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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 poslaním je šíriť poznanie a poskytovať verejnosti
vedomosti o význame a prosperite civilizačných technických a humanitných prvkov
spoločnosti, harmónii ľudskej kultúry a prírody, humanizme a ľudských slobodách
prostredníctvom výskumu a vývoja, podporou národných a regionálnych, medzinárodných
aktivít a umožnením ďalšieho a celoživotného vzdelávania občanov. Úlohou univerzity je
prispievať k rozvoju kultúry a vzdelanosti národa.
TnUAD venuje mimoriadnu pozornosť tomu, aby jej absolventi boli vychovaní
a vzdelaní v duchu týchto hodnôt a presadzovali ideu humanizmu a ľudskej slobody
v odbornom a spoločenskom ale aj osobnom živote.
Univerzita je v trenčianskom regióne dôležitým prvkom pre zabezpečenie výrobných,
zdravotníckych a verejných organizácií regiónu kvalifikovanou pracovnou silou a ľudským
potenciálom, čoho dôkazom je veľké množstvo dohôd a dlhodobých spoluprác medzi rezortom
priemyslu, ale aj zdravotníckych a verejných organizácií z pohľadu profilovania a formovania
budúcich absolventov univerzity. Širokospektrálne možnosti vzdelávania sú zamerané do
oblasti personálneho manažmentu, zdravotníckej starostlivosti, strojárskej a špeciálnej
techniky, materiálového inžinierstva a ekológie, ale aj technológií v oblasti skla a keramiky
a jeho špičkového výskumu.
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ako nástroj neustáleho
zdokonaľovania vzdelávacieho procesu využíva vlastný systém manažérstva kvality, ktorým
deklarujeme odbornosť a kompetentnosť absolventov, pripravených pre požiadavky trhu práce
a potreby spoločnosti.
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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
prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
vzťahy
AKADEMICKÝ SENÁT
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Zamestnanecká časť k 31.12.2018
Pozícia

Meno

Zastupovaná súčasť

predseda

RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH

zamestnanecká časť FZ

podpredseda

prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc.

zamestnanecká časť
FSEV

doc. Ing. Ján Vavro, PhD.

zamestnanecká časť FPT

Ing. Alena Krchňavá

zamestnanecká časť
rektorátu TnUAD

doc. Ing. Jozef Majerík, PhD.

zamestnanecká časť FŠT

Milan Stuhl

študentská časť CUP

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. Karol Krajčo

člen

RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD.

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

Ing. Lenka Bartošová, PhD.

zamestnanecká časť FŠT

člen

prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.

zamestnanecká časť FPT

člen

Ing. Petra Kováčiková, PhD.

zamestnanecká časť FPT

člen
predsedníctva
člen
predsedníctva
člen
predsedníctva
člen
predsedníctva
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zamestnanecká časť
FSEV
zamestnanecká časť
FSEV

AKADEMICKÝ SENÁT
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská časť k 31.12.2018

Pozícia

Meno

Zastupovaná súčasť

člen

Bc. Scarlett Hlobeňová

študentská časť CUP

člen

Bc. Dominik Dzurňák

študentská časť FSEV

člen

Bc. Dominik Vaňo

študentská časť FSEV

člen

Jarmila Florišová

študentská časť FZ

člen

Simona Staňová

študentská časť FZ

člen

Jakub Rehorčík

študentská časť FŠT

člen

Bc. Patrik Klučiar

študentská časť FŠT

člen

Bc. Jana Kuricová

študentská časť FPT

člen

Ing. Marcel Kohutiar

študentská časť FPT

DISCIPLINÁRNA KOMISIA
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
pre študentov
Pozícia

Zastúpenie

Meno

predseda doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.

zamestnanecká časť AO

člen

doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.

zamestnanecká časť AO

člen

Bc. Danka Matejková

zamestnanecká časť AO

člen

Jana Števanková

študentská časť AO

člen

Marek Munka

študentská časť AO

člen

Mgr. Petra Rendková

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. RNDr. Mariana Pajtášová, 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.
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
FunGlass

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
vedúci CUP FG

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

Ing. Eva Ivanová, CSc.
1. funkčné obdobie: od 20.05.2018

Fakulta špeciálnej techniky

doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.
1. 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 k 31.12.2018
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

Ing. Anton Vatala

12.4.2018

RNDr. Vladimír Meluš,
PhD.

29.05.2017

Ing. Milan Sedláček

12.4.2018

Ing. Ľubomír Plško

20.6.2018

Vladimír Bielik

10.05.2011

Jana Kuricová

19.09.2016
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II. Prehľad najdôležitejších udalostí v živote univerzity
Marec
International Masterclasses 2018
Študenti stredných škôl si už po 14. krát na
pôde TnUAD na jeden deň vyskúšali prácu
časticových fyzikov, objavovali a skúmali
elementárne častice za pomoci Veľkého
hadrónového urýchľovača v CERNe.
Masterclasses 2018 sa konalo za účelom
rozvoja prírodovedných a technických
kompetencií študentov stredných škôl
a záštitu prebrala Medzinárodná organizácia
pre
fyziku
elementárnych
častíc,
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Technická univerzita v Drážďanoch
a CERN.
Medzinárodné výskumné centrum TnUAD FunGlass hodnotilo prvý rok svojej činnosti
Dvanásť mesiacov od spustenia implementácie hodnotilo FunGlass projekt financovaný
z európskeho rámcového programu Horizont 2020. Cieľom projektu je komplexná organizačno
- personálna transformácia jestvujúceho pracoviska na výskumný inštitút, ktorý dokáže spĺňať
kritériá excelentného výskumu v oblasti sklárskych vied a technológií.

V rámci výskumných a tréningových stáží na zahraničných partnerských inštitúciách už
pôsobili dvaja výskumní pracovníci a ďalších desať je pripravených vycestovať na dlhodobé
(jednoročné) pobyty v najbližšom období. Ako vedci, tak i študenti majú pripravené
vzdelávacie a školiace plány, zacielené na získavanie skúseností a znalostí zo zahraničného
vedeckého prostredia a ich spätnú aplikáciu v materskom Centre.
Návšteva delegácie z Iževska
V dňoch 20. a 21. marca 2018 navštívila našu univerzitu delegácia Kalašnikovovej Iževskej
štátnej technickej univerzity, ktorej cieľom návštevy bolo na základe sumarizácie doterajšej
úspešnej spolupráce smerovať ďalšiu kooperáciu a vytýčiť ciele ďalšej spolupráce. Pracovný
program bol doplnený o besedu so študentami študijného programu politológia.
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Apríl
Otvorenie moderného Erasmus centra
Trenčianska univerzita otvorila
nové zmodernizované Erasmus
centrum, ktorého poslaním je
profesionálna
podpora
študentov, ktorí chcú študovať
v zahraničí a študentov, ktorí
prichádzajú
študovať
zo
zahraničia v rámci mobilitného
programu
Európskej
únie
Erasmus+. Činnosť Erasmus
centra
je
zameraná
na
modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe i vo svete.
Udelenie čestného titulu Doctor honoris causa
Vedecká rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne udelila na svojom
slávnostnom zasadnutí, čestný titul Doctor honoris causa Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka v Trenčíne významným odborníkom v oblasti vedy a výskumu Ing. Jaroslavovi
Holečkovi, PhD. a prof. Ing. Jozefovi Zajacovi, CSc.

Čestný titul Doctor honoris causa Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je
ocenením vzájomných vzťahov a prínosu Ing. Jaroslava Holečka, PhD. ako medzinárodne
uznávanej osobnosti v oblasti priemyselného inžinierstva so zameraním na manažment
ľudských zdrojov, vzdelávanie a riadenie výkonnosti zamestnancov.
Vzhľadom na významný osobný prínos pri etablovaní a rozvoji Trenčianskej univerzity
a prínos vo vedecko – výskumnej oblasti, udelila Vedecká rada TnUAD čestný titul Doctor
honoris causa Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne prof. Ing. Jozefovi
Zajacovi, CSC. v oblasti vedy a výskumu.
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Máj
Menovanie dekanky Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov
Rektor
Trenčianskej
univerzity
Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc.
Ing. Jozef Habánik, PhD., na základe
návrhu Akademického senátu Fakulty
sociálno-ekonomických
vzťahov,
vymenoval dňa 14. mája 2018 Ing. Evu
Ivanovú, CSc. do funkcie dekana
Fakulty
sociálno-ekonomických
vzťahov TnUAD, na prvé štvorročné
funkčné obdobie s platnosťou od 20.
mája 2018.

FunGlass School
V dňoch 16-18.5.2018 sa v priestoroch hotela Čertov konala historicky prvá FunGlass School.
Na 3-dňovom podujatí sa zúčastnili všetci zamestnanci a doktorandi pracoviska FunGlass.
Program bol zameraný na prezentáciu vedeckých výsledkov výskumných pracovníkov
a doktorandov FunGlassu, implementáciu a riadenie projektov, príležitosti v rámcovom
programe Horizont 2020, objasnenie pravidiel pre doplnkové financovanie z ERDF
a v neposlednom rade predstavenie English competence program.
Výstupom spoločného stretnutia zamestnancov a študentov FunGlass pracoviska bol nielen
elektronický zborník príspevkov, ale aj posilnenie kolektívu a jeho tímovej spoločnej práce.
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Biele srdce 2018
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek po jedenásty raz oceňovala najlepšie sestry.
Ocenenie Biele srdce za obetavosť a starostlivosť si prevzalo 27 zdravotníčok z celého
Slovenska. Podujatie bolo, ako každý rok, zorganizované pri príležitosti Svetového dňa sestier.
Ocenenie Biele srdce je symbolom starostlivosti, poznania a ľudskosti. Tento rok si prevzala
toto výnimočné ocenenie aj prodekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka v Trenčíne PhDr. Katarína Gerlichová, PhD. v kategórii Sestra pedagóg.
Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra
Univerzita sa predviedla na prezentácii vysokých škôl a univerzít s technickým zameraním
- Techfóre, ktoré je súčasťou Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre, hneď s dvoma
fakultami - Fakultou špeciálnej techniky a Fakultou priemyselných technológií v Púchove.
Fakulta priemyselných technológií
sa zapojila do súťaže o cenu veľtrhu
s Poloautomatickým zariadením na
dokončovacie operácie v gumokovovej výrobe a CNC zariadením
s prídavným laserom. Fakulta
špeciálnej techniky predstavila
novinku 2-miestne terénne vozidlo
s výkonom 33,1 kW a maximálnou
rýchlosťou 90 km.h-1.
Júl
Zatmenie Mesiaca z hradu
Dňa 27. júla 2018 sa na Trenčianskom hrade
uskutočnilo vo večerných až nočných hodinách
pozorovanie zatmenia Mesiaca – tzv. premena
Mesiaca na červený kruh. Akcia bola
zorganizovaná
Trenčianskym
múzeom
v spolupráci s astronomickou pozorovateľňou
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne.
Pracovníci
univerzitnej
astronomickej pozorovateľne pripravili i
ukážky zatmenia Mesiaca a prednášky na témy
História
Trenčianskej
univerzity
a astronomickej pozorovateľne, taktiež priamo komentovali prenos zatmenia Mesiaca z NASA.
August
Prvý rok Automobilovej Junior Akadémie 2018
Počas letných prázdnin zorganizovala univerzita inovatívne a kreatívne vzdelávacie podujatie
pre školopovinné deti. V spolupráci so spoločnosťou Adient vstúpila do spoločného projektu
so Zväzom automobilového priemyslu a zorganizovala Automobilovú letnú JUNIOR
Akadémiu AJA. Maratón prednášok, cvičení, práce s najmodernejšou technikou, ale tiež veľa
nových zážitkov uzavrela slávnostná promócia prvých absolventov letnej akadémie.
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November
Týždeň vedy a techniky na Trenčianskej univerzite
V rámci Dní vedy a techniky 2018 pripravila Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
v Trenčíne množstvo prednášok, zaujímavých workshopov, seminárov či exkurzií. Zapojili sa
všetky fakulty a univerzitné pracoviská, pričom univerzita predstavila svoju činnosť a aktivity
širokej verejnosti a zároveň priblížila vedu a techniku mladým ľuďom.
December
Rada vysokých škôl na Trenčianskej univerzite
Na akademickej pôde sme v decembri privítali
zástupcov všetkých univerzít a vysokých škôl
Slovenskej republiky a za účasti ministerky školstva
Martiny Lubyovej diskutovali o prioritách pre
nadchádzajúce obdobie.

