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I.  Základné informácie 

o Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

 

Názov vysokej školy: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne  

 

Začlenenie vysokej školy: univerzitná vysoká škola 

 

Typ vysokej školy: verejná vysoká škola 

 

 

 

Poslanie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len TnUAD) je 

univerzitnou vysokou školou, ktorej hlavným cieľom stratégie rozvoja je reagovať na nové 

výzvy, ktoré sú v súlade s meniacimi sa požiadavkami a potrebami spoločensko-hospodárskej 

praxe v Slovenskej republike a v rámci Európskej únie v kontexte globalizácie, integrácie a 

nevyhnutnej konvergencie.  

Pri tvorbe stratégie rozvoja univerzity sa, okrem iného, vychádzalo aj zo skutočnosti, že 

univerzita má výnimočné postavenie v trenčianskom regióne, pretože zabezpečuje výrobné a 

verejné organizácie regiónu kvalifikovanou pracovnou silou a ľudským potenciálom pre rozvoj 

inovatívnych odvetví modernej hospodárskej výroby a sofistikovaných služieb. 

Jej hlavným strategickým cieľom je udržať status vysokej školy univerzitného typu a 

rozšíriť ho na univerzitu výskumného charakteru. K ďalším rozvojovým cieľom univerzity 

patria zvyšovanie kvality vzdelávania na základe inovácií metód a vhodných nástrojov tak, aby 

neustále rástla aj atraktivita štúdia. Všetky kroky univerzity vedú aj k napĺňaniu cieľa 

zvyšovania počtu súčastí, zabezpečujúcich habilitačné a inauguračné konania, čím napĺňa svoj 

zámer vytvoriť podmienky na zabezpečenia potrebného počtu garantov študijných programov 

na všetkých súčastiach univerzity z vlastných zdrojov.  

Ďalším strategickým cieľom je vytváranie podmienok na zabezpečenie vzdelávania pre 

zahraničných študentov, ktorý univerzita postupne napĺňa akreditovanými študijnými 

programami v anglickom jazyku na všetkých jej súčastiach. K tomu treba priradiť aj moderné 

a efektívne formy a metódy vzdelávania s využitím IT technológií, na ktorých univerzita 

pracuje.   

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne permanentne kladie dôraz na 

vnútorný externý audit svojej činnosti, doteraz udelených akreditácií a referenčného porovnania 

sa s inými inštitúciami a univerzitami, ktoré poskytujú vzdelávanie a vykonávajú tvorivú 

činnosť v obdobnom zameraní. 
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VEDENIE  

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

 

Pozícia Meno 

rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

prorektor pre výchovu a vzdelávanie  doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. 

prorektor pre stratégiu a rozvoj doc. Ing. Peter Lipták, CSc. 

prorektor pre vedu, výskum a medzinárodné 

vzťahy 
prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. 

 

 

AKADEMICKÝ SENÁT   

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

k 31.12.2017 

 

Pozícia Meno Zastupovaná súčasť 

predseda doc. Ing. Ján Kútik, CSc. 
zamestnanecká časť 

FSEV 

podpredseda RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH zamestnanecká časť FZ 

člen 

predsedníctva 
doc. Ing. Ján Vavro, PhD. zamestnanecká časť FPT 

člen 

predsedníctva 
Ing. Alena Krchňavá 

zamestnanecká časť 

rektorátu TnUAD 

člen 

predsedníctva 
Ing. Ivan Kopecký, PhD. zamestnanecká časť FŠT 

člen 

predsedníctva 
Bc. Dalibor Steinhauser  študentská časť FŠT  

člen  Ing. Zuzana Matulová  
zamestnanecká časť 

rektorátu TnUAD 

člen 
doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, 

PhD.        

zamestnanecká časť 

CUP  

člen  PhDr. Miroslav Řádek, PhD. 
zamestnanecká časť 

CUP  

člen  Ing. Eva Ivanová, CSc. 
zamestnanecká časť 

FSEV 

člen  RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD. 
zamestnanecká časť 

FSEV 

člen  PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD. zamestnanecká časť FZ 

člen  Mgr. Miroslav Černický, PhD.  zamestnanecká časť FZ 

člen  prof. Ing. Jiří Balla, CSc. zamestnanecká časť FŠT 

člen doc. Ing. Jozef Majerík, PhD.  zamestnanecká časť FŠT 
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Pozícia Meno Zastupovaná súčasť 

člen  prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. zamestnanecká časť FPT 

člen  Ing. Petra Kováčiková, PhD. zamestnanecká časť FPT 

člen  Milan Stuhl  študentská časť CUP 

člen Bc. Scarlett Hlobeňová  študentská časť CUP 

člen  
Bc. Andrea Lobotková (do 23.05.2017) 

Bc. Dominik Dzurňák (od 24.05.2017) 
študentská časť FSEV 

člen  

Bc. Dominika Vavrušová (do 

23.05.2017) 

Bc. Dominik Vaňo (od 24.05.2017) 

študentská časť FSEV 

člen  Patrik Kulišiak študentská časť FZ 

člen  
Martina Balajová (do 15.04.2017) 

Jarmila Kluková (od 4.05.2017) 
študentská časť FZ 

člen  Bc. Dalibor Steinhauser študentská časť FŠT 

člen  
Bc. Jakub Žilík (do 08.06.2017) 

Patrik Klučiar (od 26.10.2017) 
študentská časť FŠT 

člen  Bc. Jana Kuricová študentská časť FPT 

člen  
Ing. Lukáš Raník (do 02.03.2017) 

Ing. Marcel Kohutiar (od 03.03.2017) 
študentská časť FPT 

 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA  

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pre študentov 

 

Pozícia Meno Zastúpenie 

predseda doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. zamestnanecká časť AO 

člen 

PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD. (do 14.09.2017) 

doc. PhDr. PaedDr. Marcel Lincényi, PhD.  

(od 29.09.2017) 

zamestnanecká časť AO 

člen 
PhDr. Slávka Petrová (do 31.01.2017) 

Bc. Danka Matejková (od 29.09.2017)  
zamestnanecká časť AO 

člen Pavol Ondrejík študentská časť AO 

člen Jakub Lörinc študentská časť AO 

člen Mgr. Petra Rendková (od 29.09.2017) študentská časť AO 
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VEDECKÁ RADA  

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Základné ustanovenia o VR obsahuje zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v §11, 

Štatút TnUAD v Trenčíne v čl. 11 a Rokovací poriadok VR TnUAD v Trenčíne. 

 

Členovia  VR 

predseda - doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

Interní členovia VR 

doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. prof. Ing. Františka Pešlová, PhD. 

doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc. doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc. 

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. doc. Ing. Adriana Grenčíková, PhD. 

prof. Ing. Marek Liška, DrSc. doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD. 

doc. Ing. Alfonz Plško, CSc. prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc. 

doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. doc. Mgr. Emília Krajňáková, CSc. 

prof. Dr. Štefan Volner, CSc. doc. Ing. Ján Kútik, CSc. 

doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. prof. Ing. Mgr. Dr. Herbert Strunz, PhD. 

doc. MUDr. Juraj Čelko, PhD. prof. Ing. Jiří Balla, CSc. 

doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, PhD. prof. Ing. Alexej Chovanec, PhD. 

doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc. doc. Ing. Peter Lipták, CSc. 

prof. Ing. Ján Vavro, PhD. doc. Ing. Jozef Majerík, PhD. 

prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD. prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc. 

prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.  

Externí členovia VR 

doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc Ústav anorganickej chémie SAV Bratislava 

prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD. Žilinská univerzita v Žiline 

prof. Ing. Martin Macko, CSc. Univerzita obrany v Brne 

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.  predseda ÚNMS Bratislava 

doc. MUDr. Ján Porubský, CSc. Lekárska fakulta UK Bratislava 

Dr.h.c. Ing. Štefan Rosina  predseda DR Matador Holding, a.s. 

Dr.h.c.mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. Technická univerzita v Košiciach 

Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave 

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. Slovenská akadémia vied 

Dr.h.c. doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. MŠVVaŠ SR 
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SÚČASTI  

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

 

Súčasť TnUAD v Trenčíne                  Dekan/vedúci CUP 

Celouniverzitné pracovisko 

Vitrum Laugaricio  

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. 

vedúci CUP VILA 

Celouniverzitné pracovisko 

Politológia 

doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

2. funkčné obdobie: od 01.05.2015 

Fakulta priemyselných technológií  

v Púchove 

prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD. 

1. funkčné obdobie: od 08.12.2016 

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc. 

2. funkčné obdobie: od 21.05.2014 

Fakulta špeciálnej techniky 

 

doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc. 

prvé funkčné obdobie: od 01.12.2016 

Fakulta zdravotníctva  PhDr. Iveta Matišáková, PhD. 

1. funkčné obdobie od 06.09.2015 

 

 

 

SPRÁVNA RADA  

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

 

Členovia správnej rady TnUAD boli navrhnutí ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR, 

rektorom TnUAD, zamestnaneckou a študentskou časťou AS TnUAD. 

 

Meno Dátum 

vymenovania 

Meno Dátum 

vymenovania 

Ing. Milan Cagala, CSc. 23.10.2014 MUDr. Stanislav Pastva 11.11.2016 

MUDr. Pavol Dubček 23.10.2014 Ing. Jaroslav Baška 20.07.2015 

Ing. Róbert Szabo 29.05.2017 Mgr. Rastislav Henek 21.05.2015 

Ing. Danica Šimková 15.11.2013 MVDr. Stanislav Svatík 20.07.2015 

RNDr. Vladimír Meluš, PhD. 29.05.2017 Ing. Libuša Zigová 20.06.2012 

Vladimír Bielik 10.05.2011 Jana Kuricová 19.09.2016 
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II. Prehľad najdôležitejších udalostí v živote univerzity 

11. január 2017 

Menovanie prorektorov na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

 

Dňa 11. januára 2017 vymenoval rektor 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., do 

funkcie prorektorov s účinnosťou od                

16. januára 2017. Do funkcie prorektora pre 

výchovu a vzdelávanie bola vymenovaná doc. 

Ing. Marta Kianicová, PhD., prorektorom pre 

stratégiu a rozvoj sa stal doc. Ing. Peter 

Lipták, CSc. Prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. 

bol vymenovaný do funkcie prorektora pre 

vedu, výskum a medzinárodné vzťahy. 

 

8. február 2017 

Akademický senát zvolil rektora – doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. 

 

Akademický senát Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne dňa 8. februára 

2017 zvolil doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. za 

rektora univerzity na nasledujúce 4–ročné 

obdobie. Členovia akademickej obce 

predložili celkovo 25 návrhov kandidáta na 

rektora. Vo všetkých prípadoch bol navrhnutý 

súčasný rektor Jozef Habánik. Z 21 

prítomných členov Akademického senátu 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne mu v tajnom hlasovaní vyjadrilo 

podporu 21 senátorov. 

 

16. február 2017 

15 miliónov eur pre FunGlass 

 

Dňa 16. februára 2017 sa uskutočnilo 

v Bruseli stretnutie koordinátorov 

a partnerov desiatich úspešných 

Teamingových projektov európskeho 

programu Horizont 2020 spojené 

s oficiálnym podpísaním grantovej 

zmluvy. Za konzorcium projektu 

„Centrum pre funkčné a povrchovo 

funkcionalizované sklá (FunGlass)“ 

zmluvu podpísal  koordinátor 

medzinárodného tímu prof. Dušan 

Galusek z TnUAD. Finančná podpora Európskej komisie pre vznik excelentného centra vo 

výške 15 miliónov eur je určená na obdobie rokov 2017-2023 na účely obnovy a dobudovania 

súčasného Centra excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály (CEKSiM).  
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10. marec 2018 

13-th International Masterclasses 

 

Po roku sa na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne opäť stretlo viac ako 80 

študentov stredných škôl, aby si vyskúšali prácu časticových fyzikov, objavovali a skúmali 

elementárne častice za pomoci Veľkého Hadrónového Urýchľovača v CERNe a dotkli sa tak 

špičkovej vedy. Podujatie sa konalo za účelom rozvoja prírodovedných a technických 

kompetencií žiakov stredných škôl.  

 

7. marec 2017 

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá vstupuje do druhej výzvy 

 

Medzinárodné konzorcium „Centra pre funkčné 

a povrchovo funkcionalizované sklá 

(FunGlass)“ oficiálne odštartovalo začiatok 

projektu na svojom prvom stretnutí na pôde 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne. Úspech projektu je výsledkom 

úzkej spolupráce tímu TnUAD s členmi 

projektového konzorcia, ktorými sú vedúce 

osobnosti v oblasti výskumu skla v Európe. 

Cieľom Centra je zamerať sa na excelentný 

výskum a inovácie v oblasti skiel so 

špecifickými funkčnými vlastnosťami (luminescenčnými, elektrickými, sorpčnými) 

a povrchovú funkcionalizáciu bežných skiel, modifikáciu ich vlastností a získanie nových 

funkcionalít.  

 

Trenčianska univerzita ako jediná na európskej exkluzívnej mape KETs Technology centres 

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa ako jediná zo Slovenska dostala do 

zoznamu „Key Enable Technologies“, teda Kľúčových technologických centier. Zámerom siete 

týchto technologických centier je pomôcť rôznym podnikateľským subjektom 

skomercializovať ich inovačné idey. FunGlass je jediným slovenským zaregistrovaným 

centrom a v tomto zozname sa ocitlo prvýkrát. Realizuje sa v ňom inovatívny výskum rôznych 

funkčných vlastností skla, či obohacovanie štandardných skiel o nové funkcie, využiteľné 

najmä v priemysle, odpadovom hospodárstve, ale aj domácnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tnuni.sk/uploads/pics/IMG_6906.JPG
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3. apríl 2017 

Trenčianska univerzita a Gymnázium Ľudovíta Štúra otvorili astronomickú pozorovateľňu 
 

Dňa 3. apríla 2017 bola otvorená astronomická 

pozorovateľňa prof. Alojza Cvacha, ktorú 

prevádzkuje Trenčianska univerzita Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne v spolupráci 

s Trenčianskym samosprávnym krajom a 

Gymnáziom Ľ. Štúra, kde je pozorovateľňa 

zriadená. Cieľom je podľa rektora Trenčianskej 

univerzity  popularizácia prírodných vied 

v spoločnosti a zapájanie sa do výskumných 

projektov. Pozorovateľňa disponuje viacerými 

ďalekohľadmi a je sprístupnená aj pre 

verejnosť. Ponúka množstvo aktivít ako 

napríklad pozorovania nočnej oblohy, populárne prednášky, diskusie s odborníkmi na rôzne 

témy z oblasti vedy a techniky, cestovateľské prednášky, klubovú činnosť a pod.  

 

3. máj 2017 

Prezident vymenoval rektora Trenčianskej univerzity 

Prezident Slovenskej republiky Andrej 

Kiska na návrh Akademického senátu 

Trenčianskej univerzity a Ministra 

školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Petra Plavčana, slávnostne vymenoval 

Jozefa Habánika do funkcie rektora 

Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne a nastúpil tak  

oficiálne do svojho druhého štvorročného 

funkčného obdobia. 

 

 

 

 

11. máj 2017 

Ocenenie „Biele srdce“ na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

 

Cena Biele srdce je ocenením vyjadrujúcim charakter 

starostlivosti, vedomosti a humanitu, ktorá napĺňa prácu a ducha 

ošetrovateľstva. Cenu udeľuje Slovenská komora sestier a 

pôrodných asistentiek SR. Na regionálnej úrovni od Regionálnej 

komory sestier a pôrodných asistentiek v Trenčíne prestížne 

ocenenie Biele srdce v kategórii „sestra  – pedagóg“ prevzala 

vedúca Katedry ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne            

PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.  

