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Úvodné slovo rektora  

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa od svojho vzniku profiluje 

ako výskumná a vzdelávacia ustanovizeň a patrí k univerzitám, o absolventov ktorých je 

záujem nielen doma, ale aj v zahraničí. Jedným z našich hlavných cieľov je budovať univerzitu 

s excelentným výskumom a špičkovými výstupmi vedcov s celosvetovou pôsobnosťou. 

Rovnako aj vo vzdelávaní pokračujeme vo vychovávaní odborníkov v študijných odboroch, 

z ktorých mnohé sú na Slovensku jedinečné. Základnými hodnotami Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne sú kvalitné vzdelanie, profesionalita, atraktivita a inovácie,  

ktorými univerzita aj naďalej upevňuje svoj status s cieľom konkurovať v stredoeurópskom 

edukačnom priestore. 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ponúka našim študentom okrem 

kvalitného vzdelania aj spojenie štúdia s praxou, čím dokáže garantovať flexibilitu 

a uplatniteľnosť na trhu práce. Vedením pravidelných dialógov so zamestnávateľmi 

a umiestňovaním študentov do praxe nastavuje systém vzdelávania presne podľa ich potrieb 

a tým zabezpečuje stály prísun vysoko kvalitných odborníkov nielen do podnikov a firiem, ale 

aj štátnej a verejnej sféry. Našou samozrejmosťou je prispôsobovanie vzdelávania aktuálnym 

trendom. Naši absolventi nielenže nepatria medzi tých, ktorí by rozširovali rady 

nezamestnaných, ale ani nemenia zásadným spôsobom charakter svojej aprobácie.  

V oblasti vzdelávania má Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

stanovené ciele a priority, ktoré umožňujú študentom skvalitňovať a zefektívňovať štúdium. 

Svedčí o tom zavedený moderný systém digitalizácie študijných predmetov, pričom študent 

zostáva v priamej interakcii so svojim pedagógom. Najnadanejším študentom univerzity, 

zapojených do vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti, ktorí dosahujú úspechy na slovenských 

a medzinárodných súťažiach, vytvárame podmienky a motivujeme ich tak, aby svoj talent 

mohli aj naďalej rozvíjať. Na pôde univerzity v priestore študentského centra majú naši študenti 

priestor aj na realizáciu neformálnych prednášok, na ktoré sú pozývaní úspešní absolventi, 

mladí podnikatelia, čím si naši študenti dotvárajú obraz o svojom budúcom povolaní. Toto 

centrum slúži tiež pre malé inovačné firmy vo forme coworkingu.  

Centrum transferu technológií je pre nás základom efektívneho spájania akademickej 

sféry s podnikateľským prostredím a zlepšenia spolupráce Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne v oblasti vedy a výskumu s inými relevantnými subjektmi.  

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne bude naďalej upevňovať svoje 

postavenie v medzinárodnom priestore poskytovateľov univerzitného vzdelávania a naďalej 

bude rozvíjať medzinárodné aktivity a spoluprácu s partnermi v zahraničí na čo najvyššej 

úrovni. 

 

 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

                                                 rektor  
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I.  Základné informácie 

o Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

 

Názov vysokej školy: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne  

 

Začlenenie vysokej školy: univerzitná vysoká škola 

 

Typ vysokej školy: verejná vysoká škola 

 

Poslanie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ako verejná vysoká škola je 

charakteristická kvalitnou vedecko-výskumnou základňou, uspokojivou kvalifikačnou 

štruktúrou vedecko-pedagogických pracovníkov s vybudovanou vedeckou knižnicou                      

a sociálnym a športovým zázemím pre študentov.  

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

aktivitami primárne sleduje efektívne napĺňanie vytýčených cieľov a poslanie stať sa 

perspektívnou a sofistikovanou vzdelávacou a výskumnou inštitúciou v Trenčianskom regióne, 

ktorá spája technické, spoločenské, zdravotnícke a prírodné vedy. Ako jediná verejná vysoká 

škola v Trenčianskom samosprávnom kraji s konkrétnou spoluprácou s priemyslom, verejnou 

správou,  regionálnou a miestnou samosprávou napomáha k udržateľnému rozvoju regiónu. 

TnUAD sa zameriava na vedecko-výskumnú a pedagogickú činnosť vo viacerých oblastiach 

výskumu a vo viacerých študijných programoch technického, ekonomického, zdravotníckeho 

a spoločenského zamerania. Technicky zamerané fakulty a celouniverzitné pracoviská (Fakulta 

špeciálnej techniky (FŠT), Fakulta priemyselných technológií (FPT) a Centrum kompetencie 

pre výskum skla (VILA) vychovávajú odborníkov a vykonávajú vedecko-výskumnú činnosť 

v oblasti špeciálnej strojárskej techniky, výrobnej techniky v spracovateľskom priemysle, 

materiálového inžinierstva, spracovania skla, gumy, polymérov, textilu a vlákien, kovových, 

keramických a kompozitných materiálov. Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov (FSEV) sa 

venuje ekonomickým a spoločenským vedám. Fakulta zdravotníctva vzdeláva a venuje sa 

oblasti výskumu v nelekárskych študijných odboroch, najmä v oblasti ošetrovateľstva                     

a laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve. Celouniverzitná katedra politológie 

vychováva odborníkov v oblasti politológie.  

Vedecká a výskumná činnosť je v rámci univerzity považovaná za jednu zo základných 

podmienok kvalitného vysokoškolského vzdelávania; úzka previazanosť pedagogického  

procesu s výskumom je najmä v druhom a treťom stupni vysokoškolského vzdelávania 

považovaná za samozrejmosť. Orientáciu na regionálny priemysel a na jeho potreby v oblasti 

inovácií a transfery výsledkov výskumu a vývoja do praxe považuje TnUAD za jednu zo 

svojich priorít. 
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VEDENIE  

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

 

Pozícia Meno 

rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

prorektor pre výchovu 

a vzdelávanie  
doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. 

prorektor pre stratégiu a rozvoj doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc. 

prorektor pre vedu, výskum 

a medzinárodné vzťahy 
prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. 

 

 

AKADEMICKÝ SENÁT   

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

k 31.12.2015 

 

Pozícia Meno 
Vymedzenie,  

zastupovaná súčasť 

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

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

člen 

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

člen 

predsedníctva 
Ing. Alena Krchňavá 

zamestnanecká časť rektorátu 

TnUAD 

člen 

predsedníctva 
Ing. Ivan Kopecký, PhD. zamestnanecká časť FŠT 

člen 

predsedníctva 
Bc. Petra Rendková študentská časť CUP TnUAD 

člen  Ing. Zuzana Matulová  
zamestnanecká časť rektorátu 

TnUAD 

člen PhDr. Marcel Lincényi, PhD.        
zamestnanecká časť CUP 

TnUAD 

člen  PhDr. Miroslav Řádek, PhD. 
zamestnanecká časť CUP 

TnUAD 

člen  Ing. Eva Ivanová, CSc. zamestnanecká časť FSEV 

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

člen  PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD. zamestnanecká časť FZ 

