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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 

Poslaním Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „TnUAD“), 

ktoré je v súlade so zákonom o VŠ, Bolonským procesom, medzinárodnými štandardmi ESG 

2015 i štandardami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, je rozvíjať harmo-

nickú osobnosť, vedomosť, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzde-

lanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti, a tým prispievať k rozvoju novej 

ekonomiky a vedomostnej spoločnosti.  

TnUAD sa orientuje na transfer poznatkov a dopytovo orientovaný aplikovaný výskum a vý-

voj vo vymedzených oblastiach, vychováva nové generácie vysokoškolských učiteľov a vedec-

kých pracovníkov.  

TnUAD ako univerzitná vysoká škola, ktorá je súčasťou európskeho priestoru vysokoškol-

ského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného priestoru, je v oblasti vzdelávania  

významným centrom vzdelanosti s takými rozvojovými cieľmi, akými sú udržiavanie a rozvoj 

svojej identity vedeckej a vzdelávacej ustanovizne v sústave vysokoškolského vzdelania doma  

a v zahraničí; vytváranie podmienok pre kvalitné vzdelávanie v technických, ekonomických, 

zdravotníckych a spoločensko-vedných študijných odboroch; príprava svojich absolventov tak, 

aby reprezentovali nielen najvyšší stupeň osobnej a profesionálnej kvality, ale i ľudskosti a hu-

manizmu či prispievanie k vedeckému a kultúrnemu rozvoju a hospodárskej prosperite spoloč-

nosti.  

Jedným z hlavných poslaní TnUAD je budovať univerzitu s excelentným výskumom a špič-

kovými výstupmi vedcov s celosvetovou pôsobnosťou. Základnými hodnotami TnUAD sú kva-

litné vzdelávanie, profesionalita, atraktivita a inovácie, ktorými univerzita naďalej upevňuje svoj 

status s cieľom posilniť svoju konkurencieschopnosť v rámci stredoeurópskeho vzdelávacieho 

priestoru. 

Cieľom rozvoja TnUAD je skvalitnenie vzdelávacieho procesu zvyšovaním tvorivosti, podni-

kavosti, tímovosti a odbornej pripravenosti študentov s ohľadom na potreby a očakávania praxe. 

TnUAD poskytuje vysokoškolské vzdelávanie univerzitného typu na 4 fakultách: Fakulte so-

ciálno-ekonomických vzťahov; Fakulte špeciálnej techniky; Fakulte zdravotníctva; Fakulte prie-

myselných technológií v Púchove a 2 celouniverzitných pracoviskách, ktorými sú Katedra poli-

tológie a FunGlass. Kvalitné vzdelávanie zabezpečuje mechanizmami pravidelného sledovania  

a plného poznania existujúceho stavu a vyhodnocovania kvality výučby prevedením analýz  

a opatrení na dosiahnutie vytýčených cieľov.  
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TnUAD má ambíciu stať sa permanentne inovujúcou vzdelávacou inštitúciou, ktorá je  

naklonená zmenám v obsahovom kontexte kultúrnych a motivačných zmien s akcentom na in-

dikátory výstupu a kvality vyjadrené kompetenciami absolventa a jeho uplatnením na integro-

vanom trhu práce s reálnym využitím výskumného a inovačného potenciálu.  

Jedným z hlavných úloh univerzity je aj rozšírenie spolupráce prostredníctvom bilaterálnych 

zmlúv s inými, predovšetkým zahraničnými univerzitami, rovnako aj s podnikateľskými subjekt-

mi za účelom realizácie vzdelávacích aktivít študentov s cieľom nadobudnutia praktických zna-

lostí a skúseností z praxe či pri realizovaní projektov na medzinárodnej úrovni. Snahou TnUAD 

je zvyšovať záujem zahraničných uchádzačov o štúdium a podporiť zvýšenie úrovne konkuren-

cieschopnosti v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.  

Poslaním TnUAD je taktiež šírenie poznania a poskytovanie verejnosti vedomosti o vý-

zname a prosperite civilizačných, technických a humanitných prvkov spoločnosti, harmónii 

ľudskej kultúry a prírody, a ľudských slobodách prostredníctvom výskumu a vývoja, podporou 

regionálnych, národných a 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 po absolvovaní vzdelania na TnUAD presadzovali ideu humanizmu  

a ľudskej slobody tak v odbornom a spoločenskom, ako aj v osobnom živote.  
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VEDENIE  

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
 

Pozícia Meno 

rektor 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

2. funkčné obdobie: od 13.05.2017  

3. funkčné obdobie: od 13.05.2021  

prorektor pre výchovu a vzdelávanie  
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH 

1. funkčné obdobie: od 01.12.2020 

prorektor pre vedu, výskum  

a medzinárodné vzťahy 

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. 

2. funkčné obdobie: od 16.01.2017  

3. funkčné obdobie: od 16.01.2021  

prorektor pre stratégiu a rozvoj 
doc. Ing. Jozef  Majerík, PhD. 

1. funkčné obdobie: od 16.09.2020 

kvestor Ing. Mária Šedivá 

 

 

 

 

AKADEMICKÝ SENÁT   

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

 

 

Predsedníctvo k 31.12.2021 

Pozícia Meno 
Funkčné 

obdobie 
Zastúpenie Súčasť 

predseda RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH od 06.11.2019 
Zamestnanecká 

časť AO 
FZ 

pod- 

predseda 
prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. od 06.11.2019 

Zamestnanecká 

časť AO 
FPT 

člen  prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc. od 06.11.2019 
Zamestnanecká 

časť AO 
FSEV 

člen  Ing. Lenka Bartošová, PhD. od 06.11.2019 
Zamestnanecká 

časť AO 
FŠT 

člen  Ing. Zuzana Matulová od 18.11.2020 
Zamestnanecká 

časť AO 

REK  

a CUP 

člen  
Ing. Jana Kuricová 

Ing. Martin Šrámka 

do 14.01.2021 

od 21.01.2021 

Študentská 

časť AO 

FPT 

FSEV 
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Zamestnanecká časť AS TnUAD k 31.12.2021 

Súčasť Meno 
Funkčné 

obdobie 

FSEV 

prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc. od 06.11.2019 

Ing. Jana Masárová, PhD. od 06.11.2019 

RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD. od 06.11.2019 

FZ 

RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH od 06.11.2019 

PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH do 15.12.2020 

PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD. od 06.11.2019 

FŠT 

prof. Ing. Jiří Balla, CSc. od 06.11.2019 

Ing. Lenka Bartošová, PhD. od 06.11.2019 

Ing. Maroš Eckert, PhD. od 06.11.2019 

FPT 

Ing. Petra Kováčiková, PhD. od 06.11.2019 

prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. od 06.11.2019 

doc. Ing. Ján Vavro, PhD. od 06.11.2019 

REK a CUP 

Ing. Jozef Kraxner, PhD. od 06.11.2019 

Ing. Martin Michálek, PhD. od 06.11.2019 

Ing. Zuzana Matulová od 06.11.2019 

Ing. Eva Mikušová od 28.10.2020 

 

 

Študentská časť AS TnUAD k 31.12.2021 

Súčasť Meno 
Funkčné 

obdobie 

FSEV 
Ing. Jaroslav Vyhnička od 06.11.2019 

Ing. Martin Šrámka od 15.10.2020 

FZ 
Viktória Ladická do 11.10.2021 

Bc. Martin Danek od 06.11.2019 

FŠT 
Bc. Jakub Rehorčík od 06.11.2019 

Ing. Patrik Klučiar od 06.11.2019 

FPT 

Ing. Jana Kuricová  

Bc. Oľga Novosádová 

do 14.01.2021 

od 18.02.2021 

Bc. Michal Štefan od 06.11.2019 

CUP 

Bc. Roman Smirnov od 06.11.2019 

Mgr. Zuzana Balážová 

Bc. Nikolaj Tarnek 

do 01.10.2021 

od 24.11.2021 

 

 

 

 



7 
 

VEDECKÁ RADA  

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

 

Vedecká rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „VR“) 

vychádza zo základných ustanovení o vedeckej rade vysokej školy na základe zákona  

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zá-

kon“), Štatútu TnUAD v Trenčíne a  Rokovacieho poriadku VR TnUAD v Trenčíne.  

K 31.12.2021 bol počet členov Vedeckej rady TnUAD 35, z toho bolo 24 interných a 8 externých 

členov, čo je v súlade s § 11 ods. 2 Zákona.  

Zloženie Vedeckej rady TnUAD k 31.12.2021 

Predseda  VR TnUAD 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

Interní členovia VR TnUAD 

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. 

prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD. doc. Ing. Robert Klement, PhD. 

prof. Ing. Ján Vavro, PhD. doc. MUDr. Ján Bielik, PhD. 

prof. Ing. Jaroslav Holomek, RNDr. doc. MUDr. Jana Slobodníková, PhD. 

prof. Ing. Jiří Balla, CSc. doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD. 

prof. Ing. Marek Liška, DrSc. doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. 

prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH. doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD. 

prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD. 

doc. Ing. Adriana Grenčíková, PhD. RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH 

doc. Ing. Igor Barényi, PhD. Ing. Eva Ivanová, CSc. 

doc. Ing. Jozef Majerík, PhD. - 

Externí členovia VR 

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

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. Technická univerzita v Košiciach 

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

Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD. Zväz automobilového priemyslu SR 

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

doc. Ing. Josef Sedlák, PhD. Univerzita Obrany Brno 

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

doc. Ing. Zdeněk Pokorný, PhD. Ústav strojírenské technologie Brno 
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SÚČASTI  

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Súčasť TnUAD v Trenčíne Dekan/vedúci CUP 

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 
Ing. Eva Ivanová, CSc. 

1. funkčné obdobie: od 20.05.2018 

Fakulta špeciálnej techniky 
doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. 

1. funkčné obdobie: od 01.12.2020 

Fakulta zdravotníctva  
doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD. 

2. funkčné obdobie od 06.09.2019 

Fakulta priemyselných technológií  

v Púchove 

prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD. 

2. funkčné obdobie: od 08.12.2020 

Celouniverzitné pracovisko 

FunGlass  

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. 

riaditeľ CUP FG 

Celouniverzitné pracovisko 

Politológia 
doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

3. funkčné obdobie: od 06.11.2019 

 

SPRÁVNA RADA  

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne k 31.12.2021 
 

Meno, priezvisko 
Zamestnávateľ/ 

Spoločnosť 
Pozícia 

Funkčné obdobie 

(od, do, č.) 

Členovia vymenovaní na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu 

JUDr. Marcel Vysoký, PhD. MŠVVaŠ SR člen 5.2.2021 4.2.2027 prvé 

PhDr. Mgr. Ľubomír Nebe-

ský, PhD. 
MŠVVaŠ SR člen  5.2.2021 4.2.2027 prvé  

MUDr. Pavol Dubček 
Spoločnosť Alexandra  

Dubčeka 
člen 23.10.2008 18.2.2022 tretie  

Ing. Róbert Szabo MŠVVaŠ SR člen 29.5.2017 28.5.2023 prvé 

Ing. Anton Vatala 
Continental Matador  

Ruber, s.r.o. 
člen 12.4.2018 11.4.2024 prvé 

Ing. Milan Sedláček Gamis, s.r.o. člen 12.4.2018 11.4.2024 prvé 

Členovia vymenovaní na návrh rektora  

Ing. Jaroslav Baška TSK predseda  20.7.2015 19.7.2027 druhé 

Vladimír Bielik BOST TN, a.s. člen 10.5.2011 9.5.2023 druhé  

MUDr. Stanislav Pastva FN TN člen 11.11.2016 10.11.2022 prvé 

Ing. Milan Cagala, CSc. Zväz strojárskeho priemyslu 
podpred-

seda 
21.5.2021 20.5.2027 prvé 

Ing. Ľubomír Plško Konštrukta Industry, a.s. TN člen 20.6.2018 19.6.2024 prvé 

MVDr. Stanislav Svatík Obec Selec člen 20.7.2015 19.7.2027 druhé 

Člen vymenovaný na návrh zamestnaneckej časti AS TnUAD  

RNDr. Vladimír Meluš, 

PhD., MPH 
TnUAD 

predseda 

AS  
29.5.2017 28.05.2025 druhé 

Člen vymenovaný na návrh študentskej časti AS TnUAD  

Ing. Martin Šrámka TnUAD člen AS  6.2.2021 5.2.2023 prvé  
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DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne k 31.12.2021 

 
Pozícia Meno Zastúpenie 

predseda RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH zamestnanecká časť AO 

člen Ing. Eva Koišová, PhD., MBA zamestnanecká časť AO 

člen Bc. Danka Matejková zamestnanecká časť AO 

člen Bc. Roman Smirnov študentská časť AO 

člen Bc. Marek Munka študentská časť AO 

člen Michaela Urbaňáková študentská časť AO 

 

 

ZASTÚPENIE TnUAD V REPREZENTÁCII VYSOKÝCH ŠKÔL 

 

Slovenská rektorská konferencia 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

 

Rada vysokých škôl SR 

Pozícia Meno 
Funkčné obdobie 

(od, č.) 

členka predsedníctva 

volený zástupca AS TnUAD 
prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 1.6.2011 tretie 

členka predsedníctva 

predsedníčka RVTU pri RVŠ SR 

volený zástupca AS FZ  

RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH 1.6.2015 druhé 

člen  

volený zástupca AS FPT  
prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD. 1.6.2007 štvrté 

člen  

volený zástupca AS FSEV 
Ing. Eva Koišová, PhD., MBA 1.6.2011 tretie 

člen  

volený zástupca AS FŠT 
doc. Ing. Jozef Majerík, PhD. 1.6.2011 tretie 

 

Študentská rada vysokých škôl 

Pozícia Meno 
Funkčné obdobie 

(od, č.) 

delegát Ing. Jaroslav Belás 2021 - 2024 

delegát Stanislava Kusendová 2021 - 2024 

delegát Ján Okrajek 2021 - 2024 

delegát Milan Stuhl 2018 - 2021 

delegát Dávid Steiner 2018 - 2021 

delegát Bc. Marek Munka 2018 - 2021 
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ČLENSTVO TnUAD V KONZORCIU VYSOKÝCH ŠKÔL 

TnUAD je od roku 2021 členom Konzorcia slovenských vysokých škôl (skrátený názov 

Konzorcium U10+).  Konzorcium bolo založené v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vy-

sokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  s po-

tenciálom rozšírenia o ďalších členov. Poslaním konzorcia je najmä efektívna spolupráca člen-

ských univerzít v oblastiach vzdelávania a starostlivosti o študentov, vo výskumnej, vývojovej, 

umeleckej, projektovej a inej tvorivej činnosti, ako aj pri napĺňaní spoločenskej úlohy vysokých 

škôl. Hlavnými cieľmi konzorcia sú zlepšenie národného, medzinárodného a úniového posta-

venia členských univerzít, zabezpečovanie a zvyšovanie kvality vzdelávania, vedy, výskumu  

a umeleckej činnosti, získavanie a efektívne využívanie ľudských a finančných zdrojov, posil-

nenie vzájomnej synergie kapacít a aktívna spolupráca s ďalšími združeniami univerzít a iných 

subjektov podporujúcich vzdelávaciu a vedeckú činnosť na Slovensku a v zahraničí.  

Zakladatelia Konzorcia  U10+ 

VŠ Rektor 

Ekonomická univerzita v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

Katolícka univerzita v Ružomberku doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. 

Prešovská univerzita v Prešove Dr.h.c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. 

Technická univerzita vo Zvolene Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

Trnavská univerzita v Trnave prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 

Univerzita J. Selyeho v Komárne Dr. habil. PaedDr. Győrgy Juhász, PhD. 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave prof. Ing. Roman Boča, DrSc. 
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II. Prehľad najdôležitejších udalostí v živote univerzity 

  

Prezidentka SR vymenovala rektora TnUAD do nového funkčného obdobia  

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana 

Čaputová vymenovala dňa 26. januára 2021  

doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. do funkcie rek-

tora Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-

čeka v Trenčíne na ďalšie funkčné obdobie. 

 Doc. Ing. Jozefovi Habánikovi, PhD. bola 

v decembri 2020 Akademickým senátom 

TnUAD pri voľbe kandidáta na rektora vyjad-

rená podpora.  

 

Trenčianska univerzita súčasťou prvého konzorcia univerzít U10+ na Slovensku 

MŠVVaŠ SR zapísalo dňa 22. januára 2021 do registra vysokých škôl nové združenie 10 

slovenských vysokých škôl s názvom Konzorcium slovenských vysokých škôl, skrátene U10+, 

ktorého súčasťou je aj Trenčianska univerzita. Konzorcium má takmer 4-tisíc tvorivých zamest-

nancov, viac než 50-tisíc študentov a približne 60% podiel na financovaní slovenských univer-

zít a SAV z prostriedkov Horizontu 2020. Vytvára tak podmienky na plnenie európskych štan-

dardov zvyšovania kvality vzdelávania a realizáciu širokého spektra výskumu, využívanie ľud-

ských a finančných zdrojov, podporu digitalizácie, budovanie infraštruktúry a posilnenie syner-

gie vlastných kapacít. Má významné postavenie konkurencieschopného partnera pre spoluprácu 

so zahraničnými inštitúciami. 

 

Rektor TnUAD podpísal Deklaráciu o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku  

Slávnostným podpisom deklarácie o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku sa 

TnUAD spolu s ďalšími slovenskými univerzitami verejne a dobrovoľne prihlásila k záväzku 

dodržiavať najvyššie etické štandardy v oblasti vedeckej integrity so zámerom posilniť etický 

aspekt vedeckej činnosti,  ako aj zvýšiť dôveru verejnosti a medzinárodnej výskumnej komu-

nity k slovenským výskumným pracoviskám. 
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Slávnostné otvorenie akademického roka a odhalenie pamätníka Alexandra Dubčeka 

Akademický rok 2021/2022 sme zahájili slávnostným odhalením pamätníka Alexandrovi 

Dubčekovi pri príležitosti osláv jeho 100. narodenia. Pamätník je umiestnený v univerzitnom 

smart parku na Študentskej ulici. Alexander Dubček je pre našu univerzitu významná osobnosť, 

pretože meno tohto vzácneho človeka, ktorého aj vo svete vnímali ako zástancu slobody, dodr-

žiavania práv a odporu voči autoritatívnemu uplatňovaniu moci, hrdo nesie od roku 2002  

aj naša univerzita. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Trenčianskej univerzite je zriadené Informačné centrum o európskych záležitostiach 

Na TnUAD vzniklo kontaktné informačné centrum Europe Direct Trenčín, ktoré slávnostne 

otvoril rektor univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. za účasti vedúceho kancelárie Európ-

skeho parlamentu na Slovensku Roberta Sermeka a zástupcov Zastúpenia Európskej komisie 

na Slovensku. Informačné centrum zastáva funkciu sprostredkovateľa medzi Európskou úniou 

a občanmi v Trenčianskom kraji s cieľom šíriť povedomie a informácie o Európskej únii  

a aktívne podporovať diskusiu na miestnej a regionálnej úrovni. Občania dostanú od profesio-

nálne vyškolených pracovníkov okamžitú odpoveď na všeobecné otázky o EÚ, odporúčania na 

najlepšie zdroje informácií, kontakty na úrovni EÚ alebo miestnej úrovni, ale aj informácie  

o právach a príležitostiach občanov únie. 
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Pokračujeme v napĺňaní cieľa prepájania vzdelávania s potrebami praxe 

Prehĺbenie spolupráce medzi TnUAD 

a Ministerstvom obrany SR v oblasti vý-

chovy a vzdelávania odborníkov na špe-

ciálnu a strojársku techniku, výskum  

a vývoj nových materiálov pre moderni-

záciu výzbroje ozbrojených síl bolo 

predmetom rokovania rektora univerzity 

Jozefa Habánika s ministrom obrany Ja-

roslavom Naďom na jeho návšteve na 

TnUAD. Pokračujeme v napĺňaní cieľa 

prepájania vzdelávania s potrebami praxe a pre študentov a uchádzačov o štúdium na Fakulte 

špeciálnej techniky to bude zaujímavá príležitosť v ich odbornej praxi. 

 

Univerzita podporuje kandidatúru Trenčína na Európske hlavné mesto kultúry 

Deklaráciu vzájomnej podpory podpísali 

rektor TnUAD Jozef Habánik a primátor mesta 

Trenčín Richard Rybníček. V deklarácii ide  

o vzájomnú podporu vlajkovej kultúrnej ini-

ciatívy Európskej únie Európskeho hlavného 

mesta kultúry a vyjadrenie spoločnej vízie 

mesta Trenčín ako Európskeho hlavného 

mesta kultúry. Úsilie pre získanie titulu sa 

podľa deklarácie prejaví v spolupráci a rozvoji 

projektov, medzinárodným networkingom univerzity a tiež spoluprácou na zbere dát a celko-

vom procese monitoringu a evaluácie projektu Trenčín 2026. 