 
 

https://tnuni.sk/uploads/pics/IMG_8139_1.JPG
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15. máj 2017 

Trenčianska univerzita slávi svoje dvadsiate narodeniny 

 

Oslavy dvadsiateho výročia založenia 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne vyvrcholili dňa 15. mája 2017. 

Začiatkom mája  1997 vláda SR na svojom 

zasadnutí schvaľuje zriadenie Trenčianskej 

univerzity v Trenčíne a dňa 15. mája 

1997 Národná rada SR toto rozhodnutie 

podporuje formou zákona. V roku 2002 bola 

oficiálne premenovaná na Trenčiansku 

univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne a patrí medzi najmladšie slovenské univerzity. 

23. – 26. máj 2017 

Dve výstavy prvýkrát súčasne, spolu s prezentáciou dvoch fakúlt Trenčianskej univerzity 

 

V Nitre prebiehali dve spoločné výstavy, a to              

5. ročník prezentácie výstupov vysokých škôl               

a univerzít technického zamerania Techfórum              

a v poradí už 23. ročník medzinárodného 

veľtrhu elektrotechniky, energetiky, 

elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií,  ELO 

SYS. Študenti Fakulty špeciálnej techniky  

pripravili ukážky svojich študentských prác, ako 

univerzálny modulárny pásový robot alebo 

dron. Na výstave Techfórum sa predstavila aj 

Fakulta priemyselných technológií 

v Púchove so svojimi prístrojmi a zariadeniami, ktoré vznikli a používajú sa na fakulte. 

Najzaujímavejším je prototyp pre určovanie mechanických a fyzikálnych vlastností. 

 

21. – 22. jún 2017 

MŠVVaŠ SR potvrdilo Trenčianskej univerzite splnenie všetkých kritérií 

 

V súlade s ustanovením § 85 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách minister školstva, 

vedy, výskumu a športu SR potvrdil Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne začlenenie medzi univerzitné vysoké školy. Stalo sa tak na základe vyjadrenia 

Akreditačnej komisie, v ktorom sa konštatuje, že TnUAD v Trenčíne prijala dostatočné 

opatrenia na začlenenie medzi univerzitné vysoké školy. 

 

Významná spolupráca s čínskou spoločnosťou 

 

Ďalšia významná spolupráca sa črtá po stretnutí rektora TnUAD v Trenčíne Jozefa Habánika 

so zástupcom čínskej spoločnosti  Dahua Technology, Damonom Hu, ktorý je obchodný 

manažér pre strednú Európu. Spoločnosť je svetový líder v oblasti „security and surveillance“. 

Medzi ich najznámejšie produkty patria kamery so systémom rozoznávania tváre, predmetov a 

ŠPZ áut, tiež rôzne riešenia pre inteligentné mestá a budovy, priemyselné drony, systémy 

pre ochranu štátnych hraníc alebo inteligentné policajné autá. Najnovšie sa zaoberajú 

výskumom v oblasti umelej inteligencie. 

https://tnuni.sk/uploads/pics/4-8b27e71ee87edf6205b7ff09aa37a66f918b0ad6.jpg
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23. – 25. august 2017 

Trenčianska detská univerzita v Trenčíne  

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne organizuje každoročne niekoľkodňové 

podujatie pre deti a žiakov pod názvom Trenčianska 

detská univerzita. V tomto roku sme deťom vo veku 

od 10 do 14 rokov predstavili viac techniky 

a výskumu hravou formou, zapojili sme ich do 

experimentov v laboratóriách  na Fakulte 

priemyselných technológií. Okrem bohatého 

programu na pôde univerzity absolvovali deti aj 

večernú prehliadku univerzitnej astronomickej 

pozorovateľne. Štúdium úspešne ukončili 

promóciami a prevzali si tak diplom absolventa Trenčianskej detskej univerzity. 

 

14. september 2017 

Módny návrhár 2017 

 

V Ružomberku sa uskutočnil v poradí už šiesty 

ročník medzinárodnej súťaže Módny návrhár.  

Rektor Trenčianskej univerzity ocenil tvorivosť 

našich študentov a je rád, že naša univerzita 

a Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

vytvára podmienky pre rozvíjanie kreativity 

mladých ľudí, ktorí majú tie najvyššie ambície.  

 

 

 

24. október 2017 

Univerzitná kvapka krvi 2017 
 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne  v spolupráci s Národnou transfúznou 

službou SR zorganizovala dňa 24. októbra 2017 ďalší ročník podujatia s názvom Univerzitná 

kvapka krvi, ktorá sa aj tento rok niesla pod heslom „Aj ty môžeš byť niečí superhrdina!“. Akcie 

sa zúčastnili študenti všetkých študijných odborov.  

7. november 2017 

Striebro na Hokejovom turnaji univerzít SR 

 
Univerzita sa zúčastnila v poradí 6. ročníka 

Hokejového turnaja univerzít SR, ktorý 

zorganizovala Slovenská asociácia 

univerzitného športu v spolupráci so 

Slovenským zväzom ľadového hokeja 

v Bratislave. Turnaja sa zúčastnilo celkovo 6 

tímov. Skončili sme na striebornej priečke. 

V turnaji sa okrem umiestnenia a medailí 

bojovalo aj o postup na Zimnú univerziádu SR, 

do ktorej náš tím postúpil.  
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KONFERENCIE A SEMINÁRE 

                       Celouniverzitné pracovisko    

                                   Vitrum Laugaricio    
                

 

27.1.2017  

Ing. Jozef Kraxner, PhD. : Sklené a polykryštalické mikrogule pripravené pomocou 

plameňovej syntézy 

Ing. Alexandra Nowická: Corrosion and low temperature degradation of zirconia dental 

ceramic. 

Csaba Balázsi, Zsolt Fogarassy, Andreas Kailer, Christian Schroder, Milan Parchoviansky, 

Dusan Galusek, Ján Dusza and Katalin Balázsi: Si3N4/graphene nanocomposites for 

tribological application in aqueous environments prepared by attritor milling and hot 

pressing. 

 

30.3.2017  

Ing. Ivana Petríková: Polymer derived glass ceramic coatings for corrosion protection of 

steel. 

Ing. Milan Parchoviansky, PhD.: Oxidácia nerezovej ocele a keramických vrstiev 

pripravených z organokremičitých prekurzorov. 
21.4.2017  

Prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. :  "RTG difrakcia, možnosti a limity". 

Ing. Dagmar Galusková, PhD.:  Korózia dentálnej keramiky na baze LiS2 alebo YSZ 

Ing. Andrea Černá,PhD. : Spolupráca VILA a Leoni Slovakia s.r.o. (prezentácia projektu 

TGA recipe calculation). 

 

2.6.2017    

Prof. Ing. Marek Liška, DrSc. : Závislosť viskozity sklotvorných tavenín od ich teploty a 

zloženia. 

Ing. Branislav Hruška,PhD. : Ramanová spektroskopia a jej využitie. 

Ing. Jozef Chovanec,PhD. : Uhlík v štruktúre YAG-u 

 

29.9.2017  

Ing. Petra Balážová: Štruktúra xerogélov pripravených z koloidnej siliky stabilizovanej Na+ 

iónmi. 

Ing. Mariana Čierniková: Vlastnosti povrchov anorganicko-organických vrstiev. 

doc. Ing. Alfonz Plško,CSc. : Metódy sól-gél. Čo a ako sme robili. 

 

27.10.2017  

Ing. Mária Chromčíková, PhD. :  Termicke metódy. 

Ing. Jana Vokelová: Vplyv gama žiarenia na termické vlastnosti sklovláknitej izolácie.            

Ing Jaroslava Michálková : Termická analýza sklovláknitej izolácie korodovanej v roztoku 

chladiva. 
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24.11.2017,  

Ing. Nibu Puthenpurayil: Transparent polycrystalline ceramics. 

Mgr. Peter Švančárek, PhD.:  Willemite based photo luminescent materials. Grain 

morphology and florescent spectra by using different activators of luminescence. 

Ing. Anna Prnova,PhD.:  Crystallisation kinetics of yttrium aluminate glasses 

 

8.12.2017  

Ing. Šimurka Lukáš : Mechanical properties of sputtered oxide thin films deposited on glass. 

Ing. Robert Klement, PhD.: Transfer energie medzi Re a Re/TM iónmi - využitie v 

aplikáciách FED a UV/n-UV w-LED. 

Ing.Katarína Haladejová,PhD.:  Sklené a sklo-keramické materiály na báze hlinitanov 

vzácnych zemín pre aplikácie v pc-WLED 

Ing. Jana Valúchová,PhD. : Analýza a interpretácia výsledkov HT RTG meraní v systéme 

Al2O3 - Y2O3. 

 

 

Celouniverzitné pracovisko  

Politológia 

 

 

 

Vedecké konferencie 

Názov podujatia:  Aktuálne otázky politiky VI 

Typ podujatia:  medzinárodná vedecká konferencia 

Dátum a miesto konania:  24.2.2017, Trenčín 

Počet účastníkov: 25 

Cieľ podujatia:  Diskusia o aktuálnych problémoch teórie politiky, medzinárodnej 

politiky a sociálnej politiky 

Publikačný výstup:  zborník vedeckých štúdií 

 

Odborné semináre a diskusie 

Názov podujatia: Diskusia študentov Katedry politológie s ponovembrovým 

politikom Milanom Kňažkom 

Typ podujatia:  diskusia 

Dátum a miesto konania:  22.11.2017, Trenčín 

Počet účastníkov:                30 

Cieľ podujatia:  Odborná diskusia o priebehu a výsledku rokovaní                                   

o ponovembrovom politickom  usporiadaní v bývalej Českej 

a Slovenskej federatívnej republike 

Názov podujatia:  Diskusia študentov univerzity s prezidentom SR Andrejom 

Kiskom 

Typ podujatia:  diskusia 

Dátum a miesto konania:  25.04.2017, Trenčín 

Počet účastníkov:  100 

Cieľ podujatia:  Odborná diskusia na aktuálne témy z oblasti vysokých škôl, vedy 

a výskumu. 
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Študentské odborné podujatia 

 Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Názov podujatia:  Študentské fórum 

Typ podujatia:  Študentské fórum v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie 

Aktuálne otázky politiky VI. 

Dátum a miesto konania:  24.02.2017, Trenčín 

Počet účastníkov:  20 

Cieľ podujatia:  Odborná diskusia študentov politológie a ich pedagógov 

k aktuálnym otázkam teórie politiky, praktických otázok politiky, 

politickému marketingu a medzinárodnej politike. 

 

 

Názov podujatia:  8. ročník ŠVOČ 

Typ podujatia:  Študentská vedecká odborná činnosť 

Dátum a miesto konania:  08.11.2017, Trenčín 

Počet účastníkov:  20 

Cieľ podujatia:                        Odborná diskusia študentov politológie a ich pedagógov k aktuálnym 

otázkam teórie politiky. 

 

Fakulta priemyselných technológií 

 v Púchove 

 

 

 

Konferencie, odborné semináre a prednášky 

 

Názov podujatia: 
 

XX. Slovak - Polish vedecká konferencia Machine Modeling and  

Simulations MMS 2017 

Druh podujatia: medzinárodná vedecká konferencia 

Dátum a miesto konania: 5.09. – 8.09.2017, Sklené Teplice 

Počet účastníkov: 167  účastníkov zo Slovenska, Poľska a Českej republiky 

 

Názov podujatia: „Hľadať, nájsť a citovať: odborné informácie na jednom 

mieste“ 
Druh podujatia: odborný seminár 

Dátum konania: 16.03.2017, FPT 

Cieľ podujatia: Seminár z oblasti technických informácií, dát a analytických 

nástrojov pre inovácie KNOVEL. 

 

Názov podujatia: „Nové trendy simulačních programů“ 

Druh podujatia: odborný seminár 

Dátum a miesto konania: 28.03. 2017, FPT 

Cieľ podujatia: Seminár pre študentov a pedagógov o možnosti riešenia inžinierskych  

problémov  pomocou simulačných programov MSC Software. 

Názov podujatia:                „Mladý textilný dizajn“ 

Druh podujatia:                   vernisáž 

Dátum a miesto konania:    22.05.2017, Púchov 

Cieľ podujatia: Vernisáž študentov študijného programu Textilná technológia 

a návrhárstvo spojená s módnou prehliadkou. 
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Názov podujatia: „Modrotlač – včera, dnes a zajtra“  
Druh podujatia: výstava 

Dátum a miesto konania: 1.06. – 19.06. 2017, Púchov 

Cieľ podujatia: Prezentácia prác študentov FPT v rámci Výstavy pri príležitosti 

jubilejného XXXV. Folklórneho Púchova. 

Názov podujatia: „Večer výskumníka alebo veda nás baví„ 

Druh podujatia: prezentácia fakulty 

Dátum a miesto konania: 08.11.2017, Župný dom v Púchove 

Cieľ podujatia: Populárno-vedecké prednášky pre študentov stredných a základných 

škôl. 

Názov podujatia: „Dni vedy a techniky„ 

Druh podujatia: prezentácia fakulty 

Dátum a miesto konania: 07.11. – 09.11. 2017, FPT 

Cieľ podujatia: Na podujatí FPT predstavila zaujímavé prednášky a priblížila svoje 

odborné aktivity občanom Púchovského regiónu.  

Názov podujatia: „ERASMUS+“ 

Druh podujatia: seminár 

Dátum a miesto konania: 14.03.2017, FPT 

Cieľ podujatia: Seminár organizovaný v spolupráci s pracoviskom SAIA Žilina a                                             

Oddelením vedy, výskumu a zahraničných vzťahov na TnUAD.                                               

Študenti FPT získali informácie o možnostiach zahraničných                                               

študentských mobilít cez program ERASMUS+. 

Názov podujatia:  Študentská vedecká odborná činnosť 

Druh podujatia: študentská konferencia 

Termín a miesto konania: 12.05. - 15.05.2017, Púchov 

Cieľ podujatia: Prezentácia a výmena skúseností a znalostí študentov FPT                                 

v rámci ich vedecko-odbornej činnosti. 

Počet zúčastnených:             32 študentov 

 

Odborné prednášky z praxe 

 

prof. Sergei Kurtа, Ph.D.: „Vývoj čistých technológií separácie a recyklácie kombinovaných 

odpadov papiera a polymérov“. Ústav prírodných vied Prikarpatskej národnej univerzity Vasyľa 

Stefanyka v Ivano-Frankivsku (Ukrajina), 07.03. 2017. 

 

prof. Sergei Kurtа, Ph.D.: „Polymér tvoriaci film kompozitu pre agrochemické technológie pred 

sejbou, morenie osiva s minimálnym použitím hnojív“. Ústav prírodných vied Prikarpatskej 

národnej univerzity Vasyľa Stefanyka v Ivano- Frankivsku (Ukrajina), 13.03. 2017. 

 

 prof. Sergei Kurtа, Ph.D.: „Monitorovanie čistoty ovzdušia v karpatskom regióne Ivano-

Frankovskej oblasti na Ukrajine“ . Ústav prírodných vied Prikarpatskej národnej univerzity Vasyľa 

Stefanyka v Ivano-Frankivsku (Ukrajina), 23.03. 2017. 

 

Ing. Miloslav Linda, Ph.D.: „Využitie open source FEM – Elner FEM“. Technická fakulta, Česká 

zemědělská univerzita v Prahe, 30.03. 2017. 

 

Ing. Jozef Šesták, CSc.: „Súčasný profil VÚTCH (Výskumný ústav textilnej chémie) CHEMITEX, 

spol. s r.o. v Žiline“. VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. v Žiline, 11.04. 2017, 
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Ing. Tomáš Zatroch: „Kam smeruje vývoj polypropylénových vlákien. Chemosvit Fibrochem, a.s. 

Svit, 12.04. 2017. 

 

Ing. Dana Rástočná Illová, PhD.: „Vplyv nízkoteplotnej plazmy na morfológiu povrchov textilných 

materiálov“.  VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. v Žiline, 03.05. 2017. 