člen  Mgr. Ján Kotyra, PhD. zamestnanecká časť FZ 

člen  Ing. Štefan Pivko, PhD. zamestnanecká časť FŠT 

člen  prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. zamestnanecká časť FPT 
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Pozícia Meno 
Vymedzenie,  

zastupovaná súčasť 

člen  Ing. Petra Kováčiková, PhD. zamestnanecká časť FPT 

člen  Bc. Lukáš Šándor študentská časť CUP 

člen  Patrik Kulišiak študentská časť FSEV 

člen  Bc. Andrea Lobotková študentská časť FSEV 

člen  Bc. Dominika Vavrušová študentská časť FSEV 

člen  Martina Balajová študentská časť FZ 

člen  Dalibor Steinhauser študentská časť FŠT 

člen  Bc. Jakub Žilík študentská časť FŠT 

člen  Jana Kuricová študentská časť FPT 

člen  Ing. Lukáš Raník študentská časť FPT 

 

 

 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA  

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pre študentov 

 

Pozícia Meno Funkčné obdobie 

predseda doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. prvé: od 16.01.2013 

člen 
PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD. 

zamestnanec 
prvé: od 16.01.2013 

člen 
PhDr. Slávka Petrová 

zamestnanec 
prvé: od 16.01.2013 

člen Ing. Martin Bartoš prvé: od 16.01.2013 

člen Bc. Petr Kaška prvé: od 25.06.2014 
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VEDECKÁ RADA  

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

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

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

 

Členovia  VR 

predseda - doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.FSEV 

Interní členovia VR  

prof. Ing. Jiří Balla, CSc. 

Dr. h. c. prof. Ing. Vojtěch Hrubý, CSc. 

prof. Ing. Alexej Chovanec, PhD. 

doc. Ing. Peter Lipták, CSc. 

doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc. 

prof. Dr. Štefan Volner, CSc.  

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. 

prof. Ing. Marek Liška, DrSc. 

prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD. 

prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 

Dr. h. c. prof. Ing. Eugen Jóna, DrSc. 

prof. doc. Ing. Pavol Lizák, PhD. 

prof. Ing. Ján Vavro, PhD. 

doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. 

prof. Ing. Mag. Dr. Herbert Strunz, PhD. 

doc. Ing. Ján Kútik, CSc. 

doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc. 

doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD. 

prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc. 

doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, PhD. 

prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD. MPH 

doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. 

doc. MUDr. Juraj Čelko, CSc. 

doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc. 
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Externí členovia VR 

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

Ing. Štefan Chudoba, PhD. MŠVVaŠ SR / CVTI SR 

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

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

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

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

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

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

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

Čestní členovia VR 

 akad. mult. Dr. h. c. prof. Ing. Ivan Plander, DrSc.  

 

FŠT TnUAD, profesor emeritus 

 

 

 

SÚČASTI  

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

 

Súčasť TnUAD v Trenčíne Dekan/vedúci CUP 

Celouniverzitné pracovisko 

Vitrum Laugaricio  

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. 

vedúci CUP VILA pre rok 2015 

Celouniverzitné pracovisko 

Politológia 

doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

poverený vedením: do 30.04.2015 

doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 

menovaný do funkcie: od 01.05.2015 

Fakulta priemyselných 

technológií  v Púchove 
prof. Ing. Ján Vavro, PhD. 

2. funkčné obdobie: od 0.12.2012    

Fakulta sociálno-ekonomických 

vzťahov 
doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc. 

2. funkčné obdobie: od 21.05.2014 

      

Fakulta špeciálnej techniky 

 
  Ing. Jozef Kasala, PhD. 

1. funkčné obdobie: od 01.08.2014    

 

Fakulta zdravotníctva  

 

doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. 

2. funkčné obdobie do 05.09.2015  

PhDr. Iveta Matišáková, PhD. 

1. funkčné obdobie od 06.09.2015     
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SPRÁVNA RADA  

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

 

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

rektorom TnUAD, zamestnaneckou a študentskou časťou AS TnUAD. 

 

 

Meno Dátum 

vymenovania 

Dr. h. c. Ing. Milan Cagala, CSc. 23.10.2014 

MUDr. Pavol Dubček 23.10.2014 

JUDr. Martin Dušanič 10.05.2011 

Ing. Danica Šimková 15.11.2013 

Ing. Roman Mikulovský 10.10.2011 

Ing. Ľubomír Karaba 30.11.2011 

Vladimír Bielik 10.05.2011 

Ing. Branislav Celler 20.05.2010 

Ing. Jaroslav Baška 20.07.2015 

Mgr. Rastislav Henek  21.05.2015 

MVDr. Stanislav Svatík  20.07.2015 

Ing. Libuša Zigová 20.06.2012 

doc. Ing. Ján Kútik, CSc. 29.04.2013 

Bc. Petra Rendková 08.02.2012 
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II. Prehľad najdôležitejších udalostí v živote univerzity 

 

27. – 28. január 2015 

Microsoft University Day  

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne v spolupráci so spoločnosťou 

Microsoft University Day zorganizovala pre 

svojich študentov, zamestnancov a partnerov 

Campus agreement workshop. Workshop 

otvoril doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.,  

rektor TnUAD v Trenčíne, ktorý vyzdvihol 

potrebu využívania nových informačno-

komunikačných technológií pre rozvoj univerzity. Nosnou témou celého workshopu bol 

balík Microsoft Office 365, ktorý ponúka známe kancelárske nástroje a systémy pre 

spoluprácu prostredníctvom riešenia cloud. 

 

4. február 2015 

Slovenskej vede sa darí aj vďaka 

Trenčianskej univerzite 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne reprezentuje slovenskú vedu 

v Európskej únii. V silnej konkurencii 167 

projektov z celej Európskej únie sa stala 

úspešným víťazom výzvy WIDESPREAD 

na budovanie centier excelentnosti v 

spolupráci so špičkovými výskumnými 

európskymi inštitúciami a univerzitami v 

novom programovom období Európskej 

únie pre financovanie výskumu a inovácií 

HORIZONT 2020. Námet a téma projektu je 

v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej 

republiky (RIS3). Projekt pod názvom FunGLASS je zameraný na ďalší rozvoj už 

existujúceho Centra excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály do podoby 

medzinárodne uznávaného Centra pre funkčné a povrchovo upravované sklá.  

 

11. február 2015  

Transplantačný program a darcovstvo  

Fakulta zdravotníctva TnUAD v Trenčíne 

v spolupráci s Občianskym združením Dar 

života zorganizovali odborný seminár na 

podporu transplantačného programu 

a darcovstva orgánov na Slovensku, spojený 

s vernisážou fotografickej výstavy s názvom 

Krása okamihu. Súčasťou odborného 

seminára bola aj fotografická výstava, ktorá 

vznikla na základe súťaže pacientov pred alebo po orgánovej transplantácii, v rámci projektu 

na podporu transplantačného programu a darcovstva orgánov na Slovensku.  
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21. – 23. február 2015 

Študenti návrhárstva reprezentovali univerzitu 

na medzinárodnom veľtrhu módy 

Módni návrhári študijného programu Textilná 

technológia a návrhárstvo z Fakulty priemyselných 

technológií opäť žiarili v svetlách reflektorov. Svoje 

dizajnérske práce prezentovali v expozícii YOUNG 

DESIGN na Mezinárodním veletrhu módy, obuvi 

a koženého zboží STYL a KABO v Brne. 