 

Na univerzite sme privítali štátneho tajomníka Ministerstva školstva 

Na pôde TnUAD privítal rektor univerzity Jozef Habánik štátneho tajomníka Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovíta Paulisa. Spoločne rokovali o prioritách univer-

zity a plánoch do budúcna. Témou stretnutia bolo tiež predstavenie nových a zmodernizova-

ných priestorov univerzity a fakúlt. Predstavené boli nové laboratóriá na Fakulte zdravotníctva, 

zrekonštruovaná aula a zelený oddychový park Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov a pro-

jekt kompletnej prestavby Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá - FunGlass. 
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Trenčianska univerzita neustále inovuje výskumnú infraštruktúru 

Trenčianska univerzita už takmer 3 roky ús-

pešne implementuje projekt Rozvoj inovačného 

potenciálu Bielokarpatskej sklárskej výs-

kumno-vývojovej a vzdelávacej základne. Jeho 

cieľom je dobudovanie výskumno–vývojovej 

sklárskej základne na území Euroregiónu Bílé–

Biele Karpaty, ako tradičnom území sklárskej 

výroby, ktorá skvalitní služby pre priemyselné 

sklárske podniky. Dôležitým výstupom bude 

zdieľanie informácií a skúseností, transfer technológii a zlepšovanie spolupráce tradičných part-

nerov s malými a strednými podnikmi, ďalšími podnikmi a univerzitami, výskumnými a vedec-

kými strediskami predovšetkým v rámci Českého a Moravského sklárskeho klastra. Na strane 

Trenčianskej univerzity je hlavnou náplňou inovácia existujúcej kvalitnej prístrojovej infra-

štruktúry. Prístroje sú súčasťou Laboratória RTG fluorescenčnej spektroskopie, v ktorom sa  

v súčasnosti rieši množstvo vedecko-výskumných úloh zameraných na chemické analýzy rôz-

nych druhov skiel.  

 

Trenčianska univerzita vybuduje kreatívne centrum dostupné aj pre verejnosť 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne podpísala zmluvu s Ministerstvom 

kultúry SR na vybudovanie Kreatívneho centra pre stimuláciu v kultúrnom a kreatívnom prie-

mysle v rámci výzvy Ministerstva kultúry „Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch“. 

Nositeľom projektu je Fakulta špeciálnej techniky a zámerom zriadenia Kreatívneho centra  

v podmienkach univerzity je násobiť potenciál pre špičkové štúdium, vedu, technológie, inová-

cie a vytvárať prostredie, ktoré motivuje študentov a absolventov k podnikateľským zručnos-

tiam, rozvíja talent a tvorivosť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci kreatívnych výrobných priestorov vznikne remeselná dielňa pre obrábanie materiá-

lov s prístrojovým vybavením, kreatívna dielňa umeleckého zámočníctva či remeselná dielňa  

s technológiou na spracovanie materiálov. Projekt vytvorí priaznivé prostredie pre rozvoj kre-

atívneho talentu a profesionalizáciu zručností študentov, podnikateľov a zamestnancov  

v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu. 
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Trenčianska univerzita i naďalej investuje do kvalitného prostredia nielen pre študentov 

TnUAD aj v roku 2021 investovala do skvalitnenia prostredia univerzity na viacerých úrov-

niach. Interiér študentského domova našej univerzity prešiel počas letných mesiacov výraznou 

modernizáciou a našim dlhodobým zámerom je sústreďovať naše aktivity za účelom zvýšenia 

ubytovacích kapacít pre študentov v úzkom prepojení na proces internacionalizácie. 

 
 

Personálne zručnosti získajú študenti Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov v certifiko-

vaných podmienkach cvičných výrobných podnikov. Vzdelávanie na našej univerzite pripá-

jame s potrebami trhu práce za aktívnej po-

moci našich úspešných absolventov. V roku 

2021 sme otvorili nové Tréningové centrum 

personálnych zručností HR Generalist, v kto-

rom sa študenti budú môcť naučiť ako viesť 

nábor a výber zamestnancov, ako rozvíjať 

vzdelávanie zamestnancov, ako riadiť výkon 

a odmeňovanie, a ako zvýšiť angažovanosť a 

zlepšiť zamestnanecké vzťahy. 

Epidemiologická situácia v súvislosti  

s pandémiou COVID-19 si vyžaduje neustále 

zapájanie študentov fakúlt zdravotníctva 

priamo do praxe. Ich súčinnosť v praxi vyža-

duje plné nasadenie, praktické zručnosti  

a najmä odbornú spôsobilosť, ktorá je vyme-

dzená v legislatívnych dokumentoch.  

Fakulta zdravotníctva na tieto požiadavky 

reagovala flexibilne budovaním Simulačného 

a coworkingového centra určeného na zlepšo-

vanie praktických zručností študentov. Hlav-

ným cieľom simulačného centra je praktická 

príprava študentov prostredníctvom interak-

tívnych výučbových modelov v kombinácii  

s ďalšími efektívnymi prístupmi zabezpeču-

júca kvalitu vykonávaných činností.  
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Fakulta zdravotníctva i naďalej pomáha 

Pretrvávajúca epidemiologická situácia v súvislosti  

s pandémiou COVID-19 si vyžaduje neustále zapájanie 

študentov i zamestnancov fakúlt zdravotníctva priamo do 

praxe. TnUAD prostredníctvom Fakulty zdravotníctva na 

tieto požiadavky reaguje od začiatku pandémie flexibilne 

aj prostredníctvom výzvy „Fakulta zdravotníctva pomáha“. 

Študenti i za-

mestnanci fa-

kulty sa pravi-

delne zúčastňujú ako zdravotníci alebo dobrovoľ-

níci v mobilných odberových miestach a vakcinač-

ných centrách. TnUAD v roku 2021 zabezpečila 

testovanie pre zamestnancov a študentov pravidelné 

AG testovanie v priestoroch našej univerzity.  

 

TnUAD je aktívna v oblasti prevencie onkologických ochorení 

V krajinách po celom svete si október každoročne pripomíname ako mesiac povedomia  

o rakovine prsníka. TnUAD sa pripojila k aktivitám ostatných univerzít, odborných spoločností 

a pacientskych organizácii na Slovensku zvyšovať povedomie o prevencii karcinómu prsníka. 

Na univerzite sa celý týždeň rozdávali ružové stužky, ktoré sú medzinárodným symbolom boja 

proti rakovine prsníka. Na Fakulte zdravotníctva sa konala prednáška zameraná na dôležitosť 

skríningu ako prevencie karcinómu prsníka. Večer sa slávnostne osvetlil hlavný vchod budovy 

Fakulty zdravotníctva ružovou farbou symbolickou pre svetový deň boja proti karcinómu prs-

níka. 
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Rektor vymenoval prednostov kliník Fakultnej nemocnice Trenčín  

Rektor TnUAD vymenoval spolu s riaditeľom Fakultnej nemocnice Trenčín Tomášom  

Janíkom prednostov kliník na dobu štyroch rokov. TnUAD má s Fakultnou nemocnicou Tren-

čín podpísanú zmluvu o praktickej výučbe študentov Fakulty zdravotníctva a rozbehnutú nie-

koľkoročnú úspešnú spoluprácu. Kliniky Fakultnej nemocnice tvoria výučbovú základňu pre 

študentov našej univerzity. Ich úlohou je poskytovanie komplexnej starostlivosti vo svojom 

zameraní, ale podieľajú sa aj na pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti univerzity. Pred-

nostovia sú menovaní rektorom univerzity po súhlase riaditeľa nemocnice na dobu 4 rokov. 

 

 

 

 

 

 

 

Trenčianska univerzita vzdeláva pracovníkov verejnej správy 

TnUAD a jej súčasť Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov sa podieľa na implementácii 

projektu Posilňovaním spolupráce obcí k riešeniu problému „Invisible border“. Projekt je rea-

lizovaný v prioritnej osi Rozvoj miestnych iniciatív, v konkrétnom cieli Zvýšenie kvalitatívnej 

úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov.  

 

Promócie absolventov TnUAD 

Na slávnostných promóciách v júli 2022 si 

prevzali diplomy naši úspešní absolventi. 

Bolo to druhýkrát, kedy sa pre pandémiu ko-

ronavírusu nemohli zúčastniť rodičia, priate-

lia a blízky absolventov. Vďaka moderným 

informačným technológiám však mohli sledo-

vať živý prenos na sociálnych sieťach. 
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Zelená detská univerzita 

Počas letných mesiacov TnUAD v spolupráci s Detským kútikom TnUAD pripravila 5 týž-

dňov detských táborov pre deti vo veku od 6 do 14 rokov. Aktivity boli orientované na prírodu, 

životné prostredie a šport a boli realizované i vďaka dotácii Mesta Trenčín a tiež grantového 

programu Trenčianskej župy Zelené oči. Deti tak získali poznatky o fungovaní prírody, vysadili 

si bylinkové či kvetinové záhony a pracovali s včelími produktami a tiež zhotovovali vtáčiu 

búdku. Navštívili útulok pre zvieratá, čistili miestny potôčik, či absolvovali prednášku s orni-

tológom. V keramickej dielni si vyrobili vlastné výrobky, ktorými potešili seba a svojich blíz-

kych. V poslednom táborovom týždni sa stretli športovo založené deti so skúsenými inštruk-

tormi workoutu a parkour štýlu. Usilovne trénovali vonku i v telocvični, vytvorili si cvičebnú 

zostavu a testovali svoje limity. 
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KONFERENCIE A SEMINÁRE 

                                      Celouniverzitné pracovisko    

                                   FunGlass    

 

 
Vedecké konferencie  

Názov podujatia: 14th International Conference on Solid State 

Chemistry (SSC 2021) 

Dátum a miesto konania: 14.-17.06.2021, Trenčín / online 

Cieľ podujatia: Medzinárodná konferencia pre vedeckých pracov-

níkov v oblasti chémie pevných látok, chémie a fy-

ziky nových anorganických materiálov 

Publikačný výstup: Zborník abstraktov / Book of Abstracts (ISBN 978-

80-8075-947-6) 

  

Názov podujatia: FunGlass School 2021 

Dátum a miesto konania: 10.-11.10.2021, Osrblie 

Cieľ podujatia: Prezentácia vedeckého zamerania a priebežných 

vedecko-výskumných výsledkov výskumníkov a 

PhD študentov všetkých oddelení FunGlass centra. 

Publikačný výstup: Zborník abstraktov/ Book of Abstracts, (ISBN 978-

80-8075-964-3) 

  

Názov podujatia: Processing and Properties of Advanced Ceramics 

and Glass including Joint annual meeting of the 

Silicate scietific-Technological Society 

Dátum a miesto konania: 13.-15.10.2021, Osrblie 

Cieľ podujatia: Konferencia na témy: príprava progresívnej kera-

miky a keramických kompozitov a skiel; charakte-

rizácia a testovanie keramických materiálov  

a skiel; korózia keramických materiálov a skiel; 

povrchové úpravy keramických materiálov a skiel; 

funkčné keramické a sklokeramické materiály a 

sklá. Súhrnná správa o riadení a fungovaní Sloven-

skej Silikátovej vedecko-technickej spoločnosti. 

Publikačný výstup: Zborník rozšírených abstraktov/ Book of Extended 

Abstracts, ISBN 978-80-570-2636-5 

 

Odborné semináre 

Názov podujatia: Scientific Writing 

Dátum a miesto konania: 31.03.-12.05.2021, Trenčín / online 

Prednášajúci: Wolgang Wisniewski, PhD. 

Cieľ podujatia: Súbor seminárov určených pre študentov a vedec-

kých pracovníkov FunGlass zameraný na zlepšenie 

publikačných schopností a zvýšenie publikačnej 

aktivity a produktivity. 
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Názov podujatia: Ceramics and Glasses for Structural and Heal-

thcare applications: Manufacturing and Proper-

ties 

Dátum a miesto konania: 18.01.-18.02.2021, Trenčín / online 

Prednášajúci: Prof. Bikramjit Basu - Indian Institute of Science, 

Bangalore, India   

Cieľ podujatia: Súbor odborných vedeckých prednášok určených 

pre študentov a vedeckých pracovníkov FunGlass 

zameraných na keramické a sklené materiály pou-

žívané v zdravotníctve. 

 

Prednášky 

Názov podujatia: Plasma technologies for surface treatment of ma-

terials 

Dátum a miesto konania: 08.04.2021, Trenčín / online 

Prednášajúci: doc. RNDr. Jozef Ráhel, Ph.D. - Masarykova Uni-

verzita Brno 

Cieľ podujatia: Odborná vedecká prednáška, ktorej cieľom bolo 

oboznámiť  študentov a  vedeckých pracovníkov 

FunGlass s technológiami  povrchových úprav ma-

teriálov s využitím plazmy. 

 

Celouniverzitné pracovisko  

                                                  Katedra politológie 

 

 

 

Prednášky 

Názov podujatia: Prednáška Dr. Doskočila „Alexander Dubček  

v éře pražského jara“ 

Dátum a miesto konania: 15.10.2021, Trenčín 

Cieľ podujatia: Priblížiť politické pôsobenie a neľahké dilemy či 

stratégie Alexandra Dubčeka v snahe o demokrati-

záciu vtedajšej socialistickej spoločnosti 

 

Fakulta priemyselných technológií 

 v Púchove 

 

 

 
Vedecké konferencie  

Názov podujatia:  26th Polish-Slovak Scientific Conference on Ma-

chine Modelling and Simulations 2020 – MMS 

2020 

Dátum a miesto konania: 13.-15.09.2021, Bardejovské kúpele 



21 
 

Cieľ podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia – spoluorgani-

zácia  

Publikačný výstup: Publikácie v databázach registrovaných vo WOS  

a SCOPUS 

 

Prednášky 

Názov podujatia: Odborné prednášky  v rámci TVT -  

Prednáška na tému: Špecifické zaťažovanie poly-

mérov a kompozitov 

Dátum a miesto konania: 11.11.2021, Púchov 

Cieľ podujatia: Odborná prednáška pre študentov a zamestnancov 

FPT 

  

Názov podujatia: Odborné prednášky  v rámci TVT -  

Prednáška na tému: Polyuretány, príprava a po-

užitie 

Dátum a miesto konania: 11.11.2021, Púchov 

Cieľ podujatia: Odborná prednáška pre študentov a zamestnancov 

FPT 

  

Názov podujatia: Odborné prednášky  v rámci TVT -  

Prednáška na tému: Vplyv nukleačných činidiel 

na vybrané vlastnosti polypropylénových vlákien 

Dátum a miesto konania: 11.11.2021, Púchov 

Cieľ podujatia: Odborná prednáška pre študentov a zamestnancov 

FPT 

  

Názov podujatia: Odborné prednášky  v rámci TVT -  

Prednáška na tému: Možnosti využitia IČ spek-

trometrie pre analýzu plnív a polymérov 

Dátum a miesto konania: 11.11.2021, Púchov 

Cieľ podujatia: Odborná prednáška pre študentov a zamestnancov 

FPT 

 

Študentské odborné podujatia 

Názov podujatia: ŠVOČ 2021 FPT/Bc 

Dátum a miesto konania: 24.05.2021, Púchov 

Cieľ podujatia: Súťaž pre študentov 3. ročníka bakalárskeho ŠP 

„Materiálové inžinierstvo“; prezentácia výsledkov 

záverečných prác.  

  

Názov podujatia: ŠVOČ 2021 FPT/Ing 

Dátum a miesto konania: 27.05.2021, Púchov 

Cieľ podujatia: Súťaž pre študentov inžinierskeho ŠP „Materiálové 

inžinierstvo“; prezentácia výsledkov záverečných 

prác z oblasti polymérnych, textilných a anorganic-

kých materiálov a environmentálneho inžinierstva.  
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Názov podujatia: Open air 2021 

Dátum a miesto konania: 02.06.2021, Púchov 

Cieľ podujatia: Prezentácia a obhajoba semestrálnych prác študen-

tov ŠP „Textilná technológia a návrhárstvo“ spo-

jená s módnou prehliadkou  

  

Názov podujatia: Výstava semestrálnych prác 2021  

Dátum a miesto konania: 02.06.2021, Púchov 

Cieľ podujatia: Výstava semestrálnych prác študentov ŠP „Tex-

tilná technológia a návrhárstvo“ spojená s obhajo-

bou semestrálnych prác. 

  

Názov podujatia: Módna prehliadka prác študentov ŠP TTaN pri 

príležitosti 25. výročia založenia FPT 

Dátum a miesto konania: 4.11.2021, Púchov 

Cieľ podujatia: Propagácia fakulty a prezentácia prác študentov 

  

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 

 

 

 

 
Vedecké konferencie  

Názov podujatia: Spolupráca miest a obcí v rámci SR a ČR 

Dátum a miesto konania: 23.09.2021, Trenčín 

Cieľ podujatia: Záverečná konferencia k projektu - Posilováním 

spolupráce obcí k řešení problému „Invisible bor-

der“, prezentovanie výsledkov projektu pre od-

bornú verejnosť. 

Publikačný výstup: - 

  

Názov podujatia: Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce 

Dátum a miesto konania: 11.11.2021, Trenčín 

Cieľ podujatia: Stanoviť základné otázky pre nezávislý základný 

výskum. Konferencia sa konala sa v rámci projek-

tov VEGA č. 1/0462/20 “Vyhodnotenie zmien  

v kvalitatívnej štruktúre medzinárodných ekono-

mických vzťahov pod vplyvom Industry 4.0 s im-

plikáciou na hospodárske politiky EÚ a SR”, 

VEGA č. 1/0689/20 „Digitálna ekonomika a zme-

ny v systéme vzdelávania ako reflexia na požia-

davky trhu práce“ a VEGA č. 1/0357/21 „Multipli-

kačné efekty kvality ľudského kapitálu na ekono-

mickú výkonnosť a konkurencieschopnosť ekono-

miky SR“. Zameriava sa na aktuálne otázky trhu 

práce a na oblasť riadenia ľudských zdrojov, vy-
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hľadávania zamestnancov, pracovnej migrácie, so-

ciológie, politológie, právnych disciplín, hospodár-

skej politiky, medzinárodných ekonomických 

vzťahov, medzinárodného obchodu, regionálneho 

rozvoja, demografie a na problematiku zavádzania 

nových technológií vo všetkých oblastiach spolo-

čenského života. 

Publikačný výstup: Recenzovaný zborník príspevkov 

 

Odborné semináre a školenia 

Názov podujatia: Odborný seminár pre doktorandov (nekončiaci 

študenti) 

Dátum a miesto konania: 15.03.2021, Trenčín / online 

Cieľ podujatia: Vedecký seminár zameraný na prezentáciu výsled-

kov práce doktorandov a odbornú diskusiu k prob-

lematike ich prác. 

  

Názov podujatia: Odborný seminár pre doktorandov (končiaci štu-

denti) 

Dátum a miesto konania: 19.03.2021, Trenčín / online 

Cieľ podujatia: Vedecký seminár zameraný na prezentáciu výsled-

kov práce doktorandov a odbornú diskusiu k prob-

lematike ich prác. 

  

Názov podujatia: Ako naštartovať a rozbehnúť medziobecnú (cez-

hraničnú) spoluprácu 

Dátum a miesto konania: 19.05.2021, Trenčín / online 

Cieľ podujatia: Prvý odborný seminár k projektu INTERRREG so 

zainteresovanými stranami a odbornou verejnos-

ťou.  

  

Názov podujatia: Ako napredovať a rozvíjať medziobecnú (cezhra-

ničnú) spoluprácu 

Dátum a miesto konania: 24.06.2021, Trenčín / online 

Cieľ podujatia: Druhý odborný seminár k projektu INTERRREG 

so zainteresovanými stranami a odbornou verej-

nosťou.  

  

Názov podujatia: Spoločne budujeme medziobecnú (cezhraničnú) 

spoluprácu 

Dátum a miesto konania: 14.10.2021, Trenčín 

Cieľ podujatia: Tretí odborný seminár k projektu INTERRREG so 

zainteresovanými stranami a odbornou verejnos-

ťou.  

  

Názov podujatia: Knižnica a nové možnosti v online svete informá-

cií 
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Dátum a miesto konania: 11.11.2021, Trenčín / online 

Cieľ podujatia: Poskytnúť informácie a oboznámiť študentov 

s činnosťou, službami a možnosťami, ktoré im po-

skytuje univerzitná knižnica v rámci vzdialeného 

prístupu k svetovým databázam. 

 

Prednášky 

Názov podujatia: Tvorba a implementácia projektu v podniku 

Dátum a miesto konania: 16.03.2021, Trenčín / online 

Cieľ podujatia: Prednáška Ing. Kataríny Galajdovej, account ma-

nažérky ALES, a.s. bola určená študentom za úče-

lom získania nových vedomostí a informácií v ob-

lasti praktickej projektov činnosti podniku.  

  

Názov podujatia: Zo života (katastrálneho) úradníka 

Dátum a miesto konania: 9.11.2021, Trenčín / online 

Cieľ podujatia: Priblížiť reálne právne prípady a zaujímavosti zo 

stavebného, pozemkového, katastrálneho práva pre 

študentov predmetu správneho práva. 

 

Názov podujatia: Factors of citizens trust in EU Local Authorities 

Dátum a miesto konania: 09.11.2021, Trenčín / online 

Cieľ podujatia: Prednáška v rámci zahraničnej učiteľskej mobility. 

  

Názov podujatia: EURES: Európske služby zamestnanosti (Pra-

covné a sociálne právo EÚ) 

Dátum a miesto konania: 15.11.2021, Trenčín / online 

Cieľ podujatia: Prednáška o fungovaní EÚ zvnútra Európskej ko-

misie či v Európskeho hospodárskeho a sociálneho 

výboru z pohľadu odborníka z praxe. 