 

Ing. Ivan Vanca: „Obrazová analýza NIS Elements pre snímanie a spracovanie obrázkov 

z mikroskopu cez kameru“. OPTOTEAM, s.r.o. Bratislava, 04.05. 2017. 

 

Ing. Peter Gášek: „Elastoméry v priemyselnej praxi“.  Continental Matador Rubber, s.r.o. Púchov, 

07.11. 2017. 

 

Ing. Zdeno Plevák, PhD. : ,,Rubber Technology – All what you need to produce tires“. TC 

Continental Matador Rubber, s.r.o. Púchov, 21.11. 2017.     

 

Odborné exkurzie v  praxi: 

 

Exkurzia v Zbernom dvore Technických služieb mesta Púchov zameraná na nakladanie s odpadom 

a triedenie odpadu pre študentov 2. ročníka denného bakalárskeho štúdia v rámci predmetu 

Odpadové inžinierstvo (študijný program Materiálové inžinierstvo), 28.02. 2017. 

Exkurzia v spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o. v Púchove pre pedagógov a študentov 

1. ročníka denného a externého inžinierskeho štúdia v rámci predmetu Environmentálne 

inžinierstvo (študijný program Materiálové inžinierstvo), 21.03. 2017. 

Exkurzia vo Výskumnom ústave chemických vlákien (VÚTCH), s.r.o. v Žiline a v spoločnosti 

TATRAFAN, s.r.o. vo Svite pre študentov 1. ročníka denného inžinierskeho štúdia (študijný 

program Materiálové inžinierstvo, modul Polymérne materiály), 27.03. 2017. 

Exkurzia v sklárskej spoločnosti RONA, a.s. v Lednických Rovniach pre študentov 1. ročníka 

denného bakalárskeho štúdia v rámci predmetu Technika životného prostredia (študijný program 

Materiálové inžinierstvo), 30.03. 2017. 

Exkurzia do Poľnohospodárskeho družstva Mestečko, s.r.o. v Mestečku pre študentov 2. ročníka 

denného bakalárskeho štúdia a 1. ročníka denného a externého inžinierskeho štúdia (študijný 

program Materiálové inžinierstvo) v rámci predmetu Odpadové inžinierstvo a Environmentálne 

inžinierstvo v priemyselnej praxi, 04.04. 2017. 

Exkurzia v spoločnosti VÚTCH-CHEMITEX, s.r.o. v Žiline pre vyučujúcich a študentov 3. ročníka 

denného bakalárskeho štúdia (študijný program Textilná technológia a návrhárstvo), 05.04. 2017. 

Exkurzia v závode Kia Motors Slovakia, s.r.o v Žiline pre študentov a zamestnancov fakulty, 19.04. 2017. 

Exkurzia v závode Rutex Trade, s.r.o. v Drietome pre študentov 1. a 2. ročníka bakalárskeho štúdia 

(študijný program Textilná technológia a návrhárstvo), 26.04. 2017. 
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Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 

 

 

 

 

Názov podujatia:  Konverzačné posedenie v AJ 

Cieľ podujatia:  Konverzácia v cudzom jazyku 

Organizátor:  Katedra manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov 

Garant podujatia:  Ing. Tatiana Masárová, PhD. 

Miesto konania:  TnUAD, Študentské centrum 

Termín konania:  16.03.2017 

Počet zúčastnených:  10 študentov 

Názov podujatia:  Riadenie ľudských zdrojov: trendy, výzvy, inšpirácie  

Druh podujatia:  medzinárodná vedecká konferencia  

Termín podujatia:  20. apríla – 21. apríla 2017  

Miesto konania:  Trenčianske Teplice   

Cieľ podujatia:                    Vzájomná výmena nových vedeckých a praktických poznatkov 

                                             z oblasti riadenia ľudských zdrojov.  

Zodpovedná osoba:  doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.  

Počet zúčastnených:  100 

 

Názov podujatia:      Odpadové hospodárstvo v obciach – aktuálne otázky 

  Cieľ podujatia:     vedenie vedeckej diskusie na nosnú tému podujatia, vzájomná 

výmena názorov na otázky významu odpadového v obciach  

Organizátor:             Katedra verejnej správy a regionálnej ekonomiky 

Garant podujatia:     doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.  

Miesto konania:        zasadacia miestnosť KVSaRE, FSEV TnUAD 

Termín konania:       06.11.2017, 10.00 hod. 

Počet zúčastnených:  10 

 

Názov podujatia:  Riešenia vedecko-výskumných problémov očami doktorandov 

Cieľ podujatia:  Vedecká rozprava v akademickom prostredí 

Organizátor:  Katedra manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov 

Garant podujatia:  prof. Ing. Mag. Dr. Strunz Herbert, PhD. 

Miesto konania:  TnUAD, CS 301 

Termín konania:  08.11.2017 

Počet zúčastnených:  15  študentov 

 

Názov podujatia:  Konverzačné posedenie v AJ 

Cieľ podujatia:  Konverzácia v cudzom jazyku 

Organizátor:  Katedra manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov 

Garant podujatia:  Ing. Tatiana Masárová, PhD. 

Miesto konania:  TnUAD, Študentské centrum 

Termín konania:  08.11.2017 

Počet zúčastnených:  12 študentov 

 

Názov podujatia:  prednáška „Význam informácií pre vedomostnú spoločnosť“ 

Cieľ podujatia:  Výberová prednáška pre študentov končiacich inžinierske 

štúdium. Študenti získané informácie využijú pri vypracovávaní 

rešerší a diplomových prác. 

Organizátor:                        Katedra sociálnych a humanitných vied, Univerzitná knižnica 
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Garant podujatia:  Mgr. Miroslava Piscová 

Miesto konania:  TnUAD, aula BA101 

Termín konania:  8.11.2017, 10,00 hod. 

Počet zúčastnených:  50 

 

Názov podujatia:  Vedecký seminár k riešeným projektom VEGA 

Cieľ podujatia:  Prezentácia výstupov a výsledkov projektov:  

VEGA 1/0918/16 Manažment rizík malých a stredných podnikov 

v kontexte zapojenia do činnosti klastrov v Slovenskej republike  

VEGA 1/0953/16 Hodnotenie miery vplyvu klastrov na rozvoj 

regiónov Slovenskej republiky  

VEGA 1/0233/16 Dimenzie a faktory sociálneho a ekonomického 

rozvoja regiónov štátoch Vyšehradskej štvorky 

Organizátor:  KEaE  

Garant podujatia:  doc. Mgr.  Emília Krajňáková, CSc., Ing. Eva Koišová, PhD. 

Miesto konania:  TnUAD, zasadačka dekana FSEV 

Termín konania:  15.11.2017 

Počet zúčastnených:  15 

 

Názov podujatia:  Prípadové štúdie v predmete „Project management v AJ“ s 

Robertom Friedemannom – Senior Engineer v spoločnosti 

OSRAM Opto Semiconductors GmbH a s Larsom Grambowom 

zo spoločnosti Deutsche Telekom 

Cieľ podujatia:  Aplikácia teoretických východísk do praxe 

Organizátor:  Katedra manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov 

Garant podujatia:  prof. Ing. Mag. Dr. Strunz Herbert, PhD. 

Miesto konania:  TnUAD, Aula BA 101 

Termín konania:  16.12.2017 

Počet zúčastnených:  90 študentov 

 

Fakulta špeciálnej techniky 

 

 

 

Vedecké konferencie  
Názov podujatia:  ICMT'17 INTERNATIONAL CONFERENCE ON 

MILITARY TECHNOLOGIES  
Typ podujatia:  medzinárodná vedecká konferencia 

Spoluorganizátori:  Fakulta vojenských technológií UO Brno 

Dátum konania:  31.05.2017 – 02.06.2017 

Miesto konania:  Kongresové centrum, Výstaviště  405/1, Brno, ČR 

Počet účastníkov:  121 

Cieľ konferencie:  Konferencia sa konala v rámci sprievodného vedeckého programu 

Medzinárodnej výstavy obranných a bezpečnostných technológií 

IDET 2017. Jej cieľom bolo charakterizovať pojem špeciálna 

technika z pohľadu súčasného vedeckého poznania a praktickej 

realizácie. 

Publikačný výstup:  zborník prednášok CD ROM, ISBN 978-1-5386-1988-9 
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Názov podujatia:  Deterioration, Dependability, Diagnostics 2017  

Typ podujatia:  medzinárodná vedecká konferencia 

Spoluorganizátori:  Fakulta vojenských technológií UO Brno 

Dátum konania:  10. - 11.10.2017 

Miesto konania:  Brno 

Počet účastníkov:  73 

Cieľ konferencie:  Prezentácia poznatkov z oblasti diagnostiky, spoľahlivosti a 

opotrebenia súčastí a ich aplikácia v praxi. 

Publikačný výstup:  zborník prednášok, ISBN: 978-80-7582-009-9 

 

Názov podujatia:  EDU KONFERENCIA PRE ŠKOLY 2017 

Typ podujatia:  4. roč. konferencie pre školy 

Spoluorganizátori:  Schier Technik Slovakia, s.r.o 

Dátum konania:  22.11.2017 

Miesto konania:  Hotel MAGNUS, Trenčín 

Počet účastníkov:  56 

Cieľ konferencie:  Prezentácia najnovších poznatkov SOLIDWORKSU EDU 2017-

2018, prezentácia produktov SOLIDWORKS, SolidCAM a ich 

nadstavby.  

 

Názov podujatia:  TRANSFER 2017  

Využívanie nových poznatkov v strojárskej praxi 
Typ podujatia:  18. medzinárodná vedecká konferencia 

Dátum konania:  23. - 24.11.2017 

Miesto konania:  Most Slávy, Trenčianske Teplice 

Počet účastníkov:  63 

Cieľ konferencie:  Prezentácia najnovších poznatkov v oblasti technológií, materiálov, 

špeciálnej techniky a obnoviteľných zdrojov energií.  

Publikačný výstup:  zborník prednášok CD ROM, ISBN 978-80-8075-787-8 

 

 

Fakulta zdravotníctva 

 

 

 

 

 

VEDECKÉ KONFERENCIE  

 

Názov podujatia:  ZdravLab 2017 

Typ podujatia:             Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou 

Dátum konania:  09. - 10.02.2017 

Spoluorganizátori:  Fakulta zdravotníctva TnUAD, Fakultná nemocnica Trenčín, 

Nemocnica svätého Michala a.s., Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Slovenská spoločnosť pre 

laboratórnu medicínu, Slovenská komora iných zdravotníckych 

pracovníkov, Spolok lekárov Trenčín. Konferencia sa konala pod 

záštitou rektora TnUAD v Trenčíne . 

Počet účastníkov:  240  
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Cieľ konferencie: Program konferencie bol rozdelený do dvoch dní, počas ktorých 

odznelo 78 prednášok a bolo prezentovaných 11 posterových 

príspevkov. Odborný program bol rozdelený na základe 

príbuznosti tém na 3 paralelné sekcie. V prvých dvoch sekciách 

odzneli prednášky z oblasti mikrobiológie, sérológie, genetiky a 

imunológie, perspektív laboratórnej medicíny, biochémie a 

metabolizmu, hematológie, hyperbarickej oxygenoterapie, 

rádiológie, nutrientov a vitamínov, participatívnej formy 

multidisciplinárnej spolupráce pri integrácii zdravotnej 

starostlivosti a podpory zdravia a kompetencie regiónov, 

analytickej chémie a informačných technológiách v laboratórnej 

diagnostike a verejného zdravotníctva. Súčasťou tretej sekcie bol 

POCT workshop, v ktorom boli počas celej konferencie v 

spolupráci s partnerskými spoločnosťami a organizáciami 

prezentované interaktívnou formou vybrané POCT analýzy s 

možnosťou individuálnych konzultácií. 

Publikačný výstup:  Recenzované abstrakty publikované v Suplemente indexovaného 

vedeckého časopisu Zdravotnícke listy (1/2017), vedecké 

publikácie publikované in extenzo vo vedeckom časopise 

Zdravotnícke listy (1/2017) 

 

Názov podujatia:  Farmakoekonomika na Slovensku XXXIII. 

Typ podujatia:  Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou 

Dátum konania:  24.05.2017 

Spoluorganizátori:  FZ TnUAD, Kancelária WHO na Slovensku, Slovenská 

spoločnosť pre farmakoekonomiku o.z. SLS, ISPOR Chapter 

Slovakia, Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie o.z. SLS 

Počet účastníkov:  110 

Cieľ konferencie:  Prezentácia najnovších poznatkov a výskumov 

v oblasti farmakoekonomiky a hodnotenia zdravotníckych 

technológií, prepojenia farmakoekonomiky a hodnotenia 

zdravotníckych technológií s riadiacimi autoritami, pacientskymi 

organizáciami a klinickými odbormi. 

Publikačný výstup:  Vedecké publikácie publikované in extenso vo vedeckom časopise 

Farmakoekonomika a lieková politika (3-4/2017) 

 

Názov podujatia:  VIII. Celoslovenská konferencia Sekcie ambulantných sestier 

a pôrodných asistentiek a zároveň VII. ročník Dňa Sekcie 

ambulantných sestier a pôrodných asistentiek 

Typ podujatia:  Celoslovenská vedecká konferencia 

Dátum konania:  03.06.2017 

Spoluorganizátori:  Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Sekcia 

ambulantných sestier a pôrodných asistentiek, Regionálna komora 

sestier a pôrodných asistentiek Trenčín, FZ TnuAD 

Cieľ konferencie:  Na konferencii boli prezentované príspevky zamerané na 

problematiku  ošetrovateľskej starostlivosti u pacientov v 

ambulancii praktického lekárstva, v klinických odboroch, vedy a 

výskumu v práci ambulantných sestier a pôrodných asistentiek.. 
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Názov podujatia:  MAMMO TREN-D´ 2017 – XIII. medzinárodná vedecká 

konferencia mamológov 
Typ podujatia:  Medzinárodná vedecká konferencia 

Dátum konania:  23.06.2017 

Spoluorganizátori:  Fakulta zdravotníctva TnUAD, Rádiologická klinika, s.r.o., 

GUTTA Slovakia, s.r.o., Sekcia mammárnej diagnostiky 

Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS, Česká rádiologická 

spoločnosť, Bulharská rádiologická spoločnosť. Konferencia sa 

konala pod záštitou rektora TnUAD v Trenčíne doc. Ing. Jozefa 

Habánika, PhD. 

Počet účastníkov:  135  

Cieľ konferencie:  Prezentácia najnovších poznatkov a výskumov v oblasti 

mammografického skríningu karcinómu prsníka obzvlášť 

u vysokorizikových žien ako aj zhodnotenie súčasného stavu 

v mammodiagnostike na Slovensku i v zahraničí, v rámci troch 

blokov odznelo 19 prednášok. 

Publikačný výstup:  Zborník (ISBN 978-80-8075-778-6) 

 

Názov podujatia:  44. celoslovenská konferencia sociálnych sestier a sociálnych 

pracovníkov pri SSSaPA  
Typ podujatia:  Celoslovenská vedecká konferencia  

Dátum konania:  30.09.2016 

Spoluorganizátori:  Sekcia sociálnych sestier a sociálnych pracovníkov Slovenskej 

spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, Fakultná nemocnica 

Trenčín, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom 

v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva TnUAD v Trenčíne. 

Konferencia sa konala pod záštitou dekanky FZ TnUAD 

v Trenčíne PhDr. Ivety Matišákovej, PhD.   

Cieľ konferencie:  Prezentácia najnovších poznatkov a výskumov v oblasti sociálnej 

a zdravotnej starostlivosti.  

 

Názov podujatia:  Farmakoekonomika na Slovensku XXXIV.  