 

 

 

6. marec 2015 

Študenti stredných škôl si vyskúšali 

prácu medzinárodne uznávaných 

výskumníkov 

Študenti stredných škôl sa na jeden deň stali 

členmi vedeckého kolektívu fyzikov, kde sa 

zoznámili s riešením najaktuálnejších 

problémov svetového výskumu. Túto 

príležitosť im ponúkla na jeden deň 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne v spolupráci s Medzinárodnou 

organizáciou pre popularizáciu jadrovej fyziky (IPPOG) a Európskou organizáciou pre 

jadrový výskum (CERN). Hlavným programom podujatia boli zaujímavé prednášky 

o vlastnostiach mikrosveta a záhadách jednej zo štyroch základných síl vesmíru – Slabej 

interakcie a jej nosičov tzv. W bozónov. Študenti sa taktiež zoznámili aj s Higgsovými 

bozónmi, ktoré boli nedávno objavené.  

 

12. marec 2015 

Udelenie čestného titulu doctor honoris causa 

Vedecká rada Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne udelila na 

svojom slávnostnom zasadnutí,  12. marca 

2015, čestný titul Doctor honoris causa 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne významnému odborníkovi v oblasti 

strojárskeho priemyslu Ing. Milanovi 

Cagalovi, CSc. Vedecká rada tým ocenila Ing. 

Milana Cagalu, CSc. za jeho prínos pri 

etablovaní a rozvoji Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne a prínos vo 

vedecko-výskumnej činnosti v oblasti 

strojárstva, strojárenskej výroby a špeciálnej 

techniky. V týchto oblastiach, ako manažér významných výskumno-vývojových                         

a inovačných projektov, sa zaslúžil o vznik a rozvoj spolupráce mnohých subjektov v oblasti 

vedy a výskumu. 
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25. marec 2015 

Predseda vlády SR diskutoval s našimi študentmi  

Rektor Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne, doc. 

Ing. Jozef Habánik, PhD., privítal na 

pôde našej Alma mater predsedu vlády 

SR, doc. JUDr. Roberta Fica, 

CSc., ktorý prišiel medzi študentov 

diskutovať na aktuálnu tému 

Slovensko v Európskej únii. Predseda 

vlády Slovenskej republiky sa                  

v prednáške stručne dotkol tém 

členstva Slovenskej republiky 

v Európskej únii, či finančnej pomoci 

EÚ Grécku. Študentom poskytol aj 

najnovšie informácie o riešení 

konfliktu na Ukrajine, kde poukázal na 

možnosti ďalšieho vývoja a úlohy, 

ktoré by Slovenská republika v tejto situácii mohla zohrávať. Okrem iného predseda vlády 

SR ocenil pokrok v modernizácii Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.  

 

6. - 7. máj 2015 

Regionálny výskum a spolupráca univerzít pokračuje novým projektom 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne prostredníctvom Fakulty sociálno-

ekonomických vzťahov úspešne nadviazala na cezhraničnú spoluprácu v oblasti výskumu               

a vývoja s Masarykovou univerzitou v Brne, a jej Ekonomicko-správní fakultou.  

Cieľom projektu „Medziobecná spolupráca ako moderný a efektívny nástroj rozvoja 

regiónov“  je prostredníctvom výskumných aktivít oboch univerzít a ďalších partnerov             

z radov mikroregiónov MAS vytvoriť platformu pre networking, databázy a kontakty              

v oblasti medziobecnej spolupráce. Výsledkom bude posilnenie spolupráce v oblasti 

verejnej správy, regionálneho rozvoja  a univerzít  na slovenskej i českej strane, ktorá bude 

inovatívnym prístupom slúžiť ako zdroj pre rozvoj regiónov a prihraničných oblastí.  

 

11. máj 2015 

Trenčianska univerzita vybudovala moderné študentské rádio 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne dňa 11. mája 2015 spustila 

vysielanie prvého študentského rádia 

v Trenčíne s názvom TrenchTown. Úlohu 

krstných otcov prijali rektor doc. Ing. Jozef 

Habánik, PhD. spolu s Braňom Bajzom, 

hudobníkom a spevákom z kapely Polemic. 

Team študentského rádia tvoria nadaní 

študenti univerzity ktorí zabezpečujú 

prípravu a moderovanie relácií, technickú 

stránku vysielania aj hudobnú dramaturgiu. 
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14. máj 2015 

Ocenenie „Biele srdce“ na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne 

Na regionálnej úrovni dňa 14. mája 2015 od 

Regionálnej komory sestier a pôrodných 

asistentiek v Trenčíne prestížne 

ocenenie Biele srdce v kategórii „sestra  – 

pedagóg“ prevzala PhDr. Darina 

Šimovcová, PhD., odborná asistentka 

z Katedry ošetrovateľstva Fakulty 

zdravotníctva TnUAD v Trenčíne. 

 

19. – 21. august 2015 

Trenčianska detská univerzita Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne Bakalárik 2015 

Už po piaty krát sa na Trenčianskej 

univerzite Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne uskutočnila Trenčianska 

detská univerzita určená žiakom 

základných škôl vo veku 6 až 12 rokov. 

130 malých študentov absolvovalo veľa 

zaujímavých prednášok z oblasti fyziky, 

informatiky, politológie, ale tiež sa 

dozvedeli ako sa stať sokoliarom. Okrem 

toho sa stretli s významnými 

osobnosťami z oblasti športu – 

s hokejistom Zdenom Chárom i hráčmi 

AS Trenčín, zoznámili sa so základmi bedmintonu a absolvovali zážitkovú plavbu na 

dračích lodiach.  Spoznávali svet vedy a techniky v laboratóriách, dozvedeli sa čo skúma 

skutočný technik na Fakulte špeciálnej techniky a veľa ďalších zaujímavostí. Ich štúdium 

slávnostne ukončili promóciami za účasti hrdých rodinných príslušníkov.  
 

29. október 2015 

Študenti Fakulty zdravotníctva pracujú so 

špičkovým výučbovým a prístrojovým vybavením  

Fakulta zdravotníctva TnUAD rozšírila prístrojové 

vybavenie ako aj počet a rozsah učebných pomôcok               

o špičkové zariadenia, ktoré boli zakúpené z projektu            

s názvom „Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka        

v Trenčíne chce ponúknuť kvalitné a moderné 

vzdelávanie“, v rámci podprogramu Inovácia 

študijných programov v celkovej hodnote projektu        

v hodnote 1,7 mil. €.  
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11. – 13. november 2015 

Dni vedy a techniky na Fakulte priemyselných technológií 

Fakulta priemyselných technológií v Púchove každoročne organizuje dni otvorených dverí, 

určené najmä stredoškolákom, ale aj širokej verejnosti. Stredoškoláci absolvovali okrem 

prednášok na konkrétne technické témy a prednášok o jednotlivých študijných odboroch aj 

praktické ukážky. Mali možnosť vyskúšať si mikroskopické objavovanie čistoty kovových 

materiálov, či absolvovať ukážky optickej mikroskopie, ale aj praktickú realizáciu vlastného 

módneho návrhu.  

