fakultách
univerzity sa v zásade realizuje troma spôsobmi:
 V zmysle študijného poriadku prostredníctvom
priebežnej kontroly štúdia jednotlivými pedagógmi a kontrolou splnenia zapísaných povinností prostredníctvom študijného oddelenia na
konci párnych semestrov. Absolvovanie študijného programu je podmienené obhájením diplomovej, resp. dizertačnej práce a vykonaním
štátnych skúšok.
 Prostredníctvom vedúcich katedier, ktorí sú zodpovední za kvalitu konkrétneho obsahu a procesu štúdia v jednotlivých študijných programoch
v rámci svojej katedry, a ktorí v rozličnej miere
a intenzite túto kontrolu zabezpečujú. Výsledky
kontroly tohto druhu sa priebežne vyhodnocujú
na kolégiách dekana, kde sa sledujú širšie zámery fakulty v oblasti vzdelávacieho procesu.
Neboli zaznamenané vážnejšie nedostatky v pedagogickej činnosti konkrétnych učiteľov, skôr
ojedinelé sťažnosti študentov na niektoré aspekty pedagogickej práce niektorých učiteľov:
Tieto sťažnosti riešilo vedenie prostredníctvom
osobných pohovorov s príslušnými učiteľmi.
 Prostredníctvom fakultnej ankety pre študentov,
na ktorú majú študenti v zmysle zákona o vysokých školách nárok. Oficiálne sa tak môžu vyjadrovať ku kvalite výučby jednotlivých učiteľov.
Snahou fakúlt je, aby dotazníky odovzdalo čo
najviac študentov, pričom študenti nemajú vždy
záujem. Napr. na Pedagogickej fakulte napriek
viacerým pokusom získať údaje o kvalite vzdelávania od samotných študentov sa ukázalo, že
doposiaľ neprejavujú relevantný záujem využívať
svoje právo na hodnotenie kvality výučby.
Výsledky sú uložené na dekanátoch fakúlt a
budú vyhodnotené v priebehu roka 2008.

Značný vplyv na kvalitu vzdelávacieho procesu má aj kvalifikačná štruktúra učiteľov. Následná tabuľka
poskytuje prehľad o kvalifikačnej štruktúre učiteľov univerzity v roku 2007a v roku 2006.
Tabuľka č. 2

Interní učitelia podľa funkcií v roku 2007
odb.
h.
prof.
doc.
asist.
h. prof.
asist.
doc.
61

65

196

20

0

0

Interní učitelia podľa funkcií v roku 2006
odb.
h.
prof.
doc.
asist.
h. prof.
asist.
doc.
63

61

167

13

0

0

V rámci študentských mobilít:
- Študenti Filozofickej fakulty vycestovali na tieto
študijné pobyty: Nemecko – Universität Osnanbrück (2 študenti), Universität Regensburg (1
študent) a Henrich-Heine Universität (1 študent),
Turecko – Selçuk (2 študenti), Poľsko – Ignatianum (2 študenti) a Jagelovská univerzita v Krakove (3 študenti), Španielsko – Salamanca (1
študent), Taliansko – Universitá degli studi di
Palermo (1 študent), Švédsko – University of
Umea (1 študent), Grécko – Letná škola (1 študent), Dánsko – Castberggaard Folk High
School (1 študent), ČR – FF Karlovej univerzity
v Prahe (2 študenti).
- Z Pedagogickej fakulty dvaja doktorandi absolvovali v apríli 2007 dvojtýždennú študijnú stáž
v rámci participácie na riešení medzinárodného
projektu Erasmus Intensive Programm Coping
with inclusion in primary school v Institut Polytechniko Porto v Portugalsku a traja študenti absolvovali semestrálny študijný pobyt v rámci
programu Erasmus – študentské mobility na Lisabonskej univerzite v Lisabone v Portugalsku.
- Na základe Programu spolupráce medzi MŠ SR
a MŠ Maďarskej republiky, Pedagogická fakulta
prijala dvoch študentov z Katolíckej univerzity
Petra Pázmana v Piliščábe v Maďarsku na študijný pobyt v odbore slovenský jazyk a literatúra.
Termín ich pobytu bol február – máj 2007.
- V rámci Národného štipendijného programu
Slovenska bol na študijný pobyt v odbore slovenského jazyka a literatúry prijatý na Pedagogickú fakultu 1 študent z Univerzity sv. Cyrila
a Metoda vo Velikom Trnove v Bulharsku. Išlo o
jednosemestrálny pobyt v priebehu letného
sestra.
- V rámci programu ERASMUS sa 4 študenti
Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce zúčastnili na študijných pobytoch v zahraničí, z toho 2
študenti v Českej republike a 2 v Nemecku.
- Študenti Teologickej fakulty vycestovali na tieto
študijné pobyty: Katholieke Universiteit Leuven
(2 študenti), Belgicko, Jihočeská universita,

Externí učitelia podľa funkcií v roku 2007
odb.
h.
h.
prof.
doc.
asist.
asist.
doc.
prof.
23

34

90

12

0

0

Externí učitelia podľa funkcií v roku 2006
odb.
h.
h.
prof.
doc.
asist.
asist.
doc.
prof.
22

37

94

12

0

0

České Budějovice (2 študenti), Česká republika,
Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna,
Krakow (1 študent), Poľsko, Inštitút Jána Pavla
II. na Lateránskej univerzite vo Vatikáne (2 študenti).
- Právnická fakulta dlhodobejšie spolupracuje
v rámci programu SOCRATES/ERASMUS s viacerými európskymi univerzitami. Možno však
konštatovať, že stále sa málo študentov zúčastňuje na zahraničných mobilitách. V akademickom roku 2006/2007 vycestovalo do zahraničia
šesť študentov, v zimnom semestri akademického roku 2007/2008 boli v zahraničí traja študenti. Študenti cestujú najmä na univerzity do
Thessaloník (Solúne) a do Osnabrücku. Jedna
študentka bola na zahraničnom pobyte v nórskom Bergene.
- V roku 2007 na Právnickej fakulte neštudoval
žiaden zahraničný študent. Preto došlo k zmene
študijného programu, ktorý teraz ponúka aj zahraničným študentom pomerne širokú škálu
možností študovať predmety v anglickom alebo
nemeckom jazyku.
Štipendium
V roku 2007 mesačne poberalo sociálne štipendium v priemere 391 študentov. V porovnaní
s rokom 2006 to bol nulový nárast. Prospechové
štipendium bolo priznané celkom 379 študentom
a mimoriadne štipendium bolo priznané 136 študentom.
Pôžičky
O študentskú pôžičku na úhradu nákladov spojených so štúdiom z prostriedkov Študentského
pôžičkového fondu požiadalo na univerzite celkom
59 študentov, čo bolo v porovnaní s rokom 2006
menej o troch študentov. Najviac žiadostí (celkom
22 ) si podali študenti Filozofickej fakulty, žiadosti
o pôžičku si vôbec nepodali študenti Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce a študenti Teologickej
fakulty.
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2.4

PRIJÍMACIE KONANIE

macom konaní sa zúčastnilo 6455 uchádzačov,
prijatých bolo celkom 3317uchádzačov. O preskúmanie rozhodnutí dekanov fakúlt o neprijatí na
štúdium požiadalo celkom 586 uchádzačov a rozhodnutie dekana zmenil rektor univerzity u 1 uchádzača. Na štúdium nastúpilo 1938 novoprijatých
študentov.

Prijímacie konanie je plne v kompetencii fakúlt.
Záujem uchádzačov o štúdium vysoko prevyšuje
kapacitné možnosti fakúlt. V roku 2007 prejavilo
záujem o štúdium na univerzite celkom 6832 uchádzačov. Z toho na dennú formu štúdia 5259 a na
externú formu štúdia 1573 uchádzačov. Na prijí-

Počet uchádzačov o štúdium bakalárskeho a magisterského štúdia v dennej forme
v porovnaní s rokom 2006

Tabuľka č. 3

Koeficient rastu/poklesu
vzhľadom k roku 2006

FAKULTA

prijatí

nastúpili
na
štúdium

prihlásení

prijatí

nastúpili
na
štúdium

prihlásení

prijatí

nastúpili
na
štúdium

rok 2006

prihlásení

rok 2007

Filozofická
Pedagogická
Zdravotníctva
a sociálnej práce
Teologická
Právnická fakulta
Spolu za TU

1639
1372

596
956

256
406

1949
1722

384
657

228
417

0,84
0,8

1,55
1,46

1,12
0,97

663

289

181

502

241

183

1,32

1,2

0,99

85
1500
5259

77
515
2433

64
311
1218

68
1494
5735

58
533
1873

48
276
1152

1,25
1
0,92

1,33
0,97
1,3

1,33
1,13
1,06

Graf č. 4

Počet uchádzačov o štúdium v dennej forme štúdia v porovnaní ostatných
dvoch rokov
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Počet uchádzačov o štúdium bakalárskeho a magisterského štúdia v externej forme
v porovnaní s rokom 2006

Tabuľka č. 4
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nastúpili
na
štúdium

prihlásení

prijatí

nastúpili
na
štúdium

prihlásení

prijatí

nastúpili
na
štúdium

Filozofická
Pedagogická
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Spolu za
TU

Počet uchádzačov o štúdium bakalárskeho a magisterského štúdia
v dennej a v externej forme štúdia a ich vzájomné porovnanie
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Na bakalársky študijný program sa prihlásilo 6370
uchádzačov, z toho na dennú formu štúdia 5112 a
na externú formu štúdia 1258 uchádzačov. Na
prijímacom konaní sa zúčastnilo 6038 uchádzačov,
z toho na dennú formu štúdia 4824 a na externú
formu štúdia 1214 uchádzačov. Nedostavilo sa,
alebo nespĺňalo podmienky celkom 332 uchádzačov o štúdium. Prijatých bolo celkom 2901 uchádzačov, z toho na dennú formu štúdia 2311 a na
externú formu štúdia 590 uchádzačov. Do prvého
ročníka nastúpilo na štúdium celkom 1587 novoprijatých študentov, z toho na dennú formu štúdia
1131 novoprijatých študentov a na externú formu
štúdia 456 novoprijatých študentov.
Na magisterský študijný program sa prihlásilo 462
uchádzačov, z toho na dennú formu štúdia 147 a
na externú formu štúdia 315 uchádzačov. Na prijímacom konaní sa zúčastnilo 417 uchádzačov,
z toho na dennú formu štúdia 124 a na externú
formu štúdia 293 uchádzačov. Prijatých na štúdium
bolo celkom 415 uchádzačov, z toho na dennú
formu štúdia 122 a na externú formu štúdia 293

uchádzačov. Do prvého ročníka nastúpilo na štúdium 351 novoprijatých študentov, z toho na dennú
formu štúdia 87 študentov a na externú formu štúdia 264 študentov. Na štúdium do prvého ročníka
skutočne nastúpilo 351 novoprijatých študentov, z
toho na dennú formu štúdia 87 a na externú formu
štúdia 264 študentov.
Trnavská univerzita sa zúčastnila v dňoch 2. – 4.
10. 2007 na 11. ročníku Medzinárodného veľtrhu
pomaturitného vzdelávania AKADÉMIA v Bratislave a v dňoch 30. 10. – 2. 11. 2007 na XIV. ročníku Veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS, ktorý sa konal v Brne. Na
týchto veľtrhoch predstavila budúcim uchádzačom
o štúdium akreditované študijné programy univerzity, na ktorých môžu študovať, možnosti vzdelávania na všetkých troch stupňoch štúdia, možnosti
ubytovania, stravovania, ako aj športového vyžitia.
Účasť na veľtrhoch s kvalitne pripraveným propagačným materiálom je jedným z významných informačných zdrojov pre uchádzačov o ďalšie štúdium.
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2.5 CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE

Univerzita tretieho veku

Ďalšie vzdelávanie
Okrem riadneho vysokoškolského vzdelávania sa
na fakultách v zmysle príslušných vyhlášok realizujú aj iné druhy vzdelávania:
- Na Právnickej fakulte prebiehal „Kurz cudzojazyčnej právnickej angličtiny“ a „Kurz intenzívnej prípravy na prijímacie skúšky“. V auguste
bol uskutočnený celodenný seminár k novele
vysokoškolského zákona, pod vedením odborného garanta – prof. JUDr. Heleny Barancovej,
DrSc.
- Filozofická fakulta v roku 2007 pripravila dvojročné štúdium pre zamestnancov Vojenského
archívu v Trnave „Základy archívnictva“. Pripravila aj krátkodobý program v rámci celoživotného vzdelávania Výcvik Montessori – pedagogika a Montessori – liečebná pedagogika.
- Doplňujúce pedagogické štúdium Pedagogická
fakulta nerealizovala preto, že doposiaľ nebol
ukončený proces jeho legislatívnej legitimizácie,
kde sa očakáva príprava a vydanie novej vyhlášky o organizácii tohto typu štúdia.

Štúdium na Univerzite tretieho veku pri Trnavskej
univerzite sa uskutočňuje formou prednášok
a odborných exkurzií v závislostí od konkrétneho
študijného programu. Absolventi získavajú osvedčenie o absolvovaní štúdia.
Na Univerzite tretieho veku pri Trnavskej univerzite
študovalo celkom 386 študentov v šiestich študijných programoch. Študijné programy „právo“, „sociálna práca a opatrovateľstvo“, „politológia“ a
„psychológia“ majú prvý ročník spoločný pre všetkých študentov. Od druhého ročníka sa štúdium
člení podľa programov. Dva študijné programy, a
to „základy práce s počítačom“ a „teológia“ bežia
samostatne od prvého ročníka. Osvedčenie
o ukončení štúdia získalo 99 absolventov Univerzity tretieho veku.
Kladne treba zhodnotiť prístup prednášajúcich z
jednotlivých fakúlt k zabezpečeniu výučby na tejto
forme štúdia. Výučbu, okrem prvého ročníka štúdia, sa podarilo umiestniť do priestorov univerzity.
Študijný program „teológia“ sa študuje na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave so
sídlom v Bratislave.
V tabuľke č. 6 sú uvedené údaje o študijných programoch a počtoch študentov na Univerzite tretieho
veku pri Trnavskej univerzite.

Tabuľka č. 6

Študijný program
Právo
Sociálna práca a
opatrovateľstvo
Základy práce s PC
Psychológia
Politológia
Teológia
Spolu

2.6

Ročník
druhý

tretí

34

18

18

70

5

0

16

21

0
40
1
93
173

13
21
9
67
128

6
0
0
45
85

19
61
10
205
386

VÝSLEDKY HODNOTENÍ ÚROVNE
UNIVERZITY VO VZDELÁVACEJ
ČINNOSTI VYKONANÝCH VEDECKOU
RADOU

Vedecká rada na svojom zasadnutí dňa 8. apríla
2008 v zmysle § 12 ods. 1, písm. b) zákona
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, hodnotila úroveň Trnavskej univerzity
vo vzdelávacej činnosti.
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Spolu

prvý

K hodnoteniu úrovne Trnavskej univerzity v oblasti
vzdelávacej činnosti vedecká rada prijala
nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 5 – VR TU 1/2008: Vedecká rada
Trnavskej univerzity v Trnave prerokovala na
svojom zasadnutí úroveň vzdelávacej činnosti TU
za rok 2007 a hodnotí úroveň ako dobrú.
Príloha 1:
Zoznam akreditovaných študijných odborov a
študijných programov na univerzite k 31. 12. 2007.

3 VEDA, VÝSKUM, UMENIE
V tejto časti je charakterizovaný vedecký profil
univerzity a výsledky vo vedeckej, výskumnej
a umeleckej činnosti, ktoré univerzita dosiahla
v roku 2007. Dosiahnuté výsledky vedeckého a
tvorivého života na univerzite sú dokumentované
výsledkami v publikačnej činnosti profesorov, docentov a ďalších vysokoškolských učiteľov pôsobiacich na jednotlivých fakultách univerzity, v citačných ohlasoch na publikované práce, v počte
získaných grantov, objeme získaných finančných
prostriedkov jednotlivých grantov, v raste pedagogických a vedeckých kvalifikácií pracovníkov
univerzity, ako aj v raste počtu doktorandov.

3.1 STRATÉGIA, KONCEPCIA A
ORGANIZÁCIA VEDY, VÝSKUMU
A UMELECKEJ TVORBY
Stratégiou je budovanie univerzity ako špičkového
výskumného pracoviska, aktívne prepájajúceho
základný a aplikovaný výskum, zapojeného do
systému medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy
a výskumu a schopného podieľať sa na transfere
výsledkov výskumu do praxe.
Vedeckovýskumná činnosť v roku 2007 patrila k
prioritným aktivitám činnosti univerzity a k jedným z
najvýznamnejších kritérií hodnotenia jej kvality.
Základné podmienky pre rozvoj vedeckovýskumnej
činnosti sú kvalitné personálne zdroje, odbornosť,
finančné zabezpečenie, moderná infraštruktúra,
jazyková vybavenosť, informovanosť a premyslená
dlhodobá stratégia. V roku 2007 pokračovalo intenzívne budovanie vedeckovýskumnej základne
s tým cieľom, aby sa univerzita stala inštitúciou
produkujúcou kvalitný výskum s adekvátnym vedeckým zázemím, ktorý je prepojený s vzdelávacím procesom a ktorý umožňuje zabezpečenie
realizácie študijných programov všetkých troch
stupňov.
Vedeckovýskumná činnosť v rámci univerzity bola
riadená, koordinovaná a finančne podporovaná
tak, aby personálne i materiálne zdroje, ktorými
univerzita disponuje, sa využívali mimoriadne efektívne. V tejto súvislosti došlo k jasnému definovaniu priorít a cieľov, aby sa predišlo roztrieštenosti
vedeckovýskumnej kapacity univerzity.
Univerzita v roku 2007 podporovala výskum spĺňajúci porovnateľné kritériá s medzinárodným výskumom v ukazovateľoch, ako sú úspešná grantová aktivita, aktívna medzinárodná spolupráca a
kvalitná publikačná činnosť, ako aj výskum účelne
prepojený so vzdelávacím procesom, t. j. s realizáciou najmä magisterských a doktorandských študijných programov, vrátane aktívnej účasti študentov
na tomto výskume.
Univerzita podporovala aj umeleckú činnosť, ktorá
je neoddeliteľnou súčasťou tvorivej činnosti za-

mestnancov a študentov a prispieva prostredníctvom svojich výsledkov k vnímaniu univerzity ako
významného subjektu v umeleckej činnosti Trnavského regiónu.
Univerzita zintenzívnila zapojenie zamestnancov i
študentov do medzinárodných výskumných projektov v rámci spolupráce v oblasti vzdelávania a
výskumu jednak s okolitými členskými štátmi EÚ,
ale aj s krajinami mimo únie.
Z hľadiska organizácie univerzita vytvorila systém
motivačnej – finančnej a organizačnej podpory
projektov medzinárodne uznávaného výskumu,
ktorý je zabezpečovaný výskumnými kolektívmi s
výsledkami s vysokým impaktom (publikačnou
činnosťou i ohlasmi na publikačnú činnosť).
Prioritou univerzity bola aj podpora vzniku a rozvoja unikátnych pracovísk.
Pozornosť bola venovaná aj transferu poznania a
technológií do spoločenskej a výrobnej praxe,
ktorý je považovaný za významný finálny produkt –
výstup vedeckovýskumnej činnosti. Výstupy uvedeného charakteru nie sú pre univerzitu doposiaľ
typické. Univerzita však už vytvorila základné podmienky pre kontakt, prieskum a spoluprácu s podnikateľským prostredím s cieľom prispieť k rozvoju
regiónu a posilniť inovačný charakter svojho výskumu.
Trvalou úlohou zostáva udržanie spôsobilostí
uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na
vymenúvanie profesorov a vytvárať podmienky na
akreditáciu týchto práv v ďalších odboroch. V tejto
súvislosti bude univerzita podporovať kvalifikačný
rast najmä mladých zamestnancov ako potenciálnych garantov študijných programov vo všetkých
troch stupňoch.
V roku 2007 vedeckú, výskumnú a umeleckú činnosť hodnotila pracovná komisia Európskej asociácie univerzít (EUA). Výsledky tejto evaluácie významne napomohli univerzite prehodnotiť jej stratégiu a koncepciu rozvoja vedy, výskumu a umeleckej činnosti.
Významnou prioritou roku 2007 bola príprava na
komplexnú akreditáciu univerzity, ktorá začala vo
februári 2008 a ktorej výsledky významne ovplyvnia ďalšie smerovanie vedeckej, výskumnej a tvorivej činnosti univerzity.

3.2 ZABEZPEČENIE VEDY, VÝSKUMU
A UMELECKEJ TVORBY
Zámery a ciele v oblasti vedy, výskumu a umenia
sa v roku 2007 uskutočňovali prostredníctvom
grantov, ktorými získala univerzita finančné prostriedky z externých zdrojov. Popri početných
inštitucionálnych výskumných projektoch na
fakultách bol vytvorený vlastný univerzitný
grantový systém zameraný na podporu vedeckých
projektov riešenia prioritných úloh univerzity.
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Grantová úspešnosť univerzity je nevyhnutnou
podmienkou rozvoja vedy, výskumu a umenia na
vysokej škole, ako aj podmienkou získania oprávnenia jednotlivých fakúlt na uskutočňovanie doktorandského štúdia a oprávnenia uskutočňovať habilitačné a vymenúvacie konania za profesora.

ného výskumu pridelené prostredníctvom Kultúrnej
a edukačnej grantovej komisie (KEGA). Nedostatkom zostáva nízky počet grantov pridelených
Agentúrou pre podporu vedy a výskumu (APVV)
a nezískanie grantu z fondov garantovaných Európskou úniou.

V roku 2007 najväčší počet predstavujú granty
základného výskumu, ktoré univerzite pridelila
Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV VEGA.
Z hľadiska početnosti sú druhé granty aplikova-

Naďalej pretrvávajú rozdiely v počte grantov aj
v objeme pridelených prostriedkov medzi jednotlivými fakultami, kde najvyššie hodnoty dosahuje
Pedagogická fakulta a po nej Filozofická fakulta.

Prehľad počtu získaných grantov v roku 2007
Tabuľka č. 7

ZDROJE

FF
11
7

VEGA
KEGA
MVTS
APVV
Iné MŠ SR
Na základe zmluvy
Iné mimofakultné domáce
Iné mimofakultné zahraničné
Fakultné
Spolu

FAKULTA
PdF
FZaSP
TF
7
3
3
15
1
6

3

5
1
18
52

21

Tabuľka č. 8 a graf č. 6 prehľadne ilustrujú vývoj
a celkový počet pridelených grantov univerzite
a jednotlivým fakultám v roku 2007 v porovnaní
s predchádzajúcim rokom. V roku 2007 došlo
k podstatnému zvýšeniu celkového počtu grantových výskumných projektov, na ktorom mala
najvýznamnejší podiel Právnická fakulta (12
VEGA, 10 zahraničných grantových projektov a 53
inštitucionálnych projektov). K zvýšeniu počtu

Tabuľka č. 8

1
3
1
4
5

1

17

5

PF
12
1
1
10
53
77

SPOLU
TU
36
23
2
9
1
13
17
18
172

grantových úloh došlo aj na FZaSP. Na veľmi
dobrej úrovni v počte riešených výskumných úloh
sa stále udržuje Pedagogická fakulta (52 výskumných projektov), z toho na univerzite má
najvyšší počet grantových projektov KEGA a 18
fakultných inštitucionálnych projektov. Pedagogická fakulta je na prvom mieste v počte projektov
získaných z Európskeho sociálneho fondu (4
projekty).

Prehľad počtu získaných grantov v porovnaní s rokom 2006

Rok
2006
2007

FF

PdF

Fakulty
FZaSP

TF

PF

Spolu
TU

36
21

52
52

15
17

8
5

17
77

128
172
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Prehľad objemu finančných prostriedkov pridelených grantov v roku 2007
Tabuľka č. 9

ZDROJE
(v tis. SK)
VEGA
KEGA
MVTS
APVV
Iné MŠ SR
Na základe zmluvy
Iné mimofakultné domáce
Iné mimofakultné
zahraničné
Fakultné
Spolu

FF
1390
1186

FAKULTA
PdF
FZaSP
TF
697
327
225
2073
300

60

629
2088
50
284

56

330

99

250
23284

3708

624

20148
265

2841

PF
2465
637
200

SPOLU
TU
5104
3559
1266
22236
50
809
485

3302

250
33759

Tabuľky č. 9 a č. 10 a graf č. 7 podávajú prehľad
o vývoji vo finančnom objeme pridelených grantov
v roku 2007 v porovnaní s rokom 2006.

zatiaľ čo ostatné fakulty zaznamenali úbytok
grantových financií, najmä Teologická fakulta takmer o polovicu.