Typ podujatia:  Vedecká konferencia s medzinárodnou  účasťou 

Dátum konania:  06.12.2017 

Spoluorganizátori:  Fakulta zdravotníctva TnUAD, Kancelária WHO na Slovensku, 

Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku o.z. SLS, ISPOR 

Chapter Slovakia, Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie 

o.z. SLS, Česká farmakoekonomická spoločnosť. 

Počet účastníkov:  104 

Cieľ konferencie:  Prezentácia najnovších poznatkov a výskumov 

v oblasti ekonomiky a zdravotnej politiky, farmakoekonomiky 

a liekovej politiky, hodnotenia zdravotníckych technológií 

a zdravotníckych pomôcok a kvality života.  

Publikačný výstup:  vedecký časopis Farmakoekonomika a lieková politika (1/2018) 

 

Názov podujatia:  X. Chyby a omyly v mamodiagnostike  

Typ podujatia:  Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou  

Dátum konania:  15.12.2017 



23 
 

Spoluorganizátori:  FZ TnUAD, Sekcia mammárnej diagnostiky Slovenskej 

rádiologickej spoločnosti SLS, Rádiologická klinika, s.r.o., 

SIEMENS  

Počet účastníkov:  100 

Cieľ konferencie: Prezentácia najnovších poznatkov a kazuistík v odbore 

mamodiagnostiky – problematika denzných žliaz a karcinómu 

prsníka mladých žien, BI-RADS 3, intervencie,  v rámci štyroch 

blokov odznelo 17 prednášok.  

 

ODBORNÉ SEMINÁRE A ŠVOČ 

 

Názov podujatia:  VICE VERSA  

Typ podujatia:  Vedecká pracovná schôdza  

Dátum konania:  22.02.2017  

Spoluorganizátori:  Slovenská lekárska spoločnosť, Spolok lekárov Trenčín, Fakulta 

zdravotníctva TnUAD  

Počet účastníkov:  90 

Priebeh podujatia:  Tak ako názov vedeckej schôdze hovorí – NAOPAK – absolventi 

FZ prednášajú svoje najkvalitnejšie záverečné práce lekárom 

a iným zdravotníckym pracovníkom. Má to význam pre zlepšenie 

spolupráce medzi fakultou, katedrami a fakultnou nemocnicou, aby 

sa odstránili ešte stále pretrvávajúce predsudky o vysokoškolskom 

vzdelávaní sestier, laborantov a fyzioterapeutov 

 

Názov podujatia:  Cudzie telesá v zažívacom trakte 

Typ podujatia:  Diskusné fórum, podujatie bolo organizované v rámci Týždňa 

vedy a techniky na TnUAD 2017 

Dátum konania:  08.11.2017  

Spoluorganizátori:  Fakulta zdravotníctva TnUAD 

Počet účastníkov:  100 

Priebeh podujatia:  Diskusné fórum bolo organizované pod odbornou garanciou 

MUDr. Mariána Kaščáka, PhD. oslucháči sa v prednáške dozvedeli 

o cudzích telesách v tráviacom trakte.   

 

Názov podujatia:  Svet misie 

Typ podujatia:  Diskusné fórum, podujatie bolo organizované v rámci Týždňa 

vedy a techniky na TnUAD 2017 

Dátum konania:  08.11.2017  

Spoluorganizátori:  Fakulta zdravotníctva TnUAD 

Počet účastníkov:  100 

Priebeh podujatia:  Diskusné fórum bolo organizované pod odbornou garanciou prof. 

MUDr. Adriany Ondrušovej, PhD., ktorá poslucháčom priblížila 

prácu i život v zahraničných misiách.  

 

Názov podujatia: Študentská vedecká a odborná činnosť FZ TnUAD  

Dátum konania:  03.05.2017  

Súťažné sekcie:  Ošetrovateľstvo, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, 

fyzioterapia 

Prezentované práce:  Na fakultnom kole ŠVOČ bolo prezentovaných 32 súťažných prác. 
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III. Informácie o vysokoškolskom vzdelávaní 

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v roku 2017 rozšírila škálu 

poskytovaných študijných programov; celouniverzitné pracovisko Katedra politológie získala 

ku koncu roka 2016 práva udeľovať akademický titul PhD. v študijnom programe Politológia 

s jazykom poskytovania slovenským a aj anglickým. Uvedený študijný program však mohla  

ponúkať až k 01.09.2017.  

Fakulta zdravotníctva mohla opäť po dvoch rokoch v II. stupni štúdia ponúkať študijný 

program Ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia.  

Naši absolventi, plne pripravení pre prax, môžu svoj kredit zvyšovať aj možnosťou 

získania titulu Európskeho inžiniera EUR ING, ktorý ich zvýhodňuje na trhu práce. Pre 

zamestnávateľov celej Európy je tento titul garanciou kvality a odbornosti.    

 

III.a Akreditované študijné programy, ponúkané k 01.09.2017 

Univerzita ponúkala k 01.09.2017 akreditované študijné programy pre jednotlivé stupne 

a formy štúdia tak, ako sú uvedené  v tabuľkovej časti prílohy MŠVVaŠ SR pod č. 15. 

Celouniverzitné pracovisko - Katedra politológie (CUP KP) malo akreditované a ponúkané       

k 1.9.2017 päť študijných programov, dva v I. stupni štúdia,  jeden v II. stupni štúdia a dva 

v III. stupni štúdia. Všetky študijné programy boli ponúkané v dennej aj externej forme štúdia. 

 

Celouniverzitné pracovisko VILA (CUP VILA) malo akreditované dva študijné programy, 

jeden v II. stupni štúdia v dennej forme a jeden program v III. stupni štúdia v oboch formách 

štúdia.  

 

Fakulta priemyselných technológií (FPT) mala v uvedenom období akreditovaných 

a ponúkaných 6 študijných programov, pre uchádzačov ponúkala štyri študijné programy         

v I. stupni. Fakulta ďalej  ponúkala jeden študijný program v II. a jeden v III. stupni štúdia. 

Okrem študijného programu počítačová podpora materiálového inžinierstva, ktorý bol 

ponúkaný len v dennej forme štúdia, všetky ostatné študijné programy boli ponúkané v dennej 

aj externej forme štúdia. 

 

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov (FSEV) ponúkala akreditované štyri študijné 

programy; z toho tri v I. stupni, jeden študijný program v II. stupni štúdia a jeden v III. Stupni 

štúdia. Všetky programy boli ponúkané v oboch formách štúdia.  

 

Fakulta špeciálnej techniky (FŠT) mala v danom období akreditovaných 6 študijných 

programov, tri v I. stupni štúdia, dva v II. stupni a jeden v III. stupni štúdia. Všetky programy 

boli ponúkané v oboch formách štúdia. 

 

Fakulta zdravotníctva (FZ) poskytovala možnosť štúdia v štyroch bakalárskych študijných 

programoch; z toho jeden v dennej forme štúdia a tri v jeho oboch formách. V II. Stupni štúdia 

fakulta ponúkala jeden študijný program a to v jeho dennej forme. 
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III.b Počet študentov univerzity k 31.10.2017 

 

K 31.10.2017 študovalo na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne vo všetkých 

formách a stupňoch štúdia 2045 študentov, z toho 1502 študentov v dennej forme štúdia a 543 

študentov v externej forme štúdia. Z celkového počtu študujúcich Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne bolo 84 cudzincov. Aj v roku 2017 pretrvával najväčší záujem 

študentov o ekonomické a nelekárske zdravotnícke študijné programy. V prílohovej časti je 

tabuľka uvedená  pod číslom 1. 

 

III.c Akademické mobility študentov 

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne realizovala v akademickom roku 

2016/2017 študentské mobility najmä prostredníctvom programu Európskej únie Erasmus+. 

Záujem o mobilitu, či už za účelom štúdia alebo stáže, prejavili študenti z podskupiny 

študijných odborov ekonómie a  manažmentu a tiež študenti nelekárskych zdravotníckych vied.  

Študenti absolvovali za účelom štúdia mobility najčastejšie v Litve, Portugalsku 

a Českej republike, ale i v krajinách ako Bulharsko, Španielsko, či Fínsko. V prípade mobility 

za účelom praktickej stáže bola  u študentov najobľúbenejšou destináciou Česká republika. 

Medzi ďalšie preferované krajiny patrili Spojené kráľovstvo, Poľsko, Nemecko, Španielsko, 

Maďarsko, Portugalsko a Malta.  

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne však študentov na mobilitu nie 

len vysielala, ale i prijímala zahraničných študentov na štúdium všetkých študijných programov 

realizovaných na svojej akademickej pôde. Najväčší záujem prejavili študenti partnerských 

univerzít zo Španielska a Portugalska.  

O štúdium na TnUAD prejavili v akademickom roku 2016/2017 záujem študovať 

v rámci mobility i zahraniční študenti. Najčastejšie to bolo z partnerských univerzít 

zo  Španielska, Nemecka a Česka a Ruskej Federácie. Počet prijatých študentov v porovnaní 

s predchádzajúcim akademickým rokom je vyšší o 16,7%. Prehľad akademických mobilít 

študentov je uvedený v tabuľkovej prílohovej časti pod č. 6. 

 

III.d Prijímacie konanie na študijné programy v roku 2017 

 

Do všetkých podskupín študijných odborov, poskytovaných na TnUAD v oboch formách 

I. stupňa štúdia bolo prihlásených 847 uchádzačov o štúdium. Z tohto počtu bolo prijatých 698 

uchádzačov o štúdium. Z porovnania ukazovateľov prijímacieho konania vyplýva, že v I. stupni 

štúdia sa na štúdium zapísalo až 73% z prijatých uchádzačov. 

Do II. stupňa štúdia sa prihlásilo 336 uchádzačov, z nich  bolo prijatých 324 uchádzačov 

a zapísalo sa 292 uchádzačov, čo činí až 90%. Z celkového počtu všetkých prihlášok tvorili 

študenti vlastnej vysokej školy 73%, čo dokazuje, že absolventi bakalárskeho štúdia sú spokojní 

s kvalitou vzdelávania na TnUAD a prechádzajú do magisterských a inžinierskych stupňov 

štúdia. Jednu štvrtinu uchádzačov tvorili absolventi bakalárskeho stupňa iných vysokých škôl. 

O III. stupeň štúdia sa uchádzalo 43 záujemcov, z nich bolo prijatých 28 a 24 sa riadne 

zapísalo. Konkrétne čísla sú v prílohovej časti MŠVVaŠ SR pod číslami 3a), 3b) a 3c). 
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III.e Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium v akademickom roku 2016/2017 

 

TnUAD v Trenčíne poskytuje štúdium na 4 fakultách a 2 celouniverzitných 

pracoviskách. Počty absolventov pre všetky stupne a formy štúdia na TnUAD v Trenčíne 

detailne dokumentuje tabuľka  MŠVVaŠ SR č. 2. Celkový počet absolventov bol 822, z nich 

riadne skončilo štúdium v akademickom roku 2016/2017 27 cudzincov. Percentuálny prehľad 

počtov absolventov v jednotlivých formách štúdia zobrazuje graf 3. Z porovnania 

s predchádzajúcim akademickým rokom vyplýva, že percentuálne zastúpenie študentov 

v dennej a externej forme štúdia, ako aj počet študujúcich cudzincov, zostáva rovnaké. 

 
V roku 2017 bolo predložených na obhajobu 860 záverečných prác, z nich 821 bolo aj 

obhájených.  Na tento celkový počet  záverečných prác pripadlo 232 vedúcich prác, čo značí, 

že v I. a II. stupňa štúdia viedol v priemere 1 vedúci 3,7 záverečných prác, čím bol zabezpečený 

osobný aj profesionálny prístup ku každému študentovi, odrážajúci sa v kvalite záverečných 

prác. Na úrovni zadávania bakalárskych a diplomových prác boli uprednostňované také témy, 

ktoré odpovedajú aktuálnym potrebám základného alebo aplikovaného výskumu. Z celkového 

počtu vedúcich bolo 37 odborníkov z praxe. V prílohovej časti je tab. uvedená pod č.12. 

 

III.f Úspechy a ocenenia študentov 

 

15. február 2017 

Trenčiansky robotický deň s účasťou našej 

univerzity 

 

Fakulta špeciálnej techniky prezentovala na 

12. ročníku výstavy „Trenčiansky robotický 

deň“ ukážky študentských prác ako 

univerzálny modulárny pásový robot alebo 

prieskumná oktokoptéra I8.  

 

 

 

70%

27%

3%

Graf 3: Počet absolventov, ktorí riadne skončili štúdium

v akademickom roku 2016/2017

absolventi denného štúdia

absolventi externého štúdia

absolventi - cudzinci



27 
 

Fakultu špeciálnej techniky úspešne reprezentoval študent Bc. Jakub Ptašinský, ktorý 

získal Cenu Zväzu slovenských vedecko technických spoločností v rámci ŠVOČ za študentskú 

vedeckú prácu.   

 

22. máj 2017 

Vernisáž Mladý textilný dizajn 

 

V Púchove sa dňa 22. mája konala vernisáž výstavy Mladý textilný dizajn, spojená s módnou 

prehliadkou študentov študijného programu textilná technológia a návrhárstvo Fakulty 

priemyselných technológií v Púchove. Výstava prác študentov prezentuje výsledky projektov 

posledných študijných semestrov. Naznačuje smerovanie a prelínanie imaginácie, myšlienok a 

tvorivých aktivít s remeselno – technologickým spracovaním a otvára širší priestor pre 

vyjadrenie jednotlivých aspektov vnímania problematiky textilných technológií v dizajne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

19. – 20. október 2017 

Slovenské doktorandské fórum aj s účasťou našej univerzity 
 

V dňoch 19. až 20. októbra sa v Žiline konal 5. ročník Slovenského doktorandského fóra. Celé 

podujatie bolo zamerané nielen na stretnutie a nadviazanie kontaktov jednotlivých mladých 

vedeckých pracovníkov a doktorandov, ale aj na oboznámenie sa s možnosťami vedeckého 

postupu a spoločných projektov už počas doktorandského štúdia. Našu univerzitu 

reprezentovala doktorandka Katedry politológie Mgr. Petra Rendková.  

 

6. – 12. november 2017 

Týždeň vedy a techniky  

 

V rámci Týždňa vedy a techniky 2017 zorganizoval Fakulta zdravotníctva ako i Fakulta 

sociálno-ekonomických vzťahov odborné podujatia, vedecké semináre a diskusné fóra pre 

študentov i širokú verejnosť.  Prednášky na našich technických fakultách boli v spolupráci ich 

spoluorganizátorov spojené s ukážkou priestorov, ukážkou inovácii a progresívnych 

technológii ako i modernými trendami vo vývoji. Celouniverzitné pracovisko Politológie 

zorganizovalo študentskú vedeckú konferenciu v priestoroch študentského centra a odborné 

podujatie k zhodnoteniu výsledkov župných volieb 2017. 
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IV. Informácia o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 

 

Vzdelávanie je prirodzená, celoživotná potreba ľudí. Koncepciou záujmového 

vzdelávania seniorov je prispievať k rozširovaniu vedomostí, objasňovaniu neznámych 

skutočností a ku skvalitňovaniu poznávacích funkcií. Lektori Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ako i odborníci z externého prostredia, sa usilujú sprístupniť 

študentom Univerzity tretieho veku (ďalej len UTV) najnovšie informácie, vedomosti 

a zručnosti, podporiť ich aktívny životný program a umožniť tak seniorom zmysluplné trávenie 

voľného času a sebarealizáciu. V uplynulom roku ukončilo štúdium na UTV 31 absolventov, 

ktorí si spolu so zborníkom prác z rúk rektora na slávnostnej promócii prebrali osvedčenie 

o absolvovaní štúdia. 