Rektor Trenčianskej univerzity vymenoval
prednostov kliník Fakultnej nemocnice v Trenčíne
Kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne tvoria výučbovú základňu pre študentov Fakulty
zdravotníctva a ich úlohou je poskytovanie komplexnej starostlivosti vo svojom zameraní, ale
podieľajú sa aj na pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti univerzity, aby študenti
získali potrebnú prax. Rektor doc. Ing. Jozef
Habánik, PhD. spolu s vedením Fakultnej
nemocnice v Trenčíne vymenovali do funkcií
nových prednostov kliník. Súčasne dekanka
Fakulty zdravotníctva PhDr. Iveta Matišáková,
PhD. vymenovala zástupov prednostov kliník
pre pedagogiku a klinickú prax.
Memorandum o vzájomnej spolupráci
Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, podpísal
Memorandum o spolupráci so zástupcami
spoločnosti HELLA Slovakia Signal – Lighting
s.r.o. Hlavným cieľom spolupráce je vychovať
špecialistov s praxou. Spoločnosť HELLA
ponúkla prax pre študentov končiacich ročníkov
a zároveň poskytla
možnosť
vypracovať
diplomovú prácu pod odborným vedením
zamestnancov spoločnosti. Univerzita zase odporučí vhodných študentov do
zamestnania, vytvorí časový priestor pre prax, či podporí zvyšovanie jazykovej úrovne a zaradí
odborné poznatky spoločnosti HELLA do svojho študijného procesu.
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KONFERENCIE A SEMINÁRE
Celouniverzitné pracovisko
FunGlass
Vedecké konferencie
Názov podujatia:
Dátum a miesto konania:
Cieľ podujatia:

Publikačný výstup:
Názov podujatia:
Dátum a miesto konania:
Cieľ podujatia:

Publikačný výstup:
Názov podujatia:

FunGlass School 2018 part 1
16-18.5.2018, Lúky pod Makytov-Čertov
Prezentácia vedeckých výsledkov
výskumných pracovníkov a doktorandov,
interdisciplinárna a interkultúrna
komunikácia. Implementácia a riadenie
projektov, príležitosti v rámcovom programe
Horizont 2020, objasnenie pravidiel pre
doplnkové financovanie z ERDF.
Elektronický zborník príspevkov
FunGlass School 2018 part 2
28.11. – 30.11.2018, Trenčianske Teplice
Seminar on Functional Materials,
Biomaterials, Coating Processes, Glass
Processing, Functional Materials and
Corrosion. Complementary skills:
Project Implementation and Management
Grant Writing - Horizon 2020 rules
Management of Advanced Research Facilities
Teaming with Advanced Partners
Elektronický zborník príspevkov
PROCESSING AND PROPERTIES OF
ADVANCED CERAMICS AND GLASS
Joint annual meeting of the Slovak Silicate
Scientific – Technological Society a KIMS Korea
and SAS Slovakia Workshop on Advanced
Ceramics and FunGLASS conference on
functional materials.

Dátum a miesto konania:
Cieľ podujatia:

Publikačný výstup:

21.10 – 23.11.2018, Stará Lesná
Development of advanced ceramics, ceramics
composites and glasses, Functional ceramics
and glasses, Porous ceramics, Ceramic
coatings, Characterisation and testing of
ceramic materials, Surface modification
techniques of ceramics
Zborník príspevkov
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Celouniverzitné pracovisko
Politológia
Vedecké konferencie
Názov podujatia:
Dátum a miesto konania:
Cieľ podujatia:

Publikačný výstup:
Odborné semináre
Názov podujatia:
Dátum a miesto konania:
Cieľ podujatia:

Prednášky
Názov podujatia:
Dátum a miesto konania:
Cieľ podujatia:

Názov podujatia:
Dátum a miesto konania:
Cieľ podujatia:
Študentské odborné podujatia
Názov podujatia:
Dátum a miesto konania:
Cieľ podujatia:

Názov podujatia:
Dátum a miesto konania:
Cieľ podujatia:

Aktuálne otázky politiky
23. 2. 2018, Trenčín
Diskusia o aktuálnych problémoch teórie
politiky, medzinárodnej politiky a sociálnej
politiky.
Zborník vedeckých štúdií
Letná škola pre pedagógov
23. – 24. august, Trenčín
Oboznámenie pedagógov základných škôl
o aktuálnych trendoch v oblasti politického
extrémizmu a radikalizmu.
Diskusia s Jeho Excelenciou Andrew
Garthom
18. apríl, Trenčín
Diskusia s J. E. Andrew Garthom o procese
výstupu Spojeného kráľovstva z EÚ
a aktuálnych zahranično-politických témach.
Diskusia s Fedorom Flašíkom o
politickom marketingu
Trenčín
31. marec 2018
Exkurzia v Národnej rade Slovenskej
republiky
15. marec 2018, Bratislava
Oboznámenie študentov Katedry politológie
o vývoji a aktuálnom fungovaní slovenského
parlamentarizmu.
Medzifakultná súťaž ŠVOČ
4. apríl 2018
Reprezentácia študentov TNUAD na
celoslovenskej súťaži ŠVOČ.
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Fakulta priemyselných technológií
v Púchove
Vedecké konferencie
Názov podujatia:

Dátum a miesto konania:
Cieľ podujatia:
Publikačný výstup:
Prednášky
Názov podujatia:
Dátum konania:
Prednášajúci:

Názov podujatia:

Dátum konania:
Prednášajúci:
Názov podujatia:
Dátum konania:
Prednášajúci:
Prednášajúci:
Názov podujatia:
Dátum konania:
Prednášajúci:
Študentské odborné podujatia
Názov podujatia:
Dátum konania:
Názov podujatia:
Dátum konania:

XXIII. Polish-Slovak Scientific Conference
on „Machine Modeling and Simulations“
MMS 2018
4.9. - 7.9. 2018, Rydzyna, Poľsko
medzinárodná vedecká konferencia
Publikácie v MATEC Web of Conferences –
evidované v SCOPUS
„Modern power transmission belts in
industrial applications“
16.5. 2018
prof. Grzegorz Domek
Technická fakulta, Univerzita Kazimíra
Veľkého v Bydgoszczi (Poľsko)
„Pokročilé simulácie pre nákladné plášte“,
„Vývoj pneu, zimné a letné pneu“
a „Konštrukcia, návrh foriem pre výrobu
pneu“
24.10. 2018
Odborníci z Continental Matador Rubber
„Polymérne materiály“
6.11.2018
Ing. Peter Gášek
Continental Matador Rubber
Odborníci z Continental Matador Rubber
„Influence of ionizing radiation on the
properties of elastomeric compositions“
6.11.2018
Valeryia Babrova – Bieloruská štátna
technická univerzita v Minsku (Bielorusko)
Študentskej vedeckej odbornej činnosti
(ŠVOČ)
23.5. a 24.5. 2018
Prezentácia semestrálnych prác – zimný
semester
17.1. 2018
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Názov podujatia:
Dátum konania:
Názov podujatia:
Dátum konania:
Názov podujatia:
Dátum konania:
Názov podujatia:
Dátum konania:
Názov podujatia:
Dátum konania:
Názov podujatia:
Dátum konania:
Názov podujatia:
Dátum konania:
Odborné exkurzie v praxi
Názov podujatia:

Dátum konania:
Názov podujatia:

Dátum konania:
Názov podujatia:

Dátum konania:

Prezentácia semestrálnych prác – letný
semester
23.5. a 24.5. 2018
Prezentácia semestrálnych prác
25.4. 2018
Mladý textilný dizajn – vernisáž výstavy
s módnou prehliadkou
Divadlo Púchov, 10.5. 2018
Trenčín mesto módy 2018, módna
prehliadka
výstavisko EXPOCENTER, Trenčín, 14.9. 15.9. 2018
VII. ročník medzinárodnej súťaže mladých
módnych tvorcov Módny návrhár
Kultúrny dom, Ružomberok, 14.9. 2018
„Dní otvorených dverí“ a „Dní vedy
a techniky“
6.11. - 8.11. 2018, FPT Púchov
„Večer výskumníka“
7.11. 2018, Župný dom v Púchove
exkurzia vo výrobnom závode Hanon
Systems Slovakia, s.r.o. v Ilave, zameraná
na aplikáciu polymérnych materiálov v
priemyselnej praxi pre študentov 1. ročníka
denného inžinierskeho štúdia (študijný
program Materiálové inžinierstvo, modul
Polymérne materiály).
23.3. 2018
exkurzia v spoločnosti Adient Seating
Slovankia, s.r.o. v Žiline zameraná na
výrobu autopoťahových textílií pre
študentov 1. ročníka denného bakalárskeho
štúdia
5.4. 2018
exkurzia vo výrobnom podniku
CHEMOSVIT Fibrochem, a.s. vo Svite a
vo Výskumnom ústave chemických vlákien
(VÚCHV), a.s. vo Svite pre študentov
denného inžinierskeho štúdia (študijný
program Materiálové inžinierstvo, modul
Polymérne materiály a Textilné materiály).
13.4. 2018
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Názov podujatia:

Dátum konania:
Názov podujatia:

Dátum konania:
Názov podujatia:

Dátum konania:

exkurzia vo výrobnom podniku
CHEMOSVIT Fibrochem, a.s. vo Svite a
vo Výskumnom ústave chemických vlákien
(VÚCHV), a.s. vo Svite pre študentov
denného inžinierskeho štúdia (študijný
program Materiálové inžinierstvo, modul
Polymérne materiály a Textilné materiály).
20.4.2018
exkurzia vo výrobnom závode Fintex, s.r.o.
v Spišskej Novej Vsi zameraná na aplikáciu
pletenín v odevnej technológii pre študentov
1. ročníka denného bakalárskeho štúdia
(študijný program Textilná technológia
a návrhárstvo).
20.4.2018
exkurzia na výstavisko Danubiana v
Bratislave pre študentov študijného
programu Textilná technológia a návrhárstvo
– návšteva expozícií „Ladislav Bielik – 50
rokov po...“, „Ján Ťapák – V srdci“ a 5.
ročníka medzinárodného trienále textilu
„TEXTILE ART OF TODAY.
19.10.2018
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Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

Vedecké konferencie
Názov podujatia:
Dátum a miesto konania:
Cieľ podujatia:

Publikačný výstup:
Názov podujatia:
Dátum a miesto konania:
Cieľ podujatia:

Publikačný výstup:
Odborné semináre
Názov podujatia:
Dátum a miesto konania:
Cieľ podujatia:

Riadenie ľudských zdrojov: trendy,
výzvy, inšpirácie
10.-11.5.2018, Trenčianske Teplice
Vzájomná výmena nových vedeckých a
praktických poznatkov z oblasti riadenia
ľudských zdrojov na medzinárodnej
vedeckej konferencii.
ved. časopis - Sociálno-ekonomická revue
Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných
miest
22.11.2018, Trenčianske Teplice
Zamerať sa na aktuálne otázky trhu práce a
vplyvu 4.priemyselnej revolúcie na zmeny
na trhu práce, v oblasti riadenia ľudských
zdrojov, vyhľadávania zamestnancov,
pracovnej migrácie, sociológie, politológie,
právnych disciplín, hospodárskej politiky,
medzinárodných vzťahov, regionálneho
rozvoja, demografie a na problematiku
zavádzania nových technológií vo všetkých
oblastiach spoločenského života.
Online zborník (zaslaný k indexácii do WoS)
Vedecký seminár k riešeným projektom
VEGA
8.11.2018, FSEV, Trenčín
Prezentácia výstupov 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.
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Názov podujatia:
Dátum a miesto konania:
Cieľ podujatia:

Názov podujatia:
Dátum a miesto konania:
Cieľ podujatia:

Názov podujatia:
Dátum a miesto konania:
Cieľ podujatia:
Prednášky
Názov podujatia:

Dátum a miesto konania:
Cieľ podujatia:

Názov podujatia:
Dátum a miesto konania:
Cieľ podujatia:

Názov podujatia:
Dátum a miesto konania:
Cieľ podujatia:
Študentské odborné podujatia
Názov podujatia:
Dátum a miesto konania:
Cieľ podujatia:

EURÓPSKY PARLAMENT - súčasnosť
a budúcnosť
22.11.2018, FSEV, Trenčín
Priblíženie úlohy, významu a dopadov
rozhodnutí Európskeho parlamentu a
možnosti občanov ovplyvniť tento priestor Robert Hajšel (riaditeľ Informačnej
kancelárie EP na Slovensku).
Pracovné stretnutie odborníkov z oblasti
klastrov a klastrových iniciatív
29.11.2018, FSEV, Trenčín
Prezentácia výstupov projektov VEGA
a odborná konzultácia s odbornou
verejnosťou z danej oblasti.
Ako uspieť na pracovnom pohovore
6.12.2018, FSEV, Trenčín
Rozšíriť vedomosti a zručnosti študentov v
oblasti prípravy na pracovný pohovor.
Pomoc knižníc pri plavbe oceánom
informácií. Vedomostná a poznatková
spoločnosť.
8.11.2018, FSEV, Trenčín
Výberová prednáška pre študentov 2. roč.
bakalárskeho štúdia o využití databáz
vedeckých výskumov pre spracovanie tém
seminárnych, semestrálnych a záver. prác.
Ako kontrolovať politikov a úradníkov
okolo nás
6.11.2018, FSEV, Trenčín
Riešenie problematiky kontroly politikov a
úradníkov, možnosti účasti a aktivít občanov
daného prostredia – G. Šípoš (riaditeľ TI SR).
Jobs for Work 4.0 – budúcnosť
pracovných miest
12.12.2018, FSEV, Trenčín
Zvýšiť povedomie študentov o vplyve
digitalizácie na jednotlivé profesie
Fakultné kolo ŠVOČ
18.4.2018, FSEV, Trenčín
Podpora vedeckej a odb. aktivity študentov.
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Fakulta špeciálnej techniky

Vedecké konferencie
Názov podujatia:

Dátum a miesto konania:
Typ podujatia:
Spoluorganizátori:
Cieľ podujatia:

Publikačný výstup:
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Organizátor:
Dátum a miesto konania:
Cieľ podujatia:

Publikačný výstup:
Odborné semináre
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Organizátor:
Dátum a miesto konania:
Cieľ podujatia:

ICMT'18 INTERNATIONAL
CONFERENCE ON MILITARY
TECHNOLOGIES
16.5.2018, Incheba Bratislava
medzinárodná vedecká konferencia
Fakulta vojenských technológií UO Brno
Konferencia sa konala v rámci sprievodného
vedeckého programu Medzinárodnej
výstavy obranných a bezpečnostných
technológií IDET 2018. Konferencia svojim
cieľom, obsahom a zameraním nadviazala
na predchádzajúce, kde sa venovala
aspektom výskumu a vývoja v oblasti
obranných systémov, špeciálnej techniky,
materiálov, zbraňových systémov, zbraní a
munície na medzinárodnej úrovni.
zborník prednášok CD ROM, ISBN 978-808075-743-4
TRANSFER 2018, Využívanie nových
poznatkov v strojárskej praxi
19. medzinárodná vedecká konferencia
FŠT TnUAD v Trenčíne
22. - 23.11.2018, Most Slávy, Trenčianske
Teplice
Prezentácia najnovších poznatkov v oblasti
technológií, materiálov, špeciálnej techniky
a obnoviteľných zdrojov energií.
zborník prednášok CD ROM,
Seminár ÚOŠKŠOK
Prednáška v rámci spolupráce s ÚOŠKŠOK
FŠT TnUAD v Trenčíne
13.3.2018, FŠT Trenčín
Prezentácia činnosti Úradu pre obrannú
štandardizáciu, kodifikáciu a štátne
overovanie kvality, nové pohľady na
procesy zabezpečenia kvality špeciálnej
techniky a jej kodifikáciu.
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Názov podujatia:

Nové trendy simulačných programov
MSC Software
Typ podujatia:
odborný seminár s pozvanou prednáškou
Organizátor:
FŠT TnUAD v Trenčíne
Dátum a miesto konania:
28.3.2018, FŠT TnUAD v Trenčíne
Cieľ podujatia:
Informovať budúcich inžinierov
a vedeckých pracovníkov o súčasných
možnostiach simulácií pomocou
simulačných programov, ich uplatnenie
v praxi a aplikácie v automobilovom,
leteckom, jadrovom a v iných odvetviach
priemyslu.
Názov podujatia:
INDUSTRY Day 2018
Typ podujatia:
prezentácia a seminár
Organizátor:
MOSR
Dátum a miesto konania:
6.3.2018
Cieľ podujatia:
Oboznámiť odbornú a širokú verejnosť
o projekte zabezpečenia modernizácie
a obnovy bojovej techniky s kľúčovou
úlohou domáceho obranného priemyslu.
Výstavy, propagácia fakulty a odborné podujatia
Názov podujatia:
Trenčiansky robotický deň 2018
Typ podujatia:
12. ročník medzinárodnej súťažnej
prehliadky robotov (robotická súťaž),
prezentácia fakulty
Dátum a miesto konania:
15. – 16.2.2018, SOŠ Pod Sokolicami, Tn
Cieľ podujatia:
Prezentácia univerzálneho modulárneho
pásového robota, prieskumnej oktokoptéry
18 a využitia dronov v prieskumnej činnosti.
Názov podujatia:
Techfórum 2018
Typ podujatia:
5. ročník prezentácie výstupov vysokých
škôl a univerzít technického zamerania,
prezentácia fakulty
Dátum a miesto konania:
22. - 25.5.2018, Výstavisko Nitra
Cieľ podujatia:
Predstavenie významných inovácií
študentských projektov a výsledkov
záujmovej činnosti študentov.
Názov podujatia:
ELOSYS 2018
Typ podujatia:
Medzinárodný veľtrh elektroniky,
elektrotechniky, energetiky, osvetlenia
a telekomunikácií.
Dátum a miesto konania:
22. - 25.5.2018, Nitra
Cieľ podujatia:
Prezentácia poznatkov z danej oblasti.
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Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum a miesto konania:
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum a miesto konania:
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Spoluorganizátor:
Dátum a miesto konania:
Názov podujatia:
Typ podujatia:

Dátum a miesto konania:
Cieľ podujatia:

Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum a miesto konania:
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum a miesto konania:
Študentské odborné podujatia
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum a miesto konania:
Zameranie:
Cieľ podujatia:

Prezentácia študentských prác na
Veletrhu vědy v Prahe
prezentácia možností štúdia
7.-9.6.2018, Výstavisko Praha
Autosalón Nitra 2018
výstava, prezentácia možností štúdia
11.10.-13.10.2018, Výstavisko Nitra
Letná automobilová Junior Akadémia
2018
detská akadémia
FŠT TnUAD v Trenčíne
20.-24.8.2018, Trenčín
Týždeň vedy a techniky na FŠT
Prezentácie, ukážky nových zariadení,
exkurzie do firiem, expozície výrobkov
vybraných firiem a odborné prednášky,
moderné trendy vo vývoji lietajúcich
prostriedkov.
05. – 11.11.2018, Trenčín, Martin, Dubnica
nad Váhom
Propagácia vedy, výskumu, inovácií
v priemysle, vedeckých inštitúciách
a v školstve, povzbudenie záujmu mladých
ľudí o štúdium vedeckých a technických
disciplín a informovanie verejnosti
o nutnosti podporovania vedy a techniky,
ktoré sú základom pre udržateľný rozvoj.
Svetový pohár v pretekoch dronov &
Technologický deň
súťaž, výstava, prezentácia univerzity
30.6.2018, Trenčín
Nábory na stredných školách v AR
2018/2019
prezentácia FŠT na stredných školách
apríl –máj 2018, október-december 2018
Študentská vedecká a odborná činnosť
súťaž študentských vedeckých prác
8.11.2018, FŠT Trenčín
Strojárske technológie a materiály,
Príslušenstvo špeciálnej techniky
Prezentácia študentov v rámci ich vedeckoodbornej činnosti.
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Fakulta zdravotníctva