 

19. november 2015 

Volejbalová noc na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov 

Na pôde Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka sa po prvý raz uskutočnil Nočný volejbalový turnaj stredných škôl o pohár dekana 

FSEV v zmiešaných družstvách. Celkovo sa turnaja zúčastnilo 56 študentov zo 6 stredných 

škôl z Trenčianskeho, ale aj Trnavského kraja. V rámci turnaja si všetky stredné školy 

odohrali jeden nesúťažný zápas s družstvom študentov FSEV. 

 

 

9. december 2015 

Študentská kvapka krvi 2015 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne  v spolupráci s Národnou transfúznou 

službou SR zorganizovala ďalšiu zo série podujatí 

s názvom Študentská kvapka krvi. Tentokrát bola 

možnosť darovať krv v Púchove na Fakulte 

priemyselných technológií. TnUAD v Trenčíne tak 

prostredníctvom tejto akcie darovala tento rok už 

viac ako 35 litrov krvi.  
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KONFERENCIE A SEMINÁRE 

      Celouniverzitné pracovisko    

     Vitrum Laugaricio    
                

 

Doktorandské semináre 

 

6. február 2015 

Ing. A. Švančárková:  Vplyv korózie v kyslom prostredí na mikromechanické vlastnosti            

a odolnosť voči opotrebeniu leucitovej dentálnej keramiky  

 

Seminár: Korózia skla a keramiky  - Ing. Dagmar Galusková, PhD. 

 

27. február 2015 

Ing. Dvorská Lívia: Nove sklené a sklokeramické fosfory na baze hlinitanov vzácnych zemín 

pre aplikácie v LED diódach vyžarujúcich biele svetlo 

 

Seminár: Metódy sól-gél – doc. Ing. Alfonz Plško, CSc. 

 

10. apríl 2015 

Ing. Jana Vokelová 

Kinetika korózie sklených izolačných materiálov v kvapalných médiach 

 

Ing. Mária Chromčíková, PhD. 

Štruktúrna a entalpická relaxácia oxidových skiel 

 

15. máj 2015 

Ing. Teplanová Magdaléna  - absolutorium - výsledky doktorandskej práce 

Ing. Zemanová Vladimíra –absolutorium - výsledky doktorandskej práce 

Ing. Gaalová Petra –absolutorium - výsledky doktorandskej práce 

Ing. Gašpáreková Eleónora – absolutórium - výsledky doktorandskej práce 

 

26. jún 2015 

Čierniková Marianna: Anorganicko-organické materiály  

Balážová Petra: Stabilizované sóly oxidu kremičitého 

 

30. október 2015 

Petríková Ivana: Keramické vrstvy pripravené z organokremičitých prekurzorov pre 

protikoróznu ochranu kovov 

 

doc. Ing. Alfonz Plško, CSc. – Sól-gel metódy – vlastnosti sólov - pokračovanie prednášky             

z 27. februára 2015 
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Celouniverzitné pracovisko  

Politológia 

 

 

 

Vedecké konferencie 

Názov podujatia:  Aktuálne otázky politiky IV 

Typ podujatia:  medzinárodná vedecká konferencia 

Dátum a miesto konania:  10.2.2015, Trenčín 

Počet účastníkov:  35 

Cieľ podujatia:  Diskusia o aktuálnych problémoch teórie politiky, medzinárodnej 

politiky a sociálnej politiky 

Publikačný výstup:  zborník vedeckých štúdií 

 

Odborné semináre a diskusie 

Názov podujatia: Diskusia študentov Katedry politológie s predsedom SNS 

Andrejom Dankom 

Typ podujatia:  diskusia 

Dátum a miesto konania:  6.10.2015, Trenčín 

Počet účastníkov: 20 

Cieľ podujatia:  Odborná diskusia k aktuálnym politickým témam  

Názov podujatia:  Diskusia študentov Katedry politológie s podpredsedom SaS 

Danielom Krajcerom 

Typ podujatia:  diskusia 

Dátum a miesto konania:  22.10.2015, Trenčín 

Počet účastníkov:  25 

Cieľ podujatia:  Odborná diskusia k aktuálnym politickým témam  

Názov podujatia:  Diskusia študentov Katedry politológie s predstaviteľov 

straníckych mládežníckych organizácií - Občiansko-

demokratickej mládeže, Kresťanskodemokratickej mládeže 

Slovenska, Mladých liberálov a Mládeže Slovenskej národnej 

strany 

Typ podujatia:  diskusia 

Dátum a miesto konania:  29.10.2015, Trenčín 

Počet účastníkov:  23 

Cieľ podujatia:  Odborná diskusia k aktuálnym politickým témam  

Názov podujatia:  Diskusia študentov Katedry politológie s poslancom NR SR 

Ľubošom Blahom 
Typ podujatia:  diskusia 

Dátum a miesto konania:  10.11.2015, Trenčín 

Počet účastníkov:  23 

Cieľ podujatia: Odborná diskusia k aktuálnym politickým témam  
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Názov podujatia:  Diskusia študentov Katedry politológie so zástupcom INESS 

Jurajom Karpišom 

Dátum a miesto konania:  25.11.2015, Trenčín 

Počet účastníkov:  20 

Cieľ podujatia:  Odborná diskusia k aktuálnym ekonomickým  témam  

 

Názov podujatia:  Diskusia študentov Katedry politológie s predsedom SaS 

Richardom Sulíkom 
Dátum a miesto konania:  2.12.2015, Trenčín 

Počet účastníkov:  30 

Cieľ podujatia:  Odborná diskusia k aktuálnym politickým  témam  

 

Názov podujatia:  Diskusia študentov Katedry politológie s poslancom NR SR 

Mikulášom Dzurindom 

Dátum a miesto konania:  8.12.2015, Trenčín 

Počet účastníkov:  23 

Cieľ podujatia: Odborná diskusia k aktuálnym ekonomickým  témam  

 

Študentské odborné podujatia  

 

Názov podujatia:  Študentské fórum 

Typ podujatia:  Študentské fórum v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie 

Aktuálne otázky politiky IV 

Dátum a miesto konania:  10.2.2015, Trenčín 

Počet účastníkov:  20 

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

otázkam teórie politiky, praktických otázok politiky, politickému 

marketingu a medzinárodnej politike 

 

Názov podujatia:  Študentská vedecká a odborná činnosť – jarné kolo 

Typ podujatia:  ŠVOČ 

Dátum a miesto konania: 24.3.2015, Trenčín 

Počet účastníkov:  11 

Cieľ podujatia:  prezentácia študentských odborných prác 

 

Názov podujatia:  Študentská vedecká a odborná činnosť – jesenné kolo 

Typ podujatia:  ŠVOČ 

Dátum a miesto konania:  8.12.2015, Trenčín 

Počet účastníkov:  8 

Cieľ podujatia:  prezentácia študentských odborných prác 
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Fakulta priemyselných technológií 

 v Púchove 

 

 

 

Konferencie, odborné semináre a školenia 

Názov podujatia:  Nájsť, citovať a zdieľať odborné informácie na jednom mieste 

Druh podujatia: odborný seminár 

Dátum konania: 26.3.2015, FPT 

Cieľ podujatia: Seminár určený na vyhľadávanie informácií. 