Celkový objem finančných prostriedkov pridelených na granty sa zvýšil z 22 519-tisíc Sk v roku
2006 na 33 759-tisíc Sk v roku 2007, čo predstavuje nárast o 49,9 %. Na náraste sa podieľali
najmä Pedagogická fakulta a Filozofická fakulta,

Tabuľka č. 11 podáva prehľad o počte grantov
VEGA pridelených univerzite a jej jednotlivým fakultám za posledných 5 rokov (2003 – 2007)
a o finančných prostriedkoch pridelených na bežné
a kapitálové výdavky.

Prehľad objemu finančných prostriedkov pridelených grantov v porovnaní s rokom 2006
Tabuľka č. 10

(v tis. Sk)

Rok
2006
2007

FF

PdF

Fakulty
FZaSP

TF

PF

Spolu
TU

2341
2841

10997
23284

4364
3708

1235
624

3582
3302

22519
33759

Graf č. 7

Prehľad objemu finančných prostriedkov pridelených grantov
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Počet pridelených grantov a finančných prostriedkov agentúrou VEGA
v rokoch 2003 – 2007
Tabuľka č.11

Počet

Bežné
výdavky
(v tis. Sk)

Kapitálové
výdavky
(v tis. Sk)

Výdavky
spolu
(v tis. Sk)

Rok

FF

PdF

FZaSP

TF

PF

Spolu

2003
2004
2005
2006
2007
2003
2004
2005
2006
2007
2003
2004
2005
2006
2007
2003
2004
2005
2006
2007

6
10
8
11
11
369
691
712
799
1028
40
89
80
240
362
409
780
792
1039
1390

5
6
6
9
7
84
257
277
777
492
0
0
0
199
205
84
257
277
976
697

2
1
1
3
3
73
82
112
380
327
0
0
0
0
0
73
82
112
380
327

0
1
1
4
3
0
350
319
769
225
0
0
0
0
0
0
350
319
769
225

4
5
8
11
12
58
340
1034
1833
1644
66
87
358
1066
821
124
427
1392
2899
2465

17
23
24
38
36
584
1720
2454
4558
3716
106
176
438
1505
1388
690
1896
2892
6063
5104

Grafy č. 8, 9
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3.3

VÝSLEDKY A VÝSTUPY VEDECKEJ,
VÝSKUMNEJ A UMELECKEJ
ČINNOSTI

a kultúrnych súvislostiach (obdobie raného stredoveku, gotika, renesancia, barok, obdobie 19.
storočia a secesie).

3.3.1 Najvýznamnejšie výsledky univerzity
v oblasti VVaUČ podľa fakúlt

 ŠKOVIERA, D., prof. PhDr., PhD., vedúci projektu: Trnavské univerzitné tlače 17. a 18. storočia – učebnice a promočné vydania.

FILOZOFICKÁ FAKULTA

 ZÁLEŠÁK, T., PhDr., vedúci projektu: Aktuálne
problémy politickej vedy.

Publikačná činnosť
- Vydanie monografie HEDr. Ľ. HROMJÁKA v Ríme: La santa sede e la questione Slovacca durante il pontificato di Leone XIII e di pio X (1878
– 1914)
- Vydanie prác prof. Dr. phil E. HRABOVEC, ktoré
majú charakter monografií: Die Atmosphäre und
die Strömungen im slowakischen Katholizismus
der Zwischenkriegszeit (Köln) Der Katholizismus
in Ostmitteleuropa und der Zweite Weltkrieg
(Paderborn) a Der Heilige Stuhl und die böhmischen Ländern 1938 – 1945 (Mníchov).
- Doktorandovi Mgr. M. GAREKOVI vyšla v poľskom Krakove monografia: Horná Orava a severný Spiš v rokoch 1945 – 1947.
- prof. Dr. phil E. HRABOVEC uverejnila v belgickom Leuvene aj rozsiahlu kapitolu Die katholische Kirche in der Slowakei 1939 – 1945? v diele
Jana Banka a Lieve Geversa (ed.): Religion in
Europe during the Second World War.
V domácich vydavateľstvách:

Významné vedecké ocenenia
- prof. PhDr. M. NOVOTNÁ, DrSc. získala Prémiu
Slovenského literárneho fondu za monografiu
Furmánek, V. – Novotná, M.: Die Sicheln in der
Slowakei. Stuttgart 2006.
- doc. PhDr. Z. RUSINOVÁ, PhD. získala ocenenie
Nadácie Centra súčasného umenia za významný
počin v oblasti teórie a prezentácie súčasného
výtvarného umenia.
- prof. PhDr. M. HAMADA, DrSc. získal v apríli
2007 Čestné uznanie v rámci hodnotenia SAV
Vedec roka 2006.
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Publikačná činnosť
Vydanie vedeckých monografií:
ZELEIOVÁ, J.: Muzikoterapie. Východiska, koncepty, principy a praxe. Praha Portál, 2007, 256 s.
ISBN 978-80-7367-237-9

- Vydanie druhej časti diela prof. Ing. J. LETZA,
PhD.: Kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy. II. Novotomistické metafyziky.
- Vydanie monografie doc. PhDr. M. KATUNINCA,
PhD. v anglickej mutácii: Civic Responsibility in
a Democracy of Values, ako aj v slovenčine:
Hodnotová demokracia a zodpovedný občan.

KUDLÁČOVÁ, B.: Človek a výchova v dejinách
európskeho myslenia. Druhé prepracované vyd.
Trnava: PdF TU, 2007. 199 s. ISBN 978-80-8082120-3,

- Pre študentov má hodnotu vydanie učebných
textov k dejinám starovekého Grécka a Ríma
ktorej autormi sú prof. PhDr. M. NOVOTNÁ,
DrSc., doc. PhDr. M. DUFKOVÁ, doc. PhDr. K.
KUZMOVÁ, CSc. a Mgr. E. HRNČIARIK.

ŠIMEGOVÁ, M.: Šikanovanie v školskom prostredí. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007. 106 s. ISBN 978-808083-384-8

- Z prekladových diel treba spomenúť preklad diela
sv. Augustína Samovravy. O nesmrteľnosti duše,
ktorý pripravila a úvodnú štúdiu v spolupráci s J.
Artimovou napísala Mgr. K. Šotkovská.
Úspešné ukončenie projektov KEGA
 KUZMOVÁ, K., doc. PhDr., CSc., vedúca projektu: Antické pamiatky v obrazoch: nová metodika počítačového vzdelávania v odbore klasická
archeológia, evid. číslo projektu: 3/3118/05.
 HAMADA, M., prof. PhDr., DrSc., vedúci projektu: Umenie a architektúra v historických

POŽÁR, L.: Psychológia postihnutých (patopsychológia). Druhé prepracované vydanie. Bratislava: RETAAS, 2007. ISBN 978-80-8911-40-8,

POŽÁR, L.: Základy psychológie ľudí s postihnutím. 1. vyd. Bratislava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2007 – v tlači
RAJSKÝ, A.: Osoba: ikona tajomstva. 1. vyd. Trnava: PdF TU, 2007 ISBN 978-80-8082-146-3
FORDINÁLOVÁ, E: Ján Hollý v slovenskom národno-kultúrnom vedomí. Bratislava: Typi Universitatis Tyrnaviensis 2007. 354 s. ISBN 978-808082-125-8.
Reprodukcia diela v odbornej monografii vydanej
renomovaným vydavateľstvom v zahraničí:
BALÁŽ, B. [reprodukcia] TIN PRINT, 1995, burin,
mezzotint. In ADAM, R. – ROBERTSON, C. 2007.
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Intaglio. London: Thames & Hudson Ltd, 2007,
240 p, 1st ed., Great Britain [p.29] ISBN 13: 978-0500-51343-9, ISBN 10: 0-500-51343-0.
Zavedenie diela do zbierky vo významnej zahraničnej inštitúcii:
BALÁŽOVÁ, M. HADIA GEOMETRIA 40 / ALPHABET 3, 2003, olej na plátne, 200 x 200 cm.
Inv. č.: Národní galerie Praha O 18 188, Česká
republika.
BALÁŽOVÁ, M. HADIA GEOMETRIA 28 / MASKA,
2001, olej na plátne, 65 x 65 cm.
Inv. č.: Národní galerie Praha O 18 189, Česká
republika.
Umelecké práce v nekarentovaných časopisoch
zahraničných:
Baláž B. [reprodukcia] BALÁŽ, B. Čekárna (WARTERAUM) 2006-07, olej na plátne, 300 x 200 cm.
In Ateliér, roč. 20, č.14–15, 12. 7. 2007, s. 8,
Česká republika. ISSN 1210-5236.
Monografický ohlas v zahraničnom časopise (doc.
akad. mal. Rónaiová, V.):
GERŽOVÁ, B. 2007. Prepisovanie (vlastných)
dejín. In Revue Art, roč. 4, č. 4, 2007, s. 49, Praha,
Česká republika, ISSN 1214-8059
Umelecké práce v nekarentovaných časopisoch
zahraničných:
RÓNAIOVÁ, V. Návrh na pomník slovenskej celebrity, 2006, maľba na PC printe na plátne, 90 x 120
cm. In Revue Art, roč. 4, č. 4, 2007, s. 48 – 51, 7
reprodukcií. Praha, Česká republika.
ISSN 1214-8059
Významné vedecké a odborné podujatia
- Organizácia a realizácia medzinárodnej konferencie Teória a prax Teória a prax prípravy učiteľov cudzích jazykov na školách rozličných
stupňov, 20. septembra 2007.
- Kolektívne výstavy – medzinárodné v zahraničí:
Kvintakord. Praha: Galéria Slovenského inštitútu,
27. 2. – 18. 3. 2007, Česká republika (Baláž, B.,
Balážová, M., Blažo, C.).
PitoreSKa / O současném slovenském obraze.
Brno: Wannieck gallery, 21.1. – 22. 4. 2007,
Česká republika (Balážová, M., Blažo C.).
Praguebiennale 3, Praha: Haly Karlín, 24.5.2007
– 16. 9. 2007, Česká republika (Moravčík, M.).
- Samostatné výstavy – v zahraničí:
Cyril Blažo. Mníchov: Kunstverein München, 09.
02 – 25. 03. 2007, Nemecko.
Moravčík, Michal. Polis (s P. Feriancovou a K.
Krakowiak). Rím: Gallery Valentina Moncada,
27. 6. – 13. 7. 2007, Taliansko.
- Pozvané plenárne prednášky na medzinárodných
konferenciách a zahraničných univerzitách:
DOJČÁR, M.: Dialóg spiritualít. Pozvaný referát.
Medzinárodná vedecká konferencia „Mezinábo20

ženský dialóg dnes“. Praha: Husitská teologická
fakulta Univerzity Karlovy & Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů, 2007.
DOJČÁR, M.: Kauza R.A.S.T. Kontroverzný projekt uvedenia jogových cvičení do škôl ako príčina konfliktu medzi majoritnou societou
a minoritnou náboženskou spoločnosťou. Pozvaná prednáška. Praha: Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, 2007.
KUDLÁČOVÁ, B.: Hodnoty a výchova. Katedra
pedagogiky, PdF MU v Brne, ČR, 30. – 31. 8.
2007. Názov příspěvku: Riziká a možnosti
edukácie v postmoderne. (pozvaný plenárny referát).
LECHTA, V.: Pozvaný prednášateľ: PdFUP
Olomouc, 23.4.2007. Názov prednášky: Integratívny prístup k diagnostike a terapii zajakavosti.
Projekty z Európskeho sociálneho fondu:
 Kurikulárna transformácia vzdelávania na 8-ročných gymnáziách, JPD BA 3-2005/3-004, kód
projektu 13120120217 (doc. RNDr. Pavol Híc,
CSc., manažér projektu).
 Kurikulárna transformácia vzdelávania na 8-ročných gymnáziách, SOP ĽZ 2005/3-133, kód
projektu 11230100422 (doc. RNDr. Pavol Híc,
CSc., manažér projektu).
 Vytvorenie siete učiaceho sa regiónu v Trnavskom kraji, SOP ĽZ 2005/NP1-083, kód projektu
11230220508 (RNDr. P. Černek, CSc., národný
koordinátor).
 Portál úloh a zamestnaní v humanitných predmetoch a materinských jazykoch vychádzajúci z
moderných organizačných foriem a metód výučby stredoškolského vzdelávania, ĽZ 2005/3180, kód projektu 11230100266 (doc. PaedDr.
René Bílik, CSc. – manažér projektu).
Získanie projektov: v rámci VEGA (doc. Kudláčová) a v rámci KEGA (prof. Lechta).
 Ukončenie projektu KEGA „Transformácia primárneho vzdelávania v SR“ s hodnotením „splnil
ciele vynikajúco“.
 Pracovníci Strediska pre celoživotné vzdelávanie
úspešne ukončili svoj podiel prác na projekte
KEGA 3/3028/05: Kurikulárna transformácia
stredoškolského vzdelávania z matematiky a informatiky v súlade s Miléniom.
Iné významné výsledky
- Pozvania pre Dr. Hladkého a Dr. Závodného na
prestížnu onomastickú konferenciu na Ukrajine
a ohlasy na ich vedecké vystúpenia i publikované práce.
- Spolupráca so zahraničnými partnermi pri vytváraní spoločnej európskej siete miest podporujúcich vedecké vzdelávanie Seed cities for science

-

-

-

-

POLLEN podporovanej FP 6 Science and society european project.
Vydanie Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria – Philologica, Trnava
2007 (v elektronickej forme).
Zavedenie diela do zbierky vo významnej zahraničnej inštitúcii:
BALÁŽOVÁ, M. HADIA GEOMETRIA 40 / ALPHABET 3, 2003, olej na plátne, 200 x 200 cm.
Inv. č.: Národní galerie Praha O 18 188, Česká
republika.
BALÁŽOVÁ, M. HADIA GEOMETRIA 28 /
MASKA, 2001, olej na plátne, 65 x 65 cm
Inv. č.: Národní galerie Praha O 18 189, Česká
republika.
Pozvané referáty v zahraničí – Čínska republika
(Katedra fyziky).
Získanie diplomu za 1. miesto v súťaži o cenu
Petra Pavla Bartoša za rok 2007 – cena udelená
Slovenskou matematickou spoločnosťou JSMF
na 39. konferencii slovenských matematikov
(doc. PhDr. O. Židek, CSc.)
Získanie miesta hosťujúceho profesora na Pedagogickej akadémii v Krakove v šk. r. 2007/08 –
prof. Lechta.

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE

Významné výsledky
- Opakované umiestnenie sa fakulty na popredných miestach v rebríčkoch hodnotenia ARRA
2007 napriek prísnejším kritériám hodnotenia
v skupine lekárskych fakúlt
- Kreovanie Európskeho výskumného centra pre
sociálnu prácu ERIS (European Research Institute for Social Work)
Zakladajúci členovia:
Ostravská univerzita (CZ)
Univerzita Kuopio (FIN)
Univerzita Hertforchire (UK)
Katolícka univerzita Lille (F)
Katolícka univerzita Eichstätt-Ingolstadtu (D)
Trnavská univerzita (SVK)
- Členstvo fakulty v organizácii ASPHER (The Association of Schools of Public Health in European Region)
- Účasť na projekte European Center for Disease
Prevention and Control
TEOLOGICKÁ FAKULTA
Publikačná činnosť
KULISZ, J.: Intelektuálny apostotal jezuitów w rozumieniu Teilarda de Chardin. In: Scio Cui credidi.
Ksiega pamiatkowa ku czci Ksiedza Profesora
Mariana Ruseckiego w 65. rocznice urodzin. Lublin: KUL, 2007. s. 769 – 777

CSONTOS, L.: Iganciánske exercície v službe
ekumenizmu. In : Przemawiaj do nich moimi slowami. Ksiega pamiatkowa dedykowana jego Eminencji Ksiedzu Rektorowi profesorowi Ryszardowi
Rumiankowi w 35. rocznice kaplaństwa i 60. rocznice urodzin. Warszawa: Wydawnictwo Stampa,
2007. ISBN 978-83-925430-1-5, s. 98 – 114
CSONTOS, L.: Pluralita kultúr a kresťanstvo. In:
Nové smery rozvoja perspektívy rómskej národnosti v pluralitnej spoločnosti. České Budějovice:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
2007. ISBN 978-80-7040-970-1, s. 5 – 11
KULISZ, J.: Proměna katolické církve od apologie
k dialogu. In: Forum Velehrad I. Communio ecclesiarum – očistění Paměti. Sbornik příspěvku semináře (12. – 13. březen) katedry pastorální
a spirituálni teologie CMTE UP a Centra Aletti
v Olomouci. Olomouc: Centrum Aletti, VelehradRoma, Olomouc, 2007. s. 198 – 211
KULISZ, J.: Kościól w dobie przemian – od apologetyki do dialogu (w 19 i 20 stuleciu). In: Przemawiaj do nich moimi slowami. Ksiega pamiatkowa
dedykowana jego Eminencji Ksiedzu Rektorowi
profesorowi Ryszardowi Rumiankowi w 35. rocznice kaplaństwa i 60.rocznice urodzin. Warszawa:
Wydawnictwo Stampa, 2007. ISBN 978-83925430-1-5, s. 332 – 341
KULISZ, J.: Jednoczaca Europa wyzwaniem dla
chrześcikaństwa. In : Teologia religii. Chrześcijański punkt widzenia. Biblioteka Teologii Fundamentalnej T. 2. Lódź-Kraków: Ksiezy Sercanów , 2007.
s. 139 – 151
KYSELICA, J.: Európska únia – pastoračná výzva
pre Cirkev. In: Současná pastorační situace – výzvy pro ekumenismus. Olomouc: CMTFUP. 2007,
s. 158 – 167
KULISZ, J.: Jednoczaca Europa wyzwaniem dla
chrześcikaństwa.
In: Teologia religii. Chrześcijański punkt widzenia.
Biblioteka Teologii Fundamentalnej T. 2.
Lódź-Kraków: Ksiezy Sercanów , 2007. s. 139 –
151
CSONTOS, L.: The Study Program on Family at
the Faculty of Theology of the University of Trnava.
In: The World Family Conference Prague 2007.
Praha: Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-490-4, s.
51
KARABA, M.: Some Critical Notes on the Anthropic
Cosmological Principle. In: Human Evolution: In
Search of our Anthropic Roots. – Madrid: Universidad Pontificia Commilas, 2007. s. 103 – 105.
ĎAČOK, J.: „Inter-religious Dialogue and Infectious
Diseases: The Point of View of Post-Modernity“, In:
Dolentium Hominum. Church and Health in the
World, Journal of the Pontifical Council for Health
Care Workers, Proceedings of the XXI Internatio-
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nal Conference: The Pastoral Aspects of the Treatment of Infectious Diseases. 2007, No. 64, Year
XXII, no. 1, s. 111 – 112.
ĎAČOK, J.: „Diálogo interreligioso sobre las enfermedades infecciosas: Punto de vista de la postmodernidad“, In: Dolentium Hominum. Iglesia y
Salud en el Mundo, Revista del Pontificio Consejo
para los Agentes Sanitarios, Actas de la XXI conferencia internacional: Los aspectos pastorales de
la atención a las enfermedades infecciosas. 2007,
No. 64, Anno XXII, n. 1, s.110 – 111.

- Prevod podniku: zachovanie nárokov zamestnancov pri prevode podnikov, časti podnikov, závodov a časti závodov v judikatúre Európskeho
súdneho dvora / Helena Barancová – 1. vyd. –
Bratislava: Sprint vfra, 2007. – 155 s. – (Európske pracovné právo). – ISBN 978-80-89085-81-1

ĎAČOK, J.: „Dialogo interreligioso sulle malattie
infettive: Il punto di vista della postmodernità“, In:
Dolentium Hominum. Chiesa e Salute nel mondo,
Rivista del Pontificio Consiglio per gli Operatori
Sanitari, Atti della XXI Conferenza Internazionale:
Gli aspetti pastorali della cura delle malattie infettive. 2007, N. 64, Anno XXII, n. 1,s. 110 – 111.

Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách:
- Spolunadobudnutý majetok manželov (koakvizícia) a formovanie modernej úpravy majetkových
vzťahov medzi manželmi: (1848 – 1950) / Miriam
Laclavíková.
In: Právní a ekonomické problémy současnosti:
sborník prací. 1. – 1. vyd. – Ostrava: Key Publishing s.r.o., 2007. – ISBN 978-80-87071-10-6. –
S. 70 –114.

ĎAČOK, J.: „Dialogue interreligieux sur les maladies infectieuses: Point de vue du postmodernisme“, In: Dolentium Hominum. Église et Santé
dans le Monde, Revue du Conseil Pontifical pour
ème
les Services de Santé, Actes de la XXI
Conférence Internationale: Les aspects pastoraux des
soins des maladies infectieuses, 2007,N. 64, Année XXII, n. 1, s.110 – 111.
ĎAČOK, J.: „L’aborto e l’obiezione di coscienza
nelle legislazioni di alcuni Paesi Europei dell’exblocco sovietico”, In: Zborník XIII. plenárneho zasadania Pápežskej Akadémie pre život, Vatikán,
23. – 24. 2. 2007 – v tlači.
VASIĽ, C.: Mukačivskaja jeparchija ta jiji episkopy.
Istorija pochodženňa. In: Prostopinije – naša spiľna
spadščina. materialy konferencii prisvjačenoj storičnom juvileju peršeho drukovanoho vydanňa
"Cerkovnoho Prostopinika" o. I. Bokšaja. 26-27.
červňa 2006. s. 29 – 47.
VASIĽ, C.: L´identitá del Cappellano nella Pastorale per gli Zingari alla luce degli Orientamenti, con
attenzione anche al punto di vista del diritto delle
Chiese Orientali Cattoliche. In: People on the
move. 2007, roč. 39, č. 103, s. 65 – 77
PRÁVNICKÁ FAKULTA

- Zákonník práce: komentár Helena Barancová. –
5. preprac. a dopln. vyd. – Bratislava: Sprint –
vydavateľská, filmová a reklamná agentúra,
2007. – 1032 s. – ISBN 978-80-89085-94-1

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách:
- Medzinárodný marketing: teória v praxi: (prípadové štúdie) / Jana Koprlová. – 1. vyd. – Bratislava: Daniel NETRI, 2007. – 282 s. – Text
čiastočne nemecky – ISBN 978-80-969567-4-6
- Pracovné právo / Helena Barancová, Robert
Schronk. – [4. vyd.]. – Bratislava: Sprint vfra,
2007 – 864 s. – ISBN 978-80-89085-95-8
- Sociálna psychológia a právnik / Gustáv Dianiška. – 1. vyd. – Bratislava: Typi Universitatis
Tyrnaviensis, vydavateľstvo Trnavskej univerzity,
2006. – 184 s. (Vysokoškolské učebné texty) –
ISBN 978-80-8082-112-8
- Správne právo procesné / Marián Ševčík a kolektív – [2.] aktualizované vyd. – Bratislava: Eurounion, 2007 – 177 s. – ISBN 978-80-88984-931
- Základy kánonického práva / Matúš Nemec. – 2.
doplnené a prepracované, vyd. – Bratislava Iura
Edition, 2006. – 249 s. – (Učebnica). – ISBN 808078-130-3.