Vedecké konferencie
Názov podujatia:
Dátum a miesto konania:
Cieľ podujatia:

Názov podujatia:
Dátum a miesto konania:
Cieľ podujatia:

Publikačný výstup:

Názov podujatia:

Dátum a miesto konania:
Cieľ podujatia:

Publikačný výstup:

XIX. Kongres sekcie gynekologickej
endoskopie SGPS
6.-7.4.2018, Trenčín
Prezentácia najnovších poznatkov a
výskumov v oblasti gynekológie,
endoskopie, tipov a trikov, varia; v rámci
šiestich blokov odznelo 46 prednášok
Ošetrovateľstvo a zdravie XI.
18.4.2018, Trenčín
Prezentácia najnovších poznatkov a
výskumov v oblasti ošetrovateľstva so
zameraním na edukáciu a význam prevencie
a podpory zdravia u zdravotníckych
pracovníkov.
Recenzované abstrakty publikované v
Suplemente indexovaného vedeckého
časopisu Zdravotnícke listy (2018/1),
vedecké publikácie publikované in extenso
vo vedeckom časopise Zdravotnícke listy
(2018/1), v recenzovanom zborníku
príspevkov z vedeckej konferencie (ISBN
978-80-8075-799-1).
MAMMO TREN-D´ 2018 – XIV.
medzinárodná vedecká konferencia
mamológov
7.-8.6.2018, Piešťany
Prezentácia najnovších poznatkov a
výskumov v oblasti mamografického
skríningu karcinómu prsníka obzvlášť u
vysokorizikových žien ako aj zhodnotenie
súčasného stavu v mamodiagnostike na
Slovensku i v zahraničí.
Zborník príspevkov a vedeckých prác (ISBN
978-80-8075-809-7).
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Názov podujatia:
Dátum a miesto konania:
Cieľ podujatia:

Publikačný výstup:

Názov podujatia:
Dátum a miesto konania:
Cieľ podujatia:

Názov podujatia:
Dátum a miesto konania:
Cieľ podujatia:

Publikačný výstup:

Názov podujatia:
Dátum a miesto konania:
Cieľ podujatia:

Odborné semináre
Názov podujatia:
Dátum a miesto konania:
Cieľ podujatia:

Farmakoekonomika na Slovensku XXXV.
13.6.2018, Bratislava
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.
Vedecké publikácie publikované in extenso
vo vedeckom časopise Farmakoekonomika a
lieková politika (2/2018)
45. celoslovenská konferencia sociálnych
sestier a sociálnych pracovníkov
16.11.2018, Trenčín
Prezentácia v oblasti sociálnej a zdravotnej
starostlivosti, prepojenie sociálnej a
zdravotnej starostlivosti o človeka.
Farmakoekonomika na Slovensku
XXXVI.
5.12.2018, Bratislava
Prezentácia najnovších poznatkov a
výskumov v oblasti ekonomiky a zdravotnej
politiky, farmakoekonomiky a liekovej
politiky, hodnotenia zdravotníckych
technológií, pomôcok a kvality života.
Vedecké publikácie publikované in extenso
vo vedeckom časopise Farmakoekonomika a
lieková politika (1/2019)
XI. Chyby a omyly v mamodiagnostike
7.12.2018, Trenčín
Prezentácia najnovších poznatkov a
kazuistík v odbore mamodiagnostiky –
problematika BI-RADS 3, korelácie MGUSG-MRI, skríningový program MZ SR.
Uplatnenie Bazálnej stimulácie v
ošetrovateľstve
25.1.2018, Trenčín
Prezentácia uplatnenia bazálnej stimulácie v
ošetrovateľstve na báze teoretickej
prednášky ako aj praktických aplikácií
(postupy liečby, autobiografia, kazuistika).
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Názov podujatia:
Dátum a miesto konania:
Cieľ podujatia:

Názov podujatia:
Dátum a miesto konania:
Cieľ podujatia:
Názov podujatia:
Dátum a miesto konania:
Cieľ podujatia:

Názov podujatia:
Dátum a miesto konania:
Cieľ podujatia:

Názov podujatia:
Dátum a miesto konania:
Cieľ podujatia:

VICE VERSA
28.2.2018, Trenčín
Prezentácia najkvalitnejších záverečných
prác absolventov FZ 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
Ako hľadať, nájsť a spracovať odborné
informácie na internete
25.1.2018, Trenčín
Podujatie bolo zamerané na prácu s
vedeckými a internetovými databázami
Drogy a prevencia 2018
25.1.2018, Trenčín
Podujatie sa uskutočnilo pod odbornou
garanciou popredného českého odborníka na
závislosti a ich prevenciu, prednostu Kliniky
adiktológie v Prahe, klinického psychológa
a terapeuta Prof. PhDr. Michala Miovského,
Ph.D.
VI. Workshop Sonomamodiagnostika
6.-7.4 2018, Trenčianske Teplice
Postgraduálny kurz s cieľom prezentovať
základy sonografického vyšetrenia prsníkov,
základy anatómie, patológie a patologickoanatomické jednotky v sono obraze,
nastavenie a obsluha USG prístroja,
intervencie pod USG kontrolou, korelácie
USG/MG/MR a histopatológie, omyly a
úskalia diagnostiky, interpretácie nálezov.
Včasná diagnostika a skríning karcinómu
prsníka II.
7.11.2018, Trenčín
Diskusné fórum zamerané na včasnú
diagnostiku a včasný skríning karcinómu
prsníka
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III. Informácie o vysokoškolskom vzdelávaní
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v roku 2018 opäť rozšírila škálu
poskytovaných študijných programov a to predovšetkým v anglickom jazyku. Celouniverzitné
pracovisko FunGlass získalo ku koncu roka 2018 práva udeľovať akademický titul PhD.
v študijnom programe Anorganická technológia a nekovové materiály s vyučovacím jazykom
anglickým.
Fakulta priemyselných technológií získala práva udeľovať akademický titul PhD. v študijnom
programe materiály s vyučovacím jazykom anglickým.
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov ponúkala od akademického roka 2018/2019 nový
študijný program Ľudské zdroje a personálny manažment v druhom stupni v anglickom jazyku.
Fakulta zdravotníctva rozšírila svoje možnosti pre uchádzačov a možnosť pokračovať v II.
stupni štúdia v študijnom programe Fyzioterapia v dennej aj externej forme štúdia.
III.a Akreditované študijné programy, ponúkané k 01.09.2018
Univerzita ponúkala k 01.09.2018 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 1.9.2018 päť študijných programov, dva v I. stupni štúdia, z nich jeden s vyučovacím jazykom
anglickým, ďalej jeden študijný program v II. stupni štúdia s vyučovacím jazykom slovenským
a anglickým a dva v III. stupni štúdia, z nich jeden s vyučovacím jazykom anglickým. Všetky
študijné programy boli ponúkané v dennej aj externej forme štúdia.
Celouniverzitné pracovisko FunGlass (FG) 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 7 študijných programov, pre uchádzačov ponúkala štyri študijné programy
v I. stupni. Fakulta ďalej ponúkala jeden študijný program v II. a dva v III. stupni štúdia, z toho
jeden s vyučovacím jazykom anglickým. Všetky študijné programy boli ponúkané v dennej aj
externej forme štúdia.
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov (FSEV) ponúkala akreditovaných päť študijných
programov; z toho tri v I. stupni v oboch jeho formách, dva študijné programy v II. stupni
štúdia, z nich jeden s vyučovacím jazykom anglickým v dennej forme štúdia a jeden program
v III. stupni štúdia v oboch formách štúdia.
Fakulta špeciálnej techniky (FŠT) mala v danom období akreditovaných šesť 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 a jeden program v oboch
formách štúdia.
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III.b Počet študentov univerzity k 31.10.2018
K 31.10.2018 študovalo na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne vo všetkých
formách a stupňoch štúdia 2009 študentov, z toho 1543 študentov v dennej forme štúdia a 466
študentov v externej forme štúdia. Z celkového počtu študujúcich Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka v Trenčíne bolo 120 cudzincov. Počty študentov po jednotlivých
súčastiach univerzity sú detailne uvedené v tabuľke pod číslom 1.
III.c Akademické mobility študentov
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne realizovala v akademickom roku
2017/2018 študentské mobility najmä prostredníctvom programu Európskej únie Erasmus+.
Záujem o mobilitu, či už za účelom štúdia alebo stáže, prejavili študenti všetkých súčastí
univerzity.
Portugalsko, Česká republika a Španielske kráľovstvo patrili medzi najčastejšie navštevované
a vybrané krajiny študijného mobilitného pobytu. Pre mobility za účelom praktickej stáže bola
u študentov najobľúbenejšou destináciou Česká republika. O uvedený typ mobility prejavili
najviac záujem študenti zdravotníckych vied. Medzi ďalšie preferované krajiny patrili Poľsko
a Spojené kráľovstvo.
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v akademickom roku 2017/2018 prijala
na štúdium za účelom mobility študentov najstaršej európskej univerzity. Nielen Bolonská
univerzita vyslala v uvedenom akademickom roku svojich študentov na štúdium v študijnom
programe politológia, ale i Politechnický inštitút z Braganzy nominoval svojich študentov na
mobilitu v študijných odboroch strojárstva.
Svoje zastúpenie študentov zo zahraničných univerzít a vysokých škôl mali aj krajiny
Španielske kráľovstvo a Poľsko. Počet prijatých a vyslaných študentov v porovnaní
s predchádzajúcim akademickým rokom je vyšší o viac ako 9%. Prehľad akademických mobilít
študentov je uvedený v tabuľkovej prílohovej časti pod č. 6.
III.d Prijímacie konanie na študijné programy v roku 2018
Do všetkých podskupín študijných odborov, poskytovaných na TnUAD v oboch formách I.
stupňa štúdia bolo prihlásených 849 uchádzačov o štúdium, čo v porovnaní s predchádzajúcim
akademickým rokom dokazuje stabilitu záujmu uchádzačov. Z tohto počtu bolo prijatých 724
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 345 uchádzačov, z nich bolo prijatých 357 uchádzačov
a zapísalo sa 329 uchádzačov, čo činí až 92%. Z celkového počtu všetkých prihlášok tvorili
študenti vlastnej vysokej školy 68%, čo dokazuje, že absolventi bakalárskeho štúdia sú spokojní
s kvalitou vzdelávania na TnUAD a prechádzajú do magisterských a inžinierskych stupňov
štúdia. Jednu tretinu uchádzačov tvorili absolventi bakalárskeho stupňa iných vysokých škôl,
čo dokazuje záujem o poskytované univerzitné študijné programy.
O III. stupeň štúdia sa uchádzalo 28 záujemcov, z nich bolo prijatých 19 a 18 sa aj 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 2017/2018
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 2017/2018 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.
Graf 3: Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium
v akademickom roku 2017/2018
2%
21%