  

Názov podujatia: Ľudské práva 

Dátum a miesto konania: 15.11.2021, Trenčín / online 

Cieľ podujatia: Prednáška v rámci TvT v spolupráci so  Slovenský 

národným strediskom pre ľudské práva pre študen-

tov predmetu Základy práva (ĽZ a VS). 

  

Názov podujatia: Europe Direct Trenčín: Budúcnosť je vo vašich 

rukách 

Dátum a miesto konania: 16.11.2021, Trenčín / online 

Cieľ podujatia: Poskytnutie najnovších informácií o aktivitách Eu-

rope Direct v Trenčíne pre študentov v rámci TvT. 

 

 

Študentské odborné podujatia 

Názov podujatia: Študentská vedecko-odborná činnosť 

Dátum a miesto konania: 29.04.2021, Trenčín / online 
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Cieľ podujatia: Fakulta prostredníctvom ŠVOČ podporuje študen-

tov ako potenciálnych vedeckých pracovníkov, 

ktorým umožňuje získať praktické skúsenosti a na-

učí ich prezentovať výsledky vlastnej práce. Práce 

študentov prezentované na ŠVOČ môžu byť zákla-

dom pri písaní záverečných prác, resp. pre ich 

ďalšie vedecké bádanie. 

 

Fakulta špeciálnej techniky 

 

 

 

 

Odborné konferencie 

Názov podujatia: Sesia 2021 

Dátum a miesto konania: 07.-09.09.2021, Brno, ČR 

Cieľ podujatia: Odborná konferencia určená pre akademických 

funkcionárov a tajomníkov strojníckych fakúlt 

ČR a SR. Hlavné body jednania sa týkali prí-

pravy podkladov do akreditačného konania v 

rámci SR, implementácie nového vysokoškol-

ského zákona v ČR a výsledkov komplexnej ak-

reditácie a akreditovaných študijných programov 

v ČR; vývoja počtu študentov, riešenia domácich 

a zahraničných vedecko-výskumných projektov 

a grantov; využitie príležitostí spojených s inicia-

tívou Priemysel 4.0 a možnostiach ďalšej spolu-

práce medzi jednotlivými fakultami. 

Publikačný výstup: - 

 

Odborné semináre 

Názov podujatia: JOB Day 

Dátum a miesto konania: 05.10.2021, Trenčín 

Cieľ podujatia: Stretnutie s priemyselnými partnermi Fakulty 

špeciálnej techniky; nadviazanie a prehĺbenie 

spolupráce s praxou a podpora príležitostí pre 

študentov a absolventov nájsť si prácu vo svojom 

odbore. Aktivity sa zúčastnili zástupcovia spo-

ločností: MSM Holding, a. s., R – Sys, s. r. o., 

Yanfeng Automotive Interiors Slovakia s.r.o., 

Hella Slovakia Lighting, s. r. o., Adient Slovakia, 

s .r. o., Matador Industries, a. s. 

 

Prednášky 

Názov podujatia: Yanfeng – odborná prednáška v oblasti auto-

motive  

Dátum a miesto konania: 18.11.2021, Trenčín / online MS Teams  
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Cieľ podujatia: Predstavenie používaných metód vo výrobe inte-

riérov automobilov 

  

Názov podujatia: WOOS – Rozšírená realita v údržbe 

Dátum a miesto konania: 11.11.2021, Trenčín / online MS Teams 

Cieľ podujatia: Prezentácia moderných technológií rozšírenej 

reality pozívanej v moderných koncepciách 

údržby. Podujatie bolo organizované v rámci 

Týždňa vedy a techniky. 

  

Názov podujatia: Prednáška  - Materiálové inžinierstvo 

Dátum a miesto konania: 10.11.2021,  Trenčín / online MS Teams 

Cieľ podujatia: Predstavenie možností špecializovaných meraní 

v laboratóriách CEDITEK. Podujatie bolo orga-

nizované v rámci Týždňa vedy a techniky. 

  

Názov podujatia: Konštrukta Defence – Moderné trendy v špe-

ciálnej technike 

Dátum a miesto konania: 19.04.2021, Trenčín / online MS Teams 

Cieľ podujatia: Prestavenie spoločnosti a výrobnej činnosti 

v oblasti defence. 

 

Fakulta zdravotníctva 

 

 

 

 

Vedecké konferencie  

Názov podujatia: Farmakoekonomika na Slovensku XLI.  

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou 

Dátum a miesto konania: 02.06.2021, Bratislava 

Cieľ podujatia: Prezentácia nových domácich i zahraničných po-

znatkov z farmakoekonomiky a hodnotenia zdra-

votníckych technológií. 

Publikačný výstup: Možnosť publikovania príspevkov in extenso vo 

vedeckom recenzovanom časopise Farmakoeko-

nomika a lieková politika (2/2021). 

  

Názov podujatia: MAMMO TREN-D´ 2021 - XVI.  

Medzinárodná  pracovná konferencia mammo-

lógov  

Dátum a miesto konania: 11.06.2021, Trenčianske Teplice 

Cieľ podujatia: Prezentácia najnovších poznatkov z oblasti 

mammo-diagnostiky, skríning karcinómu prs-

níka, skríning vysokorizikových pacientok. Plas-

tické úpravy prsníkov. 

Publikačný výstup: Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, 
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možnosť publikovania príspevkov in extenso vo 

vedeckom časopise Zdravotnícke listy. 

  

Názov podujatia: 12. Trenčiansky ošetrovateľský deň 

Vedecká virtuálna konferencia  

Dátum a miesto konania: 11.11.2021, Trenčín  

Cieľ podujatia: Prezentácia aktuálnych vedeckých poznatkov 

a výsledkov výskumu z úspešných záverečných 

prác absolventov FZ TnUAD v oblasti ošetrova-

teľstva, verejného zdravotníctva a laboratórnych 

vyšetrovacích metód v zdravotníctve. 

Publikačný výstup: Možnosť publikovania príspevkov in extenso vo 

vedeckom časopise Zdravotnícke listy. 

  

Názov podujatia: Fyzioterapia a zdravie 

Medzinárodná vedecká konferencia  

Dátum a miesto konania: 26.11.2021, Trenčín 

Cieľ podujatia: Prezentácia aktuálnych vedeckých poznatkov za-

meraných na fyzioterapeutické postupy, metódy 

a techniky, využitie ergoterapie vo fyzioterapii  

a zdravý životný štýl. 

Publikačný výstup: Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej 

konferencie, možnosť publikovania príspevkov 

in extenso vo vedeckom časopise Zdravotnícke 

listy. 

  

Názov podujatia: Farmakoekonomika na Slovensku XLII. 

Vedecká konferencia s medzinárodnou účas-

ťou 

Dátum a miesto konania: 01.12.2021, Bratislava  

Cieľ podujatia: Prezentácia nových domácich i zahraničných po-

znatkov z farmakoekonomiky a hodnotenia zdra-

votníckych technológií. 

Publikačný výstup: Možnosť publikovania príspevkov in extenso vo 

vedeckom recenzovanom časopise Farmakoeko-

nomika a lieková politika (1/2022). 

 

Odborné semináre 

Názov podujatia: Informácie - ako na ne a čo s nimi 

Dátum a miesto konania: 10.11.2021, Trenčín  

Cieľ podujatia: Cieľom seminára je poskytnúť základné infor-

mácie o Univerzitnej knižnici TnUAD v Tren-

číne a jej službách. Návod ako vyhľadať litera-

túru v online katalógu knižnice. Informácie 

o  možnostiach prístupu do elektronických infor-

mačných zdrojov, možnostiach vyhľadávania 
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v nich, používanie služby Summon. Zoznámiť 

študentov s výhodami Open access. 

 

Prednášky  

Názov podujatia: 15. október - svetový deň boja proti rakovine 

prsníka  

Dátum a miesto konania: 15.10.2021, Trenčín  

Cieľ podujatia: Cieľom podujatia bolo vyzdvihnúť a informovať 

o dôležitosti skríningu ako prevencie karcinómu 

prsníka. Prezentácia informácií k samo-vyšetro-

vaniu prsníkov, doplnená inštruktážnymi vide-

ami, počas ktorých si mohli účastníci podujatia aj 

samo-vyšetrenie prsníkov vyskúšať na najnov-

ších modeloch  

  

Názov podujatia: Zjednodušenie procesu evidencie publikačných 

a umeleckých výstupov a zefektívnenie procesu 

ich verifikácie 

Dátum a miesto konania: 10.11.2021, Trenčín  

Cieľ podujatia: Cieľom prednášky je informácia o novej vy-

hláške o CREPČ a CREUČ účinnej od 1.2.2022. 

Prehľad o zmenách (nová kategorizácia) a porov-

nanie s doteraz platnou kategorizáciou výstupov. 

 

Študentské odborné podujatia 

Názov podujatia: Študentská vedecká a odborná činnosť Fakulty 

zdravotníctva TnUAD 

Dátum a miesto konania: 05.05.2021, Trenčín  

Cieľ podujatia: Prezentácia úspešných prác študentov končiacich 

ročníkov všetkých študijných programov realizo-

vaných na FZ TnUAD v Trenčíne. 
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III. Informácie o vysokoškolskom vzdelávaní 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne poskytovala v roku 2021 vzdelávanie 

v 7 študijných odboroch (8. ekonómia a manažment, 16. chemické inžinierstvo a technológie, 

25. ošetrovateľstvo, 26. politické vedy, 36. strojárstvo, 43. verejné zdravotníctvo a 46. zdravot-

nícke vedy), spolu v 43 akreditovaných študijných programoch, z ktorých bolo 23 prvého,  

10 druhého a 10 tretieho stupňa. Vysokoškolského vzdelávanie bolo poskytované v dennej i ex-

ternej forme štúdia, v akademicky i profesijne orientovaných študijných programoch. 

TnUAD mala v roku 2021 udelené akreditácie habilitačného konania a inauguračného ko-

nania (HIK) v troch odboroch HIK (materiály, anorganická technológia a materiály, a strojár-

ske technológie a materiály).  

V roku 2021 bol na TnUAD schválený vnútorný predpis Pravidlá pre vnútorný systém za-

bezpečenia a hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania, tvorivej činnosti a ďalších s nim 

súvisiacich činností na TnUAD (2-U-013), ktorý vymedzuje poriadok vnútorného systému za-

bezpečenia a hodnotenia kvality, smernicu pre návrh, úpravy a schvaľovanie študijných pro-

gramov na TnUAD, rokovací poriadok Rady pre vnútorné hodnotenie a jej pracovných skupín, 

rokovací poriadok Rady pre študijný program i smernicu pre návrh a schvaľovanie žiadostí  

o akreditáciu habilitačných a inauguračných konaní na TnUAD. V rámci jeho implementácie 

boli zriadené na súčastiach Rady pre študijný program a na úrovni univerzity Rada pre vnútorné 

hodnotenie TnUAD. Zloženie týchto orgánov je vo vnútornom predpise striktne regulované 

a zabezpečuje zastúpenie študentov, zamestnávateľov i akademických pracovníkov. Následne 

bol zahájený proces zosúlaďovania študijných programov a odborov HIK, v rámci ktorého bolo 

Radou pre vnútorné hodnotenie TnUAD v roku 2021 zrušených spolu 18 študijných programov 

– 6 prvého, 6 druhého a 6 tretieho stupňa. 

III.a Akreditované a ponúkané študijné programy 

TnUAD poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v nasledovných študijných odboroch a pro-

gramoch (stav k 31.12.2021): 

Fakulta priemyselných technológií (FPT) mala v uvedenom období akreditovaných spolu 12 

študijných programov v študijnom odbore 36. strojárstvo. Pre uchádzačov ponúkala osem štu-

dijných programov v prvom stupni, dva v druhom a dva v treťom stupni. Vysokoškolského 

vzdelávanie bolo poskytované v dennej i externej forme štúdia. 

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov (FSEV) ponúkala v akademickom roku 2021/2022 

osem študijných programov v študijnom odbore 8. ekonómia a manažment, z toho štyri v pr-

vom stupni, dva v druhom a dva v treťom stupni vysokoškolského štúdia. Študijné programy 

boli poskytované v dennej i externej forme štúdia. 

Fakulta špeciálnej techniky (FŠT) mala v uvedenom období akreditovaných spolu šesť štu-

dijných programov v študijnom odbore 36. strojárstvo, dva v prvom, dva v druhom a dva v tre-

ťom stupni. Študijné programy tretieho stupňa boli ponúkané v dennej i externej forme štúdia. 
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Fakulta zdravotníctva (FZ) mala akreditovaných a aj ponúkala v akademickom roku 

2021/2022 spolu 9 študijných programov v troch študijných odboroch: 25 ošetrovateľstvo,  

43. verejné zdravotníctvo a 46. zdravotnícke vedy, ktoré patria medzi regulované, profesijne 

orientované študijné programy. Tri z nich boli ponúkané v prvom stupni v oboch formách štú-

dia a študijný program ošetrovateľstvo v dennej forme. V druhom stupni fakulta ponúkala dva 

študijné programy v dennej forme štúdia.  

Celouniverzitné pracovisko Katedra politológie (CUP KP) malo akreditovaných a ponúka-

ných šesť študijných programov v študijnom odbore 26. politické vedy, dva v prvom stupni, 

dva v druhom a dva v treťom stupni. Študijné programy boli ponúkané v oboch formách vzde-

lávania. 

Celouniverzitné pracovisko FunGlass (FG) malo akreditované spolu 2 študijné programy 

v študijnom odbore 16. chemické inžinierstvo a technológie, oba v treťom stupni, jeden v den-

nej a jeden v externej forme štúdia.  

III.b Počet študentov univerzity k 31.10.2021 

K 31.10.2021 študovalo na TnUAD vo všetkých formách a stupňoch štúdia 2403 študentov, 

z toho 1938 študentov v dennej forme štúdia a 465 študentov v externej forme štúdia, čo pred-

stavovalo medziročný nárast počtu študentov o 46 študentov. V porovnaní s údajmi z roku 

2017, t.j. v porovnaní 5 ročného intervalu, predstavuje nárast študentov 17,5 %, pričom bol 

sledovaný od r. 2018 každoročný nárast počtu študentov. Z celkového počtu študentov bolo 

v roku 2021 spolu 244 cudzincov, čo predstavovalo medziročný nárast ich počtu o viac ako  

21 %. Ženy tvorili v tomto roku 60% podiel študentov spolu za všetky stupne vysokoškolského 

štúdia. Počty študentov po jednotlivých súčastiach univerzity vrátane ich kategorizácie po-

drobne popisuje tabuľka v prílohovej časti - tabuľka č.1, vývoj počtu študentov tabuľka prílo-

hovej časti č. 1a. 

III.c Akademické mobility študentov 

Napriek pretrvávajúcej pandémii TnUAD zaznamenala mierny pokles vysielajúcich študent-

ských a zamestnaneckých mobilít v rámci programu Erasmus+. Naopak, v prípade prijímania 

študentov za účelom štúdia v rámci programu univerzita zrealizovala o 73,90 %  viac mobilít. 

V roku 2021 nebola žiadnemu študentovi ani zamestnancovi schválená podpora v rámci Ná-

rodného štipendijného fondu. 

Najviac navštevovanejšími krajinami partnerských výmenných pobytov študentov a zamest-

nancov TnUAD bola, z dôvodu pretrvávajúcej mimoriadnej situácie spojenej s protiepidemio-

logickými opatreniami doma i v zahraničí, práve susedná Česká republika, ale i Grécko, Portu-

galsko a Španielsko. Na základe medzi inštitucionálnych zmlúv prijala TnUAD študentov  

a zamestnancov partnerských univerzít zo Španielska, Portugalska, Poľska, Talianska a Českej 

republiky. 

V roku 2021 sa uskutočnila výučba rovnako ako v roku 2020 prevažne dištančnou formou, 

čo vôbec neodradilo zahraničných študentov od štúdia na TnUAD. Najviac študentov pricesto-

valo z partnerských univerzít zo Španielska a z Portugalska.  
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III.d Prijímacie konanie na študijné programy v roku 2020 

Pre akademický rok 2021/2022 bolo podaných na TnUAD na študijné programy v prvom 

stupni spolu 1292 prihlášok, z tohto počtu tvorili uchádzači, ktorí získali stredoškolské vzdela-

nie v zahraničí 14 %. Z celkového počtu uchádzačov bolo prijatých 892 uchádzačov a zapísa-

ných na štúdium 710 z nich. Z porovnania ukazovateľov môžeme konštatovať, že pre akade-

mický rok 2021/2022  sa v prvom stupni zapísalo spolu v 6 študijných odboroch 80 % z prija-

tých uchádzačov, čo predstavuje 100% hodnotu plánovaného počtu študentov. Najväčší počet 

prihlášok v dennej forme štúdia bol v tomto roku evidovaný u študijného odboru 8. ekonómia 

a manažment v počte 372, najvyššiu hodnotu pomeru počtu uchádzačov k plánovanému počtu 

prijatých študentov 2,6 bol zaznamenaný u študijného odboru 46. zdravotnícke vedy. Rovnaký 

trend bol pozorovaný aj u externej formy štúdia.  

Do druhého stupňa bolo spolu na TnUAD evidovaných 449 prihlášok, čo predstavuje  

12,5 % nárast v porovnaní s predchádzajúcim akademickým rokom. Najvyšší pomer počtu 

uchádzačov k plánovanému počtu prijatých študentov bol pozorovaný opäť u študijného od-

boru 46. zdravotnícke vedy a u študijného odboru 25. ošetrovateľstvo, kde bola dosiahnutá hod-

nota 2,3, resp. 2,4. Z celkového počtu uchádzačov na študijné programy druhého stupňa bolo 

prijatých spolu 379 uchádzačov, z ktorých sa zapísalo na štúdium 90 %. Z celkového počtu 

všetkých prihlášok tvorili študenti vlastnej vysokej školy 60 % a 8 % uchádzačov získalo vzde-

lanie nižšieho stupňa v zahraničí, čo sa v porovnaní s predchádzajúcim akademickým rokom 

javí ako stabilný trend. 

O štúdium v treťom stupni sa pre akademický rok 2021/2022 na TnUAD uchádzalo 115 

uchádzačov, s dominantným pomerom počtu prihlášok k plánovanému počtu prijatých študen-

tov u študijného odboru 16. chemické inžinierstvo a technológie v dennej forme štúdia s do-

siahnutou hodnotou 11,0, pričom takmer 92 % uchádzačov bolo so získaním vzdelaním niž-

šieho stupňa v zahraničí. Z celkového počtu uchádzačov o štúdium v treťom stupni bolo 8,7 % 

absolventov TnUAD a 81,7 % získalo vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí. 

Podrobné dáta o prijímacom konaní v roku 2021 špecifikujú tabuľky prílohovej časti č. 3a), 

3b) a 3c). 

V roku 2021 sme reprezentovali univerzitu kvôli pretrvávajúcej pandémii väčšinou v online 

priestore, prostredníctvom médií, webu a sociálnych sietí formou rôznych videí, kvízov či člán-

kov. Zúčastnili sme sa aj na výstave vysokých škôl Gaudemus Bratislava, na prednáškových 

dňoch v Nitre a technické novinky sme predstavili na Robotickom dni v Trenčíne. 

III.e Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium v akademickom roku 2020/2021 

V akademickom roku 2020/2021 riadne skončilo štúdium na TnUAD spolu 592 absolven-

tov, z toho 503 v dennej a 89 v externej forme štúdia. Percentuálny podiel absolventov katego-

rizovaný podľa ukončeného stupňa v dennej a externej forme štúdia zobrazuje graf č. 1. Z cel-

kového počtu absolventov bolo 25 cudzincov, z ktorých 22 ukončilo dennú a 3 externú formu 

štúdia.  
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V roku 2021 bolo predložených na obhajobu 610 záverečných prác, z nich 603 bolo obháje-

ných. Záverečné práce v roku 2021 spolu viedlo 251 vedúcich záverečných prác, z ktorých bolo 

75 odborníkov z praxe. Podrobný prehľad o počte záverečných a rigoróznych prác predlože-

ných na obhajobu v roku 2021 je uvedený v prílohovej časti - tabuľka č. 12. 

 

Graf 1: Percentuálny podiel absolventov TnUAD v akademickom roku 2020/2021 kategorizovaný 

podľa stupňa ukončeného vysokoškolského vzdelania dennej a externej formy štúdia 

III.f Údaje ohľadom odoberania vysokoškolských titulov  

a neplatnosti štátnej a rigoróznej skúšky alebo jej časti 

V roku 2021 neboli na TnUAD vydané rozhodnutia o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej 

časti, rigoróznej skúšky ani jej časti, nebolo vydané rozhodnutie o odňatí vedecko-pedagogic-

kého titulu docent, ani návrhu na odvolanie profesora. Rovnako nebola v roku 2021 evidovaná 

na TnUAD žiadosť fyzickej osoby o vzdaní sa akademického titulu. 