 

Názov podujatia: Conti Open Day 2015 

Druh podujatia: prezentácia 

Dátum konania: 22.4.2015, Technologické centrum Continental Matador Rubber, 

s.r.o. Púchov 

Cieľ podujatia: Prezentácia výskumu a vývoja Conti plášťov pre študentov 

a  príležitosti na spoluprácu už počas VŠ štúdia. 

 

Názov podujatia:  Študentská vedecká odborná činnosť FPT 

Druh podujatia: študentská konferencia 

Dátum konania: 28.5.2015; 1.6.2015, FPT 

Cieľ podujatia: Prezentácia a výmena znalostí študentov v oblastiach polymérnych, 

textilných materiálov ako aj environmentálneho inžinierstva. 

 

Názov podujatia: Continental Student Challenge 

Druh podujatia: druhý ročník súťaže 

Dátum konania: 25.6.2015, Technologické centrum 

Cieľ podujatia: Študenti prezentovali pre porotou zloženou z manažérov divízie 

technologického centra a reprezentantov Žilinskej univerzity svoje 

príspevky z oblasti konštrukcie a dizajnu plášťov, nových materiálov, 

simulačných metód, recyklácie či obnoviteľných zdrojov.  

 

Názov podujatia: Individuálne konzultácie v ANJ a softvérové školenia 

Dátum konania: september – november 2015 

 

Názov podujatia: XX. Slovak - Polish vedecká konferencia Machine Modeling 

and  Simulations MMS 2015 

Druh podujatia: medzinárodná vedecká konferencia 

 Konferencia sa konala pod záštitou MŠVVaŠ SR a rektora 

TnUAD v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. a tiež                  

s podporou projektu ITMS: 26110230118.  

Dátum konania: 7. – 9.9.2015 

Počet účastníkov: 68 účastníkov zo Slovenska, Poľska a Českej republiky 

 

Názov podujatia: Workshop 

Druh podujatia: workshop 

Dátum konania:  17.9.2015, ŠUV Ružomberok 

Cieľ podujatia: Workshopu zameraného na potlač textílií sa zúčastnili študenti 

študijného programu Textilná technológia a návrhárstvo. 

Názov podujatia: Technické informácie, dáta a analytické nástroje pre inovácie 
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Druh podujatia: odborný seminár 

Dátum konania: 28.10.2015, FPT 

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

nástrojov pre inovácie KNOVEL. 

 

Názov podujatia: Večer výskumníka alebo veda nás baví 

Druh podujatia: prezentácia fakulty 

Dátum konania: 12.11.2015, Župný dom v Púchove 

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

odborné aktivity občanom Púchovského regiónu.  

 

Názov podujatia: Aplikácia materiálov v praxi 

Druh podujatia: odborný seminár 

Dátum konania: 19. – 20.11.2015 

Cieľ podujatia: Seminár sa uskutočnil na FA VUT v Brne za účasti odborníkov               

z FA VUT Brno, SAV Bratislava, FPT v Púchove a z praxe. 

Názov podujatia: Medzi nebom a zemou 

Druh podujatia: profilová výstava 

Dátum konania: 11.12.2015 – 31.1.2016, Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne 

Cieľ podujatia: Výtvarníčka a pracovníčka FPT Eva Olexíková predstavila na 

výstave interdisciplinárne presahy v rámci techník z kresebnej, 

maliarskej a fotografickej do textilnej a odevnej (alebo naopak). 

 

Názov podujatia: Duša slovanská 

Druh podujatia: výstava študentov FPT 

Dátum konania: 11.12.2015 do 31.1.2016, Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne 

Cieľ podujatia: Mladí dizajnéri umožnili nahliadnuť do procesu tvorby modelu od 

prvotnej inšpirácie k reálnym artefaktom. 

 

Odborné semináre: 

10.2.2015:  

Ing. Michal Dubovský: Odolnosť gumových materiálov voči biopalivám 

Ing. Zuzana Harmatová: Štúdium termických vlastností koordinačných zlúčenín s biologicky 

významnými ligandami 
Ing. Slávka Domčeková: Príprava a vlastnosti modifikovaných polymérnych systémov 

s obsahom alternatívnych plnív 

6.5.2015:  

Ing. Lenka Buňová: Alternatívne plnivá, ich modifikácie a vplyv na vlastnosti polymérnych 

materiálov 

Ing. Marián Božek: Štúdium aktivačného účinku nano ZnO na základné fyzikálno-

mechanické vlastnosti kaučukových zmesí 

Odborné prednášky z praxe: 

Ing. Anton Karvaš, CMR, s.r.o. Púchov: Continental Research and Develpoment Focus to Raw 

Materials 

Ing. Peter Gašek, Continental, s.r.o. Púchov: Polymérne materiály – aplikácia v gumárenskej praxi 

Ing. Peter Plekanec, Enex trade, s.r.o. Trenčín: Pohľad na skládky odpadov 
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Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 

 

 

 

 

Konferencie, odborné semináre a školenia 

 

Názov podujatia:  Študentská vedecká odborná činnosť  - fakultné kolo 

Druh podujatia:   študentská konferencia 

Termín podujatia:  25.2.2015 

Miesto konania:  FSEV 

Cieľ podujatia:  prezentácia a výmena skúseností a znalostí študentov FSEV  

v rámci ich vedecko-odbornej činnosti 

Zodpovedná osoba:  Ing. Karol Krajčo 

Výstupy, prínos podujatia:   vedecko-odborný rast študentov 

Počet zúčastnených:  10 študentov 

 

Názov podujatia:  „Školenie – tréning pre študentov VŠ“ 

Druh podujatia: školenie v spolupráci s neziskovou organizáciou EPIC 

Termín podujatia: 15.4. – 17.4.2015 

Miesto konania: učebňa FSEV, TnUAD v Trenčíne 

Cieľ podujatia: vzdelávanie študentov v rámci projektu „Simulátor  

                                         pracovných pohovorov“ 

Zodpovedná osoba: PhDr. Eva Živčicová, PhD. 

Výstupy, prínos podujatia: zvýšenie konkurencieschopnosti študentov 

Počet  zúčastnených: 17 študentov 

 

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

Druh podujatia:  medzinárodná vedecká konferencia 

Termín podujatia:  23.4. – 24.4.2015 

Miesto konania:  Štrbské pleso, Hotel FIS 

Cieľ podujatia:  Vzájomná výmena nových vedeckých a praktických poznatkov z 

oblasti riadenia ľudských zdrojov. 

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

Výstupy, prínos podujatia:  Vybrané príspevky v anglickom jazyku boli publikované vo 

vedeckom časopise „Sociálno-ekonomická revue“. Ostatné príspevky 

boli uverejnené v recenzovanom zborníku. 

Počet zúčastnených:  100 

 

Názov podujatia:   Výstava neziskových organizácii "Život nie je zebra" 

Druh podujatia:  výstava 

Termín podujatia:  30.4.2015 

Miesto konania:  Okresný úrad Trenčín 

Cieľ podujatia:  Poukázať na význam neziskového sektora v občianskej  spoločnosti 

 Zodpovedná osoba:  PhDr. Eva Živčicová, PhD., Ing. Tatiana Masárová, PhD., Doc. Mgr. 