absolventi denného štúdia
absolventi externého štúdia
77%

absolventi - cudzinci

V roku 2018 bolo predložených na obhajobu 651 záverečných prác, z nich 636 bolo aj
obhájených. Na tento celkový počet záverečných prác pripadlo 180 vedúcich prác, čo značí,
že v I. a II. stupni štúdia viedol v priemere 1 vedúci 3,6 záverečných prác, čím bola garantovaná
odborná kvalita záverečných prác. Na úrovni zadávania bakalárskych a diplomových prác boli
uprednostňované také témy, ktoré odpovedajú aktuálnym potrebám základného alebo
aplikovaného výskumu. V prílohovej časti je tab. uvedená pod č.12.
III.f Úspechy a ocenenia študentov
Prestížna cena za priemyselnú inováciu putovala na FPT
Riešiteľský tím v zložení prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD., prof. RNDr. Mariana Pajtášová,
PhD. a študent doktorandského štúdia Ing. Ivan Labaj získal hlavnú cenu za transfer technológií
v kategórii „Inovácia“ v súťaži „Cena za transfer technológií na Slovensku 2018“ za
priemyselnú inováciu „Receptúra elastomérnej zmesi s nízkym valivým odporom“.
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Ocenenie študentov FŠT priemyselným partnerom spoločnosti Hella
Zástupcovia spoločnosti Hella: Ing. Peter Horník - riaditeľ závodu Trenčín spoločnosti Hella
Slovakia Signal-Lighting, s.r.o. a Mgr. Dušan Škvrnda – manažér oddelenia Kvality zo
spoločnosti Hella odovzdali na promóciách dvom absolventov Fakulty špeciálnej techniky, Ing.
Martinovi Ondráškovi a Ing. Daliborovi Steinhauserovi, ceny za mimoriadne kvalitné
záverečné práce, pri vypracovávaní ktorých spolupracovali s ich spoločnosťou. Absolvent Ing.
Dalibor Steinhauser bol zároveň ocenený za spoluprácu a prínos jeho diplomovej práce pre
spoločnosť Hella, na základe ktorej ho spoločnosť prijala od 1.7.2018 do pracovného
pomeru.Slovakia Signal-Lighting, s.r.o.
Významné športové ocenenia študentov FSEV
Študenti FSEV TnUAD získali významné ocenenia na medzinárodných a domácich
podujatiach vo viacerých druhoch športových aktivít. Za veľký úspech môžeme považovať
umiestnenie študenta FSEV Samuela Orosa v prvej dvadsiatke športovcov na Akademických
majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v Portugalsku.
Na domácich podujatiach bola úspešná študentka Bc. Oľga Samešová, ktorá sa umiestnila na
2. a 3. miesto na medzinárodnom turnaji ILYO CUP v Košiciach (bojové umenie Taekwondo).
Na Akademických majstrovstvách SR v tanečnom športe získal významné ocenenie študent
FSEV Martin Šrámka.
Študenti FSEV dosiahli úspechy aj v hokeji. Študenti FSEV David Minárik, Patrik Palovič, Ján
Zlocha získali 2. miesto na 6. ročníku Hokejového turnaja univerzít SR v Bratislave.
IV. Informácia o poskytovaní ďalšieho vzdelávania
Zmeny v spôsobe života, výzvy, ktoré prináša rýchlo sa meniaca spoločnosť i naše najbližšie
okolie, potreba rozvíjať schopnosť tieto zmeny zvládať, umocnené systematickým starnutím
obyvateľstva, zvýrazňujú nutnosť celoživotného vzdelávania jednotlivca. Univerzita tretieho
veku pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka si uvedomuje spomínané faktory
a pripravuje programy najmä pre ľudí v dôchodkovom veku ako i v preddôchodkovom,
všeobecne starším ako 50 rokov. Štúdium má záujmový charakter, je nekvalifikačné.
Trenčianska univerzita sa snaží poskytovať seniorom bohatú ponuku vzdelávania a tak im
sprístupniť informácie a možnosti kvalitne využívať svoj voľný čas. Obsah štúdia je prednášaný
univerzitnými pedagógmi z jednotlivých fakúlt a celouniverzitného pracoviska, ako aj
odborníkmi z praxe.
Štúdium je trojročné, s možnosťou pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu.
V akademickom roku 2018/2019 sa prihlásilo 46 záujemcov do prvého ročníka trojročného
štúdia a 32 uchádzačov do nadstavbového štúdia. Prvý ročník je zameraný na používanie
moderných informačno-komunikačných prostriedkov s využitím internetu a tabletov.
V druhom ročníku sú ponúkané prednášky z oblasti zdravovedy a v treťom ročníku získavajú
študenti vedomosti z oblasti spoločenských vied. Nadstavbové štúdium poskytuje poznatky
z oblasti finančnej a ekonomickej gramotnosti a v druhom roku štúdia ponúka zaujímavosti
zamerané na ekológiu a environmentalistiku.
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Okrem hlavných ročníkových predmetov si študenti vyberajú voliteľné predmety podľa záujmu
z rôznych oblastí: fyzioterapia, komunikačné a prezentačné zručnosti, história regiónu, projekty
pozemkových úprav, komunikácia v anglickom a nemeckom jazyku, keramika.
Po ukončení štúdia získavajú absolventi počas slávnostnej promócie osvedčenie o absolvovaní
vzdelávania. V roku 2018 si osvedčenie prevzalo spolu 41 absolventov Univerzity tretieho
veku. Seniorskí študenti majú možnosť využívať študentské knižnice, navštevovať semináre
a rôzne konferencie, zúčastňovať sa na diskusiách, rovnako ako denní študenti. Je to tiež
príležitosť na nadviazanie priateľstiev, spoznávanie nových ľudí a spoločenské vyžitie.
V. Informácia o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti
Prepájanie vzdelávania s vedecko-výskumnou činnosťou je jednou z priorít TnUAD v Trenčíne
a realizuje sa formou riešenia projektov, na ktorých sa podieľajú pedagogickí a vedeckí
pracovníci univerzity (tab. 1). Zapojenie študentov, predovšetkým doktorandov do výskumu,
vedie k ich motivácii podieľať sa na reálnych projektoch s konkrétnym aplikačným alebo
analytickým výstupom, rozširuje obzor ich vedomostí a je aj významnou zložkou pre
curriculum vitae a ich zamestnávateľov.
Tab. 1: Počet tvorivých zamestnancov v roku 2018

VŠ učitelia
Výskumní
pracovníci
Spolu

FPT

FŠT

FSEV

FZ

FunGlass

KP

Spolu

25

19

29

28

3,5

9,5

114

2

0

1

2

21

0

27

27

19

30

30

25,5

9,5

141

V.a Domáce výskumné granty
V roku 2018 sa domáci výskum realizoval prostredníctvom projektov VEGA, KEGA, APVV
a projektu realizovaného cez MOSR. TnUAD podala:
 8 nových žiadostí o projekty VEGA,
 6 žiadostí o projekty KEGA,
 9 žiadostí o projekty APVV vo všeobecnej výzve a
 1 projekt APVV vo výzve PP H2020.
V roku 2018 bolo riešených celkovo na TnUAD 20 projektov, z toho 12 projektov VEGA, 3
projekty KEGA, 4 projekty APVV a jeden projekt v spolupráci s MOSR. Jednotlivé súčasti
sa podieľali na celkovom objeme pridelených finančných prostriedkov na domáce výskumné
projekty vrátane podnikateľskej činnosti sumou 383 930 €.
V rámci nevýskumných projektov, ktoré sa riešili na TnUAD v roku 2018 bol pokračujúci
projekt MŠVVaŠ SR s názvom: “Internacionalizácia vzdelávania na TnUAD“. Ďalším
domácim projektom na Katedre politológie bol nevýskumný projekt podporený dotáciou
z Ministerstva spravodlivosti SR: „Komplexná podpora pri prevencii nenávisti a extrémizmu
na základných a stredných školách“. Prehľad finančných prostriedkov na nevýskumné projekty
v roku 2018 je uvedený v tab. 20.
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V.b Zahraničné výskumné granty
V roku 2018 celouniverzitné pracovisko FunGlass pokračovalo v realizácii projektu
európskeho programu Horizont 2020 v rámci výzvy „Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti/
Teaming“, zameranej na budovanie centier excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové
materiály v spolupráci so špičkovými výskumnými európskymi inštitúciami a univerzitami –
Friedrich-Alexander-University of Erlangen-Nürnberg, Friedrich Schiller University of Jena,
The Spanish National Research Council a University of Padova. Projekt sa začal realizovať
v roku 2017. Celkový objem finančných prostriedkov, získaných v roku 2018 na tento
zahraničný výskumný grant vrátane zahraničnej podnikateľskej činnosti bol v hodnote
1 014 351 €.
Nevýskumný zahraničný grant International Visegrad Fund pokračoval na FSEV. Program
cezhraničnej spolupráce SR – ČR s názvom „Neziskové organizácie v občianskej spoločnosti
Život není /nie je zebra“ sa ako pokračujúci projekt realizoval tiež na FSEV.
Tak, ako aj po iné roky pokračovali v roku 2018 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, ktorý sa realizoval na FPT, FŠT
a FunGlass. Najväčšími zákazkami boli v roku 2018 výskum a analýzy pre domáce firmy ako
napr. VÚEZ, a. s. Zlaté Moravce, RONA, a.s. Lednické Rovne, Mikon, s.r.o. Púchov, HELLA,
s.r.o. Bánovce nad Bebravou, ale tiež pre zahraničné subjekty ako AGH University Krakow,
Ceitec VUT Brno. Podrobnosti sú uvedené v tabuľkovej časti tejto správy.
V.d Súhrn finančných prostriedkov z výskumnej činnosti
Súhrnný prehľad objemu finančných prostriedkov, získaných v roku 2018 za riešené projekty
a realizovaný výskum a analýzy je uvedený v grafe 4. Celkový súčet prostriedkov
z výskumných projektov dosiahol hodnotu 1 351 212 €.
Prostriedky z projektov, nepodporovaných z grantov, boli získané v hodnote 47 069,5 €.