Publikačná činnosť
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách:
- Finančné právo na Slovensku / Alena Pauličková,
Lubomír Grúň. – [1. vyd.]. – Bratislava: Eurounion, 2007. – 246 s. – ISBN 978-80-88984-94-8
- Právo Európskej únie: (vybrané otázky pre právnu prax) / Radoslav Procházka, Juraj Čorba. –
[1. vyd.]. – Žilina: Poradca podnikateľa, spol.
s.r.o., 2007. – 584 s. – (Eurokódex). – ISBN 97880-88931-62-1
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V roku 2007 sa na Právnickej fakulte uskutočnilo 5
vedeckých podujatí, z ktorých najvýznamnejšie boli
IX. Lubyho právnické dni (s bohatou zahraničnou
účasťou). Referáty z tejto konferencie boli publikované dvojjazyčne (po slovensky a nemecky)
v zborníku, a tak sú prístupné aj zahraničným čitateľom.
Projekty na medzinárodnej úrovni
V roku 2007 bola fakulta zapojená do riešenia 10
vedeckovýskumných projektov:

 prof. JUDr. Švidroň, Ján, CSc. a kol. –
Medzinárodný projekt „Knižnica Právnickej fakulty Trnavskej univerzity – depozitná knižnica
UNIDROIT“, zodpovedný riešiteľ projektu, čas
riešenia december 2000 – doteraz (dlhodobá
spolupráca s UNIDROIT)
 prof. JUDr. Bröstl Alexander a kol. – Člen riešiteľského kolektívu medzinárodného švédskopoľsko-ukrajinského vedeckého projektu Švédskej akadémie, Štokholm od októbra 2005
„Legislation Theory and Alternatives to Legal
Regulation“ („Teória legislatívy a alternatívy
právnej regulácie“), vedúci projektu: prof. Dr.
Hakan Hydén – Právnická fakulta Univerzity
Lund, Švédsko – doteraz
 Mgr. Macková Darina a kol. – Medzinárodný
projekt „Millennium Challenges of Law and
Development“ realizovaný v rámci programu
ACUNS - Academic Coucil of the United Nations, koordinátor projektu ACUNS Wilfid Laurier University, Wterloo, Ontario, Canada, obdobie participácie na riešení projektu september 2005 – október 2008, 3-ročný pracovný
pobyt v rámci vedeckovýskumného projektu na
základe výberového konania a odporúčania
ACUNS a ASIL (American Society of International Law)
 prof. JUDr. Barancová Helena, DrSc. – JUDr.
Lacko Miloš – Medzinárodný projekt „General
Principles of Social Security Law [Všeobecné
princípy práva sociálneho zabezpečenia]”,
členovia Právnickej fakulty ako spoluriešitelia,
vedúci projektu prof. Dr. Ulrich Becker, LL.M.
(EHI) – prof. Dr. Danny Pieters, Max Planck
Institute for Foreign and International Social
Law, München, Nemecko – Research Unit
Europe and Social Security, Lueven, Belgicko,
september 2006 – december 2007
 JUDr. Mgr. Adriána Švecová, PhD. Medzinárodný projekt „Testamentsforschung“, čiastková úloha A. Švecovej „Burgertestamente aus
Trnava“. Koordinátorom pre projekt je Komisia
pre rakúske právne dejiny Rakúskej akadémie
vied/Osterreichisch Akademie der Wiessenschaft, Komission fur Rechtscheschichte
Osterreichs, Viedeň, Rakúsko. Doba riešenia
je od januára 2007
 prof. JUDr. Barancová Helena, DrSc., – prof.
JUDr. Blaho Peter, CSc., – prof. JUDr. Lazar
Ján, DrSc. a prof. JUDr. Prusák Jozef, CSc.
„Základné zásady súkromného práva v zjednotenej Európe, Fundamentale Grundsatze des
Privatrechts im vereinigten Europa“, publikovaný v dvojjazyčnom (slovensky a nemecky)

zborníku vo vydavateľstve právnickej literatúry
Iura Edition v januári 2008 v rozsahu 400 strán
 prof. JUDr. Barancová Helena , DrSc. – JUDr.
Mgr. Olšovská Andrea , PhD. – Slovak Republic.
Labour Law. Projekt: International Encyclopedia
of Law – Kluwer Law International, doba riešenia
2006 – 2008
 JUDr. Lacko Miloš – Slovac Republic. Social
Security Law.Projekt:International Encyclopedia
of Law – Kluwer Law International, doba riešenia 2006 – 2008
 JUDr. MUDr. Kováč Peter, PhD. – Slovac
Republic. Medical Law. Projekt: International
Encyclopedia of Law – Kluwer Law International,
doba riešenia 2006 – 2008
 prof. JUDr. Šmid Marek, PhD. – spoluriešiteľ medzinárodného projektu za Slovensko s názvom
Religioni e coesione sociale nie sistemi europei.
Modelli instituzionali di dialogo tra Stati e communita religiose nie paesi dell Unione europea.
Národným koordinátorom je prof. Giorgio Feliciani, zúčastnené Universita Cattolica del Sacro
Cuore Milano, Universita degli studi di Siena,
Universita degli Studi di Perugia, Universita degli
Sdudi di Milano, Universita degli Studi di Firenze,
doba riešenia 2007 – 2009
Ďalšie významné výsledky na medzinárodnej
úrovni
- JUDr. Jurčová Monika, PhD. – členka Advisory
Team on Gratuitous Contract v rámci Study
Group for European Civil Code (ECC), od roku
2006
- JUDr. Jurčová Monika, PhD. – členka Advisory
Team on Mandate Contract v rámci Study Group
for European Civil Code (ECC), od roku 2006
- Mgr. Macková Darina – členka Centra pre štúdium spoločenských zmien (Centre for Comparative Study & Change) – interdisciplinárne profesionálne združenie akademikov z oblasti spoločenských vied, Univerzity of Hull, Veľká Británia, od roku 2006
- prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc., JUDr. Monika
Jurčová, PhD. (zodpovedná riešiteľka výskumnej
grantovej úlohy), JUDr. Marianna Novotná, rod.
Kosnáčová, PhD., JUDr. Zuzana Adamová,
JUDr. Jozef Zamožík, Mgr. Jozef Štefanko,
JUDr. Helena Martiniaková-Baldovská a Mgr.
Iveta Cvrkalová, získali v roku 2007 „Certificate
of Contribution“
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3.3.2 Publikačná a umelecká činnosť
Knižné publikácie
Vedecké monografie v zahraničných vydavateľstvách
– v domácich vydavateľstvách
Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané
– v zahraničných vydavateľstvách
– v domácich

TU

FF

PdF

9

8

1

21,8

4

6

3

3

2

FZaSP

TF

PF

3

4,8

4

2

Vysokoškolské učebnice v zahraničných vydavateľstvách
– v domácich vydavateľstvách

12,4

1

7

2

1,4

5

5

Odborné knižné práce v zahraničných vydavateľstvách
– v domácich vydavateľstvách

5

Autorské katalógy
Učebnice pre základné a stredné školy

7,4

6,4

1

Skriptá a učebné texty

10,2

9,2

1

Kapitoly vo vedeckých a umeleckých monografiách (1-3 AH)

8,5

2,5

1

– v domácich vydavateľstvách

5

1

1

Kapitoly vo vedeckých a umeleckých monografiách (1/5-1 AH)
– v domácich vydavateľstvách

6,5

6,5

3,48

0,48

3,33

0,33

17,4

12,4

1

1

Kapitoly v odborných knihách
– v domácich vydavateľstvách

3

Kapitoly vo vysokoškol. učebniciach v zahr. vydavateľstvách
– v domácich vydavateľstvách
Kapitoly v učebniciach a učebných textoch

2

1
5

Katalóg k výstave
Odborné preklady publikácií – knižné
Preprinty vedeckých prác vydané v zahr. vydavateľstvách
– v domácich
Správy z vyriešených vedeckovýskumných úloh

2

2

Iné
Dizertačné a habilitačné práce

11

3

4

Výskumné štúdie a priebežné správy

53

10

18

25

Redakčné a zostavovateľské práce

59

21

21

5

4

Prehľadové práce – knižné

24

3

9

Vedecké a umelecké práce publikované v recenzovaných
vedeckých a umeleckých časopisoch
Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej
monografie vydané v zahraničí
– v domácich vydavateľstvách
karentované časopisy – zahraničné
– domáce
nekarentované časopisy – zahraničné
– domáce
abstrakty pozvaných príspevkov
– zo zahraničných konferencií
– z domácich konferencií
abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
– z domácich konferencií
Umelecké práce a preklady
– v zahr. karentovaných časopisoch
– v domácich
Umelecké práce a preklady
– v zahr. nekarentovaných časopisoch
– v domácich

Odborné práce
publikované v zahraničných karentovaných časopisoch
v domácich karentovaných časopisoch
recenzie v časopisoch a zborníkoch
preklady publikácií (1/5 až 1 AH)
(1 až 3 AH)
Heslá v odb. term. slovníkoch a encyklopédiách
– vydaných v zahr. vydavateľstvách
– v domácich vydavateľstvách
Štandardy, normy
Legislatívne dokumenty
Práce zverejnené na internete
Rôzne iné dokumenty

Odborné práce publikované v časopisoch a zborníkoch
v zahraničných nekarentovaných časopisoch
– v domácich
v zahraničných recenzovaných zborníkoch
– v domácich
v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch
– v domácich
abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí
– z domácich
Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch
a zborníkoch

TU

FF

4

3

14
13,45
89,25
108,25

2
12
5
19

30,83
12
30
30

FZaSP

TF

PF
1

7
1,45
1,25
14,55

5
77
44

14,7

10
2
27
4

1
1
1

PdF

FZaSP

TF

40

1
5

15

17,83
2
23

17
4

TU

PdF

6
16
3
9
2

17
4

FF

PF

1
99

39

1

1

5

5

8
1

1

100
163

9
28

82
90

9
36

9

TU

FF

PdF

FZaSP

TF

PF

30
142,65
4
145
1
15

9
31

14
68,65
1
8

5
6
3
5

4

2
33

1

14

9

1

5

1

3

1

8

25

Vedecké a umelecké práce vo vedeckých
zborníkoch a monografiách
v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
– v domácich
v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
– v domácich
stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác
– v zahraničných karentovaných časopisoch
– v domácich
publikované pozvané príspevky
– na zahraničných vedeckých konferenciách
– na domácich
publikované príspevky na zahran. vedeckých konferenciách
– na domácich

TU

FF

PdF

FZaSP

TF

PF

31,5
73,3

11
33

8,5
31,3

8
7

3
3

1
1

5
10

4

1
3

4
3

61
102,3
65,25
165,98

7
6
54

18
11,3
47,25
81,48

Umelecké práce a preklady v zborníkoch, knižných
publikáciách – v zahraničných vydavateľstvách
– v domácich

5
35

Výstavy, festivaly, koncerty a pod.

TU

samostatné v zahraničí
samostatné – doma
kolektívne medzinárodné v zahraničí
kolektívne celoštátne
kolektívne regionálne
zavedenie diela do verejných zbierok – zahraničných
zavedenie diela do verejných zbierok – domácich
Hudobné diela vydané v zahraničných vydavateľstvách
– v domácich

2
5
19
19

2
5
19
19

2
2

2
2

7
10
3
22

36
74
2

7
8,5

FZaSP

TF

PF

5
35

FF

PdF

Prezentácia na vedeckých (umeleckých) sympóziách, kongresoch a pod.

TU

FF

PdF

FZaSP

TF

PF

Podujatia domáce so zahr. účasťou – pozvaný referát
– prihlásený referát
– poster
Podujatia zahraničné – pozvaný referát
– prihlásený referát
Postery zo zahraničných konferencií
– z domácich konferencií

114
169
23,3
69
97,8
9,66
12

25
51

28
107
6,3
10
72,8
9,66

12
11
17
5
11

1

48

TU

FF

PdF

FZaSP

40,33

1

9,33

30

18
391,73
698,02
14
76
8
20

18
73
125
5
9

76,73
198,02
6
40
8
20

95
106

Citácie, umelecké kritiky a iné ohlasy na vedeckú
(umeleckú) prácu
Citácie v zahraničných publikáciách. registrované v cit. ind.
Web of Science
Citácie v domácich publikáciách registrované
v cit. ind. Web of Science)
Citácie v zahraničných publ. neregistrované v cit. ind.
Citácie v domácich publ. neregistrované v cit. ind
Recenzie v zahraničných publikáciách
Recenzie v domácich publikáciách
Umelecké kritiky zahraničné
Umelecké kritiky domáce

26

7
12

47
2

12

11

TF

PF

1
6

146
263
3
16

Organizácia vedeckých a umeleckých podujatí
a účasť na práci grémií

TU

FF

PdF

FZaSP

TF

PF

7

8

3
1

Organizovanie a vedecká garancia podujatia
– medzinárodného
– domáceho

18
42

8

19

14

Členstvo v medzinárodných výboroch, komisiách,
radách a umeleckých porotách
Členstvo v celoštátnych odborných a vedeckých výboroch,
komisiách, radách
Členstvo vo vedeckých grémiách a redakčných
radách časopisov
– zahraničných
– domácich

73

29

10

1

16

17

172

40

44

10

15

63

25

3

14

2

3

3

120

25

41

14

19

21

TU

FF

PdF

FZaSP

TF

PF

FZaSP

TF

PF

Vynálezy a udelené ceny
Vynálezy
Autorské osvedčenia, patenty, objavy (AGJ)
Priznané patenty v zahraničí
Priznané patenty doma
Ceny a uznania priznané na medzinárodnej úrovni
Ceny a uznania priznané na republikovej úrovni

Realizácia výsledkov vedeckej, technickej,
umeleckej činnosti a výskumu v praxi
Realizované metodiky
Realizované technológie a projekty
Realizované autorské osvedčenia
Predaj licencií, autorských práv
Predaj know-how
Realizácia archit. a umeleckého diela verejnou objednávkou
Legislatívna a normotvorná činnosť
Realizované dizajnérske a umelecko-úžitkové projekty
ako prototyp, resp. realizované verejne

1

TU

5

5

13

13

4

Autorská (sólistická) – v zahraničí
Autorská (sólistická) – doma
Spoluautorská (súborová)
Umelecké kurzy, tvorivé dielne (workshopy) v zahraničí
Umelecké kurzy, tvorivé dielne (workshopy) - domáce

4
10
1
28

Umelecké a architektonické štúdie a projekty

TU

medzinárodné v zahraničí
medzinárodné doma
celoštátne
regionálne

PdF
2
4

TU

Súťaže (architektonické, umelecké) ocenené

FF

2
4

Tvorivá prezentácia diela alebo projektu

v zahraničí
doma

1

4

FF

1

FZaSP

TF

PF

FZaSP

TF

PF

FZaSP

TF

PF

4
10
1
28

FF

1

TU

PdF

PdF
1

FF

PdF
1
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3.4 VEDECKÝ A UMELECKÝ
KVALIFIKAČNÝ RAST
V roku 2007 pokračovala stagnácia vo vedeckom
a umeleckom kvalifikačnom raste pracovníkov

Tabuľka č. 12

univerzity a došlo aj k poklesu v počte získaných
vedecko-pedagogických hodností PhD, ThDr. Kvalifikačný stupeň docent alebo profesor získali len
pracovníci Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce.

Zmena kvalifikácie za hodnotený rok dosiahnutá na univerzite alebo mimo nej

Dosiahnutý vyšší kvalifikačný
stupeň
ThLic.
PhD., CSc., ThDr.
Doc.
Doc., DrSc.
Prof.
Prof., DrSc.

TU
4
17
9

Počet
PdF
FZaSP

FF
3

3

TF
4
4

2
9

4

PF
5

4

Tabuľka č. 13

Počet študentov doktorandského štúdia

TU

FF

PdF

FZaSP

TF

PF

Interné doktorandské štúdium (celkový počet k 1.10.2007)
Novo prijatí interní doktorandi k 1. 10. 2007
Absolventi dizertačných skúšok
Absolventi dizertačných skúšok v plánovanom štvrťroku
Počet obhajob interných doktorandov
Počet obhajob interných doktorandov v plánovanom roku
Externé doktorandské štúdium (celkový počet k 1. 10.2007)
Novo prijatí externí doktorandi k 1. 10. 2007
Absolventi dizertačných skúšok
Absolventi dizertačných skúšok v plánovanom štvrťroku
Počet obhajob externých doktorandov
Počet obhajob externých doktorandov v plánovanom roku

126
40
37
19
20
27
404
96
55
28
35
42

27
7
12

23
8
9

6
6
90
28
7

43
18
3

5
5

4
4

45
16
6
4
11
11
182
33
27
4
20
20

15
4
4
9
2
9
22
6
2
8
2
9

16
5
6
6
1
1
67
11
16
16
4
4

Z hľadiska celkového počtu interných doktorandských študentov došlo v roku 2007 k miernemu
poklesu oproti roku 2006. Preto trvalou úlohou
zostáva kvalitný výber doktorandov v dennej aj
externej forme štúdia. Vedenie univerzity tak ako v
roku 2007, aj naďalej bude stimulovať vedecký rast
mladých vedeckých pracovníkov zapojených do
doktorandského štúdia osobitnými formami a zvyšovať počet miest interných doktorandov financovaných prostredníctvom grantových agentúr,
najmä agentúry APVV.
Z uvedených výsledkov vyplýva, že univerzita
v roku 2007 dosiahla v jednotlivých oblastiach rozdielne výsledky.
Pozitívne treba hodnotiť zvýšenie celkového objemu finančných prostriedkov na granty. Negatívne
sa prejavil celkový pokles v publikačnej a edičnej
činnosti univerzity v roku 2007, ktorý mal výrazne
negatívny vplyv na celkový objem štátnych finančných dotácií na činnosť univerzity. V roku 2006
bolo vydaných v domácich vydavateľstvách celkom
30,93 vedeckých monografií (AAB), zatiaľ čo
v roku 2007 len 21,8, odborné knižné práce
v zahraničných vydavateľstvách (BAA) neboli v ro-
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ku 2007 vôbec vydané a odborné knižné práce
v domácich vydavateľstvách (BAB) len v počte 7,
čo je o 3 menej. Najvyšší pokles zaznamenala
univerzita v publikovaní vedeckých a umeleckých
prác v nekarentovaných domácich časopisoch,
(ADF) kde oproti roku 2006 nastal pokles o 92,21.
Na poklese sa podieľali všetky fakulty okrem Teologickej fakulty, ktorá zaznamenala nárast.

3.5

VÝSLEDKY HODNOTENÍ ÚROVNE
UNIVERZITY V OBLASTI VEDY,
VÝSKUMU A UMENIA

Vedecká rada univerzity v zmysle § 12 ods.1,
písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách v znení noviel hodnotila úroveň Trnavskej
univerzity v Trnave v oblasti vedy, techniky a umenia.
K hodnoteniu úrovne prijala vedecká rada na
svojom zasadnutí dňa 8. apríla 2008 uznesenie č.
6 – VR TU 1/2008: VR TU prerokovala na svojom
zasadnutí úroveň vedy, výskumu a umenia TU za
rok 2007 a konštatuje, že úroveň sa v roku 2007
zásadne nezmenila.

4 ĽUDSKÉ ZDROJE
4.1

ZAMESTNANCI

Priemerný ročný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2006 a 2007
učitelia, tvoriví,
Univerzitné súčasti
odborní
centrálna
prevádzkoví
vedeckí a
SPOLU SPOLU
zamestnanci administratíva zamestnanci
umeleckí zam.
Rok
2006
2007
2006 2007 2006
2007 2006 2007
2006
2007
Filozofická fakulta
74,48
71,96
2,00 2,00 12,59 12,45
0
0
89,07
86,41
Pedagogická fakulta 93,72
97,60
2,95 3,06 15,62 15,85 12,15 12,07 124,44 128,58
FZaSP
79,68
92,57
4,75 5,00 15,33 16,36 10,88 10,80 110,64 124,73
Teologická fakulta
20,51
25,82
6,75 6,75
9,63
9,74
3,88 3,31
40,77
45,62
Právnická fakulta
53,67
60,58
4,33 5,00 12,93 14,07 4,81 4,80
75,74
84,45
Rektorát
36,50 37,48 18,21 18,37 54,71
55,85
Rektor + prorektori
1,85
1,84
1,85
1,84
Univerzitná knižnica
9,67 10,00
9,67
10,00
CIS
6,54 7,25
6,54
7,25
Ústav dejín TU
3,10 3,30
3,10
3,30
Vydavateľstvo TUT
1,70 1,75
1,70
1,75
SHÚ
0,20 0,21
0,20
0,21
Študentská jedáleň
2,00
2,00
9,11 9,66
11,11
11,66
Univerzita spolu:
322,06 348,53 41,99 44,32 106,45 109,79 59,04 59,01 529,54 561,65
Učitelia, tvoriví, vedeckí a umeleckí zamestnanci:
V roku 2007 sa priemerný prepočítaný počet zamestnancov v tejto kategórií zvýšil o 26,5 zamestnanca.
Nárast zamestnancov v tejto kategórii mali fakulty:
pedagogická + 3,9, zdravotníctva a sociálnej práce
+ 12,9, teologická + 5,31, právnická + 6,9. Filozofická fakulta v roku 2007 zaznamenala zníženie
počtu zamestnancov v tejto kategórii o 2,5 zamestnanca.
Centrálna administratíva
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za rok
2007: 109,79, čo je zvýšenie o 3,34 zamestnanca.

Nárast zamestnancov v tejto kategórii zaznamenali:
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce o 1
zamestnanca – technicko administratívneho, ktorý
od roku 2008 bude preradený do kategórie
odborných zamestnancov – pre oblasť IT.
Právnická fakulta o 1 zamestnanca – na študijné
oddelenie, kde sa pripravuje na funkciu vedúceho
oddelenia.
Rektorát zvýšenie o 1 zamestnanca – referentky
pre administratívnu činnosť projektov európskeho
sociálneho fondu – jej mzda je hradená
z prostriedkov ESF.

Kvalifikačná štruktúra evidenčného prepočítaného počtu učiteľov k 31. 10. 2006
Fakulty
koeficient y r.2007

Filozofická
Pedagogická
FZSP
Teologická
Právnická
SPOLU TU:

Profesori a doc.
s DrSc.
2

Ostatní
docenti
1,66

Ost.učit.
s vedeckou hodn.
1,33

Ost. uč.bez
vedec.hodnosti
1

19,19
10,48
9,65
8,01
10,91
58,24

19,8
29,25
20,95
5,75
9
84,75

21,45
29,13
40
14,6
11,16
116,34

23,4
30,1
9
2,35
24,72
89,57

Spolu

KKŠ
2007

83,84
98,96
79,60
30,71
55,79
348,9

1,457
1,3901
1,4608
1,4457
1,368
1,4239

Spolu

KKŠ na
rok 2008

82,35
104,20
112,00
33,09
62,64
394,28

1,438
1,398
1,467
1,432
1,31
1,4149

Kvalifikačná štruktúra evidenčného prepočítaného počtu učiteľov k 31. 10. 2007
Fakulty
koeficient y r.2007

Filozofická
Pedagogická
FZSP
Teologická
Právnická
SPOLU TU:

Profesori a doc.

s DrSc.

Ostatní

Ost.učit.

Ost. uč.bez

docenti s vedeckou hodn. vedec.hodnosti

2

1,66

1,33

1

16,38
11,98
16,00
6,04
9,00
59,40

18,91
29,01
35
6,53
9,1
98,55

21,97
31,3
40
11,94
13,42
118,63

25,09
31,91
21
8,58
31,12
117,7
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5 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
A ZAHRANIČNÉ VZŤAHY
Zahraničné aktivity Trnavskej univerzity v roku
2007 prebiehali v nasledujúcich oblastiach:

5.1 BILATERÁLNE A MULTILATERÁLNE
VZŤAHY
Na univerzitnej úrovni
Vo februári 2007 univerzita uzatvorila dohodu
o vedeckej, pedagogickej a kultúrnej spolupráci
s Vysokou školou Evropských a regionálních studií, o.p.s. v Českých Budějoviciach v ČR. Podpísanie zmluvy medzi rektormi oboch univerzít sa
uskutočnilo na pôde Trnavskej univerzity.
V súčasnosti má univerzita uzatvorených 15 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, výmenných pobytov vedeckých a pedagogických pracovníkov, podpory
vzájomnej spolupráce na výskumných projektoch,
spoločného organizovania seminárov a konferencií.
Na úrovni fakúlt
Filozofická fakulta
V rámci programu „Study abroad“ fakulta rozvíjala
spoluprácu s Covenant College (USA, štát Georgia). V rámci programu LLP Erasmus fakulta každoročne zvyšuje počet uzatvorených bilaterálnych
zmlúv.
Okrem spolupráce v rámci programu Erasmus,
fakulta úzko spolupracuje s nasledujúcimi univerzitami: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedra psychoterapii i psychologii zdrowia Lublin v Poľsku,
Pázmány Péter Catholic University of Piliscaba v
Maďarsku, Süddeutsches Logotherapeutisches
Institut, Fűrstenfeldbruck v Nemecku, Essen Institut v Nemecku, Universität Wien v Rakúsku,
Psychologisches Institut, Wien v Rakúsku, Institut
für V. E. Frankl, Wien v Rakúsku, John Paul II. Institute, Washington D.C. v USA, Franciscan University of Stubenville v USA, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií v Brne, Ústav klasických studií FF, ČR, Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice, ČR, CMTF
UP, Katedra klasické filologie FF Univerzity Palackého Olomouc, ČR, Ústav pro klasická studia AV
ČR, Praha, University of Toledo, v Španielsku,
Trinity College, Dublin v Írsku
Pedagogická fakulta
Multilaterálne vzťahy sa uskutočnili hlavne účasťou
fakulty na riešení medzinárodných projektov, do
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ktorých boli zapojení riešitelia z viacerých krajín
(projekt IP Erasmus, projekt La main a la pate).
Bilaterálne vzťahy sa rozvíjali v rámci platných
bilaterálnych dohôd programu LLP Erasmus, a to
s KaHo v Belgicku, Univerzitou v Lisabone v Portugalsku a v Poľsku – Wyzsza Szkola FilozoficznoPedagogiczna IGNATIANUM v Krakove, s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a s Karlovou univerzitou v Prahe, Univerzitou
v Osnanbrucku, ako aj medziuniverzitných dohôd
o spolupráci s Karlovou univerzitou v Prahe.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
V rámci medzinárodnej spolupráce sú profesori
fakulty členmi Vedeckej rady Zdravotně-sociální
fakulty Jihočeskej university v Českých Budějoviciach a naopak. Každý rok organizuje fakulta niekoľko spoločných konferencií na témy sociálnej
práce a zdravotníctva, ktoré sa konajú v Trnave
aj v Českých Budějoviciach. Učitelia oboch fakúlt
sú pozývaní vzájomne na prednáškové pobyty na
partnerskej fakulte. Spolupráca zároveň prebieha
na projekte Zdravotně-sociální fakulty v sociálnoprávnej ochrane maloletých.
Fakulta dlhodobo spolupracuje so Zdravotně-sociální fakultou Ostravské university. V rámci spolupráce sú profesori členmi vedeckej rady partnerskej univerzity. Prebiehajú prednáškové pobyty
pedagógov na ZSF OU a ich učiteľov na FZASP,
najmä v rámci výučby predmetov v doktorandskom
štúdiu. Fakulta spolupracuje na dotvorení nových
programov a katedier ZSF OU.
Na základe dlhodobého projektu s University of
Scranton v USA prebieha výmena skúseností v oblasti verejného zdravotníctva, najmä zdravotníckeho manažmentu. Viacerí absolventi doktorandského štúdia fakulty učia dlhodobo na University of
Scranton. Okrem toho prebieha dlhodobý projekt
výmeny skúseností v oblasti paliatívnej starostlivosti, ktorý vyvrcholil zorganizovaním 2 spoločných
medzinárodných konferencií na túto tému na Katedre misijnej práce a dobrovoľníctva. Pravidelne
aspoň raz v semestri prednášajú učitelia University
of Scranton na fakulte.
Z iniciatívy členov katedry aplikovanej sociálnej
práce boli v roku 2007 uzavreté štyri bilaterálne
zmluvy s partnermi zo spolupracujúcich vysokých
škôl v oblasti sociálnej práce. Ide o tieto univerzity:
Univerzita v Kuopiu vo Fínsku, Univerzita Adama
Miczkiewicza v Poľsku, Katolische Fh Schule
v Kolíne, Nemecko a Institut Regional de Travail
Social Poitou-Charantes vo Francúzsku. Katedra
aplikovanej sociálnej práce je spoluzakladateľom
Európskeho výskumného centra pre sociálnu
prácu ERIS (European Research Institute for Social Work) Zakladajúci členovia: Ostravská univerzita (CZ), Univerzita Kuopio (FIN), Univerzita Hertforchire (UK), Univerzita Hertforchire (UK), Katolícka univerzita Lille (F), Katolícka univerzita Eichstätt-Ingolstadt (D), Trnavská univerzita (SVK)
V rámci tejto multilaterálnej spolupráce sa členo-

via katedier Aplikovanej sociálnej práce a Teórie
sociálnej práce zúčastnili na „Jarnej škole sociálnej
práce“, kde aktívne vystúpili.
Teologická fakulta
Teologická fakulta aktívne spolupracuje s Pápežskou teologickou fakultou, sekciou sv. Andreja
Bobolu – Bobolanum vo Varšave a s Inštitútom
Jána Pavla II. na Lateránskej univerzite vo Vatikáne. Okrem tejto spolupráce, má podpísaných
osem bilaterálnych zmlúv v rámci programu LLP
Erasmus.
Právnická fakulta
Medzi priority fakulty patrí rozvíjanie spolupráce
medzi právnickými fakultami, najmä v európskom
priestore (prioritu má stredoeurópsky priestor).
Spolupráca fakulty s inými právnickými fakultami
prebieha v rámci zmluvného rámca pokrytého
zmluvami Trnavskej univerzity so zahraničnými
univerzitami.
Súbežne s aktivitami univerzity vykonala aj Právnická fakulta určité kroky pri nadväzovaní zmluvných vzťahov na medzinárodnej úrovni. Fakulta má
podpísanú spoluprácu s Právnickou fakultou Univerzity v Záhrebe, Chorvátsko, Právnickou fakultou
Univerzity Karl-Franzes v Grazi, Rakúsko, s Právnickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne,
Česká republika a s Právnickou fakultou Univerzity v Rzeszove, Poľská republika. Spolupráca je
zameraná na všetky oblasti práva a rozvíja sa
najmä vo vzájomnej účasti na vedeckých konferenciách, sympóziách a kolokviách, výmenných
pobytoch učiteľov a študentov fakúlt.
V súčasnosti fakulta vyvíja úsilie k uzavretiu nových zmlúv o spolupráci aj s ďalšími právnickými
fakultami v zahraničí, a to s Právnickou fakultou
Yeditepe Universitesi v Istanbule, Turecko, Právnickou fakultou Katolíckej univerzity Pétera Pázmanyho v Budapešti, Maďarsko a s Právnickou
fakultou v Poznani, Poľsko.
V rámci programu LLP-Erasmus má Právnická
fakulta podpísané zmluvy s fakultami týchto
univerzít: Aristotele University of Thessaloniki,
Thessaloniki, Universitá degli studi di Salerno,
Fisciano, Universitá degli studi del Sannio,
Benevento, Universitá degli studi di Teramo,
Teramo, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszow,
Rejtana, Universitat de les Illes Balears,
Španielsko.

5.2 MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY
Program celoživotného vzdelávania – Erasmus

K 31. decembru 2006 bola ukončená prvá etapa
programu SOCRATES a následne nato zahraničné
oddelenie rektorátu univerzity v zmysle výzvy Európskej komisie vypracovalo nový projekt, ktorým
zároveň požiadalo aj o zapojenie sa do druhej
etapy programu s názvom „Program celoživotného

vzdelávania“, ktorého podprogramom sa stal aj
mobilitný program Erasmus. V máji 2007 bola univerzite udelená „Erasmus University Charter –
Standard“ (EUC), ktorá oprávňuje univerzitu zúčastňovať sa na podprograme Erasmus do roku
2013.
V akademickom roku 2006/2007 získala univerzita
na základe „Zmluvy č. ERASMUS/2006/TUT/19“
a jej dodatkov od Národnej kancelárie LLP-Erasmus grant vo výške 33 292,– eur ktorý bol pridelený takto:
1. mobilita študentov (ŠM)
2. mobilita učiteľov (TM )
3. organizácia mobility (OM)

EUR 26 690,–
EUR 4 082,–
EUR 2 520,–

Počet podpísaných bilaterálnych dohôd s partnerskými univerzitami v rámci programu LLP-Erasmus
sa rozšíril z 30 platných v predchádzajúcom roku
na 45. Okrem počtu bilaterálnych zmlúv sa rozšírila aj škála partnerských krajín, a to o Fínsko,
Francúzsko, Slovinsko a Bulharsko.
Filozofická fakulta
Filozofická fakulta bola v roku 2007 zapojená do
týchto medzinárodných projektov:
- The Kelemantia Project – Summer School of
Archaeology (Medzinárodný višegradsky fond)
- C a r n u n t u m / G e r u l a t a . Germánske osídlenie
v priestore Bratislavskej brány ako širšie hospodárske a sociálne zázemie Carnunta a Gerulaty
(INTERREG IIIA Rakúsko)
- Mosaikenforschung in Ephesos
- Das Heiligtum des Iuppiter Optimus Maximus auf
dem Pfaffenberg/Carnuntum
- Ein römischer Steinbruch am Pfaffenberg/Carnuntum
- Die Fibeln der römischen Stadt Carnuntum
- Die frühchristliche Basilika am magnesischen
Tor in Ephesos. Ausgrabungen und Funde 19801985.
- Das Palastmosaik von Konstantinopel.
- Osobnosti české vědy a kultury. Souhrn a zhodnocení pramenných svědectví ze sbírek Národního muzea v Praze
Pedagogická fakulta
Fakulta sa v roku 2007 podieľala na riešení 3 medzinárodných projektov:
- Intensive Programme Project – Socrates Erasmus, 2005 – 2007. Coping with inclusion in Primary Schools.
- Projekt integrovaného vyučovania prírodovedných predmetov „La main á la pâte“ (voľný preklad „Vyhrňme si rukávy“), ktorý sa realizuje na
základe Dohody o francúzsko-slovenskej spolupráci pri vyučovaní prírodovedných predmetov
na základných školách. Zmluvní partneri: PSA
Peugeot Citroën, Francúzske ministerstvo školstva, Akadémia vied Francúzskeho inštitútu, MŠ
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SR, SAV, ŠPU, PdF TU (Katedra chémie
a Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky)
- Projekt DAAD č. 12/2006 Integration HörSprach-Geschädigter in allgemeinen Bildungseinrichtungen (Katedra pedagogických štúdií)
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
- V rámci bilaterálnych zmlúv sa fakulta spolu s
University of Campus Wiena a University of Debrecen podieľajú na realizovaní projektu zameraného na vytvorenie európskeho dvojročného
magisterského programu: Manažment v sociálnej práci. Je to projekt v programe Socrates
s pracovným názvom SOWOSEC
Ďalšie medzinárodné projekty, na ktorých sa fakulta podieľala:
-

-

-

-

-

Keňa. Mary Immaculate Cliníc v Nairobi
Antimalnutričné centrum Mukuru, Keňa
AIDS HIV centrum Mukuru, Keňa
Centrum sv. Karola Langu, Lunga Lunga, Keňa
Streetboy centrum sv. Vizita, Kayole, Keňa
House of Family sv. Maxmiliána Kolbeho, Kambodža
Bakalársky študijný program sociálne zdravotný
v Nairobi, Keňa
EU DG SANCO funded project: HIA-NMAC –
Health Impact Assessment in New Member
States and Pre-Accession Countries
Fogarty International Center, USA funded project: FIRCA Breast Cancer Case – Control Study
in Slovakia
EU DG SANCO funded project: Effectiveness of
Health Impact Assessment.
Educational and Medical Integration of Vulnerable Minority Groups with a Special Focus on
Roma Component 03: Health, Europeaid
Antimicrobial Resistance Surveillance in Human
Medicine
Technical Assistance for Preparation of Clinical
Guidelines – RFP No 03/2007, World Bank Project, Albania
Health and Social Care for Migrants and Ethnic
Minorities in Europe (HOME)“COST IS0603

Právnická fakulta
V roku 2007 bola fakulta zapojená do riešenia
týchto medzinárodných projektov:
- Medzinárodný projekt „Knižnica Právnickej fakulty Trnavskej univerzity – depozitná knižnica
UNIDROIT“
- Medzinárodný švédsko-poľsko-ukrajinský vedecký projekt Švédskej akadémie, „Legislation Theory and Alternatives to Legal Regulation“ (Teória
legislatívy a alternatívy právnej regulácie)
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- Medzinárodný projekt „Millennium Challenges of
Law and Development“ realizovaný v rámci programu ACUNS – Academic Coucil of the United
Nations, koordinátor projektu ACUNS Wilfid Laurier
- Medzinárodný projekt General Principles of
Social Security Law (Všeobecné princípy práva
sociálneho zabezpečenia)
- Medzinárodný projekt „Testamentsforschung“,
čiastková úloha A. Švecovej „Burgertestamente
aus Trnava“
- „Základné zásady súkromného práva v zjednotenej Európe, Fundamentale Grundsatze des
Privatrechts im vereinigten Europa
- Social Security Law
- Medical Law

5.3 MOBILITY ŠTUDENTOV
Jednou z úloh stratégie v oblasti študentských
mobilít je snaha univerzity o každoročné zvyšovanie ich počtu. V roku 2007 sa podarilo zabezpečiť
študijný pobyt 37 študentom, čo je o 19 viac, ako v
predchádzajúcom roku. Počet mobilít sa teda
oproti roku 2006 zvýšil o 105 %. Okrem grantu
v eurách, bol Erasmus študentom poskytnutý aj
príspevok na dofinancovanie z prostriedkov štátneho rozpočtu v celkovej sume 474 105,– Sk.
Letný semester 2006/2007
V tomto semestri sa zúčastnilo na mobilite 14 študentov v celkovej dĺžke 73 mesiacov. Výška prideleného príspevku na dofinancovanie bola
197 100,– Sk. Mesačný grant (v eurách) bol pridelený všetkým študentom v rovnakej výške. Dve
študentky sa zúčastnili na mobilite s nulovým
grantom.
Zimný semester 2007/2008
Počet vycestovaných študentov bol 23, pri počte
mesiacov 78, 25. Výška príspevku na dofinancovanie predstavo vala hodnotu 277 005,– Sk.
Pri určovaní max. mesačného grantu do jednotlivých krajín sa vychádzalo z počtu záujemcov a
priemerných životných nákladov v cieľovej krajine.
Úspešnosť žiadateľov o mobilný grant medzi študentmi v akademickom roku 2006/07 bola 90 %.
Najväčší záujem pretrváva o mobilitu v Nemecku,
Grécku a Poľsku. Prvýkrát sa mobilita uskutočnila
do Nórska a na Sicíliu. Študenti sa zúčastnili na
mobilite aj v nových, doteraz nezastúpených odboroch (psychológia, história).
V akademickom roku 2006/2007 sa systém prideľovania grantu oproti predchádzajúcim obdobiam
nezmenil. Všetci študenti dostali jednotný grant,
ktorý predstavoval čiastku 264,13 eur/mesačne.
Výberové konania prebiehajú na jednotlivých fakultách, pričom hlavnými kritériami výberu jednotli-

vých študentov a udelenia grantu sú: jazykové
znalosti, prospech, celková aktivita, motivácia
študentov a ich osobná angažovanosť o štúdium
v rámci programu ERASMUS. Študenti sú o výberových konaniach (pridelenie, alebo zamietnutie
grantu) informovaní na internetových stránkach
jednotlivých fakúlt.
O samotnom programe sú študenti informovaní
prostredníctvom vývesnej tabule oddelenia pre
zahraničné vzťahy rektorátu univerzity, ako aj individuálnym poradenstvom. Na jednotlivých fakultách informovanosť študentov zabezpečujú jednotliví prodekani pre zahraničné vzťahy. V roku
2006/07 sa aktualizovala internetová stránka zahraničného oddelenia rektorátu univerzity, kde
študenti môžu nájsť najnovšie informácie o programe ERASMUS, zoznam uzavretých bilaterálnych
zmlúv a odkaz na stránku Národnej agentúry
a Európskej komisie. Rozširuje sa aj propagácia
programu od študentov, ktorí sa už zúčastnili na
mobilite.
Prichádzajúci študenti
V rámci študentských mobilít v sledovanom roku
prijala univerzita 8 incoming študentov, z toho 6
z Dánska (Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce)
a 2 študentov z Českej republiky (Pedagogická
fakulta)

5.4 MOBILITY UČITEĽOV
Na učiteľské mobility (ďalej len „TM“) získala univerzita v akademickom roku 2006/07 grant vo
výške 4 082,– eur. Všetky fakulty boli požiadané
o nomináciu svojich učiteľov. Z nominovaných učiteľov (8) sa na mobilite zúčastnili siedmi pedagógovia:
2 pedagógovia z Fakulty zdravotníctva a sociálnej
práce /Rakúsko/
1 pedagóg z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce /Dánsko/
1 pedagóg z Pedagogickej fakulty /Nórsko/
1 pedagóg z Teologickej fakulty /Poľsko/
1 pedagóg z Filozofickej fakulty /ČR/
1 pedagóg z Filozofickej fakulty /Turecko/
Podobne ako pri študentských mobilitách, aj pri
mobilite učiteľov je grant rozdelený rovnako na
všetky fakulty. V roku 2006/2007 sa zúčastnili
všetci pedagógovia, ktorí mali záujem o mobilitu.
Z prideleného grantu nebola dočerpaná čiastka
612,30 eur, ktorá bola vrátená Národnej agentúre
ERASMUS.
Systém výberu učiteľov sa oproti minulým rokom
nezmenil, uprednostňujú sa však učitelia, ktorí sa
na mobilite zúčastňujú po prvýkrát. Mobilitu využívajú učitelia aj na prípravu nových bilaterálnych
zmlúv, s čím máme pozitívne skúsenosti.
V roku 2006/2007 sa zúčastnil na mobilite iba jeden pedagóg z ČR.

5.5 ČLENSTVÁ V MEDZINÁRODNÝCH
ORGANIZÁCIÁCH
Trnavská univerzita v Trnave je členom týchto
organizácií:
- The European Academy,
- The European Academy for Science and Arts,
- The Danube Rector’s Conference.
V roku 2007 intenzívne prehlbuje univerzita kontakty v rámci Danube Rectors´ Conference (Konferencia podunajských rektorov). Trnavská univerzita
v spolupráci v Univerzitou v Maribore a maďarskou
univerzitou Szent István University Gödöllő vypracovali spoločný projekt o možnej spolupráci medzi
vysokoškolskými učiteľmi a výskumníkmi, ktorí by
sa prostredníctvom e-mailových kontaktov mohli
spoločne hlásiť o medzinárodné projekty, ako
i spolupracovať intenzívne v rôznych vedeckých
úlohách pre blízku vzdialenosť v danom regióne.
V septembri sa členské univerzity DRC stretli
v rakúskom meste Krems, aby počas trojdňovej
konferencie rozdiskutovali témy, ktoré sú v centre
pozornosti diania v Európe: celoživotné vzdelávanie, uznávanie kreditov, riadenie univerzít, informačno-komunikačné technológie a podobne.
V roku 2007 boli jednotlivé fakulty členmi týchto
organizácií:
- Acta Chemotherapeutica Austriaca (Wienna)
- Akadémia pedagogických a sociálnych vied so
sídlom v Moskve
- American Association for the Advancement of
Slavic Studies
- Antiinfect Drugs and Chemotherspy (Munich)
- Asociácia vyšších jezuitských študijných centier
Európy a Libanonu (ASJEL)
- Association franco-canadienne d'études stratégiques
- Bibliografická komisia RCRF
- Canadian Association of Slavists
- Canadian Institute of International Affairs
- Canadian Institute of Strategic Studies
- Canadian Political Science Association
- Collegium Carolinum (Mníchov, Nemecko)
- Commission internationale pour l`Historie des
Villes (Commisssion for the History of Towns),
Rome – Paris
- Commission internationale pour l`Historie des
Villes (Commisssion for the History of Towns),
Rome – Paris
- Člen predsedníctva organizácie Association
Internationale pour I´Étude de la Mosaiqu Antique
- Člen predsedníctva Spoločnosti priateľov Carnunta
- Dopisujúci člen Nemeckého archeologického
ústavu (DAI)
- Edícia Europa Orientalis des Instituts für
Osteuropäische Geschichte der Universität Wien
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- Európska asociácia právnických fakúlt (European Law Faculties Association (E.L.F.A)
- Chemotherapy (Basel)
- Inernational Journal of Infectious Diseases (Boston)
- Institut für den Donauraum und Mitteleuropa
(Viedeň, Rakúsko)
- Institut québécois des Hautes études internationales
- International Association for Philosophy of Law
and Social Philosophy
- International Association for the Psychology of
Religion (IAPR)
- International Association for the Psychology of
Religion (IAPR).
- International Institute of Strategic Studies (England)
- J. Management (Tbilisi)
- Journal of Health Management and Public Health (Scranton, USA)
- Journal of Chemotherapy (Firenze)
- Komisia pre štúdium doby medenej a bronzovej
(PBF) pri Unesco
- Komisie CIHEC
- KONTAKT: (České Budějovice)
- Korešpondujúci člen Rakúskej akadémie vied
- Kuratorium des Internationalen Instituts für
Nationalitätenrecht und Regionalismus (INTEREG), Mníchov, Nemecko
- L´association des Amis de Maurice Baumont
- Medzinárodná asociácia právnických fakúlt
(International Association of Law Schools (IALS)
- Medzinárodné centrum Union Académique Internationale pod UNESCO
- Medzinárodné združenie na podporu výučby a
výskumu v oblasti duševného vlastníctva (ATRIP)
- Medzinárodné združenie na podporu vzdelávania EDUKACIO, Univerzita MARIBOR-Pedagoška fakulteta, Maribor Koroškaces
- Medzinárodný ústav pre zjednotenie súkromného práva (UNIDROIT)
- Monumenta Germanie historica (Deutsches Institut für Erforschung des Mittelalters), Mníchov,
Nemecko
- Nationalkommission Österreich der Commission
Internatioanle d´Histoire et d´Etudes du Christianisme, Viedeň, Rakúsko
- Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut,
Viedeň, Rakúsko
- Pontificia commissio de Bonis culturalibus ecclesiae
- Pontificio Comitato di Scienze Storiche (Vatikán)
- Predseda komisie pre Corpus antických mozaík
v Malej Ázii
- Rada pre archeologický výskum spolkových krajín Rakúska
- Rakúska akadémia vied a vedeckých rád
- Rakúsky archeologický ústav ÖAW
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Redakčnej rady časopisu Pedagogika, Praha
Rei Cretariae Romanae Fautores (RCRF).
Slovak Studies Association (U.S.A.)
Sociálni práce/Sociálna práce – Česká republika
Société canadienne de science politique
Societé Napoléonienne internationale, Montreal,
Canada (International Napoleonic Society)
- Society for Psychologotherapy Research (SPR)
- Society for Psychotherapy Research (SPR)
- Študijná skupina pre Európsky občiansky zákonník v Bruseli

-

5.6 VYCESTOVANIA ZAMESTNANCOV DO
ZAHRANIČIA A PRIJATIA ZAHRANIČNÝCH HOSTÍ
V roku 2007 sa uskutočnilo na rektoráte 33 zahraničných pracovných ciest vedúcich pracovníkov
univerzity, a to do: Maďarska, Rakúska, ČR, Slovinska, Poľska a Belgicka. Cieľom zahraničných
pracovných ciest bolo nadviazanie spolupráce
s partnerskými univerzitami, návšteva rôznych
konferencií, medzinárodných podujatí a pracovných stretnutí.
Počas roka 2007 sa uskutočnilo 8 zahraničných
pracovných ciest do Talianska – Ríma v rámci
Slovenského historického ústavu v Ríme, ktorých
cieľom bol výskum vo Vatikánskych tajných archívoch.
Pracovníci Ústavu dejín Trnavskej univerzity
uskutočnili 4 zahraničné pracovné cesty, a to do
Maďarska. Cieľom týchto ciest bol výskum v archívnych prameňoch pre pripravovaný dokument
„Dejiny Trnavskej univerzity 1635 – 1777“
a výskum v archíve a knižnici Ostrihomskej arcidiecézy v Ostrihome.
V roku 2007 bolo evidovaných 81 zahraničných
služobných ciest zamestnancov Filozofickej fakulty, pričom najväčší počet vycestovaných bol z katedry archeológie /22/. Krajiny: Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Belgicko, Turecko, Švajčiarsko,
Čína. Účelom vycestovania bolo najmä štúdium
literatúry v knižniciach, návšteva knižníc a galérií,
účasť na pracovných rokovaniach o spolupráci,
účasť v komisiách na štátnych skúškach a obhajobách, účasť na workshopoch a konferenciách, plnenie pracovných úloh v súvislosti s grantmi VEGA
a KEGA.
Z partnerských univerzít navštívilo Filozofickú fakultu 27 zahraničných hostí, hlavne z Poľska, Nemecka, Česka a Turecka.
Na Pedagogickej fakulte sa v roku 2007 zrealizovalo 104 služobných ciest do zahraničia. Zahraničné cesty súviseli hlavne s prezentáciou výsledkov ich vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti –
aktívna účasť na konferenciách, seminároch, výstavách, príp. pracovné stretnutia zamerané na

riešenie projektov a nadviazanie spolupráce. Niektoré súviseli s realizáciou exkurzií stanovených
študijným plánom. Financovanie zahraničných pracovných ciest bolo v rozhodujúcej miere z grantov
získaných na riešenie vedeckovýskumných a umeleckých projektov a z mimorozpočtových prostriedkov fakulty (VEGA, KEGA, ERASMUS, DAAD,
Vyhrňme si rukávy, dary).
Z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce vycestovalo do zahraničia 244 pracovníkov. Prijatie zahraničných hostí v počte 22 sa uskutočňovalo v rámci
prednáškovej činnosti, prerokovania spoločných
vedeckých projektov, alebo zasadnutia medzinárodných pracovných skupín.
Teologická fakulta realizovala 6 zahraničných služobných ciest, ktorých hlavným účelom bola účasť
na medzinárodných vedeckých konferenciách
a nadviazanie spolupráce so zahraničnými univerzitami.
Z Právnickej fakulty vycestovalo v roku 2007 do
zahraničia 48 učiteľov (ČR, Belgicko, Nemecko,
Rakúsko, Maďarsko, Holandsko, Taliansko, Španielsko, Estónsko, Chorvátsko). Zahraničné pobyty
sa týkali najmä účasti na zahraničných konferenciách a sympóziách, na ktorých zamestnanci fakulty aj aktívne participovali (vystúpenia, príspevky
uverejnené v zborníku atď.).
Právnická fakulta, rovnako ako v predchádzajúcich obdobiach, vyvíjala snahu o návštevu zahraničných hostí z partnerských univerzít. V roku 2007
navštívili Právnickú fakultu siedmi zahraniční hostia.