 Každoročne vzrastá záujem seniorov z Trenčína a širšieho okolia regiónu o štúdium na 

UTV pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. V akademickom roku 

2017/2018 sa do 1. ročníka trojročného štúdia zapísalo a nastúpilo 44 študentov a v prvom 

ročníku nadstavbového trojročného štúdia študovalo 27 študentov. Študenti UTV majú 

k dispozícii vlastnú prednáškovú miestnosť. Štúdium v prvom ročníku bolo zamerané na 

používanie moderných informačno-komunikačných prostriedkov s využívaním počítačov, 

internetu a tabletov. Druhý ročník ponúkal prednášky z oblasti zdravotníckej politiky a študenti 

tretieho ročníka získavali všeobecný základ z teoretických a praktických poznatkov zo 

spoločenských vied. Seniori ocenili aj možnosť výberu voliteľných predmetov podľa svojho 

záujmu a možností. Prierezovo si tak mohli vybrať z viacerých predmetov z rôznych oblastí – 

právo, história regiónu, psychológia, komunikácia v cudzích jazykoch, fyzioterapia ako                   

i svet digitálnej fotografie. V keramickej dielni si mali možnosť osvojiť pracovné postupy 

a techniky modelovania hliny. Vypaľovacia keramická pec im umožnila tvorbu úžitkovej 

keramiky, darčekových predmetov, vytvorených vlastnými rukami.   

Seniorom na UTV nejde o získavanie tých vedomostí a zručností, ktoré sú 

predpokladom pre ich pracovný výkon, ale hlavne o rozvoj schopností a prehlbovanie 

vedomostí, ktoré vedú k celkovej sebarealizácii a obohacovaniu ich osobnosti.  

 

V. Informácia o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti 

 

Neoddeliteľnou súčasťou TnUAD v Trenčíne je  prepojenie vzdelávania s vedecko-

výskumnou činnosťou, ktorá sa realizuje hlavne formou riešenia projektov, na ktorých sa 

podieľajú pedagogickí a vedeckí pracovníci univerzity (tab. 1). Zapojenie študentov, 

predovšetkým doktorandov do výskumu, vedie nielen ku rozširovaniu ich znalostí, ale 

predovšetkým ku ich motivácii pokračovať a podieľať sa na výskume aj po absolvovaní 

študijného programu. 

Tab. 1: Počet tvorivých zamestnancov v roku 2017 

 
FPT FŠT FSEV FZ VILA KP Spolu 

VŠ učitelia 24 21 35 26 3 9 118 

Výskumní 

pracovníci 
4 0 1 2 11 0 18 

Spolu 28 21 36 28 14 9 136 

 



29 
 

V.a Domáce výskumné granty 

V roku 2017 sa domáci výskum realizoval prostredníctvom projektov VEGA, KEGA, 

APVV a zmluvného výskumu. TnUAD podala 14 žiadostí o projekty VEGA, 8 žiadostí 

o projekty KEGA a 5 žiadostí o projekty APVV vo všeobecnej výzve. Riešilo sa  9 projektov 

VEGA, 3 projekty KEGA a 3 projekty APVV (z toho pri 2 projektoch je TnUAD 

spoluriešiteľskou organizáciou). Jednotlivé súčasti sa podieľali na celkovom objeme 

finančných prostriedkov určených pre domáce výskumné granty nasledovne: FSEV 7,58%, 

FPT 17,09%, FŠT 45,32%, VILA 28,93% a FZ 1,08%. 

V rámci nevýskumných projektov, ktoré sa riešili na TnUAD v roku 2017, bol projekt 

MŠVVaŠ SR s názvom:“ Internacionalizácia vzdelávania na TnUAD“. Ďalším domácim 

projektom, riešeným v roku 2017 na Katedre politológie, bol nevýskumný projekt podporený 

dotáciou z Ministerstva spravodlivosti SR: „Prevencia nenávistných a extrémistických 

prejavov - mládež v centre pozornosti“. Rozvojový projekt s názvom „Certifikácia systému 

manažérstva kvality TnUAD podľa nových štandardov ESG 2015 a revidovaných noriem STN 

EN ISO 9001:2016“ bol získaný v sume 54 999 € a zameraný na implementáciu požiadaviek 

nových noriem a štandardov do systému manažérstva kvality. Prehľad finančných prostriedkov 

na nevýskumné projekty v roku 2017 je uvedený v tab. 20.   

 

V.b Zahraničné výskumné granty 

V roku 2017 sa celouniverzitné pracovisko VILA stalo súčasťou novo-vzniknutého 

pracoviska FunGLASS, ktoré vzniklo v rámci riešenia projektu európskeho programu Horizont 

2020. Projekt pod názvom FunGLASS je zameraný na ďalší rozvoj už existujúceho Centra 

excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály do podoby medzinárodne uznávaného 

Centra pre funkčné a povrchovo upravované sklá. Projekt sa začal realizovať v roku 2017.  

Prehľad finančných prostriedkov na výskumné projekty v roku 2017 je uvedený v tab. 19.   

Nevýskumný zahraničný grant sa v roku 2017 riešil na FSEV a bol finančne podporený 

z International Visegrad Fund. Pokračovali aj projekty SAAIC zamerané na: “Mobility 

študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami“.  

 

V.c Výskumná činnosť nepodporovaná z grantov 

Na TnUAD prebiehal výskum aj formou objednávok a zmlúv. Najväčšími zákazkami 

boli v roku 2017 výskum a analýzy pre John Manville Slovakia, a.s. Trnava, VÚEZ, a. s. Zlaté 

Moravce, RONA, a.s. Lednické Rovne a Mikon, s.r.o. Púchov.  

Prehľad objemu finančných prostriedkov, získaných v roku 2017 za riešené projekty 

a realizovaný výskum a analýzy je uvedený v grafe 4. Prostriedky z projektov, 

nepodporovaných z grantov, boli získané v hodnote 36 718 €. Celkový súčet prostriedkov 

z výskumných projektov dosiahol hodnotu 4 259 497 €.  

 

Výskum, nepodporovaný 

z grantov; 36718; 1%

VEGA, KEGA, APVV; 

172779; 4%

Horizont 2020; 

4050000; 95%

Graf 4: Objem finančných prostriedkov z projektov a výskumu
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VI. Habilitačné konania a konania na vymenúvania profesorov 

TnUAD mala k 31.12.2017 priznané práva uskutočňovať habilitačné a inauguračné konania na 

troch súčastiach a to na Fakulte priemyselných technológií, Fakulte špeciálnej techniky 

a celouniverzitnom pracovisku Vitrum Laugaricio. V roku 2017 boli vymenovaní za docentov 

Ing. Vladimíra Krmelová, PhD. v odbore Materiály na Fakulte priemyselných technológií 

v Púchove, ktorá je zamestnancom univerzity, Ing. Jozef Majerík, PhD.  a Ing. Igor Barényi, PhD. 

v odbore Strojárske technológie a materiály, ktorí sú zamestnancami univerzity.  

K 31.12.2017 evidujeme jedno neskončené habilitačné konanie v odbore materiály na Fakulte 

priemyselných technológií, a to Ing. Jela Legerská, PhD., ktorá je zamestnancom TnUAD  

K 31.12.2017 bol vymenovaný za profesora doc. Ing. Ján Kubliha, PhD. , ktorý nie je zamestnancom 

univerzity (tabuľková príloha č. 7, 8 MŠVVaŠ SR).   

 

VII. Zamestnanci vysokej školy 

Personálna politika je na TnUAD zameraná na získavanie a motivovanie odborníkov, ktorí sa 

budú podieľať na garantovaní študijných programov, budú sa uchádzať o vedecké projekty 

a podieľať sa na ich riešení, ako aj vychovávať doktorandov a absolventov pre prax doma 

i v zahraničí. K 31.10.2017 bolo na TnUAD v pracovnom pomere 288 zamestnancov 

(priemerný evidenčný prepočítaný počet), z toho 118 bolo vysokoškolských učiteľov a  16 

výskumných pracovníkov. Na miesta vysokoškolských učiteľov bolo vypísaných 34 

výberových konaní, z toho 26 bolo takých, kde učiteľ obsadil opätovne to isté miesto. 

Z celkového počtu 118 vysokoškolských učiteľov bolo na TnUAD 67 profesorov a docentov, 

ktorí tvoria dostatočnú záruku kvality vzdelávania v akreditovaných študijných programoch. 

V akademickom roku 2016/2017 bolo 19 vysokoškolských učiteľov vyslaných na akademickú 

mobilitu a 20 bolo prijatých na TnUAD. Tabuľky č. 9, 10 a 11 tabuľkovej prílohy MŠVVaŠ 

SR detailnejšie informujú o zamestnancoch TnUAD; graf 5 percentuálne sprehľadňuje 

kvalifikačnú štruktúru vysokoškolských učiteľov.  

 

 

Profesori, docenti s DrSc.

20%

Docenti, bez DrSc.

24%

Ostatní učitelia s PhD, CSc.

48%

Ostatní učitelia bez vedeckej hodnosti

8%

Graf 5: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov 
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VIII. Podpora študentov 

 

Do systému sociálnej podpory študentov patria rôzne druhy štipendií, ktoré Trenčianska 

univerzita Alexandra Dubčeka v roku 2017 zabezpečila svojim študentom prostredníctvom 

Referátu sociálnej starostlivosti. Študentom boli poskytnuté sociálne štipendiá, pričom bola 

zohľadnená ich sociálna situácia a motivačné štipendiá, u ktorých sa sledoval dosiahnutý 

študijný prospech, výnimočné výsledky v oblasti štúdia, výskumu a športu.  

Obidva druhy štipendií patria do priamej formy sociálnej podpory 

študentov. Trenčianska univerzita A. Dubčeka ich študentom vyplácala z prostriedkov 

poskytnutých zo štátneho rozpočtu a tiež aj z vlastných zdrojov tvorených z príjmu školného 

vybraného od študentov jednotlivých fakúlt  a študentov celouniverzitného pracoviska. Pri 

priznávaní štipendií Trenčianska univerzita A. Dubčeka postupovala v súlade s platnou 

legislatívou,  metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na daný rok, ako aj vnútornými 

predpismi Trenčianskej univerzity A. Dubčeka a kritériami súčastí univerzity prispôsobenými 

na ich vlastné podmienky. 

 

Z účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 

vyplatila v roku 2017 sociálne štipendiá v celkovej výške 181 795 €. Priemerná výška 

mesačného štipendia na l študenta predstavovala 157 €.  

Prehľad vyplatených sociálnych štipendií v roku 2017 podľa súčastí vyjadruje graf č. 6.  

 

 
 

 

Na preklenutie zlej životnej situácie v rodine využilo v roku 2017 sociálnu podporu 

poskytovanú z vlastných prostriedkov univerzity 7 študentov, z toho traja zo FSEV, dvaja 

z FŠT a dvaja z FZ. Šiestim študentom bola poskytnutá jednorazová sociálna podpora vo výške 

2 700 Eur. Medzi nimi boli i dvaja zahraniční študenti (Ukrajina) FSEV, ktorí z pohľadu našej 

legislatívy nemajú možnosť podania žiadosti o priznanie sociálneho štipendia z dotačných 

prostriedkov, nakoľko ich trvalý pobyt nie je v SR. Jednej študentke FZ bola priznaná 

opakovaná sociálna podpora vyplatená v roku 2017 v celkovej výške 500 Eur.  

 

 

 

FSEV; 85 116 €

FŠT; 15 525 €

FPT; 16 598 €

FZ; 54 829 €

CUP Politológia; 9 726 €

Graf 6: Objem vyplatených sociálnych štipendií
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TnUAD v roku 2017 z pridelenej dotácie MŠVVaŠ SR na motivačné štipendiá ocenila 

študentov za dosiahnuté vynikajúce študijné výsledky v absolvovaných študijných predmetoch 

predchádzajúceho akademického roka formou prospechového a odborového štipendia. 

Prospechové štipendium získali iba študenti druhých a vyšších ročníkov v oboch stupňoch, 

odborovým štipendiom boli ocenení okrem vyšších ročníkov aj študenti prvého roku štúdia 

v prvom aj druhom stupni. Okrem toho TnUAD priznala úspešným študentom denného štúdia 

všetkých ročníkov I. a II. stupňa v oblasti štúdia, vedeckej a športovej činnosti, ktorí splnili 

podmienky stanovené Štipendijným poriadkom TnUAD, mimoriadne štipendium. Za 

vynikajúce plnenie študijných povinností bolo v roku 2017 navrhnutých a priznaných 107 

jednorazových prospechových štipendií v celkovej vyplatenej výške 56 329 Eur. Priemerná 

výška prospechového štipendia na študenta tak predstavuje 526 Eur. 

MŠVVaŠ SR v dotačnej zmluve vyčlenilo pre TnUAD čiastku 33 900 Eur k oceneniu 

študentov vo vybraných študijných odboroch. Z tejto sumy bolo na odborové štipendiá  

vyčerpaných 32 680 Eur pre 89 študentov Fakulty špeciálnej techniky. Prehľad vyplatených 

motivačných štipendií v roku 2017 podľa súčastí vyjadruje tabuľka č. 2. 

Tab. 2: Prehľad vyplatených štipendií v roku 2017 

 

Fakulty 

a celouniverzitné   

pracovisko 

Prospechové štipendiá Mimoriadne štipendiá 

počet štipendistov objem 

vyplatených 

štipendií v € 

počet štipendistov objem 

vyplatených 

štipendií v € 

FSEV 41 24 415 29 9870 

FŠT 18 7 914 10 3 579 

FPT 15 6 398 3 1 250 

FZ 25 14 113 24 6 460 

CUP Politológia 8 3 489 7 2 900 

Spolu 107 56 329 73 24 059 

 

 

Na ocenenie mimoriadnych výsledkov študentov v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, 

umeleckej a športovej činnosti  využila Trenčianska univerzita A. Dubčeka  v roku 2017 okrem 

dotačných prostriedkov štátneho rozpočtu  aj vlastné prostriedky  na priznanie štipendií 

z vlastných zdrojov vysokej školy v zmysle § 97 zákona o vysokých školách. Štipendiá 

poskytla študentom denného štúdia všetkých troch stupňov. K oceneniu bolo predložených 189 

návrhov, vyplatená suma štipendií z vlastných zdrojov univerzity predstavovala čiastku 20 210 

Eur. Z toho rektorom TnUAD bolo ocenených 13 študentov vo výške 1 137 Eur, dekanmi fakúlt 

176 študentov, ktorým bola vyplatená  suma 19 073 Eur.  

 

Účelové zariadenia 

 

V rámci sociálnej podpory študentov nepriamou formou poskytuje TnUAD študentom 

stravovanie a ubytovanie s dotáciou od štátu, preto tieto služby môžeme poskytovať 

v prijateľných cenách. TnUAD zabezpečovala študentom ubytovanie v roku 2017 v dvoch 

vlastných študentských domovoch a tiež v dvoch iných zariadeniach na základe zmluvy. 
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Vlastné študentské domovy:  

 Študentský domov v Púchove, ktorý slúži hlavne študentom Fakulty priemyselných 

technológií  

 Študentský domov v Záblatí, ktorý sa nachádza vedľa Fakulty špeciálnej techniky, ale 

slúži na ubytovanie aj študentom z iných fakúlt. 

 

Zmluvné zariadenia: 

 Ubytovňa JANKA v Trenčíne (súkromný majiteľ: M. Svorada – JAMP) 

 Školský internát Športového gymnázia v Trenčíne (Trenčiansky samosprávny kraj) 

 

Ministerstvo školstva prispieva zo štátneho rozpočtu určitou časťou na ubytovaného 

študenta študujúceho dennou formou v obidvoch typoch týchto ubytovacích zariadení. Študenti 

radi využívajú takýto typ ubytovania, lebo je cenovo výhodné. 