Emília Krajňáková, CSc. 

Výstupy, prínos podujatia:  Oboznámiť verejnosť s prácou neziskových organizácií  

Počet zúčastnených:  200 
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Názov podujatia:  "Financovanie neziskoviek nie je zebra" 

Druh podujatia:  prednáška 

Termín podujatia:  11.5.2015 

Miesto konania:  budova FSEV Trenčín 

 

Cieľ podujatia:  Prezentovať financovanie neziskového sektora v občianskej 

spoločnosti 

Zodpovedná osoba:  MBA. Peter Hošták, PhD., PhDr. Eva Živčicová, PhD., Ing. Tatiana 

Masárová, PhD., Doc. Mgr. Emília Krajňáková, CSc. 

Výstupy, prínos podujatia:  Oboznámiť zúčastnených s financovaním neziskových organizácií 

Počet zúčastnených:  30 

 

Názov podujatia:  11. medzinárodná študentská vedecká konferencia  „Universitas 

Trenchiniensis“ 
Druh podujatia:   študentská konferencia 

Termín podujatia:  25.5.2015 

Miesto konania:  FSEV 

Cieľ podujatia:  prezentácia a výmena skúseností a znalostí študentov domácich a 

zahraničných vysokých škôl  v rámci ich vedecko-odbornej činnosti 

Zodpovedná osoba:  Ing. Karol Krajčo 

Výstupy, prínos podujatia:  vedecko-odborný rast študentov 

Počet zúčastnených:  37 študentov 

 

Názov podujatia:  „Spolupráca študentov FSEV s firmou COMM-PASS“ 

Druh podujatia: prednáška Ing. Petra Minárika zo spol. COMM-PASS 

Termín podujatia: 8.10.2015 

Miesto konania: aula FSEV 

Cieľ podujatia: výmena profesionálnych skúsenosti v oblasti sebarealizácie  

                                              a manažérskeho rastu 

Zodpovedná osoba: PhDr. Eva Živčicová, PhD.,  

 Mgr. et Mgr. Kristína Bulková, PhD. 

Výstupy, prínos podujatia: aktívna participácia našich študentov na projektoch 

Počet  zúčastnených: študenti  

 

Názov podujatia:  „Stretnutie výchovných poradcov a metodikov stredných škôl 

Trenčianskeho kraja“ 
Druh podujatia: pracovné stretnutie 

Termín podujatia: 22.10.2015 

Miesto konania: aula CP105, FSEV, TnUAD v Trenčíne 

Cieľ podujatia: zvýšiť záujem stredoškolákov o štúdium na TnUAD 

Zodpovedná osoba: PhDr. Eva Živčicová, PhD. 

Výstupy, prínos podujatia: pozitívne ohlasy 

Počet  zúčastnených: 26 výchovných poradcov a metodikov 
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Názov podujatia:       "Verejné zadlženie ako ekonomický a morálny problém“ 

Druh podujatia:           vedecký seminár 

Termín podujatia:      4.11. 2015 

Miesto konania:           Trenčín 

Cieľ podujatia:           vedecká diskusia za účasti  doc. Ing. Evy  Lajtekovej, PhD.,  

z Ústavu financií, Fakulta podnikateľská Brno, ČR 

Zodpovedná osoba:  doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

Výstupy, prínos podujatia:  výmena názorov a prezentácia vedeckýc výstupov na danú  tému 

Počet zúčastnených:      9 

 

Názov podujatia:  ,,Ako publikovať na Web of Science a Scopuse" 

Druh podujatia:  metodologický seminár  

Termín podujatia:  9.11. 2015 

Miesto konania:  FSEV  

Cieľ podujatia:  zvýšenie publikačnej činnosti  FSEV  

Zodpovedná osoba:  Ing. Eva Ivanová, CSc. 

Výstupy, prínos podujatia: zvýšenie kvality publikovaných výstupov 

Počet zúčastnených: 25  

 

Názov podujatia:  „Školenie – tréning pre študentov VŠ“ 

Druh podujatia: školenie v spolupráci s neziskovou organizáciou EPIC 

Termín podujatia: 11.11. – 13.11.2015 

Miesto konania: učebňa CS301, FSEV, TnUAD v Trenčíne 

Cieľ podujatia: vzdelávanie študentov v rámci projektu „Simulátor   

                                         pracovných  pohovorov“ 

Zodpovedná osoba: PhDr. Eva Živčicová, PhD. 

Výstupy, prínos podujatia: zvýšenie konkurencieschopnosti študentov 

Počet  zúčastnených: 25 študentov 

 

Názov podujatia:  „Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny (Čítame knihy  

                                               Sokrata alebo Sokratesa?)“ 

Druh podujatia: prednáška PhDr. Lenky Mandelíkovej, PhD. 

Termín podujatia: 12.11.2015 

Miesto konania: učebňa CS302, FSEV, TnUAD v Trenčíne 

Cieľ podujatia: Vzdelávanie zamestnancov FSEV 

Zodpovedná osoba: PhDr. Lenka Mandelíková, PhD. 

Výstupy, prínos podujatia: rozšírenie jazykových kompetencií zamestnancov 

Počet  zúčastnených: 20  

 

Názov podujatia:  „Elektronické publikovanie vo vybraných vydavateľstvách“ 

Druh podujatia: workshop 

Termín podujatia: 19.11.2015 

Miesto konania: zasadačka KSaHV, FSEV, TnUAD v Trenčíne 

Cieľ podujatia: vzdelávanie zamestnancov FSEV 

Zodpovedná osoba: Mgr. Monika Gullerová, PhD., Ing. Mgr. Zsolt Horbulák, PhD. 

Výstupy, prínos podujatia: zvýšiť informovanosť  o možnostiach a výhodách elektronického   

                                          publikovania  

Počet  zúčastnených: 10  
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Názov podujatia:  Podmienky pre zakladanie a rozvoj klastrov v SR v kontexte 

priemyselnej politiky EÚ. 

Druh podujatia:  vedecký seminár  

Termín podujatia:  25.11.2015 

Miesto konania:  FSEV TnUAD  

Cieľ podujatia:  Oboznámenie s výsledkami projektu IGS 

Zodpovedná osoba:  Ing. Katarína Havierniková, PhD., Ing. Marcel Kordoš, PhD. 

Výstupy, prínos podujatia:  články vo vedeckých časopisoch  

Počet zúčastnených:   20  

 

Názov podujatia:  Ľudské zdroje v novej ekonomike  

Druh podujatia:  medzinárodná e-konferencia  

Termín podujatia:  26.11. 2015  

Miesto konania:  FSEV Trenčín  

Cieľ podujatia:  Prezentácia vedeckých, praktických poznatkov a vedecko-

výskumných výsledkov, zameraných na aktuálnu problematiku v 

oblasti ľudských zdrojov v novej ekonomike. 

Zodpovedná osoba:  PhDr. Erika Hančovská, PhD., prof. Ing. Mag. Dr. Herbert Strunz, 

PhD. 