5.7 ORGANIZÁCIA PODUJATÍ
Filozofická fakulta
- Umenie a jeho seba prezentácia v slovenskom
výtvarnom umení 20. storočia – vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
- Psychológia pre život – vedecká konferencia
s medzinárodnou účasťou
- Poslanie filozofie na univerzite v súčasnej dobe
– vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
- Pramene k slovenským dejinám – konferencia
s medzinárodnou účasťou
- Kulty a svätyne v toku času od doby bronzovej
do neskorej antiky – medzinárodné vedecké
sympózium
- Klasický filológ v úlohe prekladateľa – vedecká
konferencia s medzinárodnou účasťou
- Súčasný stav sociológie v Rusku – odborný
seminár so zahraničnou účasťou
- Presentation of Slovak Cultural Heritage
Conservation to ICCROM – medzinárodné podujatie o ochrane kultúrneho dedičstva

- Dejiny a kultúra starovekého Grécka a Ríma –
medzinárodná prezentácia učebnice
- Metódy a techniky archeologického výskumu
I./II. – medzinárodné odborné semináre pre študentov archeológie
Pedagogická fakulta
-

-

Teória a prax prípravy učiteľov cudzích jazykov
na školách rozličných stupňov - konferencia
s medzinárodnou účasťou
Lexika slovenskej onymie (hydrononymia –
antroponymia – toponymia) – 17. slovenská
onomastická
konferencia
s medzinárodnou
účasťou

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
- Realizácia projektov Európskeho sociálneho
fondu k otázkam rodovej rovnosti, medzinárodná konferencia, na ktorej sa v zastúpení zúčastnili grécki partneri medzinárodného projektu
EQUAL pod názvom: „Indikátory rodovej rovnosti pri uplatňovaní žien na trhu práce“
- Zdravotné a sociálne dôsledky mentálneho postihnutia, medzinárodná konferencia v spolupráci
s DSS Zavar Humanum, Trnavským samosprávnym krajom a ZSF JCU v Českých Budějoviciach
- Dieťa ako obeť násilia, medzinár. konferencia
- Dieťa v bezpečí, medzinárodná konferencia
- Sociálna práca v kontexte interdisciplinárneho
tímu, medzinárodná konferencia
- IV. ročník medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti
Teologická fakulta
-

Sväté tajomstvá na kresťanskom Východe –
medzinárodná vedecká konferencia
Jezuitská kultúra – medzinárodná konferencia
Sociálna služba a pastorácia rodín – medzinárodná konferencia

Právnická fakulta
-

-

vedecké podujatie IX. Lubyho právnické dni, na
ktorom sa zúčastnilo 13 významných právnych
vedcov z 5 európskych krajín (Nemecko, Maďarsko, Rakúsko, ČR , Poľsko).
diskusné fórum Protiraketová obrana: Nevyhnutnosť alebo hrozba? konané za účasti veľvyslancov ČR, Poľska, Ruskej federácie, USA
a riaditeľa odboru MZV SR
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6 SOCIÁLNE SLUŽBY

nave, Stredné odborné učilište energetické
v Trnave, Stredná poľnohospodárska škola
v Trnave, Slovenské elektrárne, a.s., Atómové
elektrárne Bohunice v Jaslovských Bohuniciach,
Študentský domov Miloša Uhra v Trnave, Stredné
odborné učilište stavebné v Bratislave a Stredné
odborné učilište obchodné v Bratislave.

6.1 UBYTOVANIE ŠTUDENTOV
Trnavská univerzita má vlastný študentský domov
vo výstavbe, preto vedenie univerzity zabezpečilo
zmluvné ubytovanie študentov u viacerých cudzích
ubytovateľoch. Mesačné náklady na ubytovanie
pre študenta univerzity boli takto podstatne vyššie
než pre študentov tých vysokých škôl, ktoré vlastnia študentské domovy. Študenti univerzity boli
v roku 2007 ubytovaní v ubytovacích zariadeniach
týchto ubytovateľov: Stredné odborné učilište v Tr-

V tabuľke č.14 sú uvedení zmluvní partneri Trnavskej univerzity, celkový počet miest, ktoré poskytujú študentom na ubytovanie, počet ubytovaných a výška poplatku za ubytovanie na osobu
a mesiac v Sk v roku 2007.

Tabuľka č. 14

Názov zmluvných partnerov
Výskumný ústav jadrových elektrárni, a. s. v Trnave
Stredné odborné učilište, Lomonosovova 6, Trnava
Študentský domov M. Uhra v Trnave pri STU v
Bratislave
Slovenské elektrárne, a.s., Atómové elektrárne
Bohunice
Stredná poľnohospodárska škola, Zavarská 9, Trnava
Stredné odborné učilište stavebné, Bratislava
Stredné odborné učilište obchodné, Bratislava
Spolu miest na ubytovanie

Počet miest
ženy muži spolu
5
30
35
150
0
150
32

58

90

164

64

228

45
0
5
401

45
13
0
210

90
13
5
611

Suma na osobu
a mesiac v Sk
* 1 500,* 1 200,od 1 300 do 1 400,* 1 500,* 1 500,2 100,2 100,x

* k uvedenej sume je dotácia zo ŠR vo výške 200,- Sk

Tabuľka č. 15

Počet žiadostí študentov o ubytovanie v roku 2007
Názov fakulty

Filozofická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej
práce
Pedagogická fakulty
Právnická fakulta
Teologická fakulta
Spolu
Spolu za TU

Študenti 1. ročníka
ženy
muži
spolu
101
39
140
66

9

75

75

161
106
5
439

24
59
10
141

185
165
15
580

118
156
6
460
1215

V roku 2007 bolo podaných celkom 1215 žiadostí
študentov o ubytovanie. V porovnaní s rokom 2006
je to o 59 žiadostí viac, čo predstavuje nárast o 4,85
percenta. Na ubytovanie mala univerzita k dispozícii
611 miest, čo je o 26 miest menej ako v predchá-
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Študenti 2. až 5. ročníka
ženy
muži
spolu
105
60
165
3

78

22
81
9
175

140
237
15
635

dzajúcom roku. Univerzita z kapacitných dôvodov
nemohla zabezpečiť ubytovanie 604 študentom,
preto si títo študenti museli ubytovanie zabezpečovať individuálne, prevažne prostredníctvom ubytovania na privátoch.

Graf č. 10

Vývoj počtu žiadostí študentov o ubytovanie a počtu ubytovaných študentov
za posledných päť rokov.
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Treba uviesť, že v ubytovni Stredného odborného
učilišťa na žiadosť ubytovateľa možno ubytovať iba
študentky. V ubytovni v Jaslovských Bohuniciach sú
ubytovávaní iba študenti 1. ročníka, pretože študenti
vyšších ročníkov kvôli ďalšiemu cestovaniu nemajú
o toto ubytovanie záujem (v roku 2007 bolo
z vyšších ročníkov ubytovaných 31 študentov).
Nedostatok ubytovacích kapacít spôsobuje, že aj
keď je uchádzač prijatý na štúdium, ale nedostane
ubytovanie, zvolí si nástup na štúdium na inú univerzitu, ktorá mu ubytovanie zabezpečí.

6.2 STRAVOVANIE ŠTUDENTOV
A ZAMESTNANCOV
Tri zo štyroch fakúlt univerzity, ktoré majú sídlo
v Trnave, (Filozofická, Právnická a Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce) sa majú možnosť stravovať v študentskej jedálni v budove na Hornopotočnej ulici. (Budova sídla Filozofickej fakulty, rektorátu a ostatných univerzitných pracovísk).
Moderne vybavená a vkusne zariadená študentská
jedáleň denne poskytuje výber z troch jedál na
objednávku a ďalší sortiment jedál v tzv. „minútkach“ – (teplé jedlá bez objednávky, jedlá
z polotovarov, rýchle občerstvenie – párky, bagety,
žemle a pod.)
Objednávanie obedov majú študenti a zamestnanci univerzity zabezpečené prostredníctvom
informačného systému KREDIT.
Väčšia vzdialenosť Pedagogickej fakulty je riešená
systémom dovozu jedál do miesta jej sídla, čo
taktiež zabezpečuje kuchynský personál študentskej jedálne na Hornopotočnej ul.
Študenti Teologickej fakulty so sídlom v Bratislave
majú možnosť stravovania v susednom Gymnáziu
a stravovanie zamestnancov je riešené stravnými
lístkami.
V roku 2007 študentská jedáleň vyrobila spolu
111 481 jedál rôzneho sortimentu. Produkcia študentskej jedálne je porovnateľná s rokom 2006,
v ktorom bolo vyrobených 111 414 jedál.

2005

2006

2007

6.3 INÁ ČINNOSŤ
S cieľom posilňovať univerzitnú identitu akademickej obce a vytvárať komunitu založenú na humanitných princípoch, ako aj so zámerom poskytnúť
možnosti na zmysluplné využívanie voľného času
a vzájomné spoznávanie sa, boli aj v roku 2007
univerzitou uskutočnené viaceré kultúrno-spoločenské a športové podujatia.
 Jedným z podujatí, ktoré univerzita organizuje v
rámci kultúrnych aktivít pre študentov, zamestnancov, ale aj priateľov a sympatizantov univerzity, sú tradičné reprezentačné plesy. 26. januára 2007 sa uskutočnil v poradí 6. reprezentačný ples vo veľkolepých priestoroch Smolenického zámku.
 V rámci organizovania turistických pochodov,
ktoré sa stali na univerzite už tradíciou, sa v roku
osláv 15. výročia obnovenia univerzity, 14. septembra 2007, uskutočnilo ďalšie turistické podujatie. V krásnom jesennom počasí sa na Jahodníku stretlo viac ako 100 zamestnancov zo všetkých súčastí univerzity, z ktorých si každý vybral
tú svoju (optimálnu) trasu. Rektor viedol početnú
skupinu, ktorá išla cez Čertov žľab pod Zárubami
na Smolenický zámok. Skupinka deviatich turistov vystúpila až na Záruby, (768) najvyšší vrch
Malých Karpát. Všetci sa napokon stretli na nádvorí Smolenického zámku na zaslúženom občerstvení.
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 V týždni hlavných osláv 15. výročia obnovenia
činnosti univerzity od 12. – 16. novembra 2007
sa uskutočnil aj IV. ročník Športových dní Trnavskej univerzity. Športové podujatie bolo rozložené do troch dní a súťažilo sa v 4 disciplínach:
stolný tenis, futbal, basketbal a florbal.
V stolnotenisovej súťaži o majstra Trnavskej univerzity sa prezentovalo 30 mužov a 21 žien, prevažnú väčšinu tvorili študenti. Tituly majstrov Trnavskej univerzity obhájili Matej Hamran z Právnickej fakulty a Adriana Hrnčiariková z Pedagogickej fakulty.

venujú profesionálne: Žatva 90 Dolný Kubín
a RFC Mikulov (ČR).
Súčasťou týždňa osláv pri príležitosti výročia obnovenia činnosti univerzity bol aj koncert zmiešaného speváckeho zboru TYRNAVIA pod vedením Andreja Rapanta, ktorý sa uskutočnil
v aule PAZMANEUM 15. novembra 2007.
Na ten istý deň bolo zorganizované aj podujatie
dobrovoľného darcovstva krvi študentov a zamestnancov univerzity pod názvom „Kvapka krvi
pre život“.
16. november, posledný deň v týždni oficiálnych
osláv obnovenia univerzity, sa stal Dňom otvorených dverí na všetkých fakultách univerzity.
 Rovnako tradičnými sa pre Trnavskú univerzitu
stali aj jej predvianočné koncerty.
Aj v roku 2007, 18. decembra, sa zúčastnili zamestnanci, študenti, partneri a partnerské organizácie v aule Trnavskej univerzity na predvianočnom koncerte. Účinkoval spevácky zbor
gymnázií mesta Trnava Cantica Nova.

Na futbalovom turnaji sa po prvýkrát zúčastnili aj
družstvá Univerzity sv. Cyrila a Metoda a Materiálovo-technologickej fakulty STU v Trnave. Hralo sa teda o titul akademického majstra Trnavy,
resp. Trnavského kraja. Víťazom turnaja sa stalo
družstvo Pedagogickej fakulty, druhé miesto obsadilo hosťujúce družstvo MtF STU Trnava, na
treťom mieste skončilo družstvo Filozofickej fakulty.

Vzťahy s verejnosťou
Trnavská univerzita v súlade s dlhodobým zámerom univerzity v oblasti rozvoja spolupráce s okolím sa zameriava na úzku spoluprácu s regionálnymi inštitúciami, ako sú: Mesto Trnava, Vyšší
územný celok v Trnave, Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny a s partnerskými univerzitami na
území mesta Trnava – s Univerzitou sv. Cyrila
a Metoda, a Materiálovo-technologickou fakultou
STU, s ktorými participuje na spoločných projektoch v rámci podpísanej zmluvy „Zmluva o vzájomnej spolupráci medzi mestom Trnava a Trnavskou
univerzitou v Trnave“.
Univerzita v rámci regiónu nadviazala spoluprácu
s Vysokou školou v Sládkovičove, s ktorou sa
spolupodieľa na projektoch zameraných na rozvoj
regiónu.

V basketbalovom turnaji postavilo súťažné družstvá všetkých 5 fakúlt univerzity. Ich poradie:
1. Filozofická fakulta, 2. Pedagogická fakulta, 3.
Právnická fakulta, 4. Teologická fakulta, 5. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Veľmi kvalitne obsadený turnaj sa podarilo zorganizovať vo florbale, dokonca s medzinárodnou
účasťou. Súťažilo šesť florbalových tímov,
z ktorých boli štyri univerzitné: ŠK DFA SPU
Nitra, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava,
MtF STU Trnava a družstvo našej univerzity FT
Trnavská univerzita. Okrem toho sa podarilo do
turnaja prizvať aj 2 družstvá, ktoré sa florbalu
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V rámci osláv 15. výročia obnovenia činnosti univerzita intenzívne spolupracovala na budovaní si
reputácie vo verejnosti (vystúpenie p. rektora
v televíznych novinách – TA3), vystúpenia viacerých členov vedenia univerzity v miestnej televízii –
v Mestskej televízii Trnava, ako i poskytnutie interview v Slovenskom rozhlase.
Jednou z hlavných úloh univerzity je pravidelne
informovať širokú i odbornú verejnosť o svojich
aktivitách a úspechoch prostredníctvom elektronických a printových médií regionálneho a celonárodného dosahu.
Univerzita aj v roku 2007 zverejňovala najaktuálnejšie oznamy na svojom webovom sídle. Slabinou
zostáva frekvencia aktualizácie a jazykové mutácie
web sídla univerzity.

7 INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ
TECHNOLÓGIE

KREDIT pri automatizovanom spracovaní mesačných zrážok zamestnancov za stravu v študentskej
jedálni.

Centrum informačných systémov (ďalej len „CIS“),
zabezpečuje prevádzku univerzitnej dátovej a hlasovej siete, prevádzku a rozvoj centrálnych informačných systémov a poskytuje služby používateľom informačných a komunikačných technológií na
univerzite.

KNIŽNIČNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM (KIS)

7.1 INFORMAČNÝ SYSTÉM UNIVERZITY
AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM
Rok 2007 sa stal prelomovým z hľadiska zahájenia
ostrej prevádzky prvého podsystému Modulárneho
Akademického Informačného Systému (ďalej len
„MAIS“). Podsystém Prijímacie konanie v rozhraní študijný referent využili všetky fakulty univerzity na efektívne spracovanie údajov asi 7 000
uchádzačov o štúdium na Trnavskej univerzite
v Trnave v akademickom roku 2007/2008. Na troch
fakultách bol využitý systém na automatizované
spracovanie výsledkov prijímacích testov – Autotest. Hoci šlo o prvý rok ostrej prevádzky systému
MAIS, prijímacie konanie prebehlo vo veľmi dobrej
kvalite, bez výpadkov systému.
V druhej polovici roku 2007 začala testovacia prevádzka prvých funkcionalít podsystému Kreditové
štúdium. Fakultné tímy MAIS zahájili migráciu
historických údajov zo starého informačného systému do nových dátových štruktúr. Išlo o jedinečný
a veľmi náročný proces, ktorý si vyžiadal spoluprácu viacerých odborníkov v oblasti tvorby študijných programov a organizácie štúdia. Ku koncu
roka 2007 boli ako prvé namigrované údaje Právnickej fakulty, postupne sa k nej zaradili Teologická a Filozofická fakulta.
EKONOMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM
Náročnosť roku 2007 sa prejavila v tom, že počas
celých 12 mesiacov prebiehala implementácia aj
druhého strategického systému univerzity – ekonomického informačného systému SOFIA (ďalej
len „SOFIA“). Mimoriadnym úsilím musel tím projektu SOFIA dobiehať náskok univerzít, s ktorými
bola naša univerzita dodatočne zaradená do implementačnej vlny. Veľké nároky na migráciu dát
spôsobila skutočnosť, že ekonomické moduly začínali ostrú prevádzku od 1. 7. 2007. Vďaka úsiliu
a aktivite vedúcich jednotlivých modulov sme sa
zaradili k tým univerzitám, ktoré dokázali vytvoriť
vhodné personálne, technické a organizačné zabezpečenie na nasadenie a prevádzku všetkých
modulov tohto robustného nástroja na finančné
riadenie univerzity. V druhom polroku 2007 boli
zahájené implementačné práce na module Ľudské
zdroje (HR), ktorého ostrá prevádzka začína
1.1.2008. Zároveň s implementáciou tohto modulu
sa rieši integrácia systému SOFIA so systémom

Od roku 2006 univerzita využíva na správu knižničného fondu, riadenie výpožičiek a evidenciu
publikačnej činnosti KIS s názvom DAWINCI. Jeho
správu a údržbu formou outsourcingu zabezpečuje
pre Univerzitnú knižnicu Trnavskej univerzity spoločnosť SVOP, s.r.o., Bratislava. Systém poskytuje
používateľom prístup ku knižničnému fondu prostredníctvom online katalógu cez webové rozhranie a podobne rieši evidenciu publikačnej činnosti.
Univerzitná knižnica je zapojená do centrálneho
projektu automatizovaného zberu publikačnej činnosti pre potreby Ministerstva školstva SR. Aplikácia KIS a kompletný katalóg knižnice sú na serveri,
ktorý je umiestnený v záložnej technologickej
miestnosti na rektoráte univerzity, čím je zabezpečená vysoká dostupnosť k dátam aj z prostredia
internetu.
SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO VZDELÁVANIA
V roku 2007 prišlo k ďalšiemu rozvoju systému
riadenia vzdelávania (Learning management system LMS) Enterprise Knowledge Platform (ďalej
len „EKP“) vo verzii 4.0. Zvýšením počtu licencií
narástol počet študentov, ktorí mohli byť zaradení
do semestrálnych kurzov. Uskutočnilo sa školenie
pedagógov z rôznych fakúlt univerzity, ktorí plánujú zaviesť využívanie EKP v pedagogickom procese. Jedným z cieľov ďalšieho rozvoja elektronického vzdelávania bolo vytvorenie multimediálneho internetového laboratórneho štúdia so širším
využitím v prírodovedných odboroch. Ide o možnosť napojenia na laboratórne experimentovanie,
ktoré sa už začalo realizovať na Pedagogickej
fakulte a tiež na sprostredkovanie vzdialených
laboratórnych experimentov realizovaných na partnerských univerzitách. V roku 2007 sa univerzita
opäť zapojila do medzinárodného projektu MasterClasses (na obr. zahájenie rektorom), ktorý
prostredníctvom videokonferenčného systému
VRVS/EVO zapája študentov fyziky (nielen z univerzity, ale i zo stredných škôl) do zaujímavých
vyhodnocovacích experimentov v oblasti fyziky
elementárnych častíc.
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7.2 KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM UNIVERZITY
DÁTOVÁ SIEŤ A HLASOVÁ SIEŤ
Všetky prevádzkované budovy univerzity majú
pripojenie na optickú sieť SANET. Štyri uzly dátovej siete v Trnave (Rektorát, PdF, FzaSP a PrF)
majú metropolitnou optickou sieťou prepojené
vlastné lokálne siete LAN, ktoré sú súčasťou domény truni.sk. Teologická fakulta v Bratislave má
vlastnú doménu tftu.sk a taktiež má vlastné optické pripojenie na SANET. Implementovaný systém MAIS umožňuje pripojenie používateľov cez
webové rozhranie, systém SOFIA je dostupný prostredníctvom bezpečného VPN pripojenia.
Vo všetkých uzloch komunikačnej siete univerzity
sú vybudované štruktúrované kabelážne systémy
triedy 5 s aktívnymi prvkami 100 Mb/s. V komunikačných uzloch na Pedagogickej, Právnickej
a Teologickej fakulte boli nasadené prvé aktívne
sieťové prepínače HP ProCurve s portami 1Gb/s,
úrovne Layer 3, čím sa rádovo zvýšila priepustnosť
LAN fakúlt na centrálne servery univerzity. Dátová
komunikácia v centrálnom uzle prebieha výlučne
na manažovateľných aktívnych sieťových prepínačoch, na ktorých sa vykonáva monitorovanie dátovej siete univerzity. Prepojenie serverov je zabezpečené optickými prepínačmi s prenosovou kapacitou 4 GB/s. Oddelenie komunikačnej siete CIS
spracovalo dokumentáciu univerzitnej dátovej
siete.
V roku 2007 boli v centrálnom uzle inštalované:
• Automatizovaná magnetopásková knižnica Sun
StorEdge LTO3, ktorá zabezpečuje automatizované vytváranie záloh systémových a prevádzkových dát zo všetkých centrálnych systémov,
• FireWall Cisco ASA5520 na zvýšenie bezpečnosti v súlade s pravidlami prevádzky a správy
univerzitnej siete,
• Veritas Cluster 5.0, ktorý zabezpečuje nepretržitý chod strategických aplikácií aj v prípade
zlyhania niektorých častí hardvéru.
Privátna hlasová sieť univerzity, ktorá prepája trnavské komunikačné uzly, nezaznamenala v roku
2007 žiadne zmeny. Jej efektívna a bezporuchová
prevádzka zabezpečila šetrenie nákladov za telekomunikačné služby.

7.3 APLIKÁCIE INFORMAČNÝCH
A KOMUNIKAČNÝCH SYSTÉMOV
SYSTÉM AUTOMATIZOVANEJ IDENTIFIKÁCIE
OSÔB (SAIO)
Servisné stredisko čipových kariet (ďalej len
„SČK“) poskytlo služby spojené s vydávaním preukazov univerzity všetkým študentom, pedagógom
a zamestnancom. V priebehu roka 2007 bolo vy-
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daných 1225 preukazov študenta (ISIC), 260 preukazov študenta ISIC s aplikáciou Ľudovej banky,
a.s., 795 preukazov externého študenta a pre interných pedagógov 61 preukazov učiteľa (ITIC).
K dosiaľ definovaným vnútorným a externým funkcionalitám naviazaným na preukaz ISIC/ITIC pribudli v roku 2007 funkcionality:
• „NABI karta“, ktorá umožňuje držiteľom platných
preukazov ISIC/ITIC využívať zľavy kopírovacích služieb spoločnosti FAXCopy, a.s., po celom Slovensku.
• „TicketPortal“, ktorá umožňuje internetové objednávanie vstupeniek na kultúrne a športové
podujatia.
V súlade s novými podmienkami poskytovania
licencií ISIC/ITIC bola novelizovaná Vyhláška rektora TU č.3/2004 a bol doplnený informačný manuál o preukazoch univerzity, ktorý je uverejnený
na webovej stránke univerzity. V rámci SAIO je
v prevádzke stravovací systém KREDIT a prístupový systém na parkovisko rektorátu Trnavskej
univerzity.
BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE DO INTERNETU
(WiFi)
V roku 2007 sa v rámci projektu zlepšenia prístupu
študentov k internetu rozšírilo bezdrôtové pripojenie v budove Pedagogickej fakulty (dva prístupové
body) a v budove Fakulty zdravotníctva a sociálnej
práce (dva prístupové body). Asi 450 študentov
a pedagógov využíva na svojich fakultách pripojenie do internetu prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov wifi, ktoré umožňujú prenosovú
kapacitu 56 kb/s. Inštaláciu notebookov študentov
a pedagógov univerzity na bezproblémové bezdrôtové pripojenie zabezpečujú informatici na jednotlivých fakultách.
INTERNET NA CHODBÁCH (Sun Ray)
V roku 2007 pokračoval projekt „Internet na chodbách“ zriadením ďalších 4 prístupových bodov
k internetu a k univerzitným informačným systémom na chodbe Teologickej fakulty v Bratislave.
Prístupové body sú založené na technológii tenkých klientov Sun Ray, ktorá bola v podmienkach
univerzity úspešne implementovaná v roku 2005.
Bezúdržbové kiosky Sun Ray sú spravované centrálne prostredníctvom serverovej farmy na CIS.
Počet inštalovaných terminálov Sun Ray dosiahol
číslo 58, z toho voľne dostupných je 32 kioskov na
chodbách univerzitných budov a v Univerzitnej
knižnici (študovňa).
Systém tenkých klientov počas dva a pol roka prevádzky nevykázal vážnejšie hardvérové zlyhanie
a vyžiadal si minimálne náklady na údržbu.