III.g/h Úspechy a ocenenia študentov 

V akademickom roku 2020/2021 boli študenti TnUAD v rámci všetkých jej súčastí oceňo-

vaní za aktívnu účasť na podujatiach organizovaných TnUAD a za prezentáciu fakulty a uni-

verzity na verejnosti. V akademickom roku 2020/2021 získali najvýznamnejšie ocenenia a ús-

pechy nasledovní študenti: 

- SUSANTA SENGUPTA (FG) - zvíťazil v celoslovenskom kole ECERS Student Speech 

Contest, ktorá sa konala v júni 2021 a bude reprezentovať SR v európskom kole ECERS 

Student Speech Content v Novom Sade, Srbsko, 

- DAGMAR ČULENOVÁ (FSEV) – reprezentácia v rýchlostnej kanoistike, výsledky za 

rok 2021: 5. miesto na MS do 23 rokov v disciplíne K2 500m; 8. miesto na MS do 23 

rokov v disciplíne K2 200m; 6. miesto na ME seniorov v disciplíne K2 1000 m; 10. miesto 

na ME do 23 rokov v disciplíne k1 1000m; 3x2. miesto na MS Slovenska kategória ženy, 

disciplína K1 1000m, K2 200m, K2 500m; 1. miesto na MS Slovenska kategória ženy, 

disciplína K4 500m; 3. miesto na Majstrovstvá Slovenska kategória ženy, disciplína K1 
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200m; 10. miesto Svetový pohár, kategória ženy, disciplína K2 200m; 3x1. miesto Me-

dzinárodná regata do 23 rokov, disciplína k1 1000m, K2 200m, K2 500m; 2x2.miesto 

Medzinárodná regata do 23 rokov, disciplína k1 200m, k1 500m. 

V akademickom roku 2020/2021 bola taktiež 5 študentom udelená cena rektora, 11 študen-

tom cena dekana, študenti boli priebežne oceňovaní za vynikajúce študijné výsledky, najlepším 

študentom boli priznané prospechové a odborové štipendia. Zvláštna pozornosť bola venovaná 

aj študentom, ktorí súťažili a získali ocenenia za študentskú vedeckú a odbornú činnosť. Po-

drobné informácie sú sumarizované v pravidelných hodnotiacich správach o realizovaných štu-

dijných programoch na jednotlivých fakultách, resp. celouniverzitných pracoviskách. 

IV. Informácia o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 

V akademickom roku 2020/2021 uskutočňovala TnUAD v rámci poskytovania ďalšieho 

vzdelávania nasledovné aktivity: 

1) Vzdelávacie aktivity Univerzity tretieho veku pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dub-

čeka v Trenčíne (ďalej len UTV pri TnUAD)  sme v roku 2021 realizovali v mesiaci jún. 

Išlo o nedokončenú časť výučby z predchádzajúceho akademického roka, v ktorom z dô-

vodu protipandemických opatrení nariadených Úradom verejného zdravotníctva SR, ne-

bolo možné realizovať stretnutia prezenčnou formou. Napriek všetkým obmedzeniam  

a vďaka realizácii kombinovanej formy výučby si v júni 2021 prevzalo spolu 31 absolven-

tov trojročného a dvojročného nadstavbového štúdia osvedčenie o absolvovaní záujmo-

vého vzdelávania. Pri tejto slávnostnej príležitosti im bol zároveň odovzdaný Zborník prác 

študentov UTV, v ktorom mal každý z nich uverejnený príspevok na tému, ktorá ho počas 

štúdia najviac zaujala.  

V akademickom roku 2021/2022 sme otvorili na TnUAD štúdium na UTV pre pokra-

čujúce ročníky. Lektorskú činnosť zabezpečovali vysokoškolskí učitelia z fakúlt a celouni-

verzitných pracovísk, ako aj odborníci z praxe. Študenti v rámci jednotlivých ročníkov ab-

solvovali tematické prednášky z oblasti zdravovedy, spoločenských vied a environmentál-

nej oblasti. Zároveň mali možnosť navštevovať prednášky z histórie regiónu, ktoré sú spo-

jené s potulkami po kultúrnych pamiatkach a pamätníkoch v Trenčíne. 

UTV pri TnUAD je od svojho vzniku aktívnym členom Asociácie univerzít tretieho 

veku na Slovensku. Zúčastňujeme sa podujatí a zapájame sa do aktivít, ktoré asociácia 

organizuje, v súčasnom období zväčša v online priestore. Aj týmto spôsobom si vymie-

ňame a poskytujeme informácie z činnosti so seniormi a spolupracujeme s organizáciami, 

ktoré sa zaoberajú vzdelávaním seniorov.  
 

2) V roku 2021 sme na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov otvorili Tréningové centrum, 

ktoré umožňuje študentom získať praktické zručnosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov 

v akreditovanom študijnom programe Generalista ľudských zdrojov (č. 1638/2020/124/1).  

Vzdelávanie sa poskytuje v štyroch moduloch – modul 1: Nábor a výber zamestnancov; 

modul 2: Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov; modul 3: Riadenie výkonu a odmeňovanie 

zamestnancov; modul 4: Angažovanosť zamestnancov a zamestnanecké vzťahy.  

Prostredníctvom simulovaného výrobného podniku je v tréningovom centre vytvorené 
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interaktívne tréningové prostredie, v ktorom účastníci vzdelávania riešia rôzne zadania  

a situácie, čím nadobudnú reálne praktické zručnosti. Na získanie a upevnenie vedomostí 

a zručností využívame interaktívne metódy vzdelávania, pričom účastníci sú aktívne zapá-

janí do návrhov a tvorby podnikových riešení. V akademickom roku 2020/2021 bolo zapí-

saných na štúdium spolu 10 študentov. 

V. Informácia o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti 

TnUAD so všetkými svojimi súčasťami dosiahla v roku 2021 z hľadiska kvalitatívneho aj 

kvantitatívneho výborné výsledky vedecko-výskumných aktivít. Predovšetkým CUP FunGlass 

dosahuje medzinárodné parametre porovnateľné s inými  pracoviskami podobného zamerania 

v EÚ a vo svete. TnUAD dlhodobo intenzívne pracuje na zvyšovaní počtu a kvality vedeckých 

výstupov a v získavaní finančných zdrojov (grantových prostriedkov) s vysokou úspešnosťou. 

Jediným nedostatkom zostáva nízka úspešnosť pri získavaní zdrojov financovaných z programu 

H2020,  Horizon Europe. V počte podaných a riešených projektov sa univerzita oproti minu-

lému roku zlepšila. Celkovo bolo podaných  42 nových projektov, počet riešených projektov  

v roku 2021 bol 57. Celkový počet riešených projektov každoročne stúpa. Zamestnanci v sle-

dovanom období reagovali na všetky výzvy grantových agentúr. Počet podávaných projektov 

vzhľadom k počtu akademických zamestnancov je na dobrej úrovni. 

Vedecko-výskumná činnosť na TnUAD v Trenčíne sa realizuje najmä formou riešenia pro-

jektov, na ktorých sa podieľajú vedecko-pedagogickí a vedecko-výskumní pracovníci univer-

zity (Tab. 1). Úzka previazanosť vzdelávacieho procesu s vedecko-výskumnou činnosťou 

a  prepojením na prax je pre TnUAD mimoriadne dôležitá, rovnako aj zapájanie študentov do 

vedecko-výskumných úloh.  
 

Tabuľka 1: Počet tvorivých zamestnancov v roku 2021 

Súčasť VŠ učitelia 
Výskumní  

pracovníci 
Spolu 

FPT 27 10  37  

FŠT 21 6  27  

FSEV 32  1  33  

FZ 45  1  46  

CUP FunGlass 5  44  49  

CUP PLT 12  0  12  

Spolu 142  62  204  

 

V publikačnej činnosti si TnUAD dlhodobo plní všetky stanovené ciele. V rámci vyhodno-

covania, podľa zvyklostí v odbore, bolo najviac výstupov tvorivej činnosti v kategórii medzi-

národne uznávanej kvality a národne uznávanej kvality. Počet ohlasov na výstupy tvorivej čin-

nosti v databázach Web of Science alebo Scopus bol 3913. V sledovanom období  na jednotli-

vých súčastiach TnUAD, v porovnaní s rokom 2020, sa zvýšila alebo udržala úroveň publikač-

ných výstupov v prepočte na 1 zamestnanca, s výnimkou Katedry politológie, kde počet výstu-

pov na 1 zamestnanca klesol, z dôvodu personálnych zmien (zníženie počtu zamestnancov) na 

katedre počas roka. Všetci vedecko-pedagogickí zamestnanci TnUAD sú každoročne hodnotení 
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podľa určených kritérií formou autoevaluácie, ktorá je vyhodnocovaná vedením každej fakulty 

a CUP. 

Vedecko-pedagogickí zamestnanci TnUAD sú členmi redakčných rád medzinárodných ve-

deckých časopisov, zahraničných a domácich vedeckých časopisov. Kvalita a odbornosť aka-

demických zamestnancov TnUAD je uznávaná a akceptovaná  ich členstvami v odborných  

a profesijných spoločnostiach na národnej a európskej úrovni, ako aj členstvami vo vedeckých 

radách zahraničných a domácich vzdelávacích alebo výskumných inštitúcií. V oblasti tvorivej 

činnosti akademických zamestnancov v roku 2021 sme získali 4 domáce a jedno medzinárodné 

ocenenie, čím naši vedecko-pedagogickí zamestnanci znova potvrdili špičkovú úroveň dosaho-

vaných vedeckých výstupov.  

TnUAD aj v roku 2021 organizovala prostredníctvom všetkých svojich súčastí množstvo 

podujatí a aktivít pre študentov, zamestnancov, odbornú ako aj širokú verejnosť. Napriek pre-

trvávajúcim opatreniam COVID-19 sme sa zapojili, ako už tradične, do podujatí Týždňa vedy 

a techniky 2021, taktiež prebehli na fakultách kolá ŠVOČ, uskutočnili sa mnohé medzinárodné 

a domáce konferencie, odborné prednášky a semináre. 

Záverečným hodnotením je, že rok 2021 bol pre TnUAD z pohľadu vedecko-výskumnej  

a ďalšej tvorivej činnosti intenzívny, plodný a úspešný v dosiahnutí stanovených cieľov. Na-

priek tomu je pred nami vízia ďalšieho zlepšovania a skvalitňovania vedecko-výskumnej čin-

nosti na univerzite, stanovenie si nových cieľov a zlepšenie slabých stránok, ktoré sme pri hod-

notení objavili. K tomu je nevyhnutné zamerať pozornosť na navrhované opatrenia. 

Podrobné informácie sú sumarizované v pravidelných hodnotiacich správach o vedecko-vý-

skumnej a ďalšej tvorivej činnosti na jednotlivých fakultách, resp. CUP, ktoré sú v súlade s im-

plentovaným systémom zabezpečovania a hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania, 

tvorivej činnosti a ďalších s nim súvisiacich činností na TnUAD pravidelne monitorované  

a hodnotené. 

 

Domáce a medzinárodné výskumné a nevýskumné granty 

V roku 2021 sa výskum realizoval prostredníctvom projektu európskej komisie Horizont 

2020, projektov VEGA, KEGA, APVV ako aj štrukturálnych projektov realizovaných cez Ope-

račný program Výskum a inovácie ako aj cez operačný program cezhraničnej spolupráce  

Interreg, z ktorých sa TnUAD podieľa na realizácii 8 projektov:   

1. CEDITEK II - Rozvoj a podpora výskumno-vývojových aktivít Centra pre testovanie kva-

lity  a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK (FPT, FŠT, FunGlass),  

2. CEGLASS - Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass),   

3. SKLOKERAM - projekt  na posilnenie multidisciplinárnej kompetencie absolventov 3 po-

predných výskumno-vzdelávacích pracovísk z prihraničných regiónov na hranici ČR-SR  

v oblastiach technológií výroby sklených a keramických materiálov (FunGlass), 

4. KASKLO III -  zameraný na dobudovanie výskumno-vývojovej sklárskej základne na 

území Euroregionu Bílé – Biele Karpaty za účelom zintenzívnenia využívania výsledkov 

aplikovaného výskumu (FunGlass),  
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5. KASKLO IV- zameraný v nadväznosti na projekt „KASKLO III“ na dobudovanie existujú-

cej Bielokarpatskej sklárskej výskumno-vývojovej základne na území Euroregionu Bílé – 

Biele Karpaty (FunGlass).  

6. HYMON -  Online vzdelávacia platforma pre študentov lekárskych a nelekárskych odborov 

so  zameraním na hyperbarickú medicínu, projekt je riešený v partnerstve s Ostravskou 

univerzitou a Masarykovou univerzitou v Brne (FZ).  

7. KOMLAZ - Nové spoločné vzdelávanie v segmente cestovného ruchu s akcentom na kom-

petencie požadované trhom práce v kúpeľníctve vybraných prihraničných regiónov. Pro-

jekt je riešený v spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíne. Cieľom projektu je vytvo-

renie spoločného vzdelávacieho výstupu s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií 

požadovaných trhom a to tak, aby došlo k pozitívnej zmene pri uplatniteľnosti cieľovej 

skupiny na trhu (FSEV). 

8. MOSINVI – Posilňovaním spolupráce obcí k riešeniu problému „Invisible border". Spolu 

riešiteľom projektu je Masarykova univerzita v Brne.  Cieľom projektu je rozvoj spolu-

práce s inštitúciami verejnej správy, tvorba partnerstiev prinášajúcich inovácie a rozvoj 

kapacít, znalostí a schopností pre subjekty verejnej správy (FSEV). 

V roku 2021 celouniverzitné pracovisko FunGlass pokračovalo v realizácii projektu európ-

skeho programu Horizont 2020 v rámci výzvy „Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti/ Tea-

ming“, 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 Spa-

nish National Research Council a University of Padova.   

TnUAD zahájila v roku 2021 riešenie 6 nových projektov VEGA, 2 nové projekty KEGA  

a 1 projekt APVV.  

V roku 2021 bolo na TnUAD riešených sumárne 39 výskumných projektov, z toho 1 Hori-

zont 2020, 17 projektov VEGA, 8 KEGA, 5 projektov všeobecnej výzvy APVV,  2 projekty  

v rámci OPVaI a 6 projektov OP Interreg CZ-SK, sumárne v hodnote 7 332 819 €. 

V rámci nevýskumných projektov boli v roku 2021 riešené 3 projekty SAAIC, 1 projekt 

Európskej komisie, 1 projekt v rámci Integrovaného operačného programu (MIRRI), 5 rozvo-

jových projektov, z nich 4 MŠVVaŠ SR a 1 MPSVaR SR, sumárne v hodnote 1 177 894 €. 

Podrobné informácie sú sumarizované v prílohovej časti v tabuľkách 19 a 20. 

 

Výskumná činnosť nepodporovaná z grantov 

Na TnUAD sa v roku 2021 realizoval výskum aj formou objednávok a zmlúv, ktorý sa vy-

konával na FPT, FŠT a FunGlass. Zmluvnými partnermi boli v roku 2021 viaceré domáce i za-

hraničné spoločnosti ako  BAMIPA, s.r.o; Coproeco j.s.a.; Evantes Trading Company; Hanon 

System Slovakia, s.r.o; Home Art and Sales Service AG; KOVAL SYSTEMS, a.s.; Malokarp. 

múzeum; MAM Health and Innovation; Mikrochem; Monrol; RONA a.s.; Slovenský vodohos-

podársky podnik, š.p.; SVENG s.r.o.; UNI-TECH, s.r.o; Vysoké učení technické v Brne a ZVS 
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holding, a.s. Prostriedky získané z tejto výskumnej činnosti spolu za TnUAD boli vo výške  

29 442 €. 

 

Súhrn finančných prostriedkov  

Celkový súčet prostriedkov z výskumných i nevýskumných projektov dosiahol hodnotu  

8 510 713 €, z toho bolo 7 332 819 € z projektov výskumných. Prostriedky z výskumnej čin-

nosti, nepodporovanej z grantov, boli získané v hodnote 29 442 €. Percentuálny podiel finanč-

ných prostriedkov získaných zo zahraničných projektov predstavoval v roku 2021 pomer  

50,6 %, z domácich projektov 49,4 %. 

VI. Habilitačné konania a konania na vymenúvania profesorov 

TnUAD mala k 31.12.2021 priznané práva uskutočňovať habilitačné a inauguračné konania 

na troch súčastiach - na Fakulte priemyselných technológií v Púchove, Fakulte špeciálnej techniky 

a na celouniverzitnom pracovisku FunGlass (tabuľková príloha č. 17).  

V roku 2021 bolo riadne skončené habilitačné konanie Amirhosseina Paksereshta v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania anorganická technológia a materiály na celouni-

verzitnom pracovisku FunGlass  a bolo zahájené habilitačné konanie v rovnakom v odbore habi-

litačného konania a inauguračného konania na celouniverzitnom pracovisku FunGlass  u José Jo-

aquína Velázqueza Garcíu. Obaja menovaní sú zamestnancami TnUAD. 

V roku 2021 bol predložený návrh na vymenovanie za profesora v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania materiály na Fakulte priemyselných technológií v Púchove u Jána Krmelu, 

s dátumom zahájenia 23.11.2021. Menovaný je zamestnancom TnUAD. 

 V roku 2021 bolo sumárne na TnUAD vo všetkých odboroch habilitačného konania a inaugu-

račného konania ukončené 1 habilitačné konanie, 1 habilitačné konania boli zahájené a rovnako bolo 

zahájené 1 inauguračné konanie (tabuľková príloha č. 7, 8).  V roku 2021 neboli TnUAD odňaté 

akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania a rovnako neboli vydané rozhod-

nutia o odňatí vedecko-pedagogického titulu docent, ani návrhu na odvolanie profesora (tabuľ-

ková príloha č. 18, 22).  

VII. Zamestnanci vysokej školy 

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

sa podieľajú na realizácii študijných programov, priebežne sa uchádzajú o vedecké projekty 

a podieľajú sa na ich riešení, ako aj výchove doktorandov a absolventov pre prax doma i v za-

hraničí. K 31.10.2021 bolo na TnUAD v pracovnom pomere 315 zamestnancov, z toho 141 

bolo vysokoškolských učiteľov a  53 výskumných pracovníkov. Na miesta vysokoškolských 

učiteľov bolo vypísaných spolu 42 výberových konaní, z toho 21 bolo takých, kde prihlásený 

učiteľ obsadil opätovne to isté miesto. Prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov bol k to-

muto dátumu 104,90, z tohto počtu bolo 46,04 profesorov a docentov (43,89 % z celkového 

počtu vysokoškolských učiteľov). V roku 2021 boli taktiež obsadené aj funkčné miesta docen-

tov a profesorov osobami bez príslušného vedecko-pedagogického titulu podľa §77 ods. 2 zá-

kona v počte 7 a 1. Sumárne možno konštatovať, že rok 2021 sa aj v personálnych otázkach 
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sústreďoval na stabilizáciu personálneho zabezpečenia a zosúladenie s požiadavkami definova-

nými v štandardoch SAAVŠ SR. Z počtu vedecko-pedagogických zamestnancov (učiteľov) 

bolo následne k 31.12.2021 spolu 43,73 % zamestnaných na funkčnom mieste profesor, resp. 

docent. V počte zamestnancov s vedecko-pedagogických titulom prof. prepočítanom na osoby 

19, doc. 37, s vedeckou hodnosťou DrSc. 5 a vedeckou kvalifikáciou VKSI/VKSIIa 12. Podiel 

učiteľov s PhD. a vyššie na celkovom počte učiteľov tvoril v roku 2021 91,55%, pričom  

78,35 % z nich sú absolventi iných vysokých škôl a 83,84 % z nich získalo PhD. na inej vysokej 

škole, ako pôsobia. 12,85 % vedecko-pedagogických zamestnancov TnUAD disponuje praxou 

dlhšou ako 1 rok na zahraničnej vysokej škole alebo výskumnej inštitúcii v zahraničí. Priemerný 

počet študentov III. stupňa na školiteľa v roku 2021 bol 1,87, počet školiteľov v odbore habili-

tácií a inaugurácií bol 38. 

Kvalifikačnú štruktúru vysokoškolských učiteľov k 31.10.2021 sumarizuje tabuľka 10 prí-

lohovej časti a znázorňuje graf 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov 
 

V akademickom roku 2020/2021 bolo vyslaných na akademickú mobilitu 27 vysokoškol-

ských učiteľov, počet prijatých zamestnancov na akademickú mobilitu bol 28. Významná 

zmena v parametroch charakterizujúcich akademické mobility zamestnancov bola v roku 2021 

zaznamenaná v kategórií počet osobohodín vyslaných zamestnancov, ktorá dosiahla hodnotu 

745 hod., čo predstavuje nárast o 432 % v porovnaní s rokom 2020. U počtu osobohodín prija-

tých zamestnancov, zostáva táto hodnota v porovnaní s predchádzajúcim rokom stabilná. 

V roku 2021 dosahovala pomerná hodnota počtu študentov na učiteľa 21,72, pričom na jed-

notlivých súčastiach TnUAD sa podľa ich špecifík pohybovala v rozmedzí 6,7 až 30,26. Podiel 

kontaktnej výučby bol u jednotlivých súčastí v rozmedzí 27 – 44 %, pričom študentom sa ve-

novalo spolu 39 študijných a/alebo kariérových poradcov s odhadovaným rozsahom podpory 

3,06 hod/študenta. 

Podrobná špecifikácia  a informácie o kvalifikačnej štruktúre, výberových konaniach a aka-

demických mobilitách zamestnancov je sumarizovaná v prílohovej časti v tabuľkách 9-11 

a k dátumu 31.12.2021 aj v pravidelných hodnotiacich správach o rozvoji ľudských zdrojov na 

fakultách/CUP a TnUAD. 