Výstupy, prínos podujatia:  Vzájomná výmena vedeckých, praktických poznatkov a vedecko-

výskumných výsledkov 

Počet zúčastnených:  30 

 

Názov podujatia:  „Stredoškolská     konferencia     maturantov   –   vzdelávaním  

k  úspechu“ 

Druh podujatia: konferencia 

Termín podujatia: 10.12.2015 

Miesto konania: aula a učebne FSEV, TnUAD v Trenčíne 

Cieľ podujatia: zvýšiť záujem stredoškolákov o štúdium na  FSEV 

Zodpovedná osoba: Ing. Tatiana Masárová, PhD., JUDr. Jana Pšenková, PhD., 

 PhDr. Eva Živčicová, PhD.  

Výstupy, prínos podujatia: význam vysokoškolského vzdelávania v živote jednotlivca a  

                                              spoločnosti 

Počet  zúčastnených: 60 
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Fakulta špeciálnej techniky 

 

 

Vedecké konferencie 

Názov podujatia: ICMT'15  INTERNATIONAL CONFERENCE ON 

MILITARY TECHNOLOGIES  

Typ podujatia:  medzinárodná vedecká konferencia.  

Spoluorganizátori: Fakulta špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne, Fakulta 

vojenských technológií  UO Brno, Vojenská akadémia Liptovský 

Mikuláš 

Dátum konania:  19.–21. mája 2015 – Brno, Česká Republika 

Miesto konania: Kongresové centrum, Brno – Výstavisko, Česká republika  

Počet účastníkov: 200 

Cieľ konferencie: Konferencia sa konala pri príležitosti veľtrhu vojenskej techniky 

IDEE 2015. Jej cieľom bolo nastoliť a prediskutovať smery 

orientovania vývoja špeciálnej techniky, charakterizovať pojem 

špeciálna technika z pohľadu súčasného vedeckého poznania 

a praktickej realizácie. Konferencia svojim cieľom, obsahom 

a zameraním nadviazala na predchádzajúce, kde sa venovala 

aspektom výskumu a vývoja v oblasti obranných systémov, 

špeciálnej techniky, materiálov, zbraňových systémov, zbraní 

a munície na medzinárodnej úrovni.  

Publikačný výstup: zborník prednášok CD ROM, ISBN 978-80-7231-976-3 

 

Názov podujatia:  ICMD 2015 56th International Conference of Machine Design 

Departments 

Typ podujatia:      medzinárodná vedecká konferencia 

Spoluorganizátori:   STU Bratislava, SPU Nitra, 

  Fakulta špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne 

Dátum konania:                 8.-9.9.2015 

Miesto konania:   Beladice, Nitra 

Počet účastníkov:   150 

Cieľ konferencie:   Predstaviť najnovšie poznatky vedy a výskumu v oblasti 

strojárstva.  

Publikačný výstup:   zborník prednášok, ISBN 978-80-552-1377-4 

Názov podujatia: Deterioration, Dependability, Diagnostics 2015 

 

Typ podujatia: medzinárodná vedecká konferencia 

Spoluorganizátori: Fakulta vojenských technológií UO Brno 

 Fakulta špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne 

Dátum konania:  6. - 7. 10. 2015 

Miesto konania: Brno 

Počet účastníkov: 70 

Cieľ konferencie: Prezentácia poznatkov z oblasti diagnostiky, spoľahlivosti                 

a opotrebenia súčastí a ich aplikácia  v praxi. 

Publikačný výstup: Monograph ISBN 978-80-7231-431-7  
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Názov podujatia: Transfer 2015 Využívanie nových poznatkov v strojárskej 

praxi 

Typ podujatia: 16. medzinárodná vedecká konferencia 

Spoluorganizátori: Fakulta špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne  

Dátum konania:  5.11.2015 

Miesto konania:    FŠT TnUAD, Trenčín 

Počet účastníkov: 50 

Cieľ konferencie: Prezentácia najnovších poznatkov v oblasti technológií, 

materiálov, špeciálnej techniky a obnoviteľných zdrojov energií. 

Publikačný výstup: zborník CD ROM ISBN 978-80-8075-723-6 

Odborné semináre 

Názov podujatia:   Hliník – kov pre 21. storočie, (doc. Dr. Ing. Milan Škrobián, CSc.)   

Typ podujatia:     odborný seminár v rámci Týždňa vedy a techniky 

Spoluorganizátori:   spoločnosť Sapa Profily a.s. Žiar nad Hronom 

  Fakulta špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne 

Dátum konania:   11. 11 2015 

Miesto konania:   TnUAD, FŠT, Trenčín 

Počet účastníkov:   30 

Cieľ seminára:   Prezentovať kompozity na báze Al a ich zliatin, ich spracovanie 

s akcentom na lisovanie hliníka a jeho zliatin za tepla. 

 

Názov podujatia:   História, úlohy a ciele Kompetenčného centra ÚMMS SAV 

v Žiari nad Hronom  (Ing. Peter Oslanec, PhD.) 

Typ podujatia:     odborný seminár v rámci Týždňa vedy a techniky 

Spoluorganizátori:  spoločnosť Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, 

detašované pracovisko INOVAL Žiar nad Hronom 

  Fakulta špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne 

Dátum konania:   11. 11 2015 

Miesto konania:   TnUAD, FŠT, Trenčín 

Počet účastníkov:   30 

Cieľ seminára:   Prezentácia Kompetenčného centra ÚMMS SAV v Žiari nad Hronom. 

Výstavy 

Názov podujatia: Stredoškolák 2015 

Typ podujatia: prezentácia aktivít KS a FŠT 

Organizátori: Fakulta špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne  

Dátum konania:  12.-13.11.2015 

Miesto konania: Trenčín 

Počet účastníkov: 100 

Cieľ výstavy: Prezentácia možnosti štúdia na FŠT, KAaŠT,  

 

Názov podujatia: ELOSYS 2015 

Typ podujatia: medzinárodný veľtrh elektroniky, elektrotechniky, energetiky          

a  telekomunikácií 

Spoluorganizátori: Fakulta špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne  

Dátum konania:  13.-16. 10. 2015 

Miesto konania: Trenčín 

Počet účastníkov: 100 

Cieľ výstavy:     Prezentácia poznatkov z elektroniky, elektrotechniky, energetiky   

                                              a telekomunikácií. 
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Fakulta zdravotníctva 

 

 

 

Vedecké konferencie  

Názov podujatia:  ZdravLab 2015 

Typ podujatia:  vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou  

Dátum konania:  11. – 12.2.2015   

Spoluorganizátori:  Fakulta zdravotníctva TnUAD, Slovenská spoločnosť pre 

laboratórnu medicínu, Slovenská komora iných zdravotníckych 

pracovníkov. 

Konferencia sa konala pod záštitou rektora TnUAD v Trenčíne 

doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD.   