SYSTÉM JEDNOTNEJ AUTENTIFIKÁCIE
S cieľom uľahčiť študentom univerzity prístup do
počítačovej siete nezávisle od miesta pripojenia
a technologického vybavenia prístupového bodu
bol v roku 2006 úspešne otestovaný a v roku 2007
rutinne nasadený systém jednotnej autentifikácie.
Systém umožňuje študentom univerzity prihlásenie
do počítačovej siete univerzity jedným prihlasovacím menom (číslo čipu preukazu študenta)
a jedným heslom zo všetkých prístupových bodov
(PC stanice so systémom Windows XP, Linux
alebo terminály Sun Ray). Navyše študenti získali
úložný priestor na univerzitnom serveri, kde majú
možnosť ukladať svoje elektronické dokumenty,
pričom tieto dokumenty majú po úspešnej autentifikácii prístupné zo všetkých prístupových bodov
na univerzite.

7.4 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA PRÍSTUPU
DO INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV
UNIVERZITY
V roku 2007 sa ukončila rutinná prevádzka zastaraného systému Študent VŠ, ktorý bol svojou architektúrou a uložením dát najzraniteľnejšou entitou prevádzkovaných informačných systémov univerzity.
V súčasnosti prevádzkované informačné systémy
univerzity spĺňajú požadované bezpečnostné štandardy, pričom ich architektúra je:
•
•

klient – server (SOFIA, KIS, KREDIT, Prístupový systém, SAIO),
viacvrstvová moderná architektúra (MAIS,
EKP)

Centrálne informačné systémy využívajú databázové prostredia Oracle 9i (EKP), Oracle 10g

(MAIS), MS SQL 2005 (KREDIT, KIS, Prístupový
systém) a majú zabezpečenú vysokú úroveň
ochrany a monitorovania neoprávnených prístupov
k dátam univerzity. Používatelia pristupujúci k informačným systémom univerzity cez internetové
rozhranie používajú šifrovaný protokol SSH a ich
autentifikácia je dvojúrovňová (na aplikačnej
a dátovej vrstve).
V roku 2007 bola rutinne prevádzkovaná antivírusová ochrana pracovných staníc používateľov
systémom NOD32 Enterprise Edition. Na poštovom serveri bol nasadený štandardný Black List na
ochranu proti SPAM-om.

7.5 ROZVOJ INFORMAČNÝCH
TECHNOLÓGIÍ
Rozvoj informačných technológií na Trnavskej
univerzite sa uskutočňuje v súlade s aktualizovaným dlhodobým zámerom univerzity v oblasti IKT
na roky 2006 až 2010. Plán konkrétnych úloh na
rok 2007 bol schválený vedením univerzity na základe návrhu Rady pre informačné systémy, ktorá
je odborným poradným orgánom rektora univerzity.
Rok 2007 bol významný najmä implementáciami
strategických informačných systémov – SOFIA
a MAIS. Oba informačné systémy umožnia prístup
veľkému množstvu používateľov a významným
spôsobom ovplyvnia riadenie univerzity. Najvýznamnejšími rozvojovými aktivitami v oblasti komunikačných technológií bolo inštalovanie nového
FireWall-u pre dátovú sieť a inštalácia automatizovanej magnetopáskovej knižnice.
Prehľad najvýznamnejších investícií CIS do IS
a IKT v roku 2007 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka č. 16

Názov investície

Čiastka (Sk)

Zdroj financovania

Záložný zdroj UPS APC Smart 3kVA

49 761

Projekt IT 2007, 5a

Skriňa Rack Rital na servery Sun

63 775

Projekt IT 2006, 3e

Aktívne sieťové switche HP 1Gb/s

107 469

Projekt IT 2006,5a

Softvér Veritas na Sun StoreEdge

145 635

Projekt IT 2006, 3e

Podsystém Sklady a normovanie (KREDIT)

259 093

Fond IŠ a služieb

FireWall Cisco ASA 5520

269 924

Projekt IT 2006, 3e

Realizácia Autotest (skenery, hárky, podpora)

299 880

Fond IŠ a služieb

Čipové karty MIFARE na preukazy TU

339 447

Fond SAIO (čip. karty)

Magnetopásková knižnica Sun StoreEdge

410 059

Projekt IT 2006, 3e

Veritas Cluster 5.0

474 184

Projekt IT 2006, 3e

Podsystémy MAIS

699 660

Projekt IT 2006, 3e
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7.6 FINANCOVANIE INFORMAČNÝCH
TECHNOLÓGIÍ
Rozvojové aktivity Trnavskej univerzity v oblasti
informačných a komunikačných technológií a informačných systémov si vyžiadali významné investície aj v roku 2007. Finančné prostriedky pridelené

z Ministerstva školstva SR na vybrané projekty
boli v porovnaní s minulými rokmi oveľa nižšie.
Trnavská univerzita získala z Ministerstva školstva
SR na realizáciu rozvojových projektov finančné
prostriedky vo výške 1 550-tisíc Sk, čo je asi ¼
v porovnaní s rokom 2006.

Graf č. 11

Investície do IS a IKT v období rokov 2003 - 2007
v tis.Sk
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Ako je uvedené aj v tabuľke č.16, financovanie
dôležitých investícií bolo realizované z centrálneho
rozvojového projektu MAIS (IT 2006, 3e), ktorý
začal v roku 2006 a jeho ciele boli naplnené v roku
2007.
Ďalším zdrojom financovania v oblasti IKT bol fond
informačnej štruktúry a služieb (ďalej „Fond IŠaS“).
Fond IŠaS je tvorený v súlade s organizačným
poriadkom univerzity na zabezpečovanie rozvoja
IKT a IS. V porovnaní s rokom 2006 bolo čerpanie
Fondu IŠaS vyššie vzhľadom na nižšie dotácie na
rozvojové projekty z MŠ SR. Graf č. 11 dokumentuje vývoj investícií do IKT a IS na Trnavskej univerzite v rokoch 2003 až 2007. Zastavenie trendu
zvyšovania finančných prostriedkov v roku 2007
bolo pre nižšiu podporu Ministerstva školstva SR
a pre intenzívny rozvoj, t. j. hlavne zdokonaľovaním informačných systémov univerzity.

7.7 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
A ĽUDSKÉ ZDROJE
Vysoký stupeň a objem špičkovej hardvérovej
infraštruktúry spolu s implementáciou vysoko sofistikovaných informačných systémov a služieb
kladú vysoké nároky na odbornosť a zodpovednosť zamestnancov CIS. Zároveň sa vedúci zamestnanci CIS stávajú metodikmi pri zavádzaní
nových postupov v súvislosti s novými informačnými systémami. Pracovisko CIS pritom nemá
naplnený predpísaný počet zamestnancov, keďže
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odborníkov s požadovanými vlastnosťami je na
trhu práce nedostatok. Úlohou CIS vyplývajúcou
z dlhodobého zámeru je stabilizácia kľúčových
zamestnancov, ktorí zaviedli a spravujú komunikačnú sieť a strategické informačné systémy.
V roku 2007 sa podarilo túto úlohu naplniť, no nepodarilo sa obsadiť voľné pozície správcu informačného systému a hardvérového špecialistu.
Na začiatku roka pracovalo na centrálnom pracovisku IKT univerzity 8 zamestnancov, v priebehu
roka ukončil pracovný pomer jeden správca informačného systému. Ku koncu roka 2007 pracovalo
na CIS 7 zamestnancov, z toho 5 s vysokoškolským vzdelaním. Personálne obsadenie CIS je
nasledujúce:
• riaditeľ CIS,
• oddelenie informačných systémov
2 zamestnanci,
• oddelenie komunikačných sietí
2 zamestnanci,
• oddelenie služieb používateľom
2 zamestnanci
V nastávajúcom období bude dôležité zabezpečiť
rast vedomostnej úrovne a administrátorských
zručností pre správcov strategických systémov
a v druhom rade ich správnu motiváciu a stabilizáciu na univerzite.

8 EDIČNÁ A VYDAVATEĽSKÁ
ČINNOSŤ
Na publikačnú činnosť univerzity využívali jednotlivé fakulty služby univerzitného vydavateľstva,
niektorí autori na základe uzavretých dlhodobých
dohôd aj služby iných partnerských vydavateľstiev.
V roku 2007 bolo na univerzite vydaných celkom
74 neperiodických publikácií, z toho 16 vedeckých
monografií, 6 ďalších odborných monografií, 23
učebníc a učebných textov pre základné, stredné
a vysoké školy, 5 umeleckých monografií, katalógov a 24 zostavovateľských prác, predovšetkým
zborníkov.

8.1 TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS
Univerzitné vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis (ďalej len „vydavateľstvo“) je jedným zo
samostatných pracovísk univerzity a jeho poslaním
je zabezpečovanie publikačných aktivít univerzity.
Svoju činnosť vykonáva od r. 2001 na základe
dohody o spoločnom pracovisku medzi Trnavskou
univerzitou a Slovenskou akadémiou vied, v spolupráci s vydavateľstvom VEDA.
Pri jednotlivých tituloch prijatých do vydavateľstva
je zabezpečená jazyková úprava a korektúra textov publikácií, ako aj základná organizačná, vydavateľská a administratívna agenda.
Technické, grafické a polygrafické spracovanie,
vrátane ekonomickej činnosti a účtovníctva súvisiacich s vydavateľskou činnosťou, zabezpečuje
na základe Dohody o zriadení spoločného pracoviska VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie
vied v Bratislave.
Predaj vydavateľskej produkcie sa realizuje
v rámci Slovenskej republiky prostredníctvom distribučnej siete a vlastnej predajne vydavateľstva
VEDA, ako aj v kníhkupectve v budove Trnavskej
univerzity v Trnave.
V univerzitnom vydavateľstve TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS boli v roku 2007 vydané nasledujúce tituly:
Alexander Sabó a kolektív
Chrípka /monografia/
(náklad 500 ks, viazaná)
Anna Strehárová a kolektív
Aktuálne kapitoly z infektológie /monografia/
(náklad 500 ks, viazaná)
Ján Letz
Kresťanská filozofia 20. storočia
II/Novotomistické metafyziky /monografia/
(náklad 500 ks, viazaná)
Daniel Škoviera
Valentín Exchius: Rozhovor o spravovaní štátu
(náklad 300 ks, brožovaná)

Eva Fordinálová
Ján Hollý v slovenskom národno-kultúrnom vedomí /monografia/
(náklad 500 ks brožovaná)
Gustáv Dianiška
Základy sociálnej psychológie pre právnikov
(náklad 500 ks, brožovaná)
Ivan Gojdič, Lucia Rakovanová
Umenie na Slovensku v kultúrnych
a historických súvislostiach
(náklad 100 ks, brožovaná + CD)
Emília Kratochvílová a kolektív
Úvod do pedagogiky
(náklad 500 ks, brožovaná)
Helena Barancová a kolektív
Zborník z konferencie
(náklad 50 ks, viazaná)
Andrej Rajský
Osoba ako ikona tajomstva
(náklad 300 ks, viazaná)
Ondrej Kaščák, Markéta Filagová
Javisko a zákulisie školy
(náklad 500 ks, brožovaná)
Milan Katuninec a kolektív
Trnavská univerzita v Trnave – 15. výročie
obnovenia
(náklad 500 ks, viazaná)
Okrem toho vydavateľstvo v roku 2007 vydalo 3
čísla časopisu UNIVERSITAS TYRNAVIENSIS,
(posledné, štvrté číslo bolo uverejnené na webovej
stránke univerzity), vydalo a vytlačilo Výročnú
správu o činnosti univerzity za rok 2006, študijné
programy fakúlt na akad. rok 2007/2008, ako aj
ďalšie interné informačné a reprezentačné dokumenty, či už pri príležitosti osláv 15. výročia obnovenia činnosti univerzity, alebo pri príležitosti iných
významných udalostí univerzity (Kalendárium podujatí, bulletin Trnavská univerzita /v anglickom
jazyku/ na účely programu ERASMUS) a ďalšie.
V dňoch 8. – 11. novembra 2007 vydavateľstvo
prezentovalo svoju knižnú produkciu už po druhýkrát na tradičnom medzinárodnom knižnom veľtrhu
Bibliotéka v bratislavskej Inchebe.
Knižná produkcia vydavateľstva sa stretla so
značným záujmom návštevníkov, a to nielen
z našej republiky. Potešiteľným pre nás bol aj
veľký záujem zo strany návštevníkov Českej republiky, ktorí si zakúpili väčšie množstvo publikácií
a prejavili záujem o ďalšiu spoluprácu. Spoluprácu
sa nám podarilo nadviazať aj s ďalšími organizáciami, najmä knižnicami a školskými inštitúciami zo
Slovenskej republiky.
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9 INFORMAČNÉ ZDROJE
9.1 UNIVERZITNÁ KNIŽNICA
Rok 2007 sa niesol v znamení osláv 15. výročia
obnovenia Universitas Tyrnaviensis. Pre univerzitnú knižnicu tento rok znamenal aj intenzívnu
spoluprácu s pracoviskami Trnavskej univerzity
a útvarmi Mesta Trnava na koncepčnom riešení
budúcich nových priestorov v podobe projektu
študijno-informačného centra.
Legislatívne úsilie bolo zavŕšené aj novelizáciou
knižničného a výpožičného poriadku Univerzitnej
knižnice Trnavskej univerzity v Trnave.

poli. Prístup do tohto depozitára je možný v rámci
akademickej informačnej siete Trnavskej univerzity. V roku 2007 bolo do databázy evidencie publikačnej činnosti zaevidovaných 1 083 nových záznamov, 1 173 aktualizácií a 233 citácií. 120 citácií
bolo vyhľadaných v databáze Web of Knowledge
na požiadanie.
Univerzitná knižnica v roku 2007 participovala na
projekte Centrálny register publikačnej činnosti,
ktorý riešilo niekoľko slovenských univerzít.
Tento projekt, ktorého hlavým cieľom je centrálne
zhromažďovanie údajov o publikačnej činnosti, by
mal byť efektívnym nástrojom na rozdelenie finančných prostriedkov pre vysoké školy

9.1.1 Knižničný fond a služby čitateľom

9.1.3 Informačná podpora

V zmysle vyhlášky Ministerstva kultúry SR č.
421/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní
a revízií knižničného fondu v knižniciach, bola
v mesiacoch júl – august 2007 vykonaná revízia
knižničného fondu Univerzitnej knižnice Trnavskej
univerzity v Trnave (ďalej len „univerzitná knižnica“) v oddelení výpožičiek a oddelení študovne
univerzitnej knižnice.
Stav knižničného fondu univerzitnej knižnice k 31.
12. 2007 je 58 451 knižničných jednotiek (ďalej len
„k. j.“). Oproti roku 2006 sa mierne zvýšil ročný
prírastok – 4 536 k. j. Z toho je 2 418 k. j. získaných darom. Zvýšil sa i počet k. j. získaných výmenou – 266. Naopak, počet k. j., získaných kúpou je
oproti roku 2006 nižší – 1852.

Univerzitná knižnica je informačnou základňou
Trnavskej univerzity. Poskytuje bibliografické aj
faktografické údaje v ústnej, písomnej alebo elektronickej podobe. Bibliografické údaje sú sprostredkované najmä prostredníctvom prístupu do
abstraktových, plnotextových a citačných databáz
elektronických informačných zdrojov.

Výpožičky, návštevnosť
V roku 2007 sa zrealizovalo 66 584 výpožičiek, čo
je o 8 376 výpožičiek viac ako v roku 2006. Znížil
sa však počet výpožičiek periodík.
Niekoľkonásobne sa zvýšila návštevnosť univerzitnej knižnice. Oddelenie výpožičiek a študovňu
navštívilo v roku 2007 90 155 používateľov. Prihlásilo sa 1 434 nových a odhlásilo 849 používateľov.
V priebehu revízie knižničného fondu univerzitnej
knižnice sa zároveň aj zrevidovala databáza aktívnych používateľov, ktorých počet k 31. 12. 2007 je
3 710.
Medziknižničná výpožičná služba
Z knižničného fondu univerzitnej knižnice bolo
iným knižniciam poskytnutých 158 výpožičiek, čo
je o 53 výpožičiek viac ako v roku 2006.
Z iných knižníc sa používateľom sprostredkovalo
355 výpožičiek.
9.1.2 Bibliografická registrácia publikačnej
činnosti
Všetky podklady zdrojových dokumentov sa už
evidujú iba v elektronickej podobe na diskovom
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Na základe centrálnych projektov niektorých slovenských vysokých škôl bol obnovený ročný prístup k databázam ProQuest 5 000 International
a Scopus. K dispozícií sú naďalej databázy Ebsco,
Ebrary Academic Complete a citačná databáza
Web of Knowledge.
Univerzitná knižnica ďalej v priebehu roka sprostredkovala krátkodobé skúšobné prístupy do
psychologických databáz spoločnosti Ovid Technologies, ekonomických databáz EconLit, medicinských databáz DynaMed a oblasť knihovníctva
zastupovala databáza Lista.
Univerzitná knižnica ponúkala na svojej webovej
stránke aj adresy ďalších užitočných voľne prístupných elektronických informačných zdrojov.
V snahe podporiť informačnú gramotnosť používateľov univerzitnej knižnice a tým aj zvýšiť využiteľnosť všetkých dostupných informačných zdrojov, organizuje univerzitná knižnica každoročne
informačný seminár,
zameraný na prácu
s elektronickými informačnými zdrojmi, hodiny
informačnej prípravy, zamerané na nových používateľov a oslovuje aj používateľov z radov stredných škôl. Okrem týchto každoročných aktivít univerzitná knižnica v roku 2007 participovala na prieskume, ktorý sa zaoberá informačnou gramotnosťou študentov vysokých škôl IGPAK – Informačná
gramotnosť používateľov akademických knižníc.
Do jednotného knižnično-informačného systému je
reálne zaintegrovaných šesť knižnično-informačných pracovísk, v roku 2007 pribudla Knižnica
Centra spirituality Východ – Západ Michala Lacka
v Košiciach.

9.1.4 Úsek informačnej podpory projektov
Tento úsek tvorí informačnú základňu, týkajúcu sa
získavania mimorozpočtových prostriedkov. Priebežne informuje o výzvach, termínoch, stretnu-

tiach, školeniach, workshopoch, mobilitných programoch a súťažiach.
V roku 2007 bolo poskytnutých 51 faktografických
informácií, týkajúcich sa informačnej podpory projektov v písomnej alebo ústnej podobe.

Projekty univerzitnej knižnice
Názov

Zdroj

Poznámka

1. Budovanie knižničného fondu UK

MK SR

nepodporený

2. Ochrana knižničného fondu UK
3. Vstup konzorcia slovenských univerzít do kolekcie
Literature Online
4. Obnova prístupu do elektronickej kolekcie databáz
ProQuest International
5. Obnova konzorcionálneho prístupu vysokých škôl
do databázy Scopus
6. Centrálny register evidencie publikačnej činnosti

MŠ SR

nepodporený
centrálny projekt,
nepodporený

9.1.5 Finančné náklady na činnosť univerzitnej
knižnice
Nákup knižničného fondu.................1 177 364,- Sk
Elektronické informačné zdroje.......... 129 353,- Sk
Členstvo v organizáciách........................3 500,- Sk
Knižničné centrum................................65 569,- Sk
Technická podpora...............................82 772,- Sk
Spolu...............................................1 458 558.- Sk
Z toho mimodotačné prostriedky.........100 000,- Sk
Príjmy univerzitnej knižnice...................32 701,- Sk
9.1.6 Podujatia, pracovné stretnutia
21. marec – prednáška doc. MUDr. Jozefa Haštu,
PhD. Teória vzťahovej väzby ako nový vysvetľujúci
model v psychoanalýze a psychoterapii spojená
s výstavou kníh z Vydavateľstva F, v spolupráci
s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity a Katedrou psychológie Filozofickej
fakulty Trnavskej univerzity
27. marec – informačný seminár zameraný na
prácu s elektronickými informačnými zdrojmi
v spolupráci s Albertina icome Bratislava, s. r. o.
17. – 18. apríl – výstava kníh vydavateľstva Portál
17. apríl – prednáška Ing. Jaroslava Kuchařa,
riaditeľa vydavateľstva Portál, Ako vzniká kniha
25. apríl – prednáška Mgr. Tomáša Zálešáka,
PhD. Demokracia a jej sebadeštruktívne tendencie
v spolupráci s Katedrou politológie
Filozofickej
fakulty Trnavskej univerzity
9. máj – 100 kníh Tatra banky, odovzdanie knižného daru univerzitnej knižnici a beseda so súčasnými slovenskými autormi Kornelom Földvárim,
Tomášom Janovicom a Kolomanom Kertészom
Bagalom

MŠ SR
MŠ SR

centrálny projekt, podporený

MŠ SR

centrálny projekt, podporený

MŠ SR

centrálny projekt, podporený

19. jún – stretnutie so spisovateľkou Kamilou
Strelka – Kankovou a jej hosťami a prezentácia jej
najnovšej knihy Letenka za hviezdami v spolupráci
s Regionálnym centrom podnikateliek v Trnave
21. september – exkurzia do Univerzitnej knižnice
v Bratislave v spolupráci s regionálnou pobočkou
Spolku slovenských knihovníkov
21. – 22. november 6. ročník výstavy Svet odbornej literatúry a Trnavská univerzita v spolupráci
s kníhkupectvom Malé centrum
november – výstava tlačí súvisiacich s Trnavskou
univerzitou Memoria Tyrnavie 2007 v spolupráci
s Centrom komunikácie Trnavskej univerzity,
sprievodné podujatie k 15. výročiu obnovenia Universitas Tyrnaviensis
Univerzitná knižnica je členom Slovenskej asociácie knižníc. Zamestnanci univerzitnej knižnice sa
pravidelne stretávajú na pracovných poradách vo
výbore regionálnej pobočky Spolku slovenských
knihovníkov, v knižničnej rade Knižnice Nadácie
otvorenej spoločnosti, v pracovnej skupine združenia špecialistov na podporu vedy Pro scientia
a v pracovnej skupine pre vecné spracovanie.

9.2 FAKULTNÉ KNIŽNICE
9.2.1 Knižnica Právnickej fakulty
Knižničný fond a služby čitateľom
Stav knižničného fondu Knižnice právnickej fakulty
Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „knižnica“)
k 31. 12. 2007 je 6 903 k. j. Ročný prírastok bol
1 329 k. j., z toho je 392 k. j. záverečných
a kvalifikačných prác.
Odber klasických periodík sa oproti roku 2006
zmenil len minimálne. Knižnica odoberala 73 titu-
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lov periodík, z toho 44 zahraničných. Počet titulov
periodík sa znížil oproti roku 2006 o 3.
Financovanie knižničného fondu bolo z viacerých
zdrojov, z rozpočtu fakulty a z grantových prostriedkov katedier. Z prostriedkov rozpočtu fakulty
na doplnenie knižničného fondu bolo vynaložených
17 459,- Sk na nákup kníh, 266 582 na nákup periodík. Z finančných grantových prostriedkov katedier fakulty bolo na doplňovanie knižničného fondu
poukázaných 306 774,- Sk.
Priebežne bol dopĺňaný aj fond depozitnej knižnice
UNIDROIT.
Na spracovanie prírastkov knižničného fondu používa knižnica knižnično-informačný systém DAWINCI. V roku 2007 bolo elektronicky uskutočnených 1 329 záznamov prírastkov. Veľká pozornosť
bola venovaná aj priebežným úpravám údajov
v systéme.
Začiatkom roka 2007 bola uskutočnená priebežná
revízia fondu periodík, pričom bolo zistené odcudzenie 30 ks odborných periodík. Preto sa v budúcnosti pripravuje signovanie periodík ochranným
elektromagnetickým kódom.
V súvislosti s maximálnym uspokojením informačných potrieb používateľov knižnice sa nedarí knižnici celkom zabezpečiť túto činnosť najmä pre
nízke personálne obsadenie zamestnancov knižnice a nízku informačnú gramotnosť používateľov
knižnice.
Knižnica poskytuje svojim používateľom služby
v priebehu semestra v čase od 8.30 – 18.00 hod.
V roku 2007 dosiahla návštevnosť 14 538 osôb
a bolo poskytnutých 48 657 výpožičiek, z toho
17 188 výpožičiek periodík.
Z fondu knižnice boli poskytnuté 3 výpožičky iným
knižniciam a 1 výpožička bola sprostredkovaná
z inej knižnice.
Výpožičky knižnice majú prezenčný charakter,
preto sa často využíva kopírovacie zariadenie,
ktoré je však stále nepostačujúce
Dokumentačná činnosť
Evidencia publikačnej činnosti na fakulte patrí do
kompetencie oddelenia pre vedu a výskum, do
tejto agendy sú podstatnou mierou zapojené aj
zamestnankyne knižnice. Činnosti spojené s evidenciou publikačnej činnosti tvoria nezanedbateľnú
časť ich pracovných činností – excerpujú knižné
publikácie, monografie, zborníky, periodiká, xeroxujú výstupy publikačnej činnosti a odovzdávajú
ich na oddelenie pre vedu a výskum, odkiaľ sú
zaradené do univerzitnej databázy.
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Ďalšie aktivity
Zamestnankyne knižnice sa počas roka 2007 pravidelne zúčastňovali na odborných školeniach,
aktívne sa podieľali na príprave výstav odbornej
literatúry v spolupráci s vydavateľstvom Linde
Praha (marec, október 2007).
9.2.2 Fakultná knižnica Teologickej fakulty
Fakultná knižnica Teologickej fakulty Trnavskej
univerzity v Trnave (ďalej len „fakultná knižnica“) v
roku 2007 sústredila pozornosť na výpožičnú
agendu. Lístkový výpožičný systém bol nahradený
elektronickým systémom.
Knižničný fond a služby čitateľom
K 31. 12. 2007 je celkovo spracovaných 29 970
knižničných jednotiek (k. j.), celková hodnota knižničného fondu je 14 699 755,- Sk. V roku 2007
bolo elektronicky spracovaných 1 673 k. j., čo je o
1 250 k. j. menej ako v roku 2006. Dôvodom nižšieho počtu spracovaných k. j. bol nedostatok pomocného personálu. V máji boli elektronicky spracované, skompletizované a uskladnené ročníky
periodík za rok 2006.
Fakultná knižnica dostala darom 22 CD ROM
v hodnote 4 966,- Sk a 1 200 k. j. z Gregoriánskej
univerzity v Ríme.
V letnom období bol daný do prevádzky elektronický výpožičný systém. Celkovo bolo v roku 2007
zaregistrovaných 450 používateľov, z čoho bolo 24
externých používateľov.
Fakultnú knižnicu navštívilo počas roka 3 350 používateľov, ktorí si požičali 9 174 k. j., z toho 3 658
absenčne.
Pre externých používateľov bolo vyhotovených 20
rešerší, 631 xerokópií. Konzultačné služby, bibliografické a faktografické informácie sa poskytovali osobne, telefonicky aj elektronicky.
Pokračovalo sa v budovaní klasického lístkového
katalógu. V roku 2007 bolo vytlačených 1 746 katalogizačných záznamov. Pravidelne sa tlačili prírastkové zoznamy vlastných databáz.
Vo fakultnej knižnici je k dispozícií okrem základného knižničného fondu aj 12 pracovných staníc
s pripojením na internet.
O novinkách vo fakultnej knižnici sa mohli používatelia dozvedieť na pravidelných výstavách nových
kníh.