Profesori, docenti s 
DrSc.; 18,40%

Docenti, bez DrSc.; 
25,49%

Ostatní učitelia s 
PhD, CSc.; 46,71%

Ostatní učitelia bez 
vedeckej hodnosti; 

9,40%
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VIII. Podpora študentov 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne poskytla v roku 2021 svojim študen-

tom v súlade  so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Štipendijným poriadkom TnUAD  

č. 2-U-002 sociálne, tehotenské,  motivačné a doktorandské štipendiá.  

Podmienky priznávania sociálneho štipendia z prostriedkov štátneho rozpočtu ustanovuje 

Vyhláška MŠ SR č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl  

v znení neskorších predpisov a § 96 ods. 1 až 8 zákona o vysokých školách. Cieľom poskyto-

vania sociálneho štipendia je prispieť študentom na úhradu nákladov spojených so štúdiom.  

V rámci sociálnych štipendií bolo v roku 2021 vyplatených 402 štipendií v celkovej čiastke  

62 210 €. Priemerná výška mesačného sociálneho štipendia predstavovala sumu 160 € na štu-

denta. V roku 2021 nebolo univerzitou riešené ani jedno odvolanie týkajúce sa rozhodnutia  

o sociálnom štipendiu. Prehľad vyplatených sociálnych štipendií v roku 2021 podľa súčastí 

vyjadruje tabuľka č. 2. 

  

Tabuľka 2: Prehľad vyplatených štipendií v roku 2021 

Súčasť Počet platieb  
Objem vyplatených sociálnych  

štipendií v € 

FSEV 110 20 410 

FŠT   38  7 400 

FPT   91 13 770 

FZ  137 18 615 

CUP PLT   26   4 015 

Spolu 402 64 210 
 

Od 1.4.2021 nadobudla účinnosť právna úprava zákona o vysokých školách, ktorá § 96b 

zaviedla poskytovanie tehotenského štipendia tehotným študentkám v študijných programoch 

prvého, druhého a tretieho stupňa v dennej aj externej forme štúdia za podmienky, ak majú 

trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemajú nárok na výplatu tehotenského. Účelom tehoten-

ského štipendia je pokrytie zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, 

špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa. Na tehotenské štipen-

dium má nárok aj tehotná študentka, ktorá prerušila štúdium z dôvodu tehotenstva. Na opráv-

nené poskytnutie tehotenského štipendia malo v roku 2021 nárok 14 študentiek. Na TnUAD 

bolo vyplatených spolu 52 platieb tehotenského štipendia v celkovej výške 10 400 €.  

Podľa § 96a ods. 1 písm. b) zákona o vysokých školách bola TnUAD pre rok 2021 pridelená 

dotácia na motivačné štipendiá (prospechové a mimoriadne) vo výške 87 200 €. Dotácia bola 

vyčerpaná v celej výške na ocenenie študentov za vynikajúce plnenie študijných povinností, 

vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti štúdia a  študentskej vedecko-odbornej činnosti. Mi-

moriadne štipendium univerzita priznala 62 študentom vo výške 27 540 €. Prospechové štipen-

dium získalo 109 študentov, ktorým bolo vyplatené štipendium v objeme 59 660 €. Základné 

motivačné štipendium bolo priznané desiatim percentám študentov a jeho priemerná výška  

v roku 2021 predstavovala čiastku 510 € na jedného študenta. 
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Prehľad vyplatených základných motivačných štipendií v roku 2021 podľa súčastí TnUAD 

vyjadruje tabuľka 3. 

 

Tabuľka 3: Prehľad vyplatených základných motivačných štipendií v roku 2021 

Súčasť 

Prospechové štipendiá Mimoriadne štipendiá 

počet  

študentov 

objem vyplatených 

štipendií v € 

počet  

študentov 

objem vyplatených 

štipendií v € 

FSEV 30 14 870 19 11 120 

FŠT 20 10 996  7   2 500 

FPT 15  7 750  3   1 250 

FZ 37 22 547 30 11 170 

CUP PLT 7  3 497  3   1 500 

Spolu 109 59 660 62 27 540 

 

Podľa § 96a ods. 1 písm. a) zákona o vysokých školách pridelilo MŠVVaŠ SR  Trenčianskej 

univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne pre rok 2021 dotáciu na  motivačné štipendiá vo 

vybraných študijných odboroch (odborové štipendiá) vo výške 55 080 €. Vybrané študijné od-

bory určilo MŠVVaŠ SR v prílohe č. 3 v metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verej-

ným vysokým školám  na rok 2021. Podmienky k oceneniu študentov odborovým štipendiom 

na TnUAD  splnili dve fakulty, FŠT a FPT. Rektor TnUAD na základe návrhov dekanov uve-

dených fakúlt priznal odborové štipendium 138 študentom v piatich študijných programoch  

v celkovej výške 54 230 €, z toho 9 študentov získalo najvyššiu možnú výšku odborového šti-

pendia. TnUAD v roku 2021 nedočerpala celú čiastku pridelenej dotácie zo ŠR na odborové 

štipendiá o 850 €. Dôvodom bol nízky počet študentov zapísaných v bakalárskom študijnom 

programe „materiálová technológia“. Priemerná výška vyplateného odborového štipendia  

v roku 2021 predstavovala 393 € na jedného študenta. Prehľad vyplatených motivačných šti-

pendií vo vybraných študijných odboroch (odborové) v roku 2021 podľa súčastí TnUAD vy-

jadruje tabuľka č. 4. 

 

Tabuľka 4: Prehľad vyplatených motivačných štipendií vo vybraných študijných odboroch (odborové 

štipendiá) v roku 2021 

Súčasť Počet študentov 
Objem vyplatených odborových 

štipendií  v € 

FŠT 95 35 637 

FPT 43 18 593 

Spolu 138 54 230 
 

Podľa § 97 ods. 1  zákona o vysokých školách a v súlade so Štipendijným poriadkom 

TnUAD č. 2-U-002 boli v roku 2021 dekanmi fakúlt priznané aj štipendiá z vlastných zdrojov. 

Za mimoriadne výsledky dosiahnuté v oblasti štúdia, mimoriadne aktivity v prospech fakulty, 

za výsostne humánny skutok, ktorým študenti prispeli k dobrému menu TnUAD, bolo ocene-

ných 46 študentov v celkovej výške 7 210 €. Najviac ocenených bolo z Fakulty zdravotníctva, 

a to za dobrovoľnícku činnosť počas pandémie COVID-19. Priemerná výška priznaného šti-

pendia z vlastných zdrojov predstavovala 157 €. 
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Účelové zariadenia 

V rámci sociálnej podpory študentov nepriamou formou poskytuje TnUAD študentom stra-

vovanie a ubytovanie s dotáciou od štátu, preto tieto služby môžeme poskytovať v prijateľných 

cenách. TnUAD zabezpečovala študentom ubytovanie v roku 2021 vo vlastnom študentskom 

domove v Záblatí a v ďalších štyroch zmluvných zariadeniach. 

Študentský domov vo vlastníctve TnUAD:  

• Študentský domov v Záblatí – nachádza sa v areáli FŠT, avšak slúži na ubytovanie štu-

dentov aj z iných fakúlt a CUP TnUAD. 

Zmluvné zariadenia: 

• Ubytovňa JANKA v Trenčíne, 

• Školský internát Športového gymnázia v Trenčíne (TSK), 

• Školský internát Strednej spojenej školy Púchov, 

• Ubytovňa Kubrá v Trenčíne. 

Študentom TnUAD sme v r. 2021 ponúkli 276 ubytovacích miest v Trenčíne a 30 miest  

v Púchove. Pred začatím nového akademického roka si študenti môžu podať elektronicky žia-

dosť o pridelenie miesta na internátoch prostredníctvom 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 ak-

tivity študenta v prospech univerzity. Presnejšie informácie o podmienkach výberového kona-

nia majú študenti k dispozícii na webovej stránke univerzity pod názvom “Kritériá pre ubyto-

vanie študentov TnUAD“. Pomer počtu žiadostí o ubytovanie k počtu ubytovacích miest v roku 

2021 dosiahol hodnotu 1,23. 

Tak ako aj posledné roky bol aj v roku 2021 Študentský domov v Záblatí opäť rekonštruo-

vaný pre potreby študentov. Po minuloročných prácach na fasáde a okolí študentského domova 

sa pristúpilo k rekonštrukciám v interiéri študentského domova. Vymenili sa podlahové krytiny, 

spravili sa nové elektroinštalácie, priestory sa vymaľovali. Zrekonštruovali sa kuchynky vrá-

tane nových elektrospotrebičov, zakúpili sa nové sedacie súpravy do spoločenských miestností. 

Zrekonštruovali sa priestory práčovne a študenti môžu používať nové samoobslužné práčky  

a sušičky bielizne. 

Pred začatím akademického roka 2021/22 požiadalo univerzitu o ubytovanie na všetkých 

internátoch 377 študentov, z toho 16 študentov v Púchove. Novoprijatí študenti poslali 224 

žiadostí, čo je 59,42% z celkového počtu. Ubytovacie miesta v Trenčíne sa pridelili podľa po-

radia z výberového konania na celú kapacitu. Žiaľ, aj tento rok nám COVID-19 komplikoval 

ubytovávanie hlavne zahraničných študentov, ktorí mali problém z vycestovaním zo svojej kra-

jiny, poprípade s vybavovaním víz. Aby bolo možné ubytovať aj týchto študentov, podpísali 

sme zmluvu s ďalšou ubytovňou. V rámci pokračujúceho procesu internacionalizácie na 
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TnUAD, ako aj v nadväznosti so vzniknutou situáciou v súvislosti s mimoriadnym stavom po-

kračuje TnUAD v aktivitách na zvýšenie ubytovacej kapacity pre študentov. 

 

Stravovacie zariadenia 

Stravovanie sa na TnUAD zabezpečuje pre študentov a zamestnancov na základe zmluv-

ných vzťahov formou obedov v 3 jedálňach ŠJ Študentská 2, ŠJ Záblatie Pri parku 19, v Pú-

chove I.  Krasku 491/30 a taktiež majú študenti možnosť stravovať sa  vo Fakultnej nemocnici 

Trenčín a v Školskom internáte na Staničnej ulici. Počas roka 2021 bolo vydaných spolu  

24 831 jedál, z toho pre študentov 4 241 obedov a pre zamestnancov 20 590 obedov. Je však 

nutné poznamenať, že rok 2021 bol z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie, nutnosti 

dodržiavania regulácií Úradu verejného zdravotníctva v podobe Covid automatu, špecifický aj 

v súvislosti s poskytovaním stravovania. 

 

Podpora študentov so štatútom študenta so špecifickými potrebami 

V roku 2021 študovalo na TnUAD 24 študentov so štatútom študenta so špecifickými potre-

bami, ktorí deklarovali v súlade s  § 100 ods. 2 zákona 131/2002 Z. z. spolu 29 zdravotných 

postihnutí. Dominovali chronické ochorenia, poruchy učenia a zmyslové, telesné a viacnásobné 

postihnutia. 

 

Ďalšie podporné činnosti pre študentov TnUAD 

Na fakultách a CUP pôsobí spolu 39 zamestnancov so zameraním na podporu študentov 

(študijné a kariérové poradenstvo) ako aj ďalší koordinátori pre uchádzačov a študentov so špe-

cifickými potrebami, koordinátori pre klinickú prax študentov i fakultní a inštitucionálni koor-

dinátori pre mobility študentov.  

Študijný poradca je pre študenta osoba, ktorá sa počas štúdia stáva sprievodcom, tútorom  

a poradcom v štúdiu na vysokej škole. Študijný poradca je prvou kontaktnou osobou medzi 

študentom a fakultou. Rieši problémy, s ktorými si študent nevie dať rady, pomáha zvládnuť 

situácie, ktoré potrebuje študent konzultovať. Pre študenta je prvým kontaktom pri riešení prob-

lémov počas štúdia. Tak napr. opatrenia na predchádzanie a obmedzenie predčasného ukonče-

nia štúdia sa realizujú individuálnou konzultáciou s každým študentom, ktorý si podá žiadosť 

o ukončenie. Práca s mimoriadne nadanými študentami a záujemcami o štúdium je vedená pro-

stredníctvom kariérových poradcov individuálne v podobe ponuky k spolupráci na vybraných 

projektoch, vysokoškolskej odbornej činnosti, ale i zapájania sa do súťaží ŠVOČ. V kompeten-

cii kariérových poradcov je taktiež poradenstvo zamerané na možnosti uplatnenia v praxi po 

absolvovaní jednotlivých študijných programov, poradenstvo pri výbere a získaní prvého za-

mestnania, adaptácie v zamestnaní a pod. Rovnako sú študentom priebežne ponúkané i mož-

nosti práce popri štúdiu, ktoré sú zverejňované na webovom sídle i sociálnych sieťach súčastí 

i univerzity. Rozsah podpory a služieb kariérového poradenstva bolo v roku 2021 odhadované 

v hodinách na študenta v priemere na všetky súčasti TnUAD na hodnotu 3,06. 
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Podpora ostatných typov koordinátorov / tútorstva je definovaný vo vnútorných predpisoch 

univerzity, pričom sú tieto činnosti a aktivity pravidelne monitorované a hodnotené prostred-

níctvo pravidelných hodnotiacich správ i spätnou väzbou študentov v súlade s implementova-

ným vnútorným systémom kvality. 

Študenti TnUAD pravidelne využívajú aj zariadenie a priestory univerzity, ako sú 

Študentské centrum TnUAD, Rádio TrenchTown, Astronomická pozorovateľňa prof. Alojza 

Cvacha, Univerzitné pastoračné centrum, telocvične, fitnescentrum, Detský kútik i viaceré od-

dychové zóny pre študentov. 

 

Erasmus centrum TnUAD a Informačné centrum EUROPE DIRECT na TnUAD 

Program Erasmus+ riadi a za jeho realizáciu zodpovedá Európska komisia. Na Trenčianskej 

univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa mobilitné projekty programu Erasmus+ realizujú 

v Erasmus centre. Je to moderné centrum poskytujúce profesionálnu podporu účastníkom pro-

gramu EÚ Erasmus+. Študenti a zamestnanci TnUAD sa tu dozvedia o príležitostiach a pod-

mienkach úspešného absolvovania mobility za účelom štúdia/stáže/školenia/výučby v zahra-

ničí, o postupných krokoch realizácie konkrétnych mobilít a zabezpečenia kompletnej adminis-

tratívy potrebnej pred a po vycestovaní. Pre zahraničných študentov a zamestnancov prichádza-

júcich absolvovať mobilitu na našu univerzitu v rámci programu Erasmus+ je centrum miestom 

pre získanie informácií o živote na Slovensku a o pobyte na našej univerzite. 

Informačné centrum EUROPE DIRECT na TnUAD Trenčín patrí do celoeurópskej siete 

informačných centier pod jednotným názvom EUROPE DIRECT. TnUAD sa v roku 2021 stala 

hostiteľskou inštitúciou tohto informačno-poradenského centra, ktoré uspelo v projektovej vý-

zve vyhlásenej Európskou komisiou. Informačno-poradenské centrum EUROPE DIRECT 

TnUAD Trenčín slúži občanom ako kontaktný bod v otázkach súvisiacich s Európskou úniou. 

Poskytuje informácie o európskych záležitostiach, organizuje dialógy s občanmi a usporadúva 

rôzne participatívne podujatia s cieľom prispievať k rozvoju európskej verejnej sféry. Centrum 

je predĺženou rukou nie len Európskej komisie ale aj Európskeho parlamentu na Slovensku  

s pôsobnosťou v celom Trenčianskom kraji. 

IX. Absolventi 

TnUAD udržiava kontakt so svojimi absolventami prostredníctvom Portálu absolventov. 

Absolventi majú možnosť prihlásenia sa do Klubu absolventov, ktorý je súčasťou AIS. Alumni 

portál vytvára nové možnosti komunikácie všetkých absolventov, umožňuje im  zostať s fa-

kultou/CUP v spojení, vedieť  o absolventoch viac a rozvíjať vzájomný vzťah. Alumni umož-

ňuje nadviazať na staré kontakty s bývalými spolužiakmi a pedagógmi. Členovia Alumni majú 

tak možnosti byť aktuálne informovaní o akciách, poriadaných TnUAD, na ktorých sa môžu 

zúčastniť, ročníkové skupiny môžu využívať priestor na akademickej pôde na spoločné stret-

nutia. Kontakt s absolventmi je udržiavaný aj prostredníctvom periodicky sa opakujúcich ve-

deckých konferencií a odborných podujatí. Uvedené konferencie a podujatia sú absolventmi 

vyhľadávané. Kontakt s absolventmi je udržiavaný aj prostredníctvom sociálnych sietí i ankiet 

a aplikácie MS Forms. 
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TnUAD taktiež umožňuje využívať svoju kvalitnú infraštruktúru a pomáha riešiť aktuálne 

problémy z absolventskej praxe; dáva priestor absolventom zapájať sa do záverečných skúšok 

a oceňuje ich prínos z praxe do riešených záverečných prác. Univerzita dokáže poskytnúť ab-

solventom aj nové konferenčné priestory na workshopy, okrúhle stoly a pod. a nezabúda ani na 

športové, či spoločenské vyžitie, nové krásne priestory vo vnútri i vo vonkajšom areáli umož-

ňujú organizovať športové, či oddychové podujatia.  

TnUAD sleduje problematiku uplatnenia absolventov vysokých škôl na trhu práce, kvalitu 

ich zručností a spoluprácu s vysokými školami formou anonymných dotazníkov v rámci 

Alumni portálu. Podrobnosti monitorovania a hodnotenia názorov absolventov je uvedené na 

web stránkach „Spätná väzba absolventov“. Súčasťou ankety sú otázky, zamerané na všeobecné 

parametre ako je: zamestnanosť, zamestnanosť v odbore, v mieste bydliska alebo v zahraničí. 

Ďalšie otázky sú zamerané na hodnotenie štúdia a uplatnenie absolventa: hodnotenie kvality 

štúdia, dostatočná pripravenosť na prax, adekvátnosť poznatkov pre prax, preferencia rovna-

kého študijného programu, splnené očakávania štúdia, uplatniteľnosť na trhu práce. Tieto in-

formácie predstavujú významný zdroj  pre hodnotenie kvality študijného programu, prijatie 

opatrení, zohľadnení pri úprave študijných programov s cieľom dosiahnuť vyššiu zamestnanosť 

a uplatniteľnosť v odbore a taktiež pri spolupráci s potencionálnymi budúcimi zamestnáva-

teľmi. 

Prieskum kvality študijných programov – spätná väzba potenciálnych budúcich zamestná-

vateľov sa realizuje na FZ aj v poslednom semestri štúdia počas klinickej praxe študentov kon-

čiacich ročníkov v zdravotníckych zariadeniach, s ktorými je uzatvorená zmluva o klinickej 

praxi študentov. Hodnotiace formuláre sú predložené mentorom alebo vedúcim pracovísk, ktorí 

sa podieľajú na zabezpečovaní  praktickej výučby študentov. Oblasti hodnotenia sú: schopnosť 

samostatne riešiť zadané úlohy, znalosť základných postupov, metodík a techník potrebných 

pre plnenie pracovných úloh v praxi, schopnosť učiť sa nové postupy, metodiky a techniky, 

tvorivý prístup študenta pri riešení úloh v praxi vrátane efektívneho používania metodických 

postupov, schopnosť prezentácie myšlienok a výsledkov aktivít a schopnosť spolupráce s pra-

covníkmi oddelenia/kliniky. V súvislosti so zameraním študijných programov FZ mentori  

a vedúci pracovníci zdravotníckych zariadení hodnotia študenta  aj podľa oblastí a kritérií, ktoré 

sú uvedené v Záznamníku klinickej praxe. U študentov sa hodnotia teoretické vedomosti, spo-

ľahlivosť pri pridelenej práci, samostatnosť pri pridelenej práci, záujem o riešenú problematiku, 

záujem o diagnosticko-terapeutické postupy, ochota pomôcť, taktnosť v správaní, práca podľa 

hygienických predpisov,  postoj ku kritickej spätnej väzbe, vzťah  k pracovníkom oddelenia/kli-

niky/pracoviska, spolupracovníkom, nadriadeným, a pod. Hodnotenie identických oblastí a po-

užívanie tých istých hodnotiacich škál zabezpečuje pre FZ objektivitu a kvalitu hodnotenia.  

Informácie sú získavané aj z prebiehajúcich zamestnávateľských prieskumov Absolvent vy-

sokej školy, ktorý je realizovaný Centrom vedecko-technických informácií SR v rámci pravi-

delného monitoringu uplatniteľnosti absolventov slovenských vysokých škôl na trhu práce, ďa-

lej z portálu uplatniteľnosti www.uplatnenie.sk. Sledované sú aj zverejnené rebríčky z analýzy 

Profesie.sk zamerané na uplatnenie sa absolventov, rebríčky univerzít a fakúlt podľa záujmu  

o absolventov. 
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Vďaka vysokej uplatniteľnosti splnili v roku 2021 študenti FŠT a FPT podmienky k prizna-

niu štipendia (podľa § 96a ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z.), ktorým bolo v roku 2021 

priznané motivačné štipendium formou odborového štipendia. 