Graf 4: Objem finančných prostriedkov z projektov a výskumu
Horizont 2020;
1003351; 72%

Ostatný výskum,
nepodporovaný z
grantov; 47069,5; 3%

VEGA, KEGA, APVV,
Intereg, MO SR;
347861; 25%
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VI. Habilitačné konania a konania na vymenúvania profesorov
TnUAD mala k 31.12.2018 priznané práva uskutočňovať habilitačné a inauguračné konania na
troch súčastiach a to na Fakulte priemyselných technológií, Fakulte špeciálnej techniky
a celouniverzitnom pracovisku FunGlass.
V roku 2018 boli vymenovaní za docentov Ing. Jela Legerská, PhD. v odbore Materiály na
Fakulte priemyselných technológií v Púchove, ktorá je zamestnancom univerzity. V odbore
Anorganická technológia a materiály boli vymenovaní dvaja zamestnanci celouniverzitného
pracoviska FunGlass; Ing. Mária Chromčíková, PhD. a Ing. Róbert Klement, PhD.
Docentom v odbore Strojárske technológie a materiály bol menovaný aj Ing. Daniel Križan, PhD.,
uchádzač mimo pracoviska TnUAD.
K 31.12.2018 boli na TnUAD celkovo vo všetkých odboroch ukončené 4 habilitačné konania
a nebolo začaté ani ukončené žiadne konanie na vymenúvanie profesorov (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 31.10.2018 bolo na TnUAD v pracovnom pomere 287 zamestnancov, z toho
114 bolo vysokoškolských učiteľov a 27 výskumných pracovníkov. Na miesta
vysokoškolských učiteľov bolo vypísaných 23 výberových konaní, z toho 18 bolo takých, kde
učiteľ obsadil opätovne to isté miesto. Z celkového počtu 114 vysokoškolských učiteľov bolo
na TnUAD 53 profesorov a docentov, ktorí tvoria dostatočnú záruku kvality vzdelávania v
akreditovaných študijných programoch. V akademickom roku 2017/2018 bolo 42
vysokoškolských učiteľov vyslaných na akademickú mobilitu a 21 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.
Graf 5: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov
Ostatní učitelia bez vedeckej hodnosti
9%

Profesori, docenti s DrSc.
20%

Docenti, bez DrSc.
27%
Ostatní učitelia s PhD, CSc.
44%
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VIII. Podpora študentov
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v rámci systému sociálnej podpory
študentov poskytla v roku 2018 svojim študentom tieto druhy štipendií:
a) sociálne štipendiá podľa Vyhlášky MŠ SR č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho
štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov a podľa § 96 zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov,
b) motivačné štipendiá za vynikajúce študijné výsledky (prospechové a odborové)
a za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti štúdia, výskumu, umeleckej alebo športovej
činnosti (mimoriadne),
c) štipendiá z vlastných zdrojov univerzity podľa § 97 zákona o vysokých školách,
d) štipendiá pre študentov tretieho stupňa štúdia (doktorandské).
Na základe rámcovej zmluvy, uzatvorenej medzi ministerstvom školstva SR a Trenčianskou
univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne boli v roku 2018 poskytnuté štipendiá v rámci
rozvojovej pomoci a v súlade s medzinárodnými zmluvnými dokumentmi trom zahraničným
študentom štátnej príslušnosti Rusko v celkovej výške 2 820 €. Štipendium bolo vyplatené
dvom študentom na Fakulte priemyselných technológií a jednému zahraničnému študentovi na
Fakulte zdravotníctva.
Pri priznávaní všetkých druhov štipendií Trenčianska univerzita A. Dubčeka postupovala v
súlade s platnou legislatívou, metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2018, ako
aj vnútornými predpismi univerzity, najmä Štipendijným poriadkom TnUAD, jednotlivých
fakúlt a kritériami vypracovanými súčasťami univerzity.
Sociálne štipendiá vyplatila Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v roku 2018 z účelovej
dotácie zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 124 115 €. Priemerná výška mesačného
štipendia predstavovala čiastku 185 €.
Prehľad vyplatených sociálnych štipendií v roku 2018 podľa súčastí vyjadruje tabuľka č. 2.
Tab. 2: Prehľad vyplatených štipendií v roku 2018
Súčasti TnUAD

Počet
platieb za rok

Objem vyplatených sociálnych
štipendií v roku 2018 (v €)

FSEV

276

54 315

FŠT

67

11 845

FPT
FZ
CUP Politológia

73
180
74

11 295
33 240
13 420

Spolu

670

124 115

Z rozpočtových prostriedkov MŠVVaŠ SR bola TnUAD v roku 2018 pridelená dotácia na
motivačné štipendiá vo výške 83 400 €, ktoré boli použité na ocenenie desiatich percent
študentov I. a II. stupňa denného štúdia za vynikajúce plnenie študijných povinností, za
vynikajúce výsledky v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej a športovej činnosti.
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Účelové finančné prostriedky univerzita rozdelila podľa počtu študentov na štipendijné fondy
fakúlt a desať percent z celkovej čiastky, čo je 8 340 €, bolo určených rektorovi TnUAD
k priznaniu motivačných štipendií na ceny rektora a na mimoriadne štipendiá. Fakulty
a celouniverzitné pracovisko pridelené dotačné prostriedky vyplatili svojim študentom formou
prospechového a mimoriadneho štipendia (Tab. 3).
Tab. 3: Prehľad vyplatených motivačné štipendií v roku 2018
Prospechové štipendiá

Súčasti TnUAD

Mimoriadne štipendiá

počet štipendistov

objem
vyplatených
štipendií v €

počet štipendistov

objem
vyplatených
štipendií v €

FSEV

29

18 395

36

15 830

FŠT

11

7 407

10

3 010

FPT

16

8 001

1

500

FZ

23

15 720

24

7 110

CUP Politológia

6

2 921

11

4 506

Spolu

85

52 444

82

30 956

Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne bola v roku 2018 MŠVVaŠ SR
poskytnutá aj účelová dotácia k oceneniu študentov vo vybraných študijných odboroch vo
výške 117 750 €. Podľa § 96a ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. podmienky k priznaniu
štipendia splnili študenti troch fakúlt, ktorým bolo priznané motivačné štipendium formou
odborového štipendia. Na základe predložených návrhov dekanmi fakúlt rektor TnUAD
priznal odborové štipendium 376 študentom v celkovom objeme 117 050 €.
Z uvedeného počtu malo 32 študentov poskytnuté štipendium v priemernej výške 1 000 €,
z toho 9 študentov boli študenti prvého ročníka denného bakalárskeho štúdia. V súlade s § 97
vysokoškolského zákona a článkom 6 Štipendijného poriadku TnUAD č. 2-U-002 bolo
študentom vyplatených 154 štipendií z vlastných zdrojov univerzity, fakúlt a celouniverzitného
pracoviska v celkovej výške 21 810 €. Doktorandské štipendiá pre študentov tretieho stupňa
štúdia boli v roku 2018 vyplatené v objeme 237 497 €.
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 2018 v dvoch
vlastných študentských domovoch a v dvoch ďalších zariadeniach na základe zmluvy.
Vlastné študentské domovy:

Študentský domov v Púchove, ktorý slúži hlavne študentom FPT v Púchove

Študentský domov v Záblatí, nachádza sa v areáli FŠT, ale slúži na ubytovanie aj
študentom z iných fakúlt.
Zmluvné zariadenia:

Ubytovňa JANKA v Trenčíne

Školský internát Športového gymnázia v Trenčíne (TSK).
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Študentom TnUAD sme v r. 2018 ponúkli 227 ubytovacích miest v Trenčíne a 119 miest
v Púchove. Pred začatím nového akademického roka si študenti môžu podať elektronicky
žiadosť o pridelenie miesta na internátoch prostredníctvom nášho Akademického informačného
systému - AIS2. Ubytovanie sa 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, najmä 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 majú študenti k dispozícii na webovej stránke univerzity
pod názvom “Kritériá pre ubytovanie študentov TnUAD“.
V roku 2018 sa začala najrozsiahlejšia obnova vysokoškolských internátov verejných vysokých
škôl na Slovensku a z celkovej sumy, ktorú vláda vyčlenila na prvú etapu obnovy, bola časť
pridelená aj na obnovu internátu TnUAD. Hneď po začatí letných prázdnin sa začalo
s rekonštrukciou Študentského domova, ktorý sa nachádza v areáli Fakulty špeciálnej techniky
na ulici Pri parku 627/52, Trenčín - Záblatie. V celej budove boli vymenené okná, radiátory
a interiérové dvere. Vymenili sa poškodené podlahové krytiny, zrekonštruovali sa vnútorné
i vonkajšie schodištia, terasa nad hlavným vstupom a celá vstupná hala aj s vrátnicou.
V septembri sa už študenti ubytovali do vynovených priestorov. V študentskom domove majú
študenti k dispozícii 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 posilňovňu, viaceré vonkajšie športoviská
a fakultnú telocvičňu. V letných mesiacoch internát poskytuje ubytovanie aj v rámci
podnikateľskej činnosti.
Študentský domov na ulici I. Krasku č. 492/32 v Púchove má kapacitu 119 miest. V roku 2018
sa v tomto zariadení vymenil výťah a každý rok sa počas letných prázdnin robí údržba
a maľovanie vnútorných priestorov. Študenti tu majú k dispozícii telocvičňu s posilňovňou,
televízor, kuchynky a v prípade potreby aj automatickú pračku.
Pred začatím akademického roka 2018/19 požiadalo univerzitu o ubytovanie na všetkých
internátoch 248 študentov. Novoprijatí študenti poslali 138 žiadostí, čo je 56 % z celkového
počtu. Ubytovacie miesta v Trenčíne sa pridelili podľa poradia z výberového konania na celú
kapacitu.
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 2018 bolo vydaných v jedálni na Študentskej ulici
a v Záblatí 19 531 jedál pre študentov a zamestnancov; tržby z nich predstavovali 29 109,4 €.
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. Štyria pracovníci univerzitnej knižnice prevádzkuje požičovňu, dve
študovne, informačno-vedecké centrum, archív záverečných prác a dva skladové priestory.
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Univerzitnej knižnici podlieha pracovisko fakultnej knižnice Fakulty priemyselných
technológií so sídlom v Púchove. Univerzitná knižnica je organizačne začlenená pod prorektora
pre stratégiu a rozvoj.
Knižničný fond
Univerzitná knižnica zabezpečuje akvizíciu, evidenciu a katalogizáciu periodických
a neperiodických publikácii pre celú univerzitu. Univerzitná knižnica eviduje a katalogizuje
informačné pramene pre všetky fakulty a celouniverzitné pracoviská okrem Fakulty sociálnoekonomických vzťahov. Prebieha cielená profilácia knižničného fondu podľa jednotlivých
študijných odborov. Akvizícia a doplňovanie knižničného fondu sa uskutočňuje na základe
požiadaviek z jednotlivých fakúlt. V roku 2018 bol aktualizovaný knižničný fond s cieľom
splniť požiadavky čitateľov, ktorými sú študenti a pedagógovia jednotlivých fakúlt a pracovísk
univerzity, výskumní pracovníci a široká verejnosť. Ročný prírastok knižničných jednotiek
v roku 2018 bol 1 142. Nakúpilo sa 142 knižničných jednotiek v celkovej hodnote 2 837 eur.
Nákup kníh sa financoval hlavne z dotácie Fondu na podporu umenia. Darom sme získali 1 000
knižničných jednotiek. Jednalo sa hlavne o informačné zdroje (vedecké monografie, učebnice,
skriptá, zborníky) vydané vo vydavateľstve TnUAD. Zaevidovalo sa 30 titulov dochádzajúcich
periodík, ročné predplatné časopisov predstavovalo 677 eur. Knižnica vykonáva revíziu
časopiseckého fondu raz ročne v marci za predchádzajúci rok a poskytuje údaje pre súborný
katalóg periodík a adresár knižníc SR. V roku 2018 sa uzavrela revízia knižničného fondu na
základe zákona č. 126. Z.z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o
múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č.
38/2014 Z. z., paragraf č. 14 Revízia a vyraďovanie knižničného fondu.
Na základe záverov revízie a súhlasu Škodovej komisie TnUAD a Vyraďovacej komisie
TnUAD bolo vyradených a úbytkovaných 134 knižničných jednotiek. Celkový stav
knižničného fondu k 31.12.2018 predstavoval 44 809 knižných jednotiek, ktoré sú všetky
spracované automatizovane v knižnično-informačnom systéme DAWINCI a prístupné v online katalógu všetkým používateľom. Nasledovné tabuľky uvádzajú štatistické informácie o
knižničnom fonde.
Tabuľka 4: Celkový stav knižničného fondu k 31.12.2018
Počet knižničných jednotiek