Študentom TnUAD sme v roku 2017 ponúkli 274 ubytovacích miest v Trenčíne a 119 

miest v Púchove. Pred začatím nového akademického roka si študenti i uchádzači môžu podať 

elektronickú žiadosť o pridelenie miesta na internátoch prostredníctvom nášho Akademického 

informačného systému AIS2. Ubytovanie sa potom prideľuje výberovým konaním metódou 

bodového ohodnotenia Komisiou pre ubytovanie, ktorej členmi sú aj zástupcovia študentov za 

každú fakultu. Vo výberovom konaní sa bodujú viaceré kritériá, napríklad počet kilometrov z 

trvalého bydliska študenta do miesta štúdia, prospech dosiahnutý za predchádzajúci 

akademický rok, sociálna situácia študenta, alebo aj aktivity študenta v prospech univerzity. 

Presnejšie informácie o podmienkach výberového konania si môžu študenti pozrieť na webovej 

stránke univerzity pod názvom “Kritériá pre ubytovanie študentov TnUAD“.  

V našom študentskom domove v Záblatí sa v rámci zlepšenia ubytovacích podmienok 

pre študentov v roku 2017 vykonalo viacero rekonštrukčných prác, najmä nové kompletné 

vymurovanie a obloženie spŕch, vymaľovanie kuchyniek a niektorých izieb, nákup a výmena 

približne 50 %  postelí, zriadenie posilňovne a jej vybavenie novými posilňovacími strojmi, 

zrkadlami a rebríkom. V celom ŠD bol posilnený WIFI signál pre komfortnejšie poskytovanie 

internetových služieb. Študenti tu majú k dispozícii aj klubovňu Univerzitného pastoračného 

centra, ktorá slúži na rôzne voľnočasové aktivity, besedy, ale časť miestnosti slúži aj ako 

študovňa. Pre športové využitie voľného času môžu ubytovaní študenti použiť viaceré 

vonkajšie športoviská a telocvičňu v areáli Fakulty špeciálnej techniky, ktoré sú hneď vedľa 

internátu. V letných mesiacoch internát poskytuje ubytovanie aj neštudentom v rámci 

podnikateľskej činnosti.   

Študentský domov v Púchove má kapacitu 119 miest a aj tu sa každý rok počas letných 

prázdnin robí údržba všetkých priestorov. V roku 2017 sa vymaľovali svojpomocne všetky 

izby, kuchynky a sociálne zariadenia. Naši IT pracovníci posilnili ďalším prístrojom WIFI 

signál. Študenti tu majú k dispozícii telocvičňu s posilňovňou, televízor, kuchynky a v prípade 

potreby aj automatickú pračku. Pred začatím akad. r. 2017/18 požiadalo univerzitu 

o ubytovanie na internáte 285 študentov. Novoprijatí študenti poslali 150 žiadostí, čo je 53 % 

z celkového počtu. Ubytovacie miesto sa pridelilo všetkým študentom, ktorý o internát 

požiadali.   

 

Stravovacie zariadenia 

Stravovanie sa  na TnUAD  zabezpečuje pre  študentov a zamestnancov formou 

obedov vo vlastných jedálňach ŠJ Študentská 2 a ŠJ Záblatie a na základe zmluvných vzťahov 

s inými  organizáciami v Púchove a v Trenčíne  na  sídlisku Juh, vo Fakultnej nemocnici a v 

Školskom internáte na Staničnej ulici. Počas roka 2016 bolo vydaných v jedálni na Študentskej 

ulici a v Záblatí 8802 jedál pre študentov a zamestnancov; tržby z nich predstavovali 28 571 €.  
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IX. Podporné činnosti univerzity 

 

Univerzitná knižnica Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne               

(ďalej len UK TnUAD) je akademická knižnica s celouniverzitnou pôsobnosťou a ako 

knižnično-informačné pracovisko slúži potrebám TnUAD a v rámci svojich možností aj ďalším 

subjektom a širokej verejnosti. Priestory univerzitnej knižnice sa nachádzajú v samostatnej 

dvojpodlažnej budove v širšom centre mesta. Päť pracovníkov univerzitnej knižnice 

prevádzkuje požičovňu, dve študovne, informačno-vedecké centrum, archív záverečných prác 

a dva skladové priestory. Univerzitnej knižnici podlieha pracovisko fakultnej knižnice Fakulty 

priemyselných technológií so sídlom v Púchove. Na základe zmeny organizačnej štruktúry je 

UK od roku 2017 riadená prorektorom pre stratégiu a rozvoj.  

Knižničný fond 

Univerzitná knižnica eviduje a katalogizuje  informačné pramene pre všetky fakulty 

a celouniverzitné pracoviská okrem fakulty sociálno-ekonomických vzťahov. Prebieha cielená 

profilácia knižničného fondu podľa jednotlivých študijných odborov. Akvizícia a doplňovanie 

knižničného fondu sa uskutočňuje podľa požiadaviek z jednotlivých fakúlt. V roku 2017 sme 

nákup knižničného fondu orientovali  na aktuálnu odbornú literatúru ako monografie, 

vysokoškolské učebnice  pre potreby  študentov a pedagógov z jednotlivých študijných 

odborov. Ročný  prírastok  knižničných  jednotiek  v roku 2017 bol 1079. Nakúpilo sa 248 

knižničných jednotiek v celkovej hodnote 6654,36 Eur. Nákup kníh sa financoval hlavne              

z grantov fakulty FŠT, FZ a z dotácie Fondu na podporu umenia. Darom sme získali 831 

knižničných jednotiek. Jednalo sa hlavne o informačné zdroje (vedecké monografie, učebnice, 

skriptá, zborníky) vydané vo vydavateľstve TnUAD. Skatalogizovalo sa 610  bakalárskych 

a diplomových prác. Univerzitná knižnica katalogizuje a archivuje všetky bakalárske 

a diplomové práce študentov TnUAD. Katalóg záverečných prác obsahuje linku na Centrálny 

register záverečných a kvalifikačných prác. Zaevidovalo sa 29 titulov dochádzajúcich periodík, 

ročné predplatné časopisov predstavovalo 496,42 Eur. Zoznam aktuálne dochádzajúcich 

časopisov je na webovej stránke knižnice. Knižnica vykonáva revíziu časopiseckého fondu raz 

ročne v marci za predchádzajúci rok a poskytuje údaje pre súborný katalóg periodík a adresár 

knižníc SR. Celkový stav knižničného fondu k 31.12.2017 predstavoval 43 801 knižných 

jednotiek, ktoré sú všetky spracované automatizované v knižnično-informačnom systéme 

DAWINCI a prístupné v on-line katalógu všetkým používateľom. Nasledovné tabuľky  

uvádzajú štatistické informácie o knižničnom fonde. 

Tabuľka 4: Celkový stav knižničného fondu k 31.12.2017  

Počet knižničných jednotiek 43 801 

Počet titulov celkom 29 748 

Ročný prírastok knižničných jednotiek za rok 2017 1 079 

                                       
 Tabuľka 5: Vynaložené finančné prostriedky na nákup knižničného a časopiseckého fondu  

Nákup knižného fondu    6 654,36 € 

Predplatné za periodickú literatúru    496,42 € 

Príjmy z činnosti knižnice    2 069,70 € 

z toho príjmy z grantov    3 000 € 

  



35 
 

Súčasťou budovania knižničného a časopiseckého fondu sú elektronické informačné 

zdroje,  ktoré máme prístupné z národnej licencie hradenej prostredníctvom Slovenskej 

národnej knižnice Ministerstvom kultúry SR a z centrálneho projektu, prostredníctvom CVTI 

SR  zo zdrojov EÚ. V roku 2016 prostredníctvom týchto databáz bol umožnený prístup do 

17 015 on-line sprístupnených periodík. 

 

Tabuľka 6:  Elektronické informačné zdroje prístupné na TnUAD v r. 2017                                                     

Názov 

databázy 
Popis databázy 

WOS 
 

Obsahuje databázy Web of Science (WOS), Current Contents Connect (CCC), 

Conference proceeedings (pôvodne ISI proceeedings), Essential science 

indicators, Journal Citation Reports (JCR). 

SPRINGER 

VERLAG  
Tematicky pokrýva oblasti biológie, chémie, medicíny, počítačových vied, 

fyziky, matematiky, práva a ekonómie.   

SCIENCE 

DIRECT  
 

 

Plnotextová databáza umožňuje prístup k článkom HTML, PDF z vedeckých 

časopisov vydavateľstva Elsevier z oblasti technických, prírodných a 

spoločenských vied, ekonomiky a obchodu, ale aj umenia, psychológie, 

medicíny a ďalších odborov. Dostupných je viac ako 200 titulov časopisov.  

SCOPUS 
 

 

Abstraktová, citačná  a referenčná databáza Európskej vedeckej produkcie 

zameraná na prírodné vedy, techniku, medicínu, spoločenské vedy, 

psychológiu, ekonomiku a environmentálne vedy. Obsahuje abstrakty 

a informácie z odborných periodík, od  vydavateľov, odborných webových 

stránok a patentových databáz. 

KNOVEL 
 

 

Elektronická kolekcia interaktívnych plnotextových referenčných príručiek 

a databáz z oblasti prírodných vied, techniky, farmácie, potravinárstva, 

zdravia a hygieny. Rešeršná technológia je koncipovaná na uspokojenie 

všetkých úrovní používateľských potrieb. Knovel sprístupňuje všetky zdroje 

na hĺbkové prehľadávanie s aplikáciou pokročilých indexačných techník 

a paralelným vyhľadávaním vo viacerých tituloch súčasne, je schopný 

interaktívne pracovať s textom, tabuľkami, grafmi a vytvárať vlastné výstupy. 

ProQuest Súhrnná databáza produkcie spoločnosti ProQuest sprístupňujúca články z 

periodík, denníkov, profily firiem a priemyselných odvetví, trhové správy a 

dizertačné práce. Tematicky pokrýva humanitné, spoločenské odbory, 

obchod, medicínu, aplikované prírodné vedy, výpočtovú a telekomunikačnú 

techniku. Záznamy obsahujú podrobné bibliografické údaje, (pričom 

retrospektíva siaha do roku 1971 (úplné texty približne od roku 1987). 

Wiley 

InterScience 
Rozsiahla multidisciplinárna databáza vydavateľstva John Wiley & Sons, 

ktorá pokrýva on-line zdroje z oblastí prírodných vied, medicíny, technických 

vied, spoločenských a humanitných vied. Wiley Online Library prináša obsah  

článkov z recenzovaných vedeckých a odborných e-časopisov, e-kníh, 

príručiek, a pod. Dlhodobo spolupracuje so svetovo najprestížnejšími 

vedeckými spoločnosťami a patrí medzi najlepšie svetové vydavateľstvá 

odborných informácií. Publikované informácie sú vopred recenzované. 

Všetky plné texty sú prelinkované, obsahujú kľúčové slová, DOI, detaily o 

autoroch, odkazy na súvisiace články, citácie. 

Online 

katalóg 

TnUAD  

Prístup do všetkých katalógov fondov univerzitnej knižnice, vrátane 

publikačnej činnosti. 

www.kniznica.tnuni.sk 
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Prístupy do všetkých databáz sú možné nielen z univerzitnej knižnice, ale zo všetkých 

počítačov, ktoré majú IP adresu TnUAD. Okrem horeuvedených elektronických informačných 

zdrojov, ku ktorým má univerzita trvalý prístup  sa  univerzitná knižnica snaží zabezpečovať 

stále nové krátkodobejšie skúšobné, testovacie prístupy a trialy. V roku 2017 sme mali 

skúšobný prístup do týchto kolekcií: 

Tabuľka 8: Krátkodobé voľné prístupy do on-line databáz v r. 2017 

Termín Databáza 

marec , apríl 2017 Prístup k časopisom vydavateľstva Royal Society Publishing 

rok 2017 Prístup k časopisom Royal Society Chemistry 

apríl 2017 Effective Science Communication 

A practical guide to surviving as a scientist - voľne dostupná kniha na 

stiahnutie 

máj 2017 Encyclopedia of Physical Organic Chemistry z vydavateľstva Wiley 

- voľne dostupná kniha na stiahnutie 

jún - september 

2017 
Oxford Research Encyclopedias, Oxford Classical Dictionary a 

Encyclopedia of Social Work  od Oxford University Press - voľne 

dostupné encyklopédie 

október 2017 The Royal Society sprístupnilo celý archív časopisov od roku 1665 po 

súčasnosť 

                                                    

Knižnično-informačné služby 

Hlavným cieľom knižničných a výpožičných služieb je uspokojovanie potrieb 

používateľov. Univerzitná knižnica pristupuje k svojim čitateľom individuálne a maximálne sa 

im snaží vyhovieť v súlade s platným knižničným poriadkom. Knižnica poskytuje svoje služby 

cez školský rok 45 hodín týždenne s 5-timi zamestnancami, ktorí vykonávajú knihovnícke 

činnosti. 1 pracovníčka pracuje vo fakultnej knižnici FPT v Púchove. Univerzitná knižnica 

poskytuje absenčné, prezenčné a medziknižničné výpožičné služby, rešeršné služby, 

zabezpečuje dodanie plných textov zo zahraničných časopisov, konzultačné a referenčné služby 

o katalógoch a on-line databázach. Prevádzkuje všeobecnú a multimediálnu študovňu 

a informačno-vedecké centrum. Knižnica má registrovaných 2 368 čitateľov, z toho aktívnych 

v roku 2016 bolo 1 818. Študenti TnUAD majú registráciu na celú dobu štúdia, nemusia si 

každoročne obnovovať čitateľský preukaz. Všetci zamestnanci univerzity, ktorí sú evidovaní 

v knižnici majú platný preukaz počas celého pôsobenia na univerzite. Fyzických návštev v roku 

2017  bolo 3 492 a tých, ktorí navštívili www stránku univerzitnej knižnice – tzv. virtuálnych 

návštevníkov  počas celého roka bolo 27 575. 

Tabuľka 9: Výpožičky  

Výpožičky spolu  11 139 

   z
 t

o
h
o

 

prezenčné    6 345 

absenčné    4 794 

MVS a MMVS z iných knižníc         78 

MVS iným knižniciam         17 
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Tabuľka 10: Používatelia v roku 2017 

Registrovaní aktívni používatelia 1 818 
 z 

to
h
o

 
študenti TnUAD - aktívni 1 364 

zamestnanci TNUAD    166 

externí používatelia    286 

Návštevníci knižnice – fyzické osoby  3 492 

Virtuálni návštevníci 27 575 

 

Medzi základné služby univerzitnej knižnice patria absenčné, prezenčné výpožičné 

služby a medziknižničné výpožičné služby. Absenčné výpožičky sa uskutočňujú 

v automatizovanom režime, prolongácie a rezervácie medzi knižnicou a používateľom 

prebiehajú väčšinou on-line. Prezenčné výpožičky prebiehajú v študovni knižnice, kde majú 

používatelia k dispozícii základnú študijnú literatúru k svojmu odboru, periodiká, záverečné 

práce, zborníky, slovníky, encyklopédie, štatistické ročenky a iné informačné materiály.  

V rámci prezenčných výpožičiek sa najviac vypožičiavali periodiká, ktoré predstavovali  

2 644 výpožičiek. Klesá záujem o vypožičiavanie záverečných prác z dôvodu ich prístupnosti 

prostredníctvom prelinkovania do Centrálneho registra záverečných prác v online katalógu 

knižnice.  O medziknižničnú výpožičnú službu žiadali hlavne študenti, ktorí si v knižnici 

objednávali vypracovanie rešerše. V roku 2017 sme mali registrovaných 27 slovenských 

knižníc, s ktorými prebieha aktívna a pasívna medziknižničná výpožičná služba. V knižnici je 

stále obľúbená elektronická referenčná služba, t. j. počet zodpovedaných dopytov 

prostredníctvom služby „spýtajte sa knižnice“, prostredníctvom e-mailov a tiež vybavovanie 

dopytov a poskytovanie informácií prostredníctvom telefónu.   

Rešeršné služby patria k odborným službám knižnice. Za poplatok ich vypracovávajú 

pracovníci knižnice, alebo spoločne ich spracovávajú so študentami v multimediálnej študovni. 