10 ÚSTAV DEJÍN TRNAVSKEJ
UNIVERZITY

publikácie Trnavská univerzita 1992 – 2007 a časopisu Universitas Tyrnaviensis 3/2007.
Archív a registratúra:

Ústav dejín, ako výskumné pracovisko Trnavskej
univerzity, pokračoval v roku 2007 vo svojej výskumnej, evidenčnej a publikačnej činnosti v súvislosti s dejinami pôvodnej Trnavskej univerzity
1635 – 1777, ale aj súčasnej univerzity, ktorá si
pripomenula 15. výročie svojho obnovenia.

V roku 2007 archív a registratúra univerzity pokračovali v preberaní, triedení, usporadúvaní
a príprave vyraďovacieho konania spisov, pochádzajúcich z činnosti Trnavskej univerzity. Priestory
registratúry a archívu boli doplnené o ďalšie technicko-bezpečnostné zariadenie v súvislosti s
ochranou archivovaných dokumentov.

Oblasť výskumu:
Výskum archívnych prameňov k dejinám pôvodnej
Trnavskej univerzity pokračoval v roku 2007 v
Prímási Levéltár v Ostrihome a v Budapešti v nasledujúcich archívoch a rukopisných oddeleniach
knižníc:

Iná činnosť:


Nadviazanie spolupráce s archívmi:
- Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára v Budapešti,



Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi
Könyvtár a Egyetemi Levéltár

- Magyar Jezsuita Rendtartomány Levéltára
v Budapešti,



Országos Széchényi Könyvtár

- Veszprémmegyei Levéltár vo Vespréme,



Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára



A Magyar Jezsuita Rendtartomány Levéltára



Magyar Nemzeti Múzeum



dopĺňanie bibliografie k dejinám univerzity
a spolupráca s univerzitnou knižnicou pri akvizícii kníh z maďarských antikvariátov.

Výskum sa orientoval na získanie podkladov k
životopisom rektorov Trnavskej univerzity a na
doplnenie výskumu prameňov k pripravovanej
monografii dejín Trnavskej univerzity. Snímky z
preštudovaných prameňov sú pripravené pre štúdium na štyroch CD nosičoch.
V roku 2007 pokračoval Ústav dejín vo vydávaní
ročenky FONS TYRNAVIENSIS, ktorej prvé číslo
vyšlo v roku 2006.
Obsah ročenky Fons Tyrnaviensis II. tvorí:
- inauguračný prejav rektora univerzity Martina
Mišúta z 15. marca 2007;
- poďakovanie predsedu Správnej rady Timoteja
Minaroviča odchádzajúcemu rektorovi Petrovi
Blahovi;
- štúdia Mariána Manáka Trnavská univerzita v
rokoch 1992 – 2007 o vzniku a prvých rokoch
pôsobenia univerzity;
- správy z výskumu archívnych prameňov k dejinám Trnavskej univerzity v Ríme a v Budapešti v
rokoch 1993, 2005, 2006 od Jozefa Šimončiča a
Alžbety Hološovej;
- štúdia o kultúrnej spolupráci univerzít v Štajerskom Hradci a v Trnave od Zuzany Droběnovej;
- kratšie príspevky týkajúce sa dejín univerzity,
recenzie a doplnená bibliografia o Trnavskej univerzite.
Ústav dejín Trnavskej univerzity sa autorsky spolupodieľal na dvoch projektoch, tematicky venovaných 15. výročiu obnovenia univerzity: vydaniu

Titulná strana Katalógu knižnice Trnavského kolégia SJ z roku 1690, ktorý je uložený v rukopisnom
oddelení Univerzitnej knižnice ELTE v Budapešti.
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11 SLOVENSKÝ HISTORICKÝ
ÚSTAV V RÍME
Hlavným cieľom Slovenského historického ústavu
je systematický výskum archívnych fondov týkajúcich sa dejín Slovenska a Slovákov, ako aj dejín
štátov, do ktorých Slovensko v priebehu svojho
historického vývoja patrilo, uložených v Tajnom
vatikánskom archíve a ďalších vatikánskych archívoch k nemu pridružených, vo Vatikánskej apoštolskej knižnici a v iných významných rímskych cirkevných archívoch, múzeách a ďalších príbuzných
vedeckovýskumných inštitúciách Vatikánskeho
mestského štátu a Talianskej republiky.
Výskum sa prostredníctvom Slovenského historického ústavu v Ríme uskutočňuje formou výberového konania predkladaných projektov, ktoré posudzuje a vyberá na svojich zasadnutiach Vedecká
rada ústavu.
Vedecká rada ústavu podľa štatútu zasadá najmenej dvakrát do roka. Jej členmi sú zástupcovia
troch fakúlt Trnavskej univerzity – Filozofickej
fakulty, Právnickej fakulty a Teologickej fakulty,
zástupca Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku, zástupca Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave, zástupca Slovenského historického ústavu Matice slovenskej
v Bratislave, zástupca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Odboru archívov a registratúr a
zástupca Ministerstva školstva SR.
Úlohou Vedeckej rady Slovenského historického
ústavu v Ríme bolo určiť priority výskumu, aby
nedochádzalo k duplicitnému výskumu a dôraz sa
kládol na systematickom výskume prameňov k
dejinám Slovenska.
V roku 2007 bolo podaných deväť projektov,
z ktorých jeden nemal dostatočné náležitosti
a jeden prišiel po uzávierke a zasadnutí Vedeckej
rady, ktorá na svojom zasadnutí dňa 8. júna 2007
vybrala zo šiestich projektov päť, autori ktorých
podľa anonymného vyhodnotenia mohli absolvovať
študijný pobyt v rímskych a vatikánskych archívoch
a múzeách. Z piatich vedeckých pracovníkov boli
štyria historici, jeden klasický archeológ a jeden
klasický filológ, z ktorých traja boli na trojtýždennom výskume, ostatní na dvojtýždennom študijnom pobyte.
Cieľom projektu Svätá stolica a Slovensko
v kontexte medzinárodných vzťahov v rokoch 1935
– 1939 bolo objasniť postoj Svätej stolice
k politickému a ideologickému vývoju v stredovýchodnej Európe, osobitne k Československu,
k jeho vnútro a zahraničnopolitickým otázkam,
objasniť, ako Pius XI. reagoval na uzatvorenie
spojeneckej zmluvy medzi ČSR a Sovietskym zväzom.
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Projekt Monumenta Vaticana historiam Slovaciae
illlustrantia II. si kládol za cieľ vytvoriť bázu pre
systematické vydávanie stredovekých slovacikálnych prameňov, na to je potrebná excerpcia prameňov fondu Vatikánske registre (Registra Vaticana) z obdobia Klementa VI. (1342 – 1352) a ich
analýza. Záverečným krokom po dokončení výskumu bude vydanie pramennej edície.
Cieľom projektu Monumenta Vaticana historiam
Slovaciae illlustrantia III. je preskúmať písomné
pramene k dejinám Slovenska – pápežské vatikánske a avignonské registre a suplikačné protokoly z Tajného vatikánskeho archívu a publikovať
ich do formy ustáleného edičného radu, ktoré rozšíria pramenné východiská pre celkový výskum
slovenských dejín.
Projekt Slovenský politický exil v európskom zahraničí zahŕňal štúdium dokumentov v archíve
a v knižnici Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda, kde sa nachádzajú dôležité písomnosti aj
k činnosti politického exilu. Úlohou projektu bolo
sústrediť sa na politické i kultúrne aktivity príslušníkov exilu po rokoch nastolenia nedemokratického režimu v Československu, najmä na aktivity
slovenského kňazstva, ktoré sa staralo o slovenských politických exulantov vytváraním misijných
stredísk v celej Európe a udržiavalo písomný styk
so Slovákmi žijúcimi v Ríme a aj so Slovenským
ústavom sv. Cyrila a Metoda.
Ďalší projekt Jezuitské školstvo sa sústredil na
nezabudnuteľnú úlohu jezuitskej rehole v šírení
vzdelanosti. Základným východiskovým momentom projektu bolo realizovať výskum prameňov,
ktoré by ozrejmili činnosť zahraničných jezuitov
pôsobiacich na Trnavskej univerzite v 17. a 18.
storočí.
Cieľom projektu Bronzová plastika etruskej a rímskej proveniencie v zbierkach slovenských a rímskych múzeí bolo získanie informácií, ktoré by
napomohli spresniť pôvod, datovanie a spôsob
používania bronzových artefaktov. Problematika je
komplikovaná kvôli početným falzifikátom, ktoré sa
dostali na Slovensko. Preto bolo potrebné oboznámiť sa s materiálom priamo v rímskych múzeách
a doplniť si vedomosti v slovenských knižniciach
absentujúcej talianskej literatúry. Bádateľka absolvovala početné konzultácie v múzeách – Museo
Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Museo Nazionale Romano. Bronzové artefakty bádateľka
zdokumentovala a výsledky svojho štúdia uverejnila v zborníku Slovenského národného múzea –
Archeológia a rovnako i v popularizačnej verzii
v časopise Pamiatky a múzeá a v Historickej revue. Svoj výskum v Tajnom vatikánskom archíve
prezentoval v odbornom článku aj ďalší vedecký
pracovník, ktorý má výsledky svojho štúdia pripravené na publikovanie.

12 HOSPODÁRENIE
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky poskytlo
v roku 2007 v súlade s § 89 ods. 3. zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov dotáciu na základe „Zmluvy
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva
Slovenskej republiky na rok 2007“ na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov z finančných prostriedkov podprogramu 07711, na
výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť
z finančných prostriedkov podprogramu 07712, na
rozvoj vysokej školy z finančných prostriedkov
podprogramov 07713, a na sociálnu podporu štu-

dentov z finančných prostriedkov podprogramov
07715.
Celkový objem dotácií na rok 2007
(1) Trnavská univerzita v Trnave mala v roku 2007
celkový objem dotácií 384 317 tis. Sk. Dotácie na
bežné výdavky boli vo výške 323 578 tis. Sk,
z toho na výskum a vývoj 29 829 tis. Sk. Dotácie
na kapitálové výdavky boli vo výške 60 739 tis. Sk,
z toho na výskum a vývoj 3 259 tis. Sk
(2) Objem a štruktúra jednotlivých dotácií, ako aj
ich vzťah k programovej štruktúre je uvedený
v tabuľke č. 17.

Tabuľka č. 17

Dotácia na
bežné
výdavky
(v tis. Sk)
258 345

Dotácia na
kapitálové
výdavky
(v tis. Sk)
55 076

258 345

55 076

Dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť
z toho: - Prvok 077 12 01 – Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre
výskum a vývoj
- Prvok 077 12 02 – Úlohy základného výskumu na vysokých
školách iniciované riešiteľmi (grantová agentúra VEGA)
- Prvok 077 12 03 – Aplikovaný výskum na vysokých školách
pre potreby praxe
- Prvok 077 12 05 – Úlohy výskumu a vývoja na vysokých
školách pre rozvoj školstva (grantová agentúra KEGA)
- Podprogram 06K 11 – Úlohy výskumu a vývoja podporované
Agentúrou na podporu výskumu a vývoja

29 829

3 259

20 967

1 243

3 716

1 388

488

0

2 891

628

1 767

0

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

4 384

2 404

4 384

2 404

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

31 020

0

20 915
7 246
2 859

0

Dotácia / programová štruktúra
Dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov
z toho:
- Podprogram 077 11 – Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania
a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl

Za rok 2007 dosiahla univerzita kladný hospodársky výsledok vo výške 6 294-tisíc Sk, z toho zisk
z hlavnej činnosti predstavoval sumu 6 048-tisíc Sk
a z podnikateľskej činnosti sumu 246-tisíc Sk.
Základným a najväčším zdrojom príjmov za rok
2007 boli dotácie zo štátneho rozpočtu. Na kladnom hospodárskom výsledku z hlavnej činnosti sa
podieľali vo veľkej miere aj príjmy z finančných
darov od právnických aj fyzických osôb.

0

Univerzita využívala tieto dary na krytie svojich
prevádzkových nákladov a tým šetrila dotačné
zdroje.
V rámci svojich možností uskutočňuje univerzita aj
podnikateľskú činnosť. Hlavným zdrojom príjmov
z tejto činnosti bolo organizovanie rôznych kurzov
mimo hlavného vyučovacieho procesu a tiež príjem z ďalšieho vzdelávania, príjem z nájomného
nebytových priestorov, služby študentskej jedálne,
archeologický výskum a pod.
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Náklady univerzity za rok 2007 vrátane študentskej
jedálne z hlavnej činnosti predstavovali 84 %
z dotácie a 16 % z iných zdrojov. Náklady univerzity za rok 2007 bez študentskej jedálne predstavovali 86 % z dotácie a 14 % z iných zdrojov.

Výnosy univerzity za rok 2007 vrátane študentskej
jedálne z hlavnej činnosti predstavovali 87 %
z dotácie a 13 % z iných zdrojov. Výnosy univerzity
za rok 2007 bez študentskej jedálne predstavovali
89 % z dotácie a 11 % z iných zdrojov.

Tabuľka č. 18

Č i n n o s ť
N á k l a d y

Spotreba materiálu a predaný tovar

Hlavná
Podnikateľská
nezdaňovaná
zdaňovaná

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

16253

970

17223

22905

Spotreba energie

7363

61

7424

6645

Opravy a udržiavanie

2273

17

2290

3572

Cestovné

3405

12

3417

4296

677

17

694

405

17652

211

17863

17061

971 173179

162505

Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Sociálne poistenie a ostatné soc.
náklady
Priame dane a poplatky, pokuty a
penále

172208
65728
193

Odpis nevymožiteľnej pohľadávky
Kurzové straty
Iné ostatné náklady
Odpisy dlhodobého nehmotného
a hmotného majetku

192

65921

61862

1

194

238

31

31

5

26

25

26
54004

67

54071

47040

17060

9

17069

16121

2559 359402

342680

Tvorba zákonných opravných položiek
Účtovná trieda 5

356843

Tabuľka č. 19

Č i n n o s ť
V ý n o s y

Hlavná
nezdaňovaná

Podnikateľská
zdaňovaná

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

Spolu

Tržby za vlastné výrobky a tovar

1484

795

2279

2005

Tržby z predaja služieb

4169

1116

5285

1097

771

-1

770

1427

2

5

7

8

39041

896

39937

44685

66

71

137

185

Aktivácia vnútroorganizačných služieb
Úroky
Iné ostatné výnosy
Tržby z predaja dlhodobého majetku
Výnosy z prenájmu majetku

73

Prijaté príspevky od iných organizácií

9

Dotácie na prevádzku

317359

317359

295136

Účtovná trieda 6

362892

2882

365774

347625

6049

323

6372

4945

78

78

127

6049

245

6294

4818

Výsledok hospodárenia pred zdanením
Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení
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PRÍLOHY

FILOZOFICKÁ FAKULTA
Zoznam akreditovaných študijných odborov a študijných programov k 31. 12. 2007
Číslo
ŠO

Názov študijného odboru

8106
6107
7110
7103
7343
6703
7701
6121

8
8
8
8
8
8
8
8

dejiny umenia a kultúry
filozofia
história
klasická archeológia
klasické jazyky
politológia
psychológia
sociológia

8106
6107
7110
7103
7343
7701
6121

8
8
8
8
8
8
8

dejiny umenia a kultúry (PhDr.)
filozofia (PhDr.)
história (PhDr.)
klasická archeológia (PhDr.)
klasické jazyky (PhDr.)
psychológia (PhDr.)
sociológia (PhDr.)

Názov študijného programu

magisterské štúdium

Dĺžka
štúdia

zo 16.10.1998
5 r.
5 r.
5 r.
5 r.
5 r.
5 r.
5 r.
5 r.

rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác zo 16.10.1998

doktorandské štúdium
6901 9
7701 9
7102 9

2.1.5.
2.1.1.
3.1.9.
2.1.26.
3.1.1.
2.1.7.
2.1.17.
2.1.31.
3.1.6.
2.1.5.
2.1.31.
2.1.1.
2.1.31.
2.1.7.
2.1.31.
2.1.1.
3.1.9.
2.1.26.
3.1.1.
2.1.7.
2.1.17.
3.1.6.
2.1.5.
2.1.7.
2.1.31.
2.1.1.

2.1.9.
3. 1.13.
2.1.18.
2.1.26.

systematická filozofia
psychológia
slovenské dejiny
teória a dejiny výtvarných umení

z 10.11.1998
z 10.11.1998
z 10.11.1998
zo 17. 05. 2001
AKREDITÁCIA OD ROKU 2004

bakalárske štúdium
etika
filozofia
psychológia
klasická archeológia
sociológia
história
dejiny a teória umenia
klasické jazyky
politológia
etika
klasické jazyky
filozofia
klasické jazyky
história
klasické jazyky
magisterské štúdium
filozofia
psychológia
klasická archeológia
sociológia
história
dejiny a teória umenia
politológia
etika
história
klasické jazyky
doktorandské štúdium
filozofia
slovenské dejiny
sociálna psych. a psych. práce
dejiny a teória výtvarného umenia
a architektúry
klasická archeológia

z 23.05.2007
z 23.05.2007
z 31.05.2004
z 09.01.2008
z 18.01.2007
z 06.12.2004
z 06.12.2004
z 06.12.2004
z 02.03.2005
z 21.11.2005

etika (DŠ, EŠ)
filozofia (DŠ, EŠ)
psychológia (DŠ, EŠ)
klasická archeológia (DŠ)
sociológia (DŠ)
história (DŠ, EŠ)
dejiny a teória umenia (DŠ, EŠ)
klasické jazyky (DŠ)
politológia (DŠ, EŠ)
etika – klasické jazyky (DŠ)

3 r.

z 21.11.2005

filozofia – klasické jazyky (DŠ)

3 r.

z 21.11.2005

história – klasické jazyky (DŠ)

3 r.

z 23.05.2007
z 21.07.2004
z 09.01.2008
z 18.01.2007
z 06.12.2004
z 06.12.2004
z 02.03.2004
z 23.05.2007
z 09.01.2008

filozofia (DŠ, EŠ)
psychológia (DŠ, EŠ)
klasická archeológia (DŠ)
sociológia (DŠ)
história (DŠ, EŠ)
dejiny a teória umenia (DŠ, EŠ)
politológia
etika (DŠ, EŠ)

2
2
2
2
2
2
2
2

história – klasické jazyky (DŠ)

2 r.

z 06.06.2007
z 18.11.2004
z 18.11.2004

systematická filozofia (DŠ, EŠ)
slovenské dejiny (DŠ, EŠ)
sociálna psychológia (DŠ, EŠ)
(DŠ do 31.8.2008, EŠdo 31.8.2010)
dejiny a teória výtvarného umenia
a architektúry (DŠ, EŠ do 31.8.2010)
klasická archeológia (DŠ,EŠ)

z 29. 11. 2006
z 29. 11. 2006

3 r.
3 r.
3 r.
3 r.
3 r.
3 r.
3 r.
3 r.
3 r./4 r.

r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.

3 r./5 r.
3 r./5 r.
3 r./5 r.
3 r./5 r.
3 r./5 r.

PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Zoznam akreditovaných študijných odborov a študijných programov k 31. 12. 2007
Číslo ŠO
7690 7
7611 8

7615 8

7611 8

7615 8

7612 8

Názov študijného odboru

Názov študijného programu

bakalárske štúdium
majster odbornej výchovy
z 27.6.2001
magisterské štúdium
z 11.4.2001
učiteľstvo pre I. stupeň základných škôl
učiteľstvo pre materské školy
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích
predmetov pre II stupeň ZŠ
v kombinácii predmetov
z 27. 6. 2001
anglický jazyk a literatúra
etická výchova
fyzika
chémia
matematika
prírodopis
slovenský jazyk a literatúra
výtvarná výchova
rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác
učiteľstvo pre I. stupeň
základných škôl ( PaedDr.) z 11.4.2001
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov
pre II stupeň ZŠ v špecializácii z 27.6.2001
anglický jazyk a literatúra (PaedDr.)
fyzika (PaedDr.)
chémia (PaedDr.)
matematika (PaedDr.)
prírodopis (PaedDr.)
slovenský jazyk a literatúra (PaedDr.)
doktorandské štúdium
teória vyučovania predmetov
všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy
v špecializácii
teória vyučovania biológie
teória vyučovania chémie

Dĺžka štúdia
a dátum
priznania
3 r.
4 r.
4 r.
4 r/5r.

AKREDITÁCIA OD ROKU 2004
bakalárske štúdium
1.1.4.

pedagogika

1.1.5.

predškolská a elemen. pedagogika

1.1.5.
1.1.6.

predškolská a elemen. pedagogika
špeciálna pedagogika

1.1.1.

učiteľstvo akademických predmetov

sociálna pedagogika a
vychovávateľstvo (DŠ, EŠ)
predškolská a elementárna
pedagogika (DŠ,EŠ)
špeciálna predškolská pedagogika
(DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov anglický
jazyk a literatúra a fyzika (DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov anglický
jazyk a literat. a chémia (DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov anglický
jazyk a literatúra a nemecký
jazyk a literatúra (DŠ,EŠ)
(do 31. 8. 2010)

3 r.
z 27.8.2007
3 r.
z 22.12. 2004
3 r.
z 27. 8. 2007
3 r.
z 2. 3. 2005
3 r.
z 2. 3. 2005
3 r.
z 2. 3. 2005

Číslo ŠO

Názov študijného odboru

Názov študijného programu

Dĺžka štúdia
a dátum
priznania

bakalárske štúdium
1.1.1.

1.1.2.

učiteľstvo akademických predmetov

učiteľstvo profesijných predmetov a
praktickej prípravy

učiteľstvo predmetov anglický
jazyk a literatúra a informatika
(DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov nemecký
jazyk a literatúra a fyzika (DŠ,EŠ)
(do 31. 8. 2010)
učiteľstvo predmetov nemecký
jazyk a literatúra a chémia
(DŠ,EŠ) (do 31. 8. 2010)
učiteľstvo predmetov nemecký
jazyk a literatúra a informatika
(DŠ,EŠ) (do 31. 8. 2008)
učiteľstvo predmetov nemecký
jazyk a literatúra a biológia
(DŠ,EŠ) (do 31. 8. 2010)
učiteľstvo predmetov slovenský
jazyk a literatúra a anglický jazyk
a literatúra (DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov slovenský
jazyk a literatúra a nemecký
jazyk a literatúra (DŠ,EŠ)(do 31.
8. 2010)
učiteľstvo predmetov slovenský
jazyk a literatúra a biológia
(DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov slovenský
jazyk a literatúra a informatika
(DŠ,EŠ) (do 31. 8. 2008)
učiteľstvo predmetov matematika
a informatika (DŠ,EŠ)
(do 31. 8. 2008)
učiteľstvo predmetov matematika
a fyzika (DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov matematika
a chémia (DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov matematika
a biológia (DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov matematika
a anglický jazyk a literatúra
(DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov matematika
a nemecký jazyk a literatúra
(DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov biológia
a fyzika (DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov biológia
a chémia (DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov biológia
a informatika (DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov informatika
a fyzika (DŠ,EŠ) (do 31. 8. 2008)
učiteľstvo predmetov informatika
a chémia (DŠ,EŠ) (do 31. 8. 2008)
učiteľstvo praktických
potravinárskych a chemických
predmetov (DŠ,EŠ)

3 r.
z 2. 3. 2005
3 r.
z 27. 8. 2007
3 r.
z 27. 8. 2007
3 r.
z 2. 3. 2005
3 r.
z 27. 8. 2007
3 r.
z 2. 3. 2005
3 r.
z 27. 8. 2007
3 r.
z 2. 3. 2005
3 r.
z 2. 3. 2005
3 r.
z 2. 3. 2005
3 r.
z 9. 11. 2007
3 r.
z 9. 11. 2007
3 r.
z 9. 11. 2007
3 r.
z 9. 11. 2007
3 r.
z 9. 11. 2007
3 r.
z 2. 3. 2005
3 r.
z 2. 3. 2005
3 r.
z 2. 3. 2005
3 r.
z 2. 3. 2005
3 r.
z 2. 3. 2005
3 r.
z 27. 8. 2007

Číslo ŠO

1.1.3.