44 809

Počet titulov celkom

30 779

Ročný prírastok knižničných jednotiek za rok 2018

1 142

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

2 837 €

Predplatné za periodickú literatúru

677 €

Príjmy z činnosti knižnice

3 611 €

z toho príjmy z grantov

2 000 €

Súčasťou budovania knižničného a časopiseckého fondu sú elektronické informačné zdroje,
ktoré sú prístupné z národnej licencie, hradenej prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice
Ministerstvom kultúry SR a z centrálneho projektu, prostredníctvom CVTI SR zo zdrojov EÚ.
Prostredníctvom databáz bol umožnený prístup do 35 575 on-line sprístupnených periodík.
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Tabuľka 6: Elektronické informačné zdroje prístupné na TnUAD v r. 2018
Názov
databázy
WOS

SPRINGER
VERLAG
SCIENCE
DIRECT

SCOPUS

KNOVEL

ProQuest

Wiley
InterScience

GALE

Online
katalóg
TnUAD

Popis databázy
Obsahuje databázy Web of Science (WOS), Current Contents Connect (CCC),
Conference proceeedings (pôvodne ISI proceeedings), Essential science
indicators, Journal Citation Reports (JCR).
Tematicky pokrýva oblasti biológie, chémie, medicíny, počítačových vied,
fyziky, matematiky, práva a ekonómie.
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.
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.
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.
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).
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.
Multiodborové
databázy
od
vydavateľstva
GALE
Cengage.
AcademicOneFile obsahuje okolo 8000 plnotextových časopisov
a referenčných zdrojov z oblasti prírodných a spoločenských vied. Databáza
GeneralOne File obsahuje okolo 9000 titulov novín a časopisov s plnými
textami.
Prístup do všetkých katalógov fondov univerzitnej knižnice, vrátane
publikačnej činnosti.
www.kniznica.tnuni.sk

37

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 2018 sme mali
skúšobné prístupy k informáciám z oblasti medicíny a zdravotníctva: Academic Video Online,
Access Physiotherapy, BMI Jourmals, Karger Journals, Nursing Education in Video, Oxford
Medicine Online, Taylorl&Francis Journals, Thieme Journals. Voľný prístup využívali
čitatelia aj do časopisov služby Royal Society of Chemistry a k ekonomickým článkom
a encyklopédiám Oxford University Press.
Knižnično-informačné služby
Hlavným cieľom knižničných a výpožičných služieb je uspokojovanie potrieb používateľov.
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 mala registrovaných
v minulom roku 1 842 aktívnych čitateľov. Fyzických návštev v roku 2018 bolo 3 600 a tých,
ktorí navštívili www. stránku univerzitnej knižnice – tzv. virtuálnych návštevníkov počas
celého roka bolo 33 036.
Tabuľka 7: Výpožičky

z toho

Výpožičky spolu

10 151
prezenčné

6 162

absenčné

3 989

MVS a MMVS z iných knižníc

44

MVS iným knižniciam

24

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 2 651
výpožičiek. V roku 2018 bolo registrovaných 22 slovenských knižníc, s ktorými prebiehala
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 vypracovalo 110 rešerší.
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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
2018 na jednotlivé fakulty a celouniverzitné pracoviská. Počet záznamov v databáze
publikačnej činnosti, vykázaných do konca roka 2018 bolo 16 526.
Oblasť rozvoja univerzitnej knižnice
V priestoroch informačno-vedeckého centra 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 je najviac využívanou
databáza Science Direct. O počte stiahnutí a vyhľadávaní v elektronických informačných
zdrojoch informuje graf 7.
Graf 7: Počet stiahnutí z elektronických informačných zdrojov
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V roku 2018 bolo viac využívané a obľúbené na vyhľadávanie plných textov vyhľadávacie
rozhranie Summon. Čo sa týka citačných databáz WoS a Scopus ich užitočnosť a potreba je
podmienená publikačnou činnosťou našich pedagogických a vedeckých pracovníkov a v roku
2018 sme zaznamenali nárast v ich využívaní.
Univerzitná knižnica sa v roku 2018 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
2018 príspevok 2 000 €. Knižnica takto obohatila svoj knižničný fond o 102 titulov kníh, čo
predstavovalo 122 knižničných jednotiek.
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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
2018 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 2018 sa univerzitná knižnica venovala informačnej výchove študentov a ďalších
používateľov knižnice. Knižnica každoročne pri nástupe študentov prvých ročníkov organizuje
informačné dni, pričom spolupracovala s pedagogickými pracovníkmi všetkých súčastí
TnUAD. Knižnica tiež pripravila semináre pre študentov, ktoré boli zamerané na informácie
o knižnici a jej službách, vyhľadávanie v on-line katalógu, elektronické informačné zdroje.
Tieto semináre sa uskutočnili v univerzitnej knižnici a na jednotlivých fakultách univerzity.
Okrem organizovaných akcií informačnej výchovy knižnica poskytovala v priebehu celého
roka 2018 množstvo individuálnych konzultácií venovaných vyhľadávaniu informácií
v univerzitnom on-line katalógu a v elektronických informačných zdrojoch.
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
Ako každý rok sa i v roku 2018 univerzitná knižnica zapojila do akcie „Týždeň
slovenských knižníc“, ktorú organizuje Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských
knihovníkov. Týždeň slovenských knižníc sa konal v termíne 5. - 11. marca 2018 pod
spoločným mottom „Knižnice pre všetkých“. Cieľ tejto akcie bol zviditeľňovať knižnice ako
kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejších aktivít a podujatí. Týždeň
slovenských knižníc začal v pondelok ráno informačným seminárom pre študentov prvého
ročníka FSEV, ktorý bol zameraný na služby a možnosti, ktoré knižnica študentom poskytuje
a študenti dostali inštruktáž ako vyhľadávať v on-line katalógu knižnice. Študenti privítali
možnosť sa v rámci akcie TSK 2018 zaregistrovať do univerzitnej knižnice zdarma.
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. Študenti tieto
vymoženosti uvítali a využili. Univerzitná knižnica zorganizovala v spolupráci so
spoločnosťou Albertina Icome Bratislava seminár, ktorý sa konal na Fakulte zdravotníctva
v Trenčíne pre pracovníkov fakulty. Seminár „Hľadať, nájsť a citovať“ prezentoval špecialista
na elektronické informačné zdroje Mgr. Ladislav Svršek.
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Seminár bol zameraný na vyhľadávanie informácií z oblasti medicíny, zdravotníctva,
ošetrovateľstva v databázach Proquest, Knovel, informácie o možnostiach vyhľadávania
v elektronických databázach prostredníctvom rozhrania Summon, o práci s citačným
manažérom RefWorks.
Následne po seminári sa uskutočnila na Fakulte zdravotníctva prezentácia p. Hanouska z firmy
Publi.cz o možnostiach tvorby, vydávania a šírenia multimediálnych publikácií. V Univerzitnej
knižnici TnUAD v Trenčíne bola zrealizovaná výstavka kníh, kúpených s podporou Fondu na
podporu umenia SR.
Univerzitná knižnica Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pod vedením
prorektora pre rozvoj a stratégiu TnUAD, v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom
v Trenčíne vyhlásila v septembri 2018 literárnu súťaž pre stredné školy na témy „Chcem Vám
povedať“ a „Svet je najlepšie miesto, kam sa narodiť“. Celkovo sa do súťaže zapojilo 22
stredoškolákov. Literárnu súťaž hodnotila anonymne 3-člená porota, v ktorej mala zastúpenie
univerzitná knižnica, Katedra sociálnych a humanitných vied a Katedra politológie.
V novembri 2018 univerzitná knižnica zorganizovala slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže
za účasti súťažiacich, ich pedagógov a aj rodinných príslušníkov.
V roku 2018 sa pracovníci knižnice zúčastňovali kurzov, seminárov a pracovných stretnutí
v rámci ďalšieho vzdelávania knižničných pracovníkov. 1 pracovníčka sa zúčastnila kurzu
„Úvod do otvoreného prístupu“, kde získala bližšie informácie o procese vedeckej
komunikácie, o jej histórii, právnych aspektoch a príčinách, ktoré podmienili vznik hnutia
otvoreného prístupu (Open Access). Absolvovala testy a získala osvedčenie o absolvovaní
akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania. 1 pracovníčka sa zúčastnila
celoslovenského jednodňového seminára „Efektívna komunikácia“ kde sa v teoretickej
a praktickej časti venovala zvládať komunikáciu v rôznych záťažových situáciách. Aktívne sa
pracovníčka knižnice zúčastnila v rámci Týždňa vedy a techniky v novembri 2018 prednáškou
pre študentov FSEV s názvom „Pomoc knižníc pri plavbe oceánom informácií.“
V priestoroch informačno-vedeckého centra bol zorganizovaný pre knižnice z okolia praktický
seminár od spoločnosti GALE. Na pôde knižnice sme privítali zahraničné lektorky z Londýna
a zástupcov zo SNK v Martine, verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne a knižnice Juraja
Fándlyho v Trnave. Pracovníci univerzitnej knižnice sa zúčastnili v roku 2018 na nasledujúcich
podujatiach; prehľad ukazuje tabuľka 8.
Tabuľka 8: Účasť na seminároch, konferenciách, pracovných stretnutiach
Dátum