Používatelia objednávajúci si túto službu dostanú od pracovníkov knižnice odbornú poradenskú 

a konzultačnú pomoc o prístupe do on-line elektronických informačných zdrojov. Na základe 

konkrétnych požiadaviek používateľov sa v knižnici v roku 2017 vypracovalo 120 rešerší, 

vrátane personálnych a iných štatistických výstupov z databázy publikačnej činnosti.      

 Univerzitná knižnica je prevádzkovateľom lokálnej databázy publikačnej činnosti na 

TnUAD. Pracovníci knižnice evidujú publikačnú činnosť a ohlasy zamestnancov univerzity, 

komunikujú a spolupracujú s nadriadeným orgánom pre hodnotenie publikačnej činnosti 

v CVTI SR, vypracovávajú štatistické výkazy o publikačnej činnosti a konzultujú a pomáhajú 

pri zaraďovaní konkrétnych prípadov s jednotlivými pracovníkmi alebo poverenými osobami 

za publikačnú činnosť na jednotlivých fakultách.  

Pracovníci univerzitnej knižnici spolupracovali s oddelením vedy a výskumu na 

scientometrických ukazovateľoch vedy a výskumu pracovníkov univerzity. Spolupráca pri 

vyhodnocovaní publikačnej činnosti prebiehala aj na úrovni kvestora pri delení rozpočtu  za rok 

2017 na jednotlivé fakulty a celouniverzitné pracoviská. Počet záznamov v databáze 

publikačnej činnosti sprehľadňuje tabuľka 11. 
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Tabuľka11: Prehľad záznamov publikačnej činnosti 

Počet záznamov  vykazovaných v databáze publikačnej činnosti 

do konca roka 2017 

 16 103 

Počet záznamov vykázaných v Centrálnom registri evidencie 

publikačnej činnosti za rok vykazovania 2016 

   688 

Oblasť rozvoja univerzitnej knižnice 

V priestoroch informačno vedeckého centra, ktoré bolo vybudované za podpory 

Európskej únie   a ktoré je v rutinnej prevádzke od roku 2008  sa uskutočňovali semináre, 

prednášky a stretnutia  informačného a vzdelávacieho charakteru, najmä pre študentov 

a zamestnancov univerzity. Tu sa propagovali elektronické informačné zdroje, ku ktorým mala 

univerzita prístup a realizovala sa informačná výchova pre študentov.  

Na základe štatistík využívania jednotlivých databáz je najviac využívanou databázou 

stále Science Direct. Celkový pokles v štatistikách je spôsobený ukončením prístupu 

k databázam EBSCO ku dňu 31.12.2016. Stále viac využívané a obľúbené na vyhľadávanie 

plných textov je vyhľadávacie rozhranie Summon. Čo sa týka citačných databáz WoS a Scopus 

ich využívanie je podmienené publikačnou činnosťou našich pedagogických a vedeckých 

pracovníkov. O počte stiahnutí a vyhľadávaní v elektronických informačných zdrojoch 

informuje graf 7.  

 

 
 

 

Univerzitná knižnica sa v roku 2017 úspešne uchádzala o dotáciu Fondu na podporu 

umenia na nákup knižničného fondu v programe akvizícia knižníc. „Akvizíciou novej literatúry 

k skvalitneniu služieb a k získaniu nových používateľov“. Na nákup literatúry dostala v roku 

2017  príspevok 3 000 €. Knižnica takto obohatila svoj knižničný fond o  167 titulov kníh, čo 

predstavovalo 220 knižničných jednotiek. 
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Spolupráca UK TnUAD 

 Univerzitná knižnica je členom SAK Slovenskej asociácie knižníc, ktorej cieľom je 

podporovať rozvoj knižníc a ich odbornú spoluprácu. 

 V rámci prístupu do elektronických informačných zdrojov univerzitná knižnica aj v roku 

2017 spolupracovala s CVTISR Bratislava a Slovenskou národnou knižnicou v Martine. 

 Pri evidovaní a prevádzkovaní lokálnej databázy publikačnej činnosti spolupracuje knižnica 

s  odborom pre hodnotenie vedy CVTISR.  

 V rámci prideľovanie ISBN spolupracuje so SNK v Martine.   

 V rámci prevádzky KIS Dawinci spolupracuje s firmou SVOP Bratislava.  

Informačná výchova 

V roku 2017 sa univerzitná knižnica venovala informačnej výchove študentov a ďalších 

používateľov knižnice, pričom sa zamerala, sa týkali vyhľadávania, využívania a spracovania 

informácií. Každý nový používateľ dostal základné informácie o knižnici, o službách, ktoré 

poskytuje, o tom ako si vyhľadať potrebnú literatúru v on-line katalógu knižnice. Zároveň im 

boli poskytnuté informačné materiály o službách knižnice a elektronických informačných 

zdrojoch. Knižnica pri nástupe študentov prvých ročníkov organizuje informačné dni. Okrem 

organizovaných akcií informačnej výchovy knižnica poskytovala množstvo individuálnych 

konzultácií venovaných vyhľadávaniu informácií v univerzitnom on-line katalógu 

a v  elektronických informačných zdrojoch. UK zorganizovala v spolupráci s firmou Albertina 

icome Bratislava semináre „Hľadať, nájsť a citovať – odborné informácie na jednom mieste“.  

Edičná činnosť 

Univerzitná knižnica zabezpečuje pre celú univerzitu ISBN čísla vydavateľstva TnUAD, vedie 

celú agendu spojenú s posielaním povinných výtlačkov v zmysle platnosti zákona č. 212/1997 

Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a 

rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov. V knižnici sa archivujú všetky 

publikácie vydané na TnUAD v zmysle prírazu rektora č.10/2016 o odovzdávaní publikácií do 

univerzitnej knižnice. Univerzitná knižnica vypracovala propagačné materiály a letáky 

o univerzitnej knižnici a jej službách, ktoré poskytla svojim používateľom. 

Ostatné činnosti 

Týždeň slovenských knižníc  sa v roku 2017 konal v termíne 13. – 17. marca 2017  pod 

spoločným mottom „Knižnice pre všetkých“.  Cieľ tejto akcie bol ako každý rok pozitívne 

zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejších 

aktivít a podujatí. Naša knižnica sa zapojila do tohto podujatia. Používatelia mali možnosť 

vrátiť knihy, na ktoré mali upomienky bez poplatku za upomienku a takisto zdarma bol zápis 

nových čitateľov a obnovenie členstva. Študenti končiacich ročníkov si mohli v multimediálnej 

študovni spolu s pracovníkom knižnice vypracovať rešerš na svoju tému zdarma a tiež 

objednávky na vypracovanie rešerše boli za zníženú cenu. V rámci Týždňa slovenských knižníc 

univerzitná knižnica zorganizovala v spolupráci so spoločnosťou Albertina Icome Bratislava 

semináre, ktoré sa konali na Fakulte priemyselných technológií a v Univerzitnej knižnici 

v Trenčíne. Semináre „Hľadať, nájsť a citovať“ prezentoval špecialista na elektronické 

informačné zdroje Mgr. Ladislav Svršek . Semináre boli zamerané na vyhľadávanie informácií 

a možnostiach interaktívnej databázy Knovel, Proquest, informácie o možnostiach 

vyhľadávania v elektronických databázach prostredníctvom rozhrania Summon, o práci 

s citačným manažérom RefWorks, databázach Proquest a Knovel. Prednáška mala vysokú 

odbornú úroveň a prispela k zlepšeniu povedomia o elektronických informačných zdrojoch. Na 

úspešnom priebehu prednášok sa podieľali i pedagógovia spomínaných fakúlt, čo svedčí o tom, 

že fakulty majú záujem  o informačné vzdelávanie študentov. 
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Knižnica v mesiaci marec využila  ponuku firmy Albertina Icome Bratislava na spustenie 

mesačného skúšobného prístupu do databázy časopisov vydavateľstva Royal Society 

Publishing. 

V Univerzitnej knižnici TnUAD v Trenčíne bola zrealizovaná výstavka kníh, kúpených 

s podporou Fondu na podporu umenia SR. 

V novembri 2017 sa uskutočnila v priestoroch Univerzitnej knižnice Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne prednáška doc. Ing. Igora Barényiho, PhD., na ktorej 

autor  predstavil svoju novú vedeckú monografiu pod názvom: Zmeny materiálových 

charakteristík vysokopevných martenzitických ocelí pri ich rezaní a zváraní. Akcia prebehla 

pod záštitou prorektora pre stratégiu a rozvoj doc. Ing. Petra Liptáka, CSc. a dekana FŠT doc. 

Ing. Viliama Cibulku, CSc.Podujatie sa  stretlo s veľkým ohlasom zo strany študentov. 

Univerzitná knižnica Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne  pod vedením 

prorektora doc. Liptáka a v spolupráci s univerzitnou Astronomickou pozorovateľňou Alojza 

Cvacha v Trenčíne a Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne vyhlásila literárnu súťaž 

pre stredné školy s futurologickou tematikou. Celkovo sa zapojilo 37 stredoškolákov a 17 

vysokoškolákov z celého Slovenska. Okrem trenčianskych stredných škôl sa do súťaže zapojili 

aj školy z Nového Mesta nad Váhom, Považskej Bystrice, ale aj Košíc, Bratislavy alebo 

Revúcej. Následne sa v Univerzitnej knižnici dňa 7. decembra 2017 pri príležitosti 100. výročia 

narodenia Arthura C. Clarka stretli úspešní tvorcovia na slávnostnom vyhodnotení. 

Slávnostného dopoludnia sa okrem študentov a pedagógov zúčastnili aj členovia odbornej 

poroty. Pracovníci univerzitnej knižnice sa zúčastnili v roku 2017 na nasledujúcich 

podujatiach; prehľad ukazuje tabuľka 12.      

                                                     

Tabuľka 12: Účasť na seminároch, konferenciách, pracovných stretnutiach  

Dátum Zúčastnení Miesto Podujatie 

19.1.2017 Matejíčková SPGK, Bratislava 

Pracovné stretnutie AK k štatistike za 

rok 2016 

23.3.2017 Rehušová CVTI SR, Bratislava Seminár CREPČ 2. 

25.4.2017 

Rehušová, 

Piscová CVTI SR, Bratislava Školenie CREPČ 2. - 1. časť 

6.6.2017 

Rehušová, 

Piscová SPGK, Bratislava Seminár  akademických knižníc 

8.8.2017 Rehušová UKF Nitra 

Školenie "Výkonové listy 

zamestnancov" 

15.11.2017 Piscová 

Univerzitná 

knižnica, Bratislava 

Seminár „Ako pripraviť a zrealizovať 

úspešný projekt s podporou FPU?“ 

23.11.2017 

Rehušová, 

Piscová CVTI SR, Bratislava Školenie CREPČ 2. - 2. časť 

30.11.2017 

Rehušová, 

Piscová CVTI SR, Bratislava 

Pracovné stretnutie k spusteniu ostrej 

verzie CREPČ 2 
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X. Rozvoj univerzity 

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne má od roku 2012 zriadené 

Oddelenie riadenia projektov (ORP), ktoré poskytuje celouniverzitnú koordináciu aktivít 

finančne viazaných na prostriedky z verejných zdrojov a štrukturálnych nástrojov Európskej 

únie (EÚ), ale aj iných zdrojov. TnUAD vykonáva činnosť na projektoch, podávaných v rámci 

štrukturálnych fondov EÚ – operačného programu Vzdelávanie, OP Výskum a vývoj a iných 

finančných nástrojov – 7. rámcového programu, programu INTEREG, Erazmus+ a ďalších.   

V roku 2017 bolo otvorených málo výziev zo štrukturálnych fondov EU, na ktoré mohla 

univerzita reagovať a spracovať projekt. Operačné programy Výskum a inovácie a Ľudské 

zdroje  neboli pripravené tak, aby univerzity mohli vystupovať ako žiadatelia.  

 

V roku 2017 bol schválený projekt a následne bola podpísaná zmluva o financovaní projektu:  

Názov projektu: Výskumno-vývojové centrum pre zvyšovanie dlhodobej strategickej 

udržateľnosti a efektivity vodných energetických zdrojov (ZTS)  

Kód výzvy:  OPVaI-VA/DP/20161.2.1-02  

Kód žiadosti o NFP: NFP313010C027  

Žiadateľ:  ZTS – Výskum a vývoj, a. s.  

Partneri projektu:  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická diagnostika, spol. 

s r. o., Prešov, TnUAD – FŠT a Výskumný ústav zváračský – 

Priemyselný inštitút SR Rozpočet projektu: 8 351 343,00 EUR  

Obdobie realizácie: 01/2017 – 4 roky  

Cieľ: Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a 

podnikateľskej sféry. V úvodnej fáze bol však projekt v 09/2017 

pozastavený zo strany Výskumnej agentúry. 

 

V rámci programu INTERREG V-A SK-CZ bol schválený nasledovný projekt:  

Názov projektu:  Rozvoj vzdelávacej infraštruktúry Bielokarpatskej sklárskej základne 

(KASKLO II)  

Kód výzvy:  INTERREG V-A SK-CZ/2016/01  

Žiadateľ:  TnUAD - VILA  

Partneri projektu:  SUPŠS Valašské Meziříčí a VŠCHT Praha  

Rozpočet projektu: 489 725,00 EUR  

Obdobie realizácie: 01/2017 – 2 roky  

Cieľ: Na strane TnUAD je hlavná náplň rozšírenia laboratória RTF fluorescenčnej 

spektroskopie vytvoreného v rámci predchádzajúceho projektu o 

bezkontaktný dilatometer. Prístroj bude využívaný pri výchove 

poslucháčov inžinierskeho a doktorandského štúdia a v nadväzujúcom 

základnom a aplikovanom výskume. Predmetom projektu na strane 

SUPŠ Valašské Meziříčí je skvalitnenie výučby hlavne v oblasti 

priemyslového designu a k tomu nadväzujúcich technických oborov a ich 

previazanie s výučbou zapojených vysokých škôl. Toto bude dosiahnuté 

zaobstaraním novej 3D tlačiarne.  
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V roku 2017 sa spustila realizácia 2 rozvojových projektov financovaných z Ministerstva 

školstva, vedy výskumu a športu SR: 

Názov:  Rozvojový projekt na podporu internacionalizácie vzdelávania na TnUAD 

Číslo:  003TnUAD-2/2016 

Rozpočet projektu:  305 904 Eur 

Obdobie realizácie:  05/2017 – 12/2019  

Cieľ:   Projekt má za cieľ zvýšiť podiel zahraničných študentov na TnUAD a cez 

rôzne formy priamej či  elektronickej komunikácie  oslovovať študentov - 

potencionálnych uchádzačov zo zahraničia s možnosťou štúdia na 

TnUAD.  Zároveň má podporiť anglický študijný program Politológia na 

celo-univerzitnom pracovisku a iniciovať akreditáciu nového študijného 

programu Ľudské zdroje a personálny manažment v AJ na FSEV TnUAD. 

 

Názov: Certifikácia systému manažérstva kvality TnUAD podľa nových štandardov ESG 

2015 a revidovaných noriem STN EN ISO 9001 : 2016 

Číslo: 001TnUAD-2-3/2016 

Rozpočet projektu: 54 999 Eur 

Obdobie realizácie: 01-12 / 2017 

Cieľ: Rozvojový projekt je zameraný na  prispôsobenie systému manažérstva 

kvality podľa nových revidovaných noriem STN EN ISO 9001:2016  a 

nových štandardov ESG z roku 2015. Zároveň bude systém manažérstva 

kvality v rámci kvality  recertifikovaný a to treťou nezávislou stranou 

podľa najnovších vyššie uvedených noriem a štandardov. 

Projekt sa skladá s nasledovných aktivít, ktoré na seba nadväzujú.  