Názov študijného odboru

Názov študijného programu

bakalárske štúdium
učiteľstvo umelecko-výchovných a
výchovných predmetov

animácia výtvarného umenia
(DŠ,EŠ)

1.1.1.

učiteľstvo akademických predmetov

1.1.3.

učiteľstvo umelecko-výchovných a
výchovných predmetov (medziodborové
štúdium)

učiteľstvo predmetov anglický
jazyk a literatúra a etická
výchova (DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov anglický
jazyk a literatúra a náboženská
výchova (DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov anglický
jazyk a literatúra a výtvarná
výchova (DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov nemecký
jazyk a literatúra a etická
výchova (DŠ,EŠ) (do 31. 8. 2008)
učiteľstvo predmetov nemecký
jazyk a literatúra a náboženská
výchova (DŠ,EŠ) (do 31. 8. 2010)
učiteľstvo predmetov nemecký
jazyk a literatúra a výtvarná
výchova (DŠ,EŠ) (do 31. 8. 2010)
učiteľstvo predmetov slovenský
jazyk a literatúra a etická
výchova (DŠ,EŠ) (do 31. 8. 2010)
učiteľstvo predmetov slovenský
jazyk a literatúra a náboženská
výchova (DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov slovenský
jazyk a literatúra a výtvarná
výchova (DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov matematika
a etická výchova (DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov matematika
a náboženská výchova (katolícka)
(DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov matematika
a výtvarná výchova (DŠ,EŠ)
(do 31. 8. 2008)
učiteľstvo predmetov biológia a
etická výchova (DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov biológia a
náboženská výchova (DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov biológia a
výtvarná výchova (DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov informatika
a etická výchova (DŠ, EŠ)
(do 31. 8. 2008)
učiteľstvo predmetov informatika
a náboženská výchova (DŠ, EŠ)
(do 31. 8. 2008)
učiteľstvo predmetov informatika
a výtvarná výchova (DŠ, EŠ)
(do 31. 8. 2008)

Dĺžka štúdia
a dátum
priznania
3 r.
z 2. 3. 2005
3 r.
z 2. 3. 2005
3 r.
z 2. 3. 2005
3 r.
z 2. 3. 2005
3 r.
z 2. 3. 2005
3 r.
z 27. 8. 2007
3 r.
z 27. 8. 2007
3 r.
z 27. 8. 2007
3 r.
z 2. 3. 2005
3 r.
z 2. 3. 2005
3 r.
z 9. 11. 2007
3 r.
z 9. 11. 2007
3 r.
z 2. 3. 2005
3 r.
z 2. 3. 2005
3 r.
z 2. 3. 2005
3 r.
z 2. 3. 2005
3 r.
z 2. 3. 2005
3 r.
z 2. 3. 2005
3 r.
z 2. 3. 2005

Číslo ŠO

Názov študijného odboru

Názov študijného programu

Dĺžka štúdia
a dátum
priznania

magisterské štúdium
1.1.4.

1.1.5.
1.1.1.

pedagogika

predškolská a elementárna pedagogika

učiteľstvo akademických predmetov

sociálna pedagogika a
vychovávateľstvo.
(DŠ, EŠ) (do 31. 8. 2007)
sociálna pedagogika (DŠ, EŠ)
(do 31. 8. 2007)
predškolská pedagogika (DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetu anglický
jazyk a literatúra (DŠ, EŠ)
učiteľstvo predmetov anglický
jazyk a literatúra a chémia
(DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov anglický
jazyk a literatúra a nemecký
jazyk a literatúra (DŠ,EŠ)
(do 31. 8. 2009)
učiteľstvo predmetov anglický
jazyk a lit. a informatika (DŠ, EŠ)
učiteľstvo predmetov nemecký
jazyk a literatúra a chémia
(DŠ,EŠ) (do 31. 8. 2009)
učiteľstvo predmetov nemecký
jazyk a literatúra a informatika
(DŠ,EŠ) (do 31. 8. 2009)
učiteľstvo predmetov nemecký
jazyk a literatúra a biológia
(DŠ,EŠ) (do 31. 8. 2009)
učiteľstvo predmetu slovenský
jazyk a literatúra(DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov slovenský
jazyk a literatúra a anglický jazyk
a literatúra (DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov slovenský
jazyk a literatúra a nemecký
jazyk a literatúra (DŠ,EŠ)
(do 31. 8. 2009)
učiteľstvo predmetov slovenský
jazyk a literatúra a biológia
(DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov slovenský
jazyk a literatúra a informatika
(DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov matematika
a fyzika (DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov matematika
a informatika (DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov matematika
a chémia (DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov matematika
a biológia (DŠ,EŠ) (do 31. 8. 2007)
učiteľstvo predmetov matematika
a anglický jazyk a literatúra
(DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov matematika
a nemecký jazyk a literatúra
(DŠ,EŠ)

2 r.
z 22.12.2004
2 r.
z 22.12.2004
2 r.
z 22.12.2004
2 r.
z 2. 3. 2005
2 r.
z 2. 3. 2005
2 r.
z 27.8.2007
2 r.
z 3. 5. 2005
2 r.
z 27. 8. 2007
2 r.
z 27. 8. 2007
2 r.
z 27. 8. 2007
2 r.
z 2. 3. 2005
2 r.
z 2. 3. 2005
2 r.
z 27. 8. 2007
2 r.
z 2. 3. 2005
2 r.
z 2. 3. 2005
2 r.
z 9. 11. 2007
2 r.
z 9. 11. 2007
2 r.
z 9. 11. 2007
2 r.
z 2. 3. 2005
2 r.
z 9. 11. 2007
2 r.
z 9. 11. 2007

Číslo ŠO

Názov študijného odboru

Názov študijného programu

Dĺžka štúdia
a dátum
priznania

učiteľstvo predmetov biológia a
chémia (DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov biológia a
informatika (DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetu informatika

2 r.
z 2. 3. 2005
2 r.
z 3. 5. 2005
2 r.
z 10. 1. 2005
2 r.
z 2. 3. 2005
2 r.
z 10. 1. 2005

magisterské štúdium
1.1.1.

učiteľstvo akademických predmetov

1.1.3.

učiteľstvo umelecko-výchovných a
výchovných predmetov

1.1.1.

učiteľstvo akademických predmetov

1.1.3.

učiteľstvo umelecko-výchovných a
výchovných predmetov (medziodborové
štúdium)

učiteľstvo predmetov informatika
a chémia (DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetu chémia
(DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov fyzika a
anglický jazyk a literatúra
(DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov fyzika a
informatika (DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov fyzika a
biológia (DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetu pedagogika
výtvarného umenia (DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov anglický
jazyk a literatúra a etická
výchova (DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov anglický
jazyk a literatúra a náboženská
výchova (DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov anglický
jazyk a literatúra a výtvarná
výchova (DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov nemecký
jazyk a literatúra a etická
výchova (DŠ,EŠ) (do 31. 8. 2009)
učiteľstvo predmetov nemecký
jazyk a literatúra a náboženská
výchova (DŠ,EŠ) (do 31. 8. 2009)
učiteľstvo predmetov nemecký
jazyk a literatúra a výtvarná
výchova (DŠ,EŠ) (do 31. 8. 2009)
učiteľstvo predmetov slovenský
jazyk a literatúra a etická
výchova (DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov slovenský
jazyk a literatúra a náboženská
výchova (DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov slovenský
jazyk a literatúra a výtvarná
výchova (DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov matematika
a etická výchova (DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov matematika
a náboženská výchova (DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov matematika
a výtvarná výchova (DŠ,EŠ)
(do 31. 8. 2007)
učiteľstvo predmetov biológia a
etická výchova (DŠ,EŠ)

2 r.
z 27. 8. 2007
2 r.
z 27. 8. 2007
2 r.
z 27. 8. 2007
2 r.
z 2. 3. 2005
2 r.
z 2. 3. 2005
2 r.
z 2. 3. 2005
2 r.
z 2. 3. 2005
2 r.
z 27. 8. 2007
2 r.
z 27. 8. 2007
2 r.
z 27. 8. 2007
2 r.
z 2. 3. 2005
2 r.
z 2. 3. 2005
2 r.
z 2. 3. 2005
2 r.
z 9. 11. 2007
2 r.
z 9. 11. 2007
2 r.
z 2. 3. 2005
2 r.
z 2. 3. 2005

Číslo ŠO

Názov študijného odboru

Názov študijného programu

Dĺžka štúdia
a dátum
priznania

učiteľstvo predmetov biológia a
náboženská výchova (DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov biológia a
výtvarná výchova (DŠ,EŠ)
učiteľstvo predmetov informatika
a etická výchova (DŠ, EŠ)
učiteľstvo predmetov informatika
a náboženská výchova (DŠ, EŠ)
učiteľstvo predmetov informatika
a výtvarná výchova (DŠ, EŠ)
učiteľstvo pre primárne
vzdelávanie (DŠ, EŠ)

2 r.
z 2. 3. 2005
2 r.
z 2. 3. 2005
2 r.
z 2. 3. 2005
2 r.
z 2. 3. 2005
2 r.
z 2. 3. 2005
2 r.
z 1. 3. 2006

magisterské štúdium
1.1.1.

učiteľstvo akademických predmetov

1.1.3.

učiteľstvo umelecko-výchovných a
výchovných predmetov (medziodborové
štúdium)

1.1.5.

predškolská a elementárna pedagogika
doktorandské štúdium

1.1.10.

1.1.5.

odborová didaktika

predškolská a elementárna pedagogika

teória jazykového a literárneho
vzdelávania
(DŠ do 31.8.2008, EŠ do 31.
8.2010)
teória chemického vzdelávania )
(DŠ, EŠ)
predškolská a elementárna
pedagogika
(DŠ do 31.8.2009, EŠ do 31.
8.2011)

3 r. / 5 r.
z 15. 3. 2005
3 r. / 5 r.
z 21. 8. 2007
3 r. / 5 r.
z 15. 5. 2006

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Zoznam akreditovaných študijných odborov a študijných programov k 31. 12. 2007
Názov študijného odboru

Číslo
ŠO
5143 8
5143 8

7561 8
7561 8

5154 8
5139 8
5139 8

5154
7561
5143
5139

8
8
8
8

5143 9
5138 9
7561 9

Názov študijného programu

magisterské štúdium
verejné zdravotníctvo
zo 16.10.1998
verejné zdravotníctvo v špecializácií:
- zdravotnícky manažment
- kontrola infekcií
- zdravie pri práci
z 28.03.2002
sociálna práca
zo 16.10.1998
sociálna práca v špecializácii:
- misijná a charitatívna práca
- sociálna politika a sociálne poradenstvo
zo dňa 28.3.2002
laboratórne vyšetrovacie metódy zo 16.10.1998
ošetrovateľstvo a rehabilitácia
zo 16.10.1998
ošetrovateľstvo a rehabilitácia v špecializácii:
fyzioterapia a liečebná rehabilitácia z 28.03.2002
rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác
laboratórne vyšetrovacie metódy (RNDr.)
sociálna práca (PhDr.)
verejné zdravotníctvo (PhDr.)
ošetrovateľstvo a reh. (PhDr.)
zo 16.10.1998
doktorandské štúdium
verejné zdravotníctvo
z 10.11.1998
ošetrovateľstvo
sociálna práca

Dĺžka
štúdia
5 r.
5 r.
5 r.
5 r.
5 r.
5 r.
5 r.

3 r. / 5 r.
3 r. / 5 r.
3 r. / 5 r.

AKREDITÁCIA OD ROKU 2004
3. 1. 14.
3. 1. 14.
3. 1. 14.
7. 4. 1.
7. 4. 2.
7. 4. 3.
7. 4. 7.
3. 1. 14.
3. 1. 14.
7. 4. 1.
7. 4. 3.
7. 4. 2.
7. 4. 1.
3. 1. 14.
7. 4. 2.
7. 4. 3.

bakalárske štúdium
sociálna práca
z 15. 03. 2004
sociálna práca (v Bardejove)
z 15. 03. 2004
sociálna práca (v Spišskej Novej Vsi) z 15. 03. 2004
ošetrovateľstvo
z 31. 05. 2004
verejné zdravotníctvo
z 31. 05. 2004
laboratórne vyšetrovacie metódy
v zdravotníctve
z 31. 05. 2004
fyzioterapia
z 12. 02. 2007
magisterské štúdium
sociálna práca
z 15.03. 2004
sociálna práca
z 22.12.2004
ošetrovateľstvo
z 31.05. 2004
laboratórne vyšetrovacie metódy
v zdravotníctve
z 31.05. 2004
verejné zdravotníctvo
z 31.05. 2004
doktorandské štúdium
ošetrovateľstvo
z 31.05. 2004
sociálna práca
z 31.05.2004
verejné zdravotníctvo
z 31.05.2004
laboratórne vyšetr. metódy v zdravotníctve
z 19.03. 2007

sociálna práca (DŠ, EŠ)
sociálna práca (v Bardejove) (EŠ)
sociálna práca (v Spišskej N. Vsi) (EŠ)
ošetrovateľstvo (DŠ, EŠ)
verejné zdravotníctvo (DŠ, EŠ)
laboratórne vyšetrovacie
metódy (EŠ)
fyzioterapia (EŠ)
soc. práca so zameraním na
misijnú a charit. prácu (DŠ, EŠ)
sociálna práca (DŠ, EŠ)
ošetrovateľstvo (DŠ, EŠ)
laboratórne vyšetr. metódy (EŠ)
verejné zdravotníctvo (DŠ, EŠ)
ošetrovateľstvo (DŠ, EŠ)
sociálna práca (DŠ, EŠ)
verejné zdravotníctvo (DŠ, EŠ)
laboratórne vyšetrovacie metódy
(DŠ do 31. 8. 2010, EŠ do 31. 8. 2012)

3
3
3
3
3

r.
r.
r.
r.
r.

3 r.
3 r.
2 r.
2 r.
2 r.
2 r.
2 r.
3 r. / 5 r.
3 r. / 5 r.
3 r. / 5 r.
3 r. / 5 r.

TEOLOGICKÁ FAKULTA
Zoznam akreditovaných študijných odborov a študijných programov k 31. 12. 2007
Číslo
ŠO
6110 7

6161 8
6110 8
7653 8

6101 9
6161 9

Názov študijného odboru

Názov študijného
programu

bakalárske štúdium
kresťanská filozofia
z 28.3.2002
formácia a vedenie spoločenstiev
z 28.3.2002
magisterské štúdium
katolícka teológia
z 22.7.1998
kresťanská filozofia
z 22.7.1998
učiteľstvo všeobecnovzdel. predmetov pre II. stupeň ZŠ
v kombinácii predmetov náboženská výchova - katolícka
z 28.3.2002
doktorandské štúdium
systematická filozofia
z 11.6.2002
katolícka teológia
z 11.6.2002

Dĺžka
štúdia
3 r.
3 r.
6 r.
4 r.
4 r.

3 r.
3 r.

AKREDITÁCIA OD ROKU 2004
2. 1. 1.

bakalársky študijný program
filozofia

2. 1. 1.
2. 1. 13.

filozofia
katolícka teológia

3. 1.14.
2. 1. 13.

sociálna práca (HŠO)
katolícka teológia (VŠO)

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

sociálna práca (HŠO)
katolícka teológia (VŠO)

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

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

2. 1. 1.

magisterský študijný program
filozofia

kresťanská filozofia (DŠ)

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

z 21.7.2004
katolícka teológia
z 21.7.2004
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
učiteľstvo akademických predmetov
z 10.1.2005

3. 1.14.
2. 1. 13.

sociálna práca (HŠO)
katolícka teológia (VŠO

katolícka teológia (DŠ)
učiteľstvo predmetov
náboženská výchova
a informatika (DŠ, EŠ)
náuka o rodine
(DŠ - do 31.8.2009)

2. 1. 13.
2. 1. 2.

doktorandský študijný program
katolícka teológia
systematická filozofia

z 21.7.2004
z 21.7.2004

z 22.12.2004
DŠ - z 22.12.2004
EŠ - z 07.03.2006

z 29.12.2006

z 24. 8. 2004
z 28.10.2005

kresťanská filozofia (DŠ)
základy kresťanskej
filozofie
a katolíckej teológie (DŠ)
formácia a vedenie
spoločenstiev
(EŠ do 31. 8.2008)
náuka o rodine
(DŠ - do 31.8.2008)
(EŠ - do 31.8.2009)
učiteľstvo predmetov
náboženská výchova a
informatika
(DŠ, EŠ do 31.8.2008)

katolícka teológia (DŠ,EŠ)
systematická filozofia
(DŠ,EŠ)
(DŠ do 31.8.2009,
EŠ do 31.8.2011)

3 r.
3 r.

3 r.

3 r.

3 r.

2 r.
3 r.
2 r.

2 r.

3 r.
3 r. /5
r.

PRÁVNICKÁ FAKULTA
Zoznam akreditovaných študijných odborov a študijných programov k 31. 12. 2007

Číslo
ŠO

Názov študijného odboru

6835 7

právo

6835 8

Názov študijného
programu

Dĺžka
štúdia

bakalárske štúdium
z 20. 6. 2001

3 r.

právo

5 r.

6835 8

z 15. 5. 2000
rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác
právo (JUDr.)
z 15. 5. 2000
doktorandské štúdium
zo 16. 5. 2000

6802 9
6806 9
6808 9
6810 9
6817 9

teória štátu a práva
pracovné právo
trestné právo
rímske právo
občianske právo

3 r.
3 r.
3 r.
3 r.
3 r.

magisterské štúdium

zo 16. 5. 2000
AKREDITÁCIA OD ROKU 2003

bakalárske štúdium

3. 4. 1.

právo

3. 4. 1.

právo

z 21. 7. 2004

právo (DŠ, EŠ)

3 r.

z 21. 7. 2004

právo (DŠ, EŠ)

2 r.

teória a dejiny štátu
a práva (DŠ, EŠ)
pracovné právo (DŠ, EŠ)
trestné právo (DŠ, EŠ)

magisterské štúdium
doktorandské štúdium

3. 4. 2.

teória a dejiny štátu a práva

z 29.10.2003

3. 4. 6.
3. 4. 7.

pracovné právo
trestné právo

z 29.10.2003
z 24. 8. 2004

(do 31.8.2007)

3. 4. 11.

občianske právo

z 24. 8. 2004

občianske právo (DŠ, EŠ)

3 r.
3 r.
3 r.
3 r.

VÝZNAMNÉ UDALOSTI UNIVERZITY V ROKU 2007
27. JANUÁR
6. REPREZENTAČNÝ PLES TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE V KONGRESOVOM CENTRE SAV
V SMOLENICIACH
26. FEBRUÁR
UZATVORENIE DOHODY O SPOLUPRÁCI MEDZI TRNAVSKOU UNIVERZITOU V TRNAVE
A VYSOKOU ŠKOLOU EURÓPSKÝCH A REGIONÁLNYCH ŠTÚDIÍ O.P.S. V ČESKÝCH
BUDEJOVICIACH
15. MAREC
SLÁVNOSTNÁ
V TRNAVE

INAUGURÁCIA

REKTORA

A DEKANOV

FAKÚLT

TRNAVSKEJ

UNIVERZITY

18. - 20. MAREC
ÚVODNÁ NÁVŠTEVA MEDZINÁRODNÉHO EVALUAČNÉHO TÍMU, KTOREJ ČLENOVIA BOLI
ODBORNÍCI EURÓPSKEJ ASOCIÁCIE UNIVERZÍT V RÁMCI PROJEKTU INŠTITUCIONÁLNE
HODNOTENIA VYSOKÝCH ŠKÔL SLOVENSKEJ REPUBLIKY.
10. MÁJ
ĎAKOVNÁ SVÄTÁ OMŠA TE DEUM V KATEDRÁLNOM CHRÁME SV. JÁNA KRSTITEĽA PRI
PRÍLEŽITOSTI UKONČENIA AKADEMICKÉHO ROKA 2006/2007 A OFICIÁLNE PRIJATIE JEHO
EXCELENCIE MONS. HENRYKA J. NOWACKEHO, APOŠTOLSKÉHO NUNCIUSA.
4. - 7. JÚN
HLAVNÁ – ZÁVEREČNÁ NÁVŠTEVA MEDZINÁRODNÉHO HODNOTIACEHO TÍMU EUA.
14. SEPTEMBER
ŠPORTOVO-KULTÚRNE
PODUJATIE
ZAMESTNANCOV
TRNAVSKEJ
UNIVERZITY
V KONGRESOVOM CENTRE SAV V SMOLENICIACH PRI PRÍLEŽITOSTI 15.VÝROČIA OBNOVENIA
UNIVERZITY.
3. OKTÓBER
PROSEBNÁ SVÄTÁ OMŠA VENI SANCTE V KATEDRÁLNOM CHRÁME SV. JÁNA KRSTITEĽA PRI
PRÍLEŽITOSTI OTVORENIA AKADEMICKÉHO ROKA 2007/2008.
26. OKTÓBER
OFICIÁLNE PRIJATIE SPOJENÉ S PREDNÁŠKOU ICH EXCELENCIÍ VEĽVYSLANCA SPOJENÝCH
ŠTÁTOV AMERICKÝCH NA SLOVENSKU A ČESKEJ REPUBLIKY NA SLOVENSKU
12. - 13. NOVEMBER
4. ROČNÍK ŠPORTOVÉHO DŇA TRNAVSKEJ UNIVERZITY V MESTSKEJ ŠPORTOVEJ HALE
V TRNAVE.
13. NOVEMBER
SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA PRI PRÍLEŽITOSTI 15. VÝROČIA OBNOVENIA TRNAVSKEJ UNIVERZITY
V TRNAVE V SÁLE MARIANUM.
15. NOVEMBER
SLÁVNOSTNÝ KONCERT SPEVÁCKEHO ZBORU TYRNAVIA K 15. VÝROČIU OBNOVENIA
TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE
15. NOVEMBER
„KVAPKA KRVI“ – ZORGANIZOVANIE DOBROVOĽNÉHO DARCOVSTVA KRVI ZAMESTNANCOV
A ŠTUDENTOV TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE
16. NOVEMBER
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE
11. DECEMBER
REKTOR UNIVERZITY NA ZASADNUTÍ VEDECKEJ RADY TU ROZŠÍRENOM O VEDECKÉ RADY
FAKÚLT, ODOVZDAL TITUL „DOCTOR HONORIS CAUSA“ P. THLIC. ŠEBASTIÁNOVI LABOVI, SJ.
18. DECEMBER
PREDVIANOČNÝ KONCERT UNIVERZITY V AULE PAZMANEUM. ÚČINKOVAL ZBOR CANTICA
NOVA.

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI
TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE ZA ROK 2007
Zodpovední za obsah jednotlivých častí:
1.
2.
3.
4.
5.

Orgány a riadenie – doc. Ing. Martin Mišút, CSc.
Vzdelávanie – doc. ThDr. Andrej Filípek, SJ
Veda, výskum a umenie – prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.
Ľudské zdroje – doc. PhDr. Milan Katuninec, PhD.
Medzinárodná spolupráca a zahraničné vzťahy – doc. PhDr. Jana Bérešová,
PhD., m. prof.
6. Sociálne služby – doc. ThDr. Andrej Filipek, doc. PhDr. Milan Katuninec, PhD.
7. Informačné a komunikačné technológie – Ing. Jozef Koricina
8. Edičná a vydavateľská činnosť – JUDr. Milan Brňák
9. Informačné zdroje – Mgr. Zuzana Martinkovičová
10. Ústav dejín Trnavskej univerzity – prof. PhDr. Jozef Šimončič, CSc.
11. Slovenský historický ústav v Ríme – doc. PhDr. Marta Dobrotková, CSc.
12. Hospodárenie – Ing. Alica Tibenská
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