Miesto

27.3.2018

CVTI SR Bratislava Pracovné stretnutie k spusteniu ostrej verzie CREPČ 2

10.5.2018

CVTI SR Bratislava Pracovné stretnutie k národnému projektu NISPEZ IV

26.6.2018

SPGK Bratislava

25-27.9.2018

CVTI SR Bratislava Kurz „Úvod do otvoreného prístupu“

4.10.2018

CVTI SR Bratislava Kurz „Úvod do otvoreného prístupu“ záver kurzu, test

17.10.2018

VKMR Trenčín

Podujatie

Seminár akademických knižníc

Seminár „Efektívna komunikácia pre knihovníkov“
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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 2018 neboli, až na jednu výnimku, vyhlasované výzvy relevantné pre verejné vysokú
školy v z operačného programu Vzdelávanie. Z tohto dôvodu bol spracovaný iba jeden projekt
a to na výzvu vyhlásenú Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR.
Predpokladáme vyhlásenie relevantných výziev v roku 2019.
V roku 2018 bol podaný a následne financovaný z Európskeho sociálneho fondu projekt:
Názov projektu:
Kód výzvy:
Kód projektu:
Žiadateľ:
Rozpočet :
Obdobie realizácie:
Cieľ:

Detský kútik pre Trenčianskej univerzite
OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01
312031R697
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
156 828,92 €, nenávratný finančný príspevok 141 146,03 €
03/2019 – 02/2021
Hlavným cieľom projektu je rozšíriť služby pre zamestnancov a študentov
s rodičovskými povinnosťami na TnUAD prostredníctvom prevádzky
Univerzitného detského kútika. Poskytnutím možnosti flexibilnej
starostlivosti o deti umožniť univerzitným zamestnancom s rodičovskými
povinnosťami využiť flexibilné formy práce resp. preklenúť obdobia, kedy
sú bežné zariadenia starostlivosti o deti mimo prevádzky. Zároveň
poskytnúť služby študentom, ktorí sú zároveň rodičmi, aby si takto
vytvorili optimálnejšie podmienky pre štúdium a pridružené aktivity
(príprava seminárnych a ročníkových prác, diplomových prác, účasť na
skúškach a pod.).

V roku 2018 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 €
Obdobie realizácie: 01/2017 – 4 roky
Cieľ:
Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných
inštitúcií a podnikateľskej sféry. Projekt bol v 09/2017 pozastavený zo
strany Výskumnej agentúry.
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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 €
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.
Medzi pokračujúce patrí aj rozvojový projekt, financovaný z Ministerstva školstva, vedy
výskumu a športu SR:
Názov:

Rozvojový projekt na podporu internacionalizácie vzdelávania na
TnUAD

Číslo:
Rozpočet projektu:
Obdobie realizácie:
Cieľ:

003TnUAD-2/2016
305 904,00 €
05/2017 – 12/2019
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.
XI. Medzinárodné aktivity

TnUAD rozvíjala medzinárodné aktivity v súlade s jej dlhodobými zámermi. V roku 2018 rozšírila
medzinárodnú spoluprácu na základe podpísania
rámcových zmlúv a memoránd
o porozumení so zahraničnými univerzitami a vysokými školami. Základom medzinárodnej
spolupráce boli najmä akademické aktivity, 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
členom EUA – European University Association, ACRU – Association of Carpatian Region
Universities a DRC – Danube Rectors Conference, konzorcia WorkSpace Europe, konzorcia
PROGRES 3, medzinárodnej sieti univerzít zapojených do grantového programu Erasmus+ a od
roku 2004 je signatárom Magna Charta Universitatum. V priebehu roka 2018 si TnUAD plnila
úlohy vyplývajúcich z jej členstva v uvedených združeniach a vedenie univerzity sa zúčastňovalo
na ich výročných konferenciách a pracovných stretnutiach.
TnUAD sa aktívne zapájala do spoločných aktivít, ako sú mobility študentov, pedagógov, účasť na
konferenciách, odborných súťažiach, príprava vedeckovýskumných projektov a iných.
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V rámci európskeho kontextu sieťovania regiónov je TnUAD členom siete CEEPUS, je zapojená
vo výskumnom a inovačnom programe Európskej únie Horizont 2020. V roku 2018 prijala TnUAD
na svojej pôde veľa zahraničných partnerov a návštev z Ruskej federácie, Číny, Bieloruska, Poľska,
Španielskeho kráľovstva, Brazílie a Nemecka.
Tabuľka 9: 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

XII. Vnútorný systém kvality
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.
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Rada kvality TnUAD má schválený inovovaný „Štatút Rady kvality“ z ktorého vyplývajú
základné činnosti a postavenie v rámci univerzity:
- Rada kvality 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.
- 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.
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V roku 2018 zasadala Rada kvality TnUAD v termíne 20.6.2018. Riešené boli strategické úlohy
súvisiace s udržiavaním, zlepšovaním systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 vrátane
požiadaviek štandardov ESG. Spravidla každé dva mesiace v kalendárnom roku 2018 prebiehali
porady manažérov kvality jednotlivých súčastí TnUAD, ktoré manažoval predstaviteľ manažmentu
pre kvalitu TnUAD.
Na TnUAD prebehol dozorný audit číslo 1 pre systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015
a to v dvoch etapách. Prvá etapa auditu (tzv. audit na diaľku) bola realizovaná v termíne 30.5.2018
interaktívnou formou. Druhá etapa auditu systému manažérstva kvality na súčastiach univerzity
prebehla fyzicky dňa 7.6.2018. TnUAD úspešne absolvovala dozorný audit č.1 a obhájila udelený
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 A1A6, KVSK B1 – B6) podľa požiadaviek Akreditačnej komisie SR.
Na TnUAD v roku 2018 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.
TnUAD má zverejnenú na intranete všetku potrebnú dokumentáciu systému manažérstva
kvality prvej, druhej a tretej úrovne, ku ktorej majú prístup zamestnanci univerzity, ktorí ju
používajú pri svojej práci.
Súhrnné zhrnutie výkonnosti implementovaného systému manažérstva kvality za rok 2018 má
TnUAD a jej súčasti opísané v dokumente „Správa pre preskúmanie vnútorného systému
manažérstva kvality“ za jednotlivé súčasti TnUAD (FZ, FPT, FŠT, FSEV, REK, FG,
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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XIV. Sumár
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne aj v roku 2018 pokračovala vo
svojich zámeroch vo výchovno-vzdelávacej oblasti so zámerom na kvalitu vysokoškolského
vzdelávania, čo sa odrazilo aj v záujme uchádzačov o bakalárske študijné programy. Tento cieľ
bude TnUAD sledovať a každoročne vyhodnocovať tak, aby počet záujemcov o štúdium
narastal nielen v prípade slovenských uchádzačov ale aj zahraničných.
Na získavanie zahraničných študentov využíva univerzita príležitosti aktívne sa
zúčastňovať na zahraničných edukačných výstavách, a to aj v rámci projektu, ktorý univerzita
získala pre tento účel.
TnUAD ponúkala v roku 2018 štúdium celkovo v 59 akreditovaných študijných
programoch v dennej a externej forme štúdia a v šiestich oblastiach výskumu, zameraných na
technické, ekonomické, sociálne, spoločenské a zdravotnícke štúdia. Z nich 7 študijných
programov je ponúkaných v anglickom jazyku. Škála národností 120 študujúcich zahraničných
študentov je veľmi široká a presahuje rámec štátov EU.
Vedecko-výskumné aktivity v podobe výskumných projektov VEGA, KEGA, APVV,
Horizont 2020 a zmluvný výskum boli riešené v celkovom objeme finančných prostriedkov
1 327 031,5 € pričom nezanedbateľná časť finančných prostriedkov bola získaná aj
z nevýskumných projektov a to v celkovej sume 293 548 €.
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne investovala aj v roku 2018 do
materiálno-technického vybavenia učební, budov a internátov v celkovej sume 120 851 €
s cieľom zmodernizovať vzdelávací proces a zabezpečiť nielen kvalitnejšie podmienky,
potrebné pre zručnosti a kompetencie, deklarované v jednotlivých študijných programoch, ale
aj zvýšiť komfort vzdelávania pre pedagógov.
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XIV. Executive summary
In 2018, Alexander Dubček University of Trenčín (later ADUT) continued its
commitment to the fields of research and education by aiming to increase the quality of
bachelor´s programs as reflected in the interests of applicants. Since the goal is to increase both
Slovak and foreign baccalaureate applicants, ADUT will oversee this aim carefully through
yearly evaluations.
ADUT is committed to utilizing all opportunities to gain foreign bachelor students.
Therefore, ADUT took part in numerous education fairs both at home and abroad. The
framework which reflected the commitment and purpose of this project was available from the
Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic.
In 2018, Alexander Dubček University of Trenčín (ADUT) offered 59 accredited fulltime and part-time study programs concentrated on six research fields focused around health
care and the economic, social, and technical sciences. Seven of these programs were available
in English. The nationality range of the 120 foreign students enrolled was broad and exceeded
the framework detailed by the European Union.
Science projects as VEGA, KEGA, APVV, Horizon 2020 and accord research were
funded in the total sum of 1, 327, 031.50 € which places ADUT in the top tier of research
universities. The sum of 293,548 € was realized through the addition of non-research projects.
ADUT has invested 120, 851 € in materials and building equipment in order to bring
classrooms and residence halls into compliance with modern educational standards. This
investment ensures that ADUT offers the high-quality standards and conditions needed for the
educational process and also increases educational comfort levels for students and educators.
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XV. Prílohy
Prehľad zmien vo vnútorných predpisoch Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne v roku 2018
1. 1-U-001 Štatút TnUAD – účinnosť od 6.9.2018
2. 1-U-020 Štatút atestačnej komisie TnUAD – účinnosť od 1.6.2018
3. 2-FG-001 Organizačný poriadok Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá
TnUAD – účinnosť od 1.1.2018
4. 2-U-004 Organizačný poriadok TnUAD – účinnosť od 1.1.2018
5. 2-R-001 Organizačný poriadok rektorátu TnUAD – účinnosť od 1.7.2018
6. 2-U-008 Disciplinárny poriadok TnUAD pre študentov – účinnosť od 25.1.2018
7. 2-U-001 Študijný poriadok TnUAD v Trenčíne – účinnosť od 28.6.2018
8. 3-U-004 Organizačná smernica Určenie výšky školného pre akademický rok 2018/2019
a poplatkov spojených so štúdium na TnUAD – účinnosť od 27.9.2018
9. 3-U-004 Organizačná smernica Určenie výšky školného pre akademický rok 2018/2019
a poplatkov spojených so štúdium na TnUAD – účinnosť od 25.1.2018
10. 3-U-050 Organizačná smernica Zásady vybavovania sťažností na TnUAD – účinnosť od
1.2.2018
11. 3-U-008 Tvorba a použitie sociálneho fondu – účinnosť od 1.2.2018
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