1. Komparatívna analýza stávajúcich systémov manažérstva kvality na TnUAD a ich 

súčasných aktuálnych verzií 

2. Prepracovanie dokumentácie systému kvality vysokej školy podľa požiadaviek nových 

noriem a štandardov. 

3. Implementácia požiadaviek nových noriem a štandardov do systému manažérstva 

kvality na TnUAD. 

4. Realizácia interných a externých auditov. 

5. Kontinuálne zlepšovanie systému manažérstva kvality a jeho vyhodnotenie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

XI. Medzinárodné aktivity 

Medzinárodné aktivity univerzity sa  rozvíjajú v súlade s jej dlhodobými zámermi. 

Medzinárodná spolupráca so zahraničnými univerzitami sa v roku 2017 rozvíjala aj na základe 

rámcových  a iných  dohôd   o spolupráci. Spolupráca  so zahraničnými univerzitami 

a inštitúciami sa týkala najmä akademických aktivít, výmeny skúseností a poznatkov v oblasti 

vzdelávania prostredníctvom mobilít, spoločných vedeckých a výskumných projektov, 

prípravy spoločných odborných publikácií a organizovania seminárov a konferencií. TnUAD 

je súčasťou významných európskych univerzitných združení. Je členom EUA – European 

University Association, ACRU – Association of Carpatian Region Universities a DRC – 

Danube Rectors Conference a od roku 2004 je signatárom Magna Charta Universitatum. 

TnUAD si v priebehu roka 2017 plnila úlohy vyplývajúcich z jej členstva v uvedených 

združeniach a vedenie univerzity sa  zúčastňovalo na ich výročných konferenciách  a 

pracovných stretnutiach. TnUAD  pôsobí aj v medzinárodnej sieti univerzít zapojených do 

programu Erasmus+ a je členom konzorcia PROGRES 3. V rámci oboch  sietí sa TnUAD 

zapájala do spoločných aktivít, ako sú mobility študentov, pedagógov, účasť na konferenciách, 

odborných súťažiach, príprava vedeckovýskumných projektov a iných. V rámci európskeho 

kontextu sieťovania regiónov je TnUAD  prostredníctvom FPT a FŠT členom  siete CEEPUS. 

Tabuľka 14: Zoznam celouniverzitných bilaterálnych zmlúv 

Krajina Partner 

Ruská federácia 

 
Tomská polytechnická univerzita 

Iževská štátna technická univerzita  

Lomonosovova Akadémia chemických technológií v Moskve 

Ruská štátna humanitná univerzita v Moskve  

Taliansko Boloňská Univerzita 

Univerzita degli studi v Terste 

Univerzita v Parme 

Nemecko Univerzita v Deggendorfe  

Technická Univerzita v Illmenau  

Východosaská Univerzita aplikovaných vied Zwickau 

Veľká Británia Univerzita v Huddersfielde  

Česká republika Univerzita Tomáše Bati v Zlíne  

Technická Univerzita v Liberci  

Soukromá vysoká škola na Moravě, Kunovice  

Univerzita obrany v Brne  

Univerzita Pardubice 

Ostravská univerzita v Ostrave 

Slezská univerzita v Opave 

USA Stephen F. Austin State University v Texase 

Portugalsko Polytechnický inštitút v Braganze 

Poľsko Univerzita v Rzeszowe  

Francúzsko Savojská univerzita 

Chorvátsko Univerzita v Pule 

Bielorusko Bieloruská štátna technická univerzita, Minsk 

Bieloruská štátna technologická univerzita, Minsk 
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XII. Vnútorný systém kvality 

 

Časť a „Manažment vysokej školy“ 

Rektor univerzity zriadil Radu kvality TnUAD a menoval jej členov s účinnosťou od    

1. apríla 2014. Na základe schváleného revidovaného Štatútu Rady kvality 1 – U – 016 bola 

dňa 14. septembra 2017 odvolaná pôvodná Rada kvality a dňa 15. septembra 2017 boli 

menovaní rektorom TnUAD noví členovia Rady kvality. Rada kvality bola rozšírená aj 

o nových zástupcov z priemyselnej praxe. Uvedený poradný orgán rektora TnUAD pozostáva 

z členov  vrcholového manažmentu univerzity, zodpovedných vedúcich pracovníkov 

jednotlivých súčastí univerzity, manažérov kvality a odborníkov v oblasti kvality 

z jednotlivých súčastí univerzity a tiež odborníkov z priemyselnej praxe. Rada kvality TnUAD 

má schválený inovovaný „Štatút Rady kvality“ z ktorého vyplývajú základné činnosti 

a postavenie v rámci univerzity: 

- Rada kvality Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len TnUAD) 

je poradným orgánom rektora TnUAD v oblasti zabezpečovania kvality poskytovaného 

vysokoškolského vzdelávania v súlade s požiadavkami normy ISO 9001:2015 a 

vnútorného systému zabezpečovania kvality VŠ vzdelávania podľa zákona § 87a č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.  

- Rada kvality pripravuje, kontroluje, hodnotí a koordinuje tvorbu, implementáciu 

a zlepšovanie Systému manažérstva kvality v zmysle normy ISO 9001:2015 a Vnútorného 

systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania podľa zákona § 87a 

131/2002 o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej len Systému kvality) na 

TnUAD a jeho jednotlivých pracoviskách.  

- Činnosť Rady kvality koordinuje a zvoláva a Rade kvality predsedá rektorom menovaný 

predstaviteľ manažmentu pre kvalitu, ktorý je zároveň aj predsedom Rady kvality. 

Podpredseda Rady kvality zvoláva Radu kvality v zastúpení na základe poverenia 

predsedom Rady kvality.   

- Činnosť Rady kvality a jej členov je riadená Plánom činnosti Rady kvality TnUAD tak, 

aby boli splnené ciele kvality TnUAD. Plán činnosti Rady kvality navrhuje predstaviteľ 

manažmentu pre kvalitu TnUAD a schvaľuje rektor TnUAD.  

- Členov Rady kvality a ich pôsobnosť menuje rektor TnUAD. Študentský parlament 

nominuje jedného člena Rady kvality, ktorého následne menuje rektor TnUAD. Podľa 

zváženia rektora, v Rade kvality TnUAD sú zastúpení aj odborníci z priemyselnej praxe. 

- Rada kvality môže navrhovať zriadenie samostatných „Pracovných skupín“ pre realizáciu 

čiastkových odborných úloh v systéme kvality. Členovia takýchto pracovných skupín sa 

zúčastňujú zasadnutí Rady kvality na pozvanie predsedu a predkladajú Rade kvality 

informácie o činnosti skupiny. 

- Odporúčania prijaté Radou kvalitu v oblasti zabezpečovania kvality a riadenia systému 

manažérstva kvality sú záväzné pre všetkých zamestnancov TnUAD.  

- Rada kvality definuje a navrhuje politiku kvality TnUAD a dlhodobý zámer TnUAD 

v oblasti zlepšovania kvality a monitoruje jej plnenie.  

- Navrhuje ciele kvality a ukazovatele výkonnosti systému a zabezpečuje ich monitorovanie 

a hodnotenie.  

- Zabezpečuje hodnotenie funkčnosti a účinnosti systému v spolupráci s vedúcimi 

pracovníkmi TnUAD a navrhuje opatrenia súvisiace s budovaním a zlepšovaním systému 

kvality na jednotlivých pracoviskách TNUAD. 

- Navrhuje zmeny zodpovedností a právomocí v systéme kvality.  

- Plánuje a zabezpečuje vykonávanie interných auditov TnUAD.  
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- Realizuje aktivity pre zvyšovanie povedomia o požiadavkách zákazníkov 

a zainteresovaných strán na kvalitu poskytovaných služieb v celej organizácii. 

- Plánuje a hodnotí vzdelávanie pracovníkov TnUAD v oblasti zlepšovania kvality.  

- Poskytuje všetky podklady pre realizáciu preskúmanie systému manažmentom a súvisiace 

vzdelávanie. 

- Zodpovedá za efektívnosť všetkých aktivít zabezpečovania kvality a zlepšovania systému 

kvality TnUAD. 

- Predseda má právo na zasadnutia Rady kvality pozývať zamestnancov jednotlivých 

organizačných útvarov TnUAD, v prípade prerokovávania problematiky patriacej do ich 

kompetencie a členov externých organizácií. 

- Predseda Rady kvality zabezpečuje distribúciu a zverejnenie zápisníc zo zasadania Rady 

kvality a hodnotiacich správ funkčnosti a účinnosti systému v súlade s plánom činnosti 

Rady kvality.     

 

V roku 2017 zasadala Rada kvality TnUAD dva krát a to v termínoch 14. 6. 2017        

a 20. 09. 2017. Riešené boli strategické úlohy súvisiace s udržiavaním, zlepšovaním 

a recertifikáciou systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 vrátane požiadaviek 

štandardov ESG. Spravidla každé dva mesiace v kalendárnom roku 2017 prebiehali porady 

manažérov kvality jednotlivých súčastí TnUAD, ktoré manažoval predstaviteľ manažmentu pre 

kvalitu TnUAD. 

 

V roku 2017 prebehol na TnUAD  recertifikačný audit systému manažérstva kvality 

podľa ISO 9001:2015 a to v dvoch etapách. Prvá etapa auditu bola realizovaná v termíne 19. 

06. 2017 interaktívnou formou. Druhá etapa auditu systému manažérstva kvality na TnUAD 

prebehla fyzicky  dňa 27. 06. 2017 a 28. 06. 2017. TnUAD úspešne absolvovala recertifikačný 

audit a obhájila certifikát podľa revidovanej normy ISO 9001:2015 pre oblasť „Vysokoškolské 

vzdelávanie a výskum“. Súčasťou systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 sú 

štandardy ESG, ktoré sú pretransformované do kritérií vnútorného systému zabezpečovania 

kvality vzdelávania (KVSK A1-A6, KVSK B1 – B6) podľa požiadaviek Akreditačnej komisie 

SR. 

Na TnUAD v roku 2017 bolo vykonaných 15 interných auditov procesov systému 

manažérstva kvality. Interné audity boli vykonávané certifikovanými internými audítormi 

podľa ISO 9001. Internými auditmi boli odhalené nielen silné stránky , ale aj slabé miesta 

a príležitosti na zlepšenie. Na základe záverečných správ z interných auditov sú navrhnuté 

a schválené vrcholovým manažmentom univerzity a manažmentom jednotlivých súčastí 

univerzity nápravné  opatrenia zabezpečujúce neustále zlepšovanie všetkých procesov na 

TnUAD a jej súčastiach. Súhrnné zhrnutie výkonnosti implementovaného systému 

manažérstva kvality za rok 2017 má TnUAD a jej súčasti opísané v dokumente „Správa pre 

preskúmanie vnútorného systému manažérstva kvality“ za jednotlivé súčasti TnUAD (FZ, FPT, 

FŠT, FSEV, REK, VILA, CUPPOL). 
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XIII. Kontaktné údaje 

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Študentská 2 

911 50 Trenčín 

IČO: 3111 8259 

DIČ: 202 137 6368 (nie sme platcami DPH) 

www.tnuni.sk 

tel.: +421 32 7400 101 

 

Doplňujúce aktuálne informácie  

 

rektor TnUAD: 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.  

e-mail: rektor@tnuni.sk 

 

prorektorka pre výchovu a vzdelávanie: 

doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. 

e-mail: marta.kianicova@tnuni.sk  

 

prorektor pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy: 

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. 

e-mail: dusan.galusek@tnuni.sk 

 

prorektor pre stratégiu a rozvoj: 

doc. Ing. Peter Lipták, CSc. 

e-mail: peter.liptak@tnuni.sk 
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mailto:rektor@tnuni.sk
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XIV. Sumár 

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne aj v roku 2017 pokračovala  vo 

svojich zámeroch vo výchovno-vzdelávacej oblasti s cieľom zvyšovať kvalitu študijných 

programov aj prostredníctvom implementovaného systému manažérstva kvality podľa ISO 

9001:2015 vrátane požiadaviek štandardov ESG.  

Štúdium v akreditovaných študijných programoch v šiestich oblastiach výskumu, 

zameraných na technické, ekonomické, sociálne, spoločenské a zdravotnícke štúdia, sa rozšírilo 

o programy s vyučovacím jazykom anglickým, čím napĺňa univerzita svoj zámer poskytovať 

kvalitné vzdelávanie zahraničným študentom, prevažne pre tretí stupeň štúdia. Na získavanie 

zahraničných študentov využila univerzita tiež príležitosti zúčastňovať sa zahraničných 

edukačných výstav a rozšírila informácie o študijných programoch na svojej web stránke           

v 5 cudzích jazykoch. 

Vedecko-výskumné aktivity v podobe výskumných projektov VEGA, KEGA, APVV 

a Horizont 2020 boli riešené v celkovej sume finančných prostriedkov 4 251 497 €, čím sa 

zaraďuje TnUAD medzi excelentné výskumné univerzity. Nezanedbateľná časť finančných 

prostriedkov bola získaná aj z nevýskumných projektov a to v celkovej sume 178 920 €.  

V roku 2017 boli úspešne habilitovaní a vymenovaní 3 docenti s vekovým priemerom 

40 rokov, čo zabezpečuje napredovanie a garanciu kvality študijných programov, vyššiu 

úspešnosť pri získavaní vedecko-výskumných projektov a kvalitných publikácií.     

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne je ochotná prijímať nové výzvy    

a pružne reagovať na aktuálne potreby spoločnosti. Fakulty a pracoviská univerzity prešli 

obrovským rozvojom prístrojového a technologického vybavenia, učebných pomôcok, 

zvyšovaním kapacity a kvality ľudských zdrojov. TnUAD je moderná vzdelávacia inštitúcia, 

ktorá má viaceré špičkové vedecké pracoviská a je rešpektovaným partnerom zahraničných 

univerzít.  
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XIV. Executive summary 

 

In 2017, the Alexander Dubček University of Trenčín continued in its intents in the field 

of education with the aim to increase the quality of study programmes by the way of 

implemented quality management system ISO 9001:2015 including  required standards ESG. 

Study in the accredited study programmes was realized in six research fields focused on 

technical, economic, social sciences and health care joined the ranks of study programmes with 

English language whereby the university implements the main goal to provide education for 

foreign students mainly of the third level of study. ADUT used opportunities to have part in 

international education fairs to acquire overseas students and the university gave out study 

information on its web site by five foreign languages.      

Science projects as VEGA, KEGA, APVV and Horizon 2020 were solved in total sum 

of 4 251 497 € what assigned university to the top research universities. The plumbless sum of  

178 920 € was achieved from another additional projects.  

In 2017, three docents were successfully habilitated and promoted at Alexander Dubček 

University of Trenčín what means a guarantee of study programme quality and higher success 

to achievement of science projects and science publications. 

 

ADUT is ready to take new challenges and promptly respond to actual community 

needs. Faculties and departments underwent an development of technological devices, teaching 

aids and increase in capacity and quality of human resources. Alexander Dubček University of 

Trenčín is a modern education institution which has excellent science departments and it is 

respected partner of foreign universities.  
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XV. Prílohy 

 

Prehľad zmien vo vnútorných predpisoch Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne v roku 2017 

1. 2-U-009 Registratúrny poriadok TnUAD – účinnosť od 01.03.2017 

2. 3-U-049 Organizačná smernica o evidovaní, odpisovaní a nakladaní s majetkom TnUAD 

– účinnosť od 01.03.2017 

3. 3-U-004  Organizačná smernica Určenie výšky školného pre akademický rok 2017/2018 

a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD – účinnosť od 24.11.2016 okrem bodu 4, 

ktorý nadobúda účinnosť od 1.9.2017. 

4. 1-U-010  Štatút komisie pre ubytovanie študentov TnUAD – účinnosť od 01.08.2017 

5. 3-U-003 Organizačná smernica pri verejnom obstarávaní v podmienkach TnUAD – 

účinnosť 01.08.2017 

 

 