X. Podporné činnosti univerzity 

Univerzitná knižnica Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len 

„Univerzitná knižnica“) je akademická knižnica s celouniverzitnou pôsobnosťou a ako kniž-

nično-informačné pracovisko slúži potrebám TnUAD, ale aj ďalším subjektom a širokej verej-

nosti. Pracovníci univerzitnej knižnice prevádzkujú požičovňu, dve študovne, informačno-ve-

decké centrum, archív záverečných prác a dva skladové priestory. Univerzitnej knižnici pod-

lieha pracovisko fakultnej knižnice FPT a metodicky riadi fakultnú knižnicu FSEV.  

 

Knižničný fond 

Univerzitná knižnica zabezpečuje akvizíciu, evidenciu a katalogizáciu periodických a nepe-

riodických publikácii pre celú univerzitu. Univerzitná knižnica eviduje a katalogizuje infor-

mačné pramene pre všetky fakulty a celouniverzitné pracoviská. Prebieha cielená profilácia 

knižničného fondu podľa jednotlivých študijných odborov. Akvizícia a doplňovanie knižnič-

ného fondu sa uskutočňuje na základe požiadaviek z jednotlivých fakúlt. V roku 2021 bol kniž-

ničný fond aktualizovaný hlavne z informačných prameňov (učebníc, skrípt a zborníkov), ktoré 

vyšli vo vydavateľstve TnUAD. 

Ročný  prírastok  knižničných  jednotiek  v roku 2021 bol 688.  Univerzitná knižnica kata-

logizuje a archivuje všetky bakalárske a diplomové práce študentov TnUAD. Od roku 2018  už 

neuchováva práce v tlačenej podobe ani na CD ROM. Archivuje len zoznamy obhájených prác, 

spolupracuje pritom so zodpovednými osobami na súčastiach TnUAD. Do knižnično-informač-

ného systému sa zaevidujú príslušné dáta z databázy Centrálneho registra záverečných prác, 

čím prebieha aj kontrola, že záverečné práce sú v CRZP zverejnené v plných textoch v súlade 

s platnou licenčnou zmluvou.  Katalóg záverečných prác univerzitnej knižnice obsahuje linku 

na Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác. Zaevidovalo sa 29 titulov dochádza-

júcich periodík, ročné predplatné časopisov predstavovalo 422,73 €. Zoznam aktuálne dochá-

dzajúcich časopisov je na webovej stránke knižnice. Knižnica vykonáva revíziu časopiseckého 

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

a adresár knižníc SR. Celkový stav knižničného fondu k 31.12.2021 predstavoval 49 815 kniž-

ných jednotiek, ktoré sú všetky spracované automatizovane v knižnično-informačnom systéme 

DAWINCI a prístupné v on-line katalógu všetkým používateľom. Tabuľky č. 5-7 uvádzajú šta-

tistické informácie o knižničnom fonde. 

 

Tabuľka 5: Prírastok knižničného fondu v r. 2021 

Ročný prírastok knižničných jednotiek celkom 688 

forma nadobudnutia           
kúpa 227 

darom 461 
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Tabuľka 6: Celkový stav knižničného fondu k 31.12.2021 

Knižničné jednotky spolu 49 815 

Úbytky knižničných jednotiek 0 

Počet titulov celkom 33 059 

       

 

 

z toho 

 

knihy  7 946 

skriptá 1 003 

zborníky 846 

CD-ROM 334 

časopisy 294 

diplomové a bakalárske práce 22 636 

                                       
 Tabuľka 7: Vynaložené finančné prostriedky na nákup knižničného a časopiseckého fondu v r. 2021    

Nákup knižného fondu 3 335,55 € 

Predplatné za periodickú literatúru 422,73 € 

Príjmy z činnosti knižnice 3 310,00 € 

z toho     Príjmy z grantov 2 00,00 € 
  

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, 

MŠVVŠ SR a čiastočne aj z rozpočtu TnUAD.  
 

Tabuľka 8:  Elektronické informačné zdroje prístupné na TnUAD v r. 2021 

Názov  

databázy 
Popis databázy 

WOS Prístup do multidisciplinárnej databázy Web of Knowledge z produkcie Institute for 

Scientific Information v USA. Obsahuje databázy Web of Science (WOS), Current 

Contents Connect (CCC), Conference proceeedings (pôvodne ISI proceeedings), 

Essential science indicators, Journal Citation Reports (JCR) 

SPRINGER 

VERLAG  

Vstup do elektronických verzií odborných časopisov v rámci služby Springer link. 

Tematicky pokrývajú oblasti biológie, chémie, medicíny, počítačových vied, fyziky, 

matematiky, práva a ekonómie.   

SCIENCE  

DIRECT 

Plnotextová databáza umožňuje prístup k článkom HTML, PDF z vedeckých časo-

pisov vydavateľstva Elsevier z oblasti technických, prírodných a spoločenských 

vied, ekonomiky a obchodu, ale aj umenia, psychológie, medicíny a ďalších odbo-

rov. Vyhľadávanie časopisov podľa jednotlivých vedných odborov a pododborov, 

možnosť vyhľadávať podľa zvolených termínov. 

SCOPUS Abstraktová, citačná  a referenčná databáza európskej vedeckej produkcie zameraná 

na prírodné vedy, techniku, medicínu, spoločenské vedy, psychológiu, ekonomiku 

a environmentálne vedy. Obsahuje abstrakty a informácie z odborných periodík, od 

vydavateľov, z odborných webových stránok a  patentových databáz.  

KNOVEL Elektronická kolekcia interaktívnych plnotextových referenčných príručiek a data-

báz z oblasti prírodných vied, techniky, farmácie, potravinárstva, zdravia a hygieny. 

Rešeršná technológia je koncipovaná na uspokojenie všetkých úrovní používateľ-

ských potrieb. Knovel sprístupňuje všetky zdroje na hĺbkové prehľadávanie s apli-

káciou pokročilých indexačných techník a paralelným vyhľadávaním vo viacerých 

tituloch súčasne, je schopný interaktívne pracovať s textom, tabuľkami, grafmi a vy-

tvárať vlastné výstupy. 
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PROQUEST 

Central 

Multiodborový (160 vedných odborov) agregovaný informačný zdroj, ktorý zhro-

mažďuje rôznorodé typy dokumentov z celého sveta. Obsahuje bibliografické zá-

znamy (väčšinou s abstraktami) článkov z vyše 12.000 titulov periodík, denníkov 

(800 titulov vrátane napr. The Wall Street Journal, Los Angeles Times a pod.), kon-

ferenčné zborníky a výskumné správy, vyše 4 milióny záznamov kvalifikačných prác 

(dizertačných aj diplomových) a 10 tematických kolekcií elektronických kníh. Pro-

Quest Central zahŕňa tiež špecializovanú sekciu pre strednú a východnú Európu – 

vyše 600 plnotextových vedeckých časopisov s aktuálnymi vydaniami vrátane če-

ských a slovenských publikácií. Tematicky ProQuest Central pokrýva humanitné, 

spoločenské odbory, obchod, medicínu, aplikované prírodné vedy, výpočtovú a tele-

komunikačnú techniku. 

GALE Multiodborové databázy od vydavateľstva GALE Cengage. AcademicOneFile obsa-

huje okolo 8000 plnotextových časopisov a referenčných zdrojov z oblasti prírod-

ných a spoločenských vied. Databáza GeneralOne File obsahuje okolo 9000 titulov 

novín a časopisov s plnými textami   

Online kata-

lóg TnUAD  

Prístup do všetkých katalógov fondov univerzitnej knižnice, vrátane publikačnej čin-

nosti. www.kniznica.tnuni.sk 

 

Knižnično-informačné služby 

Hlavným cieľom knižničných a výpožičných služieb je uspokojovanie potrieb používateľov. 

Univerzitná knižnica pristupuje k svojim čitateľom individuálne a maximálne sa im snaží vy-

hovieť v súlade s platným knižničným poriadkom. Knižnica poskytuje svoje služby cez akade-

mický rok 40 hodín týždenne so 4 zamestnancami, ktorí vykonávajú knihovnícke činnosti. Z 

toho 1 pracovníčka pracuje vo fakultnej knižnici FPT.   

Univerzitná knižnica poskytuje absenčné, prezenčné a medziknižničné výpožičné služby, 

rešeršné služby, zabezpečuje dodanie plných textov zo zahraničných časopisov, konzultačné  

a referenčné služby o katalógoch a on-line databázach. Prevádzkuje všeobecnú a multimediálnu 

študovňu a informačno-vedecké centrum. Knižnica má registrovaných aktívnych 2 562 čitate-

ľov. Študenti TnUAD majú registráciu na celú dobu štúdia, nemusia si každoročne obnovovať 

čitateľský preukaz. Všetci zamestnanci univerzity, ktorí sú evidovaní v knižnici majú platný 

preukaz počas celého pôsobenia na univerzite. Fyzických návštev v roku 2021  bolo 3 604  

a tých, ktorí navštívili www stránku univerzitnej knižnice – tzv. virtuálnych návštevníkov  po-

čas celého roka bolo 19 990. 

 

Tabuľka 9: Používatelia v r. 2021 

Registrovaní aktívni používatelia 2 562 

 z 
to

h
o

 študenti TnUAD - aktívni 2 124 

zamestnanci TNUAD 219 

externí používatelia 219 

Návštevníci knižnice – fyzické osoby 3 604 

Virtuálni návštevníci 19 990 

 

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 
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informačné materiály. V rámci prezenčných výpožičiek sa najviac vypožičiavali periodiká, 

ktoré predstavovali  1 420 výpožičiek. O medziknižničnú výpožičnú službu žiadali hlavne štu-

denti, ktorí si v knižnici objednávali vypracovanie rešerše. V knižnici je stále viac obľúbenejšia 

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. 
 

Tabuľka 10: Výpožičky v r. 2021 

Výpožičky spolu 6 693 

  
z 

to
h
o

 prezenčné 2 450 

absenčné 4 243 

MVS a MMVS z iných knižníc 51 

MVS iným knižniciam 14 
 

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

covníci knižnice alebo spoločne ich spracovávajú so študentami v multimediálnej študovni. 

Používatelia objednávajúci si túto službu dostanú od pracovníkov knižnice odbornú poradenskú 

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

konkrétnych požiadaviek používateľov sa v knižnici v roku 2021 vypracovalo 106 rešerší, 

z ktorých 66 bolo vypracovaných jednorazovo podľa požiadaviek študentov a 40 bolo vypra-

covaných personálnych a inštitucionálnych bibliografii pracovníkov TnUAD z databázy publi-

kačnej činnosti .  

Univerzitná knižnica je prevádzkovateľom lokálnej databázy publikačnej činnosti na 

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

komunikujú a spolupracujú s nadriadeným orgánom pre hodnotenie publikačnej činnosti 

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

pri zaraďovaní konkrétnych prípadov s jednotlivými pracovníkmi alebo poverenými osobami 

za publikačnú činnosť na jednotlivých fakultách a CUP. Univerzitná knižnica každoročne vy-

hodnocuje publikačnú činnosť pre potreby delenia rozpočtu TnUAD na jednotlivé fakulty a ce-

louniverzitné pracoviská. Evidencia publikačnej činnosti prebieha v on-line databáze na národ-

nej úrovni v prostredí CREPČ2. Pracovníci knižnice prevádzkujú a udržujú aj  lokálnu databázu 

publikačnej činnosti, aby sa zachovala kontinuita publikačnej činnosti na univerzite od počiatku 

jej budovania. 

 

Tabuľka 11:  Databáza publikačnej činnosti (do 31.12.2021)       

Počet záznamov  vykazovaných v lokálnej celouniverzitnej databáze publikačnej čin-

nosti do konca roka 2021 

18 307 

Počet záznamov vykázaných v lokálnej celouniverzitnej databáze publikačnej činnosti  

za rok  vykazovania 2021 

496 

Počet záznamov vykázaných v celoslovenskej databáze CREPČ2 za rok vykazovania 

2021  

496 

Počet záznamov za rok vykazovania 2020 v  celoslovenskej databáze CREPČ2, ktorý 

zohľadňuje MŠVVŠ SR pri rozpise dotácie  

447 

Počet záznamov za rok vykazovania 2019 v celoslovenskej databáze CREPČ2, ktorý 

zohľadňuje MŠVVŠ pri rozpise dotácie  

593 
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Oblasť rozvoja Univerzitnej knižnice 

Z dôvodu pandemickej situácie a z nej vyplývajúcich epidemiologických opatrení nebolo 

možné priestory informačno-vedeckého centra využívať na účely informačnej výchovy, školení 

a iných stretnutí pre študentov a zamestnancov univerzity. Univerzitná knižnica informovala  

o aktuálnych možnostiach prístupu k databázam prostredníctvom webovej stránky knižnice.  

Pre študentov prvých a končiacich ročníkov knižnica realizovala online semináre, kde získali 

informácie o možnostiach prístupu, inštruktáž k vyhľadávaniu v databázach a využívaní dis-

covery nástrojov.  

Študenti a zamestnanci využívali na vyhľadávanie v  EIZ vzdialený prístup prostredníctvom 

Centra vedecko-technických informácií SR, ktorý bol od septembra 2021 poskytovaný zdarma.    

Na základe štatistík využívania jednotlivých databáz bola najviac využívanou databázou stále 

Science Direct. Využívanie citačných databáz WoS a Scopus  je podmienené publikačnou čin-

nosťou našich pedagogických a vedecko-výskumných zamestnancov. 

 

 
Graf 3:  Stiahnuté dokumenty z EIZ za roky 2017-2021 

 

Tabuľka 12: Počet vyhľadávaní v citačných DB WOS a SCOPUS 

 Databáza 2017 2018 2019 2020 2021 

WOS 10258 11161 13978 10497 5718 

Scopus 4752 6660 7253 6442 10486 

 

Granty 

Univerzitná knižnica sa v roku 2021 úspešne uchádzala o dotáciu z Fondu na podporu ume-

nia na  nákup knižničného fondu v programe akvizícia knižníc. Názov projektu bol „Brány 

knižnice znovu otvorené - čakáme Vás s novou literatúrou“. Na nákup literatúry dostala  prí-

spevok 2 000 €. Nákup novej literatúry bude realizovaný v roku 2022. 
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Dištančné vzdelávanie 

V súvislosti s pokračujúcou pandemickou situáciou v roku 2021, keď TnUAD realizovala 

výučbu prevažne dištančne,  Univerzitná knižnica,  prostredníctvom svojej webovej stránky 

informovala o možnosti využívania elektronických informačných databáz, zabezpečovala 

ďalšie prístupy k e-zdrojom, komunikovala so študentami prostredníctvom elektronickej refe-

renčnej služby („Spýtajte sa knižnice“) a zasielaním rešerší a informačných materiálov pro-

stredníctvom e-mailov. Rozšírili sme možnosť prístupu k niektorým databázam prostredníc-

tvom e-learningu a tým mali študenti priamy prístup k informám z elektronických informač-

ných zdrojov. Pokračoval  prístup do databáz Knovel library a E-book Proguest Central, ktoré 

boli sprístupnené študentom TnUAD na základe ich osobných účtov. Prostredníctvom firmy 

Albertina Icome Bratislava bol poskytnutý skúšobný prístup k službe Writefull, k encklopédii 

JoVE Encyclopedia of Experiments: Cancer Research a časopisov spoločnosti Accucoms, ktorá 

zastrešuje svetové vydavateľstvá akademickej literatúry. 

 

Informačná výchova 

V roku 2021 sa Univerzitná knižnica venovala informačnej výchove študentov a ďalších 

používateľov knižnice. Oblasti, na ktoré sa zamerala sa týkali vyhľadávania, využívania a spra-

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

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

im boli poskytnuté informačné materiály o službách knižnice a elektronických informačných 

zdrojoch. Knižnica každoročne pri nástupe študentov prvých ročníkov organizuje pre  nich se-

mináre. V roku 2021 spolupracovala s pedagogickými pracovníkmi na všetkých fakultách 

TnUAD. Univerzitná knižnica pripravila semináre pre študentov, ktoré boli zamerané na infor-

mácie o knižnici a jej službách, vyhľadávanie v on-line katalógu, elektronické informačné 

zdroje. Všetky tieto semináre sa vzhľadom na pandemickú situáciu uskutočnili on-line. 

 

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 publi-

kácií do univerzitnej knižnice. Univerzitná knižnica vypracovala propagačné materiály a letáky 

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

 

Ostatné činnosti 

Univerzitná knižnica sa zapojila do akcie „Týždeň slovenských knižníc“, ktorú organizuje 

Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov. Týždeň slovenských knižníc  

sa konal v termíne 1. – 7. marca 2021 pod spoločným mottom „Knižnice pre všetkých“. Cieľ 

tejto akcie bol pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostred-

níctvom najrozmanitejších aktivít a podujatí. Používatelia mali možnosť vrátiť knihy, na ktoré 
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mali upomienky bez poplatku za upomienku a takisto zdarma bol zápis nových čitateľov a ob-

novenie členstva. Na webovej stráke knižnice bola prístupná virtuálna výstavka kníh vydaných 

na TnUAD v roku 2020. V mesiaci marec bol spustený skúšobný prístup k službe Writefull pre 

akademické písanie a zároveň bol i realizovaný online seminár o používaní tejto služby. Pre 

pedagogických a vedeckých pracovníkov bol k dispozícii webinár SCOPUS. 

 

Spolupráca Univerzitnej knižnice 

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

rovať rozvoj knižníc a ich odbornú spoluprácu. V rámci prístupu do elektronických informač-

ných zdrojov univerzitná knižnica aj v roku 2021 spolupracovala s CVTI SR Bratislava a Slo-

venskou národnou knižnicou v Martine. Pri evidovaní a prevádzkovaní národnej databázy pub-

likačnej činnosti spolupracuje knižnica s  odborom pre hodnotenie vedy CVTI SR.  V rámci 

prideľovanie ISBN spolupracuje so SNK v Martine. V rámci prevádzky KIS Dawinci spolu-

pracuje s firmou SVOP Bratislava. 

 

Ďalšie informácie 

Podrobné informácie sú súčasťou pravidelných hodnotiacich správ o vedecko-výskumnej  

a ďalšej tvorivej činnosti na úrovni fakúlt / CUP i TnUAD ako aj pravidelnej hodnotiacej správy 

o dostupnosti a relevancii študijných zdrojov na TnUAD, ktoré sú súčasťou pravidelného hod-

notenia a monitorovania v rámci implementovaného vnútorného systému kvality na TnUAD. 

XI. Rozvoj univerzity 

Na TnUAD a jej jednotlivých súčastiach boli aj v kalendárnom roku 2021 realizované roz-

vojové aktivity predovšetkým vo forme podaných, resp. riešenia schválených rozvojových pro-

jektov a činností s tým súvisiacich. TnUAD v Trenčíne prostredníctvom Oddelenie riadenia 

projektov (ORP), poskytuje celouniverzitnú koordináciu aktivít finančne viazaných na pro-

striedky z verejných zdrojov. V rámci nevýskumných projektov boli v roku 2021 na TnUAD 

riešené 3 projekty SAAIC, 1 projekt Európskej komisie, 1 projekt v rámci Integrovaného ope-

račného programu (MIRRI), 5 rozvojových projektov, z nich 4 MŠVVaŠ SR a 1 MPSVaR SR, 

sumárne v hodnote 1 177 894 €. Konkrétne sa jedná nasledovné projekty: 

 

Názov projektu:  Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami 

programu 

Kód projektu: 2020-1-SK01-KA103-077851 

Poskytovateľ  

fin. prostriedkov:  SAAIAC 

Žiadateľ:  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Rozpočet projektu:  101 775 €  

Obdobie realizácie:  06/2020 - 5/2022 

Cieľ:  Realizácia akademických mobilít vysokoškolských študentov, učiteľov  

a zamestnancov VŠ 

Objem dotácie 2021: 3 5621 € 
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Názov projektu:  Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami 

programu 

Kód výzvy:  KA131-HED  

Kód projektu: 2021-1-SK01-KA131-HED-000003474 

Poskytovateľ  

fin. prostriedkov:  SAAIAC 

Žiadateľ:  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Rozpočet projektu:  153 705 €  

Obdobie realizácie:  09/2021 - 10/2023 

Cieľ:  Realizácia akademických mobilít vysokoškolských študentov, učiteľov  

a zamestnancov VŠ 

Objem dotácie 2021: 122 964 € 

 

Názov projektu:  Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl s partnerskými 

krajinami 

Kód projektu: 2019-1-SK01-KA107-060296 

Poskytovateľ  

fin. prostriedkov:  SAAIAC 

Žiadateľ:  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Rozpočet projektu:  31 020 €  

Obdobie realizácie:  08/2019 - 07/2022 

Cieľ:  Realizácia akademických mobilít vysokoškolských študentov, učiteľov  

a zamestnancov VŠ 

Objem dotácie 2021: 10 857 € 

 

Názov projektu:  Europe Direct TnUAD Trenčín 

Kód výzvy:  2022-SLOVAKIA-SGA 

Kód projektu:  101034892-ED TNUAD-Trenčín 

Poskytovateľ  

fin. prostriedkov:     Európska komisia 

Žiadateľ:  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne  

Rozpočet projektu:  145 067 €  

Obdobie realizácie:  05/2021 - 12/2025 

Cieľ:  Zriadenie informačného centra EUROPE DIRECT, ako sprostredkovateľa 

medzi EÚ a jej občanmi v Trenčianskom kraji s cieľom šíriť povedomie  

a informácie o Európskej únii a aktívne podporovať diskusiu na miestnej 

a regionálnej úrovni. 

Objem dotácie 2021: 16 426,90 € 

 

Názov projektu:  Zlepšovanie praktických zručností študentov TnUNI prostredníctvom 

vytvorenia simulačného a coworkingového centra 

Číslo:  001TnUAD-2-1/2021 

Poskytovateľ  



53 
 

fin. prostriedkov:     MŠVVaŠ SR 

Žiadateľ:  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Rozpočet projektu:   39 043 € 

Obdobie realizácie:  01/2021 – 12/2022 

Cieľ:  Hlavným cieľom projektu je  zlepšenie dostupnosti výkonu klinickej praxe 

študentov v rámci vzdelávania na FZ TnUAD vytvorením Simulačného 

centra pre klinickú prax. Jeho súčasťou budú interaktívne výučbové mo-

dely a špeciálne prístroje, ktorých implementáciou do výučbového procesu 

sa umožní realizovať/simulovať situácie z klinickej praxe v laboratórnom 

prostredí. Ich jedinečná paleta umožňuje komplexný multidisciplinárny 

prístup k podpore zdravia nielen z pohľadu kontaktnej starostlivosti o pa-

cienta, štandardných ošetrovateľských postupov a fyzioterapeutických 

techník, ale aj z aspektu hodnotenia parametrov laboratórnej diagnostiky  

a v neposlednom rade celkový význam z pohľadu verejného zdravotníctva 

v nadväznosti na efektivitu terapie. Cieľom je teda zlepšenie stavu dostup-

nosti klinickej praxe a jej diverzifikácií vzhľadom na protipandemické 

opatrenia v zdravotníctve. 

 

Názov projektu:  Kreatívne centrum Trenčianskej univerzity A. Dubčeka pre stimulá-

ciu potenciálu v kultúrnom a kreatívnom priemysle 

Číslo:  302031AFF2 

Poskytovateľ  

fin. prostriedkov:     Integrovaný operačný program, MIRRI 

Žiadateľ:  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Rozpočet projektu:  4 280 419,73  €  

Obdobie realizácie:  2021 - 2023 

Cieľ:  Primárnym cieľom budovania Kreatívneho centra TnUAD je podpora 

umeleckého a kreatívneho talentu smerom k jeho komercializácii a vzniku 

nových pracovných miest. TnUAD ako verejná vysoká škola univerzit-

ného tipu je významným a signifikantným subjektom v Trenčianskom sa-

mosprávnom kraji v oblasti vyššieho vzdelávania, výskumu a vývoja a re-

gionálneho rozvoja. Hlavným cieľom rozvoja univerzity je skvalitnenie 

vzdelávacieho procesu zvyšovaním tvorivosti, podnikavosti, tímovosti  

a profesionality študentov s ohľadom na potreby a očakávania praxe. Práve 

do  konceptu rozvoja univerzity zapadá aj plánovaný vznik Kreatívneho 

centra TnUAD  ako priestoru pre rozvoj potenciálu v dynamicky sa rozví-

jajúcom odvetví kultúrneho a kreatívneho priemyslu, pričom činnosť KC 

TnUAD  bude zameraná aj na externé prostredie TnUAD.  Potenciál bu-

dúceho rozvoja v kultúrnom a kreatívnom priemysle však musí rešpekto-

vať existujúce predispozície, ktoré sú z pohľadu súkromného vlastníctva 

zhmotnené v podnikateľských subjektoch a subjektoch neziskového sek-

tora pôsobiacich v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu. 

Objem dotácie 2021: 16 326 € 
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Názov projektu:  Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality VŠ vzdeláva-

nia na TnUAD 

Číslo:  312011BFK8 

Poskytovateľ  

fin. prostriedkov:     MŠVVaŠ SR, OP Ľudské zdroje 

Žiadateľ:  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Rozpočet projektu:  209 513,07 €  

Obdobie realizácie:  11/2021 - 03/2023 

Cieľ:  Cieľom projektu je podpora vnútorných systémov zabezpečovania a hod-

notenia kvality na univerzite a rozvoja ľudských zdrojov s cieľom imple-

mentácie prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce. Projekt po-

zostáva z realizácie hlavnej aktivity Podpora zlepšovania vnútorných sys-

témov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania zohľadňujú-

cich prepájanie s praxou prostredníctvom 4 podaktivít: 1. Tvorba a revízia 

vnútorných dokumentov a predpisov univerzity, vrátane zabezpečenia ich 

prístupnosti pre uchádzačov a študentov zo zahraničia. 2. Reprofilizácia 

pozícií v rámci vnútorného systému zabezpečenia a hodnotenia kvality 

vzdelávania. 3. Vzdelávanie zamestnancov univerzity podieľajúcich sa na 

zabezpečovaní štruktúr vnútorného systému zabezpečenia a hodnotenia 

kvality vzdelávania, vrátane spolupráce so zainteresovanými stranami.  

4. Koordinácia projektu.  

Objem dotácie 2021: 79 500 € 

 

Názov projektu:  Detský kútik pri Trenčianskej univerzite 

Číslo:  IMTS:312031R697 

Poskytovateľ  

fin. prostriedkov:     MŠVVaŠ SR, OP Ľudské zdroje 

Žiadateľ:  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Rozpočet projektu:  156 828,92 €  

Obdobie realizácie:  03/2019 - 04/2021 

Cieľ:  Hlavným cieľom projektu je rozšíriť služby pre zamestnancov a študentov 

s rodičovskými povinnosťami na TnUAD prostredníctvom prevádzky 

Univerzitného detského kútika. Poskytnutím možnosti flexibilnej staros-

tlivosti o deti umožniť univerzitným zamestnancom s rodičovskými po-

vinnosťami využiť flexibilné formy práce resp. preklenúť obdobia, kedy 

sú bežné zariadenia starostlivosti o deti mimo prevádzky a oni potrebujú 

mať zabezpečenú starostlivosť o deti. Zároveň poskytnúť služby študen-

tom, ktorí sú zároveň rodičmi, aby si takto vytvorili optimálnejšie pod-

mienky pre štúdium a pridružené aktivity (príprava seminárnych a roční-

kových prác, diplomových prác, účasť na skúškach a pod.). 

Objem dotácie 2021: 30 347 € 
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Názov projektu:  Zelená revitalizácia a podpora udržateľnej mobility pre napĺňanie ini-

ciatívy Race to Zero na Trenčianskej univerzite 

Číslo:  002TnUAD-2-1/2021 

Poskytovateľ  

fin. prostriedkov:     MŠVVaŠ SR 

Žiadateľ:  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Rozpočet projektu:  266 010  €  

Obdobie realizácie: 2021 - 2022 

Cieľ:  Aktivita vychádza z iniciatívy "Race to Zero" ku ktorej sa chce TnUAD 

pripojiť ešte tento rok 2021 prostredníctvom podpisu Globálneho klima-

tického listu.  Cieľom iniciatívy je dosiahnuť uhlíkovú neutralitu rôznymi 

opatreniami prispôsobenými možnostiam signatárov. Jeden z kľúčových 

nástrojov je udržateľná mobilita a podpora elektromobility. Teda postupné 

nahrádzanie individuálnej dopravy priamo produkujúcej skleníkové plyny 

na dopravu uhlíkovo neutrálnu.  Na týchto princípoch je postavená aj na-

vrhovaná aktivita, ktorá by pozostávala z vytvorenia a inštalácie 3 smart 

zelených stanovísk pre podporu udržateľnej mobility na požičiavanie  

a zdieľanie elektro bicyklov a elektro skútrov v troch areáloch univerzity, 

ktoré sú od seba geograficky oddelené a prepojiteľné len bežnou konvenč-

nou automobilovou individuálnou či hromadnou dopravou. 

Objem dotácie 2021: 266 010 € 

 

Názov projektu:  Cestovná mapa integrácie Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-

čeka v Trenčíne a Vysokej školy DTI 

Číslo:  004TnUAD-2-1/2021 

Poskytovateľ  

fin. prostriedkov:     MŠVVaŠ SR 

Žiadateľ:  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Rozpočet projektu:  570 772 € 

Obdobie realizácie:  10/2021 - 12/2022 

Cieľ:  Cieľom aktivít projektu je preliminárna multifaktoriálna analýza systé-

mov, procesov a kapacít uplatňovaných na partnerských vysokých ško-

lách, ktoré majú dominantný vplyv na proces integrácie, a to najmä ana-

lýza: a) vnútorných systémov manažérstva kvality, nakoľko sa jedná o prí-

pravu cestovnej mapy integrácie verejnej vysokej školy so súkromnou vy-

sokou školou; b) zavedených systémov vnútornej akreditácie študijných 

programov a odborov habilitačného konania a inauguračného konania,  

a ďalších náležitostí vyplývajúcich zo štandardov SAAVŠ SR vrátane re-

vízie vnútorných predpisov a organizačných smerníc s tým súvisiacich;  

c) legislatívna – právny audit zameraný na uskutočniteľnosť budúcej in-

tegrácie;  d) implementovaných účtovných a ekonomických systémov  

a potrieb na ich zlúčenie;  e) IT prostredia najmä v oblasti implementova-

ných akademických informačných systémov;  f) ubytovacích kapacít pre 
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študentov a z toho vyplývajúcich kvantitatívnych a kvalitatívnych požia-

daviek na zvýšenie ubytovacej kapacity vrátane projektovej dokumentácie 

pre územné a stavebné rozhodnutie a inej dokumentácie a poplatkov s tým 

súvisiacich; g) poskytovaných knižničných služieb, prístupov k elektro-

nickým databázam, implementácie spoločného antiplagiátorského sys-

tému a ďalších finančných nákladov s tým súvisiacich vrátane analýzy ka-

pacitných potrieb priestorového zabezpečenia knižničných služieb. Pred-

pokladom vykonania preliminárnych analýz je najmä identifikácia vnútor-

ných a skrytých problémov a hrozieb za účelom primeranej ochrany oboch 

partnerských inštitúcií. Finálnym výsledkom každej analýzy bude jasne 

definovaná SWOT analýza pre vnútorné silné a slabé stránky oboch part-

nerských organizácií a príležitostí i hrozieb z vonkajšieho prostredia. Cie-

ľový stav projektu je v danom časovom období vypracovať analýzy vyššie 

menovaných systémov a procesov (body a) až g)) a na základe ich výsled-

kov pripraviť cestovnú mapu  integrácie Trenčianskej univerzity Alexan-

dra Dubčeka v Trenčíne a Vysokej školy DTI na následné časové obdobia, 

vrátane vymedzenia nevyhnutných procesov a postupov vrátane identifi-

kácie rizík, potrieb uskutočnenia hĺbkových analýz v konkrétnych oblas-

tiach i finančných nárokov nutných k realizácii samotnej integrácie. 

Objem dotácie 2021: 570 772 € 

XII. Internacionalizácia a medzinárodné aktivity 

Medzinárodnú spoluprácu rozvíjala TnUAD v roku 2021 prostredníctvom medzinárodných 

bilaterálnych dohôd o spolupráci, medzinárodných mobilitných programov, svojou účasťou na 

medzinárodných podujatiach, participácii v projektoch s medzinárodnou účasťou, ako aj na zá-

klade členstiev v medzinárodných organizáciách. Medzinárodná spolupráca TnUAD bola za-

meraná najmä na oblasť vzdelávania, vedy a výskumu v rámci bilaterálnych zmlúv na výmenné 

študijné pobyty cez program Európskej komisie Erasmus Plus, ďalej stredoeurópskeho výmen-

ného programu CEEPUS a výskum v inovačnom programe HORIZONT 2020. Zahraničné ak-

tivity boli do značnej miery ovplyvnené opatreniami v súvislosti s pandémiu Covid-19. 

TnUAD v roku 2021 sa podieľala na riešení programu Horizont 2020 s názvom Centre for 

functional and surface-functionalized glasses – FUNGLASS, na 3 projektoch SAAIC zamera-

ných na mobilitu študentov a 6 projektov cezhraničnej spolupráce Interrreg SR-ČR: 

1. Rozvoj inovačného potenciálu Bielokarpatskej sklárskej výskumno-vývojovej a vzdeláva-

cej základne cielený k posilneniu a rozšíreniu spolupráce s MSP (KASKLO III) 

2. Intenzifikácia a zefektívňovanie prepojenia Bielokarpatskej sklárskej základne s MSP 

(KASKLO IV) 

3. Posilnenie cezhraničného vzdelávacieho potenciálu v oblastiach inovatívnych technológií 

výroby (SKLOKERAM) 

4. Online vzdelávacia platforma pre študentov lekárskych a nelekárskych odborov so  zame-

raním na hyperbarickú medicínu (HYMON) 
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5. Nové společné vzdělávání v segmentu cestovního ruchu s akcentem na kompetence poža-

dované trhem práce v lázeňství vybraných přeshraničních regionů(KOMLAZ) 

6. Posilováním spolupráce obcí k řešení problému „Invisible border"(MOSINVI) 

 

TnUAD je tiež členom EUA – European University Association, ACRU – The Association 

of Carpatian Region Universities, konzorcia WorkSpace Europe, konzorcia PROGRES 3, me-

dzinárodnej sieti univerzít zapojených do grantového programu Erasmus+ a od roku 2004 je 

signatárom Magna Charta Universitatum. Rektor TnUAD svojím podpisom aktualizoval verziu 

Magny Charty Universitatum MCU 2020, ktorá odráža zmeny univerzít a prostredí, ktoré sa 

udiali od roku 1988. Jej podpísaním TnUAD reagovala na súčasné výzvy a obavy. 

 

Tabuľka 13: Zoznam bilaterálnych zmlúv TnUAD v roku 2021 

Krajina Partner 

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 

Univerzita Jana Evangeliste Purkyně 

USA Stephen F. Austin State University v Texase 

Štátna vysoká škola Bluefield 

Portugalsko Polytechnický inštitút v Braganze 

Poľsko Technologická univerzita v Rzeszowe 

Univerzita v Bielsko-Biala 

Francúzsko Savojská univerzita 

Chorvátsko Univerzita v Pule 

Ruská federácia Tomská polytechnická univerzita 

Iževská štátna technická univerzita  

Lomonosovova Akadémia chemických technológií v Moskve 

Ruská štátna humanitná univerzita v Moskve  

Štátna univerzita Dubna 

Bielorusko 

 

Bieloruská štátna technická univerzita, Minsk 

Bieloruská štátna technologická univerzita, Minsk 

Ukrajina Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy  

Sumy State A.S.Makarenko Pedagogical University  

Slovinsko Univerzita v Ľubľani 

Južná Kórea Soon Moon University  
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TnUAD sa v roku 2021 bola úspešná v žiadosti o projekt Európskej komisie a stala sa tak 

hostiteľskou inštitúciou siete informačných a poradenských centier Európskej komisie Europe 

Direct. Je tak jedinou inštitúciou v Trenčianskom kraji, ktorá poskytuje obyvateľom kraja ak-

tuálne informácie z diania v Európskej únii. 

Podrobné informácie sú súčasťou pravidelných hodnotiacich správ o medzinárodných vzťa-

hov na úrovni fakúlt / CUP i TnUAD, ktoré sú súčasťou pravidelného hodnotenia a monitoro-

vania v rámci implementovaného vnútorného systému kvality na TnUAD. 

XIII. Systém kvality 

Rada kvality TnUAD je  poradný orgán 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jej členmi sú zástupcovia 

vrcholového manažmentu univerzity,  manažéri kvality a odborníci v oblasti manažmentu kva-

lity zo súčastí univerzity, študenti a taktiež odborníci z praxe. Ostatná úprava personálneho ob-

sadenia a počtu členov Rady kvality TnUAD sa uskutočnila 1. februára 2021. 

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

a zlepšovanie Systému manažérstva kvality na TnUAD a jeho jednotlivých pracoviskách. Čin-

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

aby boli splnené ciele kvality. Rada zodpovedá za efektívnosť všetkých aktivít zabezpečovania 

kvality a zlepšovania systému kvality na TnUAD. 

V roku 2021 sa uskutočnil na TnUAD dozorový audit č.1 pre systém manažérstva kvality 

podľa ISO 9001:2015 v termíne 13. októbra 2021. TnUAD úspešne absolvovala dozorový audit 

č.1 a  udelený certifikát podľa revidovanej normy ISO 9001:2015 pre oblasť „Vysokoškolské 

vzdelávanie a výskum“ zostal v platnosti. Súčasťou systému manažérstva kvality podľa ISO 

9001:2015 sú požiadavky SAAVŠ SR, ktoré sú priebežne implementované do vnútorného sys-

tému zabezpečovania kvality vzdelávania. 

Na TnUAD v roku 2021 bolo vykonaných 11 interných auditov procesov systému manažér-

stva 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 vrcho-

lovým 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 (priečinok intranetu pod názvom vnútorný systém zabezpečovania kvality) prvej, druhej 

a tretej úrovne, ku ktorej majú prístup zamestnanci univerzity, ktorí ju používajú pri svojej 

práci. V roku 2021 bol na TnUAD schválený vnútorný predpis Pravidlá pre vnútorný systém 

zabezpečenia a hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania, tvorivej činnosti a ďalších 

s nim súvisiacich činností na TnUAD (2-U-013), ktorý vymedzuje poriadok vnútorného sys-

tému zabezpečenia a hodnotenia kvality, smernicu pre návrh, úpravy a schvaľovanie študijných 
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programov na TnUAD, rokovací poriadok Rady pre vnútorné hodnotenie a jej pracovných sku-

pín, rokovací poriadok Rady pre študijný program i smernicu pre návrh a schvaľovanie žiadostí 

o akreditáciu habilitačných a inauguračných konaní na TnUAD. V rámci jeho implementácie 

boli zriadené na súčastiach Rady pre študijný program a na úrovni univerzity Rada pre vnútorné 

hodnotenie TnUAD. Zloženie týchto orgánov je vo vnútornom predpise striktne regulované 

a zabezpečuje zastúpenie študentov, zamestnávateľov i akademických pracovníkov. Následne 

bol zahájený proces zosúlaďovania študijných programov a odborov HIK. 

Súhrnné zhrnutie výkonnosti implementovaného systému manažérstva kvality za rok 2021  

má TnUAD opísané a zhodnotené v dokumente „Správa pre preskúmanie vnútorného systému 

manažérstva kvality“ a to za jednotlivé súčasti TnUAD . Súčasťou „Správy pre preskúmanie 

vnútorného systému manažérstva kvality“ je zhodnotenie cieľov kvality jednotlivých súčastí 

TnUAD za rok 2021, ktoré vychádzajú z dlhodobého zámeru TnUAD. 

 

Zapojenie interných a externých zainteresovaných strán  

Študenti TnUAD môžu svoj názor na realizáciu študijných programov vyjadriť vyplnením 

dotazníka v Akademickom informačnom systéme (AiS2). V každom akademickom roku je na 

súčastiach vypracovaný Plán hodnotenia predmetov študijného programu s členením na zimný 

a letný semester tak, aby v časovom intervale 3 akademické roky boli zhodnotené podľa mož-

nosti všetky predmety študijného programu. Osobitná pozornosť sa venuje profilovým predme-

tom  študijného programu. Študenti realizujú hodnotenie predmetov v stanovenom časovom 

intervale, spravidla po ukončení predmetu a zapísaní výsledkov do AIS. Anonymizovaný do-

tazníkový prieskum spokojnosti študentov sa realizuje prostredníctvom formulárov:  F 5U010-

030-01 Prieskum spokojnosti študenta 1. roku štúdia a F 5U010-030-01 Prieskum spokojnosti 

študenta (okrem 1. roku štúdia). Dotazníky spätnej väzby študenta sú umiestnené v Akademic-

kom informačnom systéme (AIS2) v časti Administratívny systém. Študenti majú možnosť 

hodnotiť nielen predmety určené v Pláne hodnotenia predmetov študijného programu, ale aj 

všetky ostatné predmety zaradené v študijnom pláne pre daný ročník a daný semester. Analýzou 

dotazníkov spokojnosti študentov sú spracované výsledky vyhodnotenia predmetov a vyhod-

notenia vyučujúcich. Na základe analýzy opodstatnených pripomienok študentov sú prijaté ná-

vrhy opatrení na zlepšenie. Spracovaním dotazníkov z prieskumu spokojnosti študentov je za-

bezpečené, aby spätná väzba od študentov bola reálne využitá pri návrhu a budúcom udržiavaní 

kvality študijného programu. Cieľom je samotná motivácia študenta ku zvyšovaniu úrovne  

a efektivity vyučovacieho procesu.  

Prieskum kvality študijných programov – spätná väzba potenciálnych budúcich zamestná-

vateľov sa realizuje v poslednom semestri štúdia počas klinickej praxe študentov končiacich 

ročníkov v zdravotníckych zariadeniach, s ktorými je uzatvorená zmluva o klinickej praxi štu-

dentov. Hodnotiace formuláre (F-5U010-03/01 - Spätná väzba zamestnávateľa) sú predložené 

mentorom alebo vedúcim pracovísk, ktorí sa podieľajú na zabezpečovaní  praktickej výučby 

študentov. Oblasti hodnotenia sú: schopnosť samostatne riešiť zadané úlohy, znalosť základ-

ných postupov, metodík a techník potrebných pre plnenie pracovných úloh v praxi, schopnosť 

učiť sa nové postupy, metodiky a techniky, tvorivý prístup študenta pri riešení úloh v praxi 

vrátane efektívneho používania metodických postupov, schopnosť prezentácie myšlienok a vý-

sledkov aktivít a schopnosť spolupráce s pracovníkmi oddelenia/kliniky.  
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V súvislosti so zameraním študijných programov FZ mentori a vedúci pracovníci zdravot-

níckych zariadení hodnotia študenta  aj podľa oblastí a kritérií, ktoré sú uvedené v Záznamníku 

klinickej praxe. U študentov sa hodnotia teoretické vedomosti, spoľahlivosť pri pridelenej 

práci, samostatnosť pri pridelenej práci, záujem o riešenú problematiku, záujem o diagnosticko-

terapeutické postupy, ochota pomôcť, taktnosť v správaní, práca podľa hygienických predpi-

sov,  postoj ku kritickej spätnej väzbe, vzťah  k pracovníkom oddelenia/kliniky/pracoviska, 

spolupracovníkom, nadriadeným, a pod. Hodnotenie identických oblastí a používanie tých is-

tých hodnotiacich škál zabezpečuje pre FZ objektivitu a kvalitu hodnotenia. 

Počas roku 2021 FŠT realizovala podpisovanie zmlúv s podnikmi pôsobiacimi v automotive 

a v špeciálnej technike. Takouto zmluvou o spolupráci sa zmluvné strany dohodli o prenose 

požiadaviek praxe do vzdelávacieho procesu; podpore o zadávaní a realizovaní záverečných 

prác študentov; o zapájaní sa partnerskej organizácie do prípravy návrhu alebo úpravy, posu-

dzovania alebo schvaľovania študijných programov, uskutočňovaných na FŠT; o vyjadrení sa 

o spokojnosti úrovne absolventa FŠT, zamestnaného v partnerskej spoločnosti za účelom zvy-

šovania konkurencieschopnosti absolventov na trhu práce.  Externé zainteresované strany sa 

tiež podieľali na prenose najnovších vedecko-technických poznatkov do praxe a na spoločnej 

výskumnej a vývojovej  činnosti. Do tvorby a úpravy jednotlivých študijných programov sa 

aktívne zapojili externé zainteresované strany: Konštrukta Industry, a.s., MSM Holding, a.s., 

Matador Industries, a.s., ZVS holding, a.s., Konštrukta Defence, a.s. Yanfeng Automotive In-

teriors Slovakia s.r.o., Adient Slovakia, s.r.o., Hella Slovakia Signal - Lighting s.r.o., Leoni 

Slovakia, s.r.o., LOT Trenčín, Wittmann Battenfeld, s.r.o., MSM Land Systems, s.r.o. 

So zamestnávateľmi a  priemyselnými partnermi, ktorí sa podieľajú na rozvoji študijných 

programov FPT, sú uzavreté dohody o spolupráci, ktorá spočíva prevažne v návrhoch tém  

z praxe na riešenie záverečných prác a podieľaní sa na ich riešení, vybraných prednášok odbor-

níkov z praxe, umožnenia exkurzií v partnerských výrobných prevádzkach, účastí predstavite-

ľov spoločností na štátnych skúškach, účastí na workshopoch v priestoroch fakulty, zadávaní 

problémových úloh na riešenie, spolupráca pri zabezpečovaní experimentálnych materiálov pre 

testovanie v laboratóriách a pod. Ich záujem o zvyšovanie kvality vzdelávania vyjadrujú aj pro-

stredníctvom spätnej väzby zamestnávateľov, ktorou hodnotia úroveň študijných programov  

a  vzdelávania a tiež členstvom v Radách pre návrh a úpravu študijných programov. Hodnotenie 

kvality študijného programu zamestnávateľmi je zdokumentované z dvoch hľadísk: formou 

spätnej väzby zamestnávateľa na pôsobenie študentov v praxi počas štúdia a formou vyjadrenia 

zamestnávateľov ku kvalite študijného programu a k uplatniteľnosti absolventov štúdia v praxi. 

Na FSEV vznikli záväzné partnerstvá, ktoré zabezpečujú účasť zainteresovaných strán na 

zabezpečovaní kvality a rozvoji študijného programu. Memorandum o spolupráci a dohody  

o spolupráci sú podpísané s nasledujúcimi spoločnosťami: PONGRATZ s.r.o., Pezinok; Dan-

foss Power Solutions, a.s.; Branson Ultrasonic, a.s.; Vailant Industrial Slovakia s.r.o.; Obec 

Košeca; Trenčiansky samosprávny kraj; Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; Mesto Dub-

nica nad Váhom; Balanced HR, s.r.o., Trenčín; Ecnics Slovakia s.r.o., Nová Dubnica; Freuden-

berg Filtration Technologies Slovensko, s.r.o., Potvorice. 

CUP Katedra politológie taktiež v zmysle implementovaného systému manažérstva kvality 
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pravidelne monitoruje a hodnotí študijné programy na Katedre politológie. Zástupcovia zamest-

návateľov, absolventov a študentov sa prostredníctvom formulára Vyjadrenie relevantných za-

interesovaných strán vyjadrujú k príprave nových/úprave aktuálnych študijných programov. 

Katedra politológie má uzavretú Zmluvu o spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a eu-

rópskych záležitostí, ale študenti si tiež môžu voliť miesto praxe samostatne, a to minimálne  

v rozsahu 40 hodín za semester. Napríklad, v roku 2021 študenti absolvovali prax v samospráve 

(mesto Čadca) či v občianskom združení (Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina). Od-

borná prax je povinne voliteľný predmet, ktorý si študent môže zapísať dvakrát za štúdium, 

pričom zaň získa maximálne 6 kreditov v rámci bakalárskeho štúdia. 

 

Akademická a vedecká integrita 

TnUAD dbá na dodržiavanie všeobecne známych a rešpektovaných morálnych a etických 

princípov integrity vo vede, výskume a vzdelávaní založené na dobrých mravoch a súčasne 

zachováva princípy akademickej slobody.  

TnUAD má zavedený funkčný systém podávania a prijímania podnetov nielen od študentov, 

a to na viacerých úrovniach: 1) študent, ktorý sa domnieva, že jeho práva boli dotknuté v sú-

vislosti s porušením Etického kódexu TnUAD, môže podať podnet Etickej komisii TnUAD; 2) 

študent, ktorý sa domnieva, že jeho práva boli dotknuté v súvislosti s uskutočňovaním študij-

ných programov na TnUAD, môže podať podnet Rade pre vnútorné hodnotenie TnUAD, kto-

rým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa dom-

nieva, že boli porušené, alebo poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti alebo v nečinnosti 

univerzity. Bližšie podmienky sú definované vo vnútorných predpisoch univerzity za zabezpe-

čenia anonymného konania vo vzťahu k študentovi podávajúcemu podnet. Študentom sú pred-

metné vnútorné predpisy verejne prístupné, študenti sú o nich informovaní prostredníctvom 

viacerých informačných a komunikačných kanálov. 

XIV. Krízová situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 

Organizácia výučby v akademickom roku 2020/2021 bola na TnUAD ovplyvnená opatre-

niami, súvisiacimi s pandemickou situáciou v súvislosti s ochorením COVID-19. Aktivity  

a spôsob reakcie TnUAD na dopady súvisiace s ochorením COVID-19 boli konzultované a 

poskytované prostredníctvom webovej stránky www.tnuni.sk/covid-19. 

Na FZ bola výučba  realizovaná v zmysle Opatrení rektora TnUAD s dôrazom na aktuálne 

platné epidemiologické opatrenia. Výučba bola zabezpečená v plnom rozsahu prezenčne, avšak 

so zhoršovaním epidemiologickej situácie bola od 14. októbra 2020 zachovaná prezenčná vý-

učba iba praktických cvičení, prednášky a semináre boli zabezpečené dištančne. Dištančné 

vzdelávanie bolo zabezpečené predovšetkým prostredníctvom MS Teams. V nevyhnutnom roz-

sahu boli prostredníctvom MS Teams zabezpečované aj vybrané témy cvičení. Od 30. novem-

bra 2020 bola prezenčná výučba úplne prerušená. Pri prechode  fakulty z prezenčného vzdelá-

vania  na dištančné vzdelávanie boli študenti informovaní e-mailom prodekankou pre výchovu 

a vzdelávanie o ďalšom postupe, procese a zabezpečení výučby. Výučba praktických cvičení 

bola obnovená až v letnom semestri (od apríla 2021), z tohto dôvodu pre niektoré predmety 

bolo predĺžené skúškové obdobie zimného semestra.  Priebežné skúšanie počas semestra alebo 



62 
 

v skúškovom období prebiehalo pomocou e-learningu a MS Teams. Ústne skúšky sa realizovali 

v MS-Teams. Študijné materiály na kontrolované samoštúdium mali študenti prístupné v elek-

tronickej podobe v MS Teams alebo v e-learningu. Študenti taktiež touto cestou odovzdali svoje 

vypracované zadania, seminárne práce, iné kontrolované výstupy. Dištančné vzdelávanie bolo 

zabezpečené v maximálnom rozsahu. Klinická prax v zdravotníckych zariadeniach bola vo 

všetkých študijných programoch FZ v dôsledku zhoršenia epidemiologickej situácie prerušená. 

Na základe listu MZ SR bola obnovená, najskôr od 8. februára 2021 v 2. a 3. ročníku bakalár-

skeho študijného programu Ošetrovateľstvo v zmluvných aj nezmluvných zdravotníckych za-

riadeniach, neskôr aj v ďalších študijných programoch. Študenti sa v rámci realizácie klinickej 

praxe, ale aj mimo výučby, aktívne zapájali do činnosti mobilných odberových miest (najmä  

v spolupráci s FN Trenčín) a veľkokapacitných vakcinačných centier (v spolupráci s TSK). 

Štátne skúšky vo všetkých študijných programoch boli realizované online, v riadnom aj náhrad-

nom/opravnom termíne. 

V dôsledku zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie, preventívnych opatrení a COVID se-

maforu prebiehalo na FŠT vyučovanie podľa nariadení vlády dištančnou formou. Odborné 

prednášky, diskusné fóra pre študentov, skúšky a klasifikované zápočty prebiehali on-line cez 

aplikáciu MS Teams alebo e-learningovú stránku, konzultácie záverečných prác individuálne 

za dodržania platných prísnych hygienických nariadení na fakulte i v podnikoch. Poskytovanie 

konzultantských a poradenských činností študentom bolo realizované prostredníctvom Študij-

ného oddelenia a študijných poradcov jednotlivých ročníkov. 

FPT maximalizovala snahu o ochranu zdravia študentov a zamestnancov, preto výučba pre-

biehala dištančnou (online) formou prostredníctvom aplikácie MS Teams podľa rozvrhu. Vý-

nimkou boli vybrané laboratórne cvičenia, individuálne konzultácie a experimentálne merania 

k záverečným prácam, ktoré boli realizované prezenčne, za dodržania prísnych bezpečnostných 

a hygienických opatrení, podľa pokynov príslušných vyučujúcich. Výučba je plne podporovaná 

systémovým prístupom aplikácie MS Teams for Education, ktorý je už odskúšaný ako plne 

funkčný a s funkcionalitami, vhodnými pre konverzáciu, zdieľanie materiálov, sťahovanie sú-

borov a ich tlač. Študijné materiály k jednotlivým predmetom sú študentom k dispozícii pro-

stredníctvom  aplikácií balíka Office 365 (napr. Teams, OneDrive, SharePoint) a v e-learningu.  

Edukačné materiály pre všetkých študentov sú tiež prístupné cez e-learning.   

FSEV flexibilne reagovala na epidemiologickú situáciu vzniknutú v súvislosti  

s COVID-19. S preventívnymi opatreniami v súvislosti s pandémiou COVID-19 boli obozná-

mení študenti aj  zamestnanci a opatrenia boli zverejnené.  Pravidelne sa zabezpečovala dezin-

fekcia priestorov a priestory fakulty boli vybavené stojanmi s bezdotykovou dezinfekciou. Ko-

munikácia študentov s pedagógmi sa uskutočňovala prostredníctvom e-mailov, e-learningovej 

stránky či aplikácie MS Teams. Študenti mohli využívať vzdialený prístup k elektronickým 

informačným zdrojom, dôležitým k písaniu seminárnych aj záverečných prác. Väčšia časť vý-

učby sa uskutočnila v online priestore s využitím e-learningu a Microsoft Teams. 

Všetky aktivity v rámci CUP FunGlass sa riadili príslušnými nariadeniami orgánov štátnej 

správy. Na pracovisku FunGlass TnUAD však boli prijaté účinné opatrenia na elimináciu šíre-

nia nákazy vírusom COVID-19. K týmto opatreniam patrili/patria hlavne: 1. Prítomnosť na 

pracovisku len v prípade vykonávania experimentálnej práce.; 2. Plánovanie experimentálnej 
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práce v laboratóriách (prostredníctvom zdieľaných on-line formulárov) tak, aby bol dodržaný 

čo najmenší počet osôb súčasne prítomných v jednom laboratóriu (počet osôb podľa plochy 

laboratória).; 3. Rozsiahlejšie využívanie inštitútu home office v prípade ak to nepodmieňuje 

prítomnosť na pracovisku z dôvodu experimentálnej práce. 4. Obmedzený počet osôb v kance-

lárskych priestoroch, limitovaný podľa odporúčaní príslušných orgánov, plánovaný prostred-

níctvom on-line formulárov.; 5. Operatívne zabezpečovanie administratívnych činností potreb-

ných pre chod pracoviska.; 6. Dodržiavanie príslušných hygienických nariadení v súvislosti  

s karanténou, v prípade infikovaných osôb. Uvedenými opatreniami sa podarilo maximálne mi-

nimalizovať jednak počet infikovaných osôb ako aj šírenie vírusovej infekcie na pracovisku 

FunGlass. Výskumné aktivity v rámci pracoviska boli výraznejšie ovplyvnené v dôsledku pan-

démie COVID-19 najmä v oblasti rozsahu experimentálnej činností a prezentovaní výsledkov 

tvorivej činnosti na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách. Výučba jednotlivých 

predmetov doktorandského štúdia bola plnohodnotne zabezpečená prostredníctvom on-line 

priestoru. Skúšky z jednotlivých predmetov študijného programu absolvovali doktorandi buď 

prezenčne alebo dištančne (zabezpečené operatívne), a to podľa aktuálneho vývoja pandemic-

kej situácie. Štátne skúšky („dizertačná skúška“), ktoré bolo nevyhnutné absolvovať podľa prí-

slušných predpisov do polovice štúdia, boli realizované prezenčne, pričom bol zabezpečený 

prístup verejnosti a to prostredníctvom on-line priestoru (on-line vysielanie priebehu obhajoby). 

V dôsledku pretrvávajúcej pandemickej situácie však boli nevyhnutné obmedzenia najmä v ex-

perimentálnej práci doktorandov, a ich účasti na seminároch a konferenciách. 

Výučba na CUP KP sa riadila prijatým COVID-19 semaforom a opatreniami, ktoré vydal 

krízový štáb univerzity. Katedra podľa možností vyučovala prezenčne, so zhoršujúcou pande-

mickou situáciou plynule prechádzala na dištančnú výučbu. Študenti v čase zlepšenia pande-

mickej situácie prezenčne realizovali aj prax. Štátne skúšky prebiehali kombinovanou formou, 

podľa preferencií a možností študentov. Pedagógovia mali vytvorené technické podmienky pre 

zapojenie sa do dištančnej výučby, pričom tá prebiehala v riadne rozvrhovaných časoch cez 

platformu MS Teams  . Študenti hodnotili priebeh online výučby a využívanie komunikačného 

softvéru pedagógmi v prieskume spokojnosti v rámci hodnotenia predmetu.   
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XV. Kontaktné údaje 

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Študentská 2 

911 50 Trenčín 

IČO: 3111 8259 

DIČ: 202 137 6368  

DIČ: 2021376368 

IČ DPH: SK2021376368 

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: 

RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD. MPH 

e-mail: zdenka.krajcovicova@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. Jozef  Majerík, PhD. 

e-mail: jozef.majerik@tnuni.sk 

 

 

  

http://www.tnuni.sk/
mailto:rektor@tnuni.sk
mailto:zdenka.krajcovicova@tnuni.sk
mailto:dusan.galusek@tnuni.sk
mailto:jozef.majerik@tnuni.sk
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XVI. Sumár 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ako univerzitná vysoká škola, ktorá je 

súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného 

priestoru, je v oblasti vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti významným centrom vzdelanosti.  

TnUAD v súlade s cieľmi vo výchovno-vzdelávacej a vedecko-výskumnej oblasti poskytovala  

v roku 2021 vzdelávanie v 7 študijných odboroch, spolu v 43 akreditovaných študijných progra-

moch. Vysokoškolského vzdelávanie bolo poskytované v dennej i externej forme štúdia, v akade-

micky i profesijne orientovaných študijných programoch. TnUAD mala v roku 2021 udelené akre-

ditácie habilitačného a inauguračného konania v troch odboroch. Na TnUAD študovalo v roku 2021 

spolu 2 403 študentov, z ktorých bolo 244 zahraničných. Škála národností študujúcich zahraničných 

študentov je veľmi široká a presahuje rámec štátov EU.  

V roku 2021 boli na TnUAD riešené domáce i zahraničné projekty, bol realizovaný zmluvný 

výskum, ako aj nevýskumné a rozvojové projekty. Celkový súčet prostriedkov z výskumných i ne-

výskumných projektov dosiahol hodnotu 8 510 713 €. Prostriedky z projektov, nepodporovaných  

z grantov, boli získané v hodnote 29 442 €. Percentuálny podiel finančných prostriedkov získaných 

zo zahraničných projektov predstavoval v roku 2021 50,6 % z celkovej sumy 7 332 819 €. 

Kvalitné vzdelávanie zabezpečujeme mechanizmami pravidelného sledovania a plného poznania 

existujúceho stavu a vyhodnocovania kvality výučby prevedením analýz a opatrení na dosiahnutie 

vytýčených cieľov 

XVI. Executive summary 

Alexander Dubček University of Trenčín in Trenčín (ADU), as a university college, which 

is the part of the European Higher Education Area and the European Research Area, is an im-

portant centre of education in the field of education and research. 

In accordance with the goals in the field of educational and scientific research, in 2021 ADU 

provided education in 7 study fields, in a total of 43 accredited study programmes. Higher 

education was provided in full-time and part-time study, in academically and professionally 

oriented study programmes. In 2021, ADU was granted accreditation for Habilitation and Inau-

gural Proceedings in three HIK departments fields of study. In 2021, a total of 2,403 students 

studied at ADU, of which 244 were from abroad. There is a large share of international students 

studying that goes beyond the framework of EU states. 

In 2021, domestic and international projects were solved at ADU. At our university there 

was also carried out contract research, non-research, and development projects. The total amo-

unt of funds from research projects amounted to € 8,510,713. Funds from projects not supported 

by grants were obtained in the amount of € 29,442. In 2021, the percentage of funds obtained 

from foreign projects represented 50.6 % of the total amount of € 7,332,819. 

We provide quality education by mechanisms of regular monitoring and the full knowledge 

of existing state and the evaluation of the quality of teaching by performing analyses and me-

asures to achieve the goals that were set. 
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XVII. Prílohy 

 

Prehľad zmien vo vnútorných predpisoch Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne v roku 2021 

1. 1-U-006  Štatút etickej komisie TnUAD – účinnosť od 25.02.2021 

2. 2-U-002  Štipendijný poriadok TnUAD – účinnosť od 01.04.2021 

3. 2-U-003  Pracovný poriadok TnUAD – účinnosť od 25.02.2021 

4. 2-U-007  Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie TnUAD pre študentov – účinnosť od 

29.09.2021 

5. 2-U-008  Disciplinárny poriadok TnUAD pre študentov – účinnosť od 25.02.2021 

6. 2-U-008  Disciplinárny poriadok TnUAD pre študentov – účinnosť od 29.09.2021 

7. 2-U-013 Pravidlá pre vnútorný systém zabezpečovania a hodnotenia kvality vysokoškol-

ského vzdelávania, tvorivej činnosti a ďalších s nim súvisiacich činností na TnUAD – účin-

nosť od 03.06.2021 

8. 2-R-001 Organizačný poriadok rektorátu TnUAD – účinnosť od 01.08.2021 

9. 3-U-008  Tvorba a použitie sociálneho fondu – účinnosť od 01.03.2021 

10. 3-U-020  Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 

učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov 

a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD – účinnosť od 20.05.2021 

11. 3-U-046  Organizačná smernica k organizácii doktorandského štúdia na TnUAD – účin-

nosť od 29.09.2021 

12. 2-CUPPOL-001  Organizačný poriadok CUP KP TnUAD – účinnosť od 01.09.2021 

13. 3-CUPPOL-002/2 Organizačná smernica Všeobecné kritéria na obsadzovanie funkcií pro-

fesorov a docentov a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií 

profesorov na Katedre politológie TnUAD v Trenčíne – účinnosť od 18.09.2021 

14. 3-FUNGLASS-001/01 Organizačná smernica Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií 

profesorov a docentov a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funk-

cií profesorov v centre pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass) 

TnUAD – účinnosť od 01.11.2021 

15. Aktualizácia Dlhodobého zámeru TnUAD do roku 2025 – účinnosť od 29.09.2021 

16. Ubytovací poriadok ŠĎ Záblatie- účinnosť od 15.09.2021 

 

 
 

 