Počet účastníkov:  108  

Cieľ konferencie:  Počas 2 dní odznelo 40 prednášok a bolo prezentovaných 23 

posterových príspevkov. Odborný program bol rozdelený na 

základe príbuznosti tém na sekcie markery sepsy, perspektívy 

laboratórnej diagnostiky, trendy v toxikológii, hematológia, 

novorodenecký skríning – dedičné metabolické poruchy, 

informačné technológie v laboratórnej diagnostike a verejné 

zdravotníctvo 

 Publikačný výstup:  recenzované abstrakty publikované v Suplemente indexovaného 

vedeckého časopisu Zdravotnícke listy (1/2015), vedecké 

publikácie publikované in extenso vo vedeckom časopise 

Zdravotnícke listy (4/2014; 1/2015) 

 

Názov podujatia:  Ošetrovateľstvo a zdravie IX.  

Typ podujatia:  medzinárodná vedecká konferencia  

Dátum konania:  22.04.2015  

Spoluorganizátori:  Fakulta zdravotníctva TnUAD, Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Oddelenie zdravotníctva 

a humánnej medicíny TSK,  Rakúska spoločnosť pre vaskulárne 

ošetrovateľstvo vo Viedni, Ústav zdravotnických věd FHS UTB, 

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Trenčíne, 

Fakultná nemocnica Trenčín. Konferencia sa konala pod záštitou 

rektora TnUAD v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. 

a MUDr. Dariny Sedlákovej, MPH, riaditeľky kancelárie WHO na 

Slovensku. 

Počet účastníkov:  90  

Cieľ konferencie: Prezentácia najnovších poznatkov a výskumov v oblasti 

ošetrovateľstva a verejného zdravotníctva so zameraním na 

komunitnú starostlivosť v ošetrovateľstve a vo verejnom 

zdravotníctve v teórii a v praxi a prevenciu v ošetrovateľstve a vo 

verejnom zdravotníctve.  

Publikačný výstup:  recenzované abstrakty publikované v Suplemente indexovaného 

časopisu Zdravotnícke listy (2/2015), vedecké publikácie 

publikované  in extenso vo vedeckom časopise Zdravotnícke listy. 
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Názov podujatia:  11. medzinárodná študentská vedecká konferencia 

Typ podujatia: vedecká konferencia 

Dátum konania:   25.5.2015 

Cieľ konferencie:  Prezentácia 13 vedeckých prác študentmi zo 4 univerzít 

Slovenskej republiky v sekcii Zdravotníctvo. 

 

Názov podujatia:  MAMMO TREN-D´ 2015 – XI. medzinárodná vedecká 

konferencia mamológov  

Typ podujatia:  medzinárodná vedecká konferencia  

Dátum konania:  19.6.2015  

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

GUTTA Slovakia, s.r.o., Sekcia mamárnej diagnostiky Slovenskej 

rádiologickej spoločnosti SLS, Česká rádiologická spoločnosť, 

Bulharská rádiologická spoločnosť. 

Počet účastníkov:  150 

Cieľ konferencie:  prezentácia najnovších poznatkov a výskumov v oblasti 

mamodiagnostiky, laboratórnej diagnostiky pri dg. C50, 

diagnostiky žien fertilného veku a aktuálnych problémov praxe.  

Publikačný výstup:  zborník (ISBN 978-80-8075-697-0) 

 

Názov podujatia:                  Farmakoekonomika a lieková politika XXIX. 

Typ podujatia:  vedecká konferencia  

Dátum konania:  23.6.2015 

Spoluorganizátori:  FZ TnUAD, Kancelária WHO na Slovensku, Slovenská 

spoločnosť pre farmakoekonomiku o.z. SLS, ISPOR Chapter 

Slovakia, Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie o.z. SLS 

Počet účastníkov:  85 

Cieľ konferencie:  Prezentácia najnovších poznatkov a výskumov 

v oblasti farmakoekonomiky a hodnotenia zdravotníckych 

technológií, v rámci troch blokov odznelo 19 prednášok  

Publikačný výstup:  vedecké publikácie publikované in extenso vo vedeckom časopise 

Farmakoekonomika a lieková politika 

 

Názov podujatia:  Pohyb a zdravie XII. 

Typ podujatia:  medzinárodná vedecká konferencia  

Dátum konania:  10. – 11.9.2015 

Spoluorganizátori:  Fakulta zdravotníctva TnUAD, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 

Univerzita Karlova v Praze, Wydział Wychovania Fizycznego, 

Wydział Pedagogiczny Akademia Humanistyczna im. Aleksandra 

Gieysztora w Pułtusku. Konferencia sa konala pod záštitou rektora 

TnUAD v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. a predsedu 

Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Dr.h.c. mult. 

prof. JUDr. Mojmíra Mamojku, CSc. 

Počet účastníkov:  92 

Cieľ konferencie:  Prezentácia najnovších poznatkov a výskumov v oblasti telesnej, 

pohybovej aktivity a športu, a v oblasti fyzioterapie, rehabilitácie 

a regenerácie v súvislosti s pohybovou aktivitou a športom.  

Publikačný výstup:  recenzované abstrakty publikované v Suplemente indexovaného 

vedeckého časopisu Zdravotnícke listy (3/2015), vedecké 

publikácie in extenso vo vedeckom časopise Zdravotnícke listy. 
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Názov podujatia:  IX. Trenčiansky ošetrovateľský deň  

Typ podujatia:  celoslovenská vedecká konferencia  

Dátum konania:  11.11.2015 

Spoluorganizátori:  Fakulta zdravotníctva TnUAD, Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Fakultná nemocnica Trenčín, 

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Trenčíne. 

Konferencia sa konala pod záštitou rektora TnUAD v Trenčíne 

doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. 

Počet účastníkov:  90  

Cieľ konferencie:  prezentácia vybraných prác a výsledkov výskumov z oblasti 

ošetrovateľstva a laboratórnych vyšetrovacích metód 

v zdravotníctve; v rámci troch blokov odznelo 16 prednášok 

Publikačný výstup:  zborník (ISBN 978-80-8075-735-9)  

 

Názov podujatia:                 Farmakoekonomika a lieková politika XXX. 

Typ podujatia:  vedecká konferencia  

Dátum konania:  25.11.2015 

Spoluorganizátori:  Fakulta zdravotníctva TnUAD, Kancelária WHO na Slovensku, 

Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku o.z. SLS, ISPOR 

Chapter Slovakia, Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie 

o.z. SLS 

Počet účastníkov:  90 

Cieľ konferencie:  Prezentácia najnovších poznatkov a výskumov 

v oblasti ekonomiky a zdravotnej politiky, farmakoekonomiky 

a liekovej politiky, hodnotenia zdravotníckych technológií 

a zdravotníckych pomôcok a kvality života.  

Publikačný výstup:  vedecké publikácie publikované in extenso vo vedeckom časopise 

Farmakoekonomika a lieková politika 

 

Názov podujatia:  VIII. Chyby a omyly v mamodiagnostike  

Typ podujatia:  vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou  

Dátum konania:  11.12.2015  

Spoluorganizátori:  Fakulta zdravotníctva TnUAD, Sekcia mamárnej diagnostiky 

Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS, Rádiologická klinika, 

s.r.o., SIEMENS  

Počet účastníkov:  150 

Cieľ konferencie: prezentácia najnovších poznatkov a kazuistík v odbore 

mamodiagnostiky – problematika denných žliaz a karcinómu 

prsníka, rizikové pacientky, pooperačné zmeny, MRI, inetrvencie; 

v rámci štyroch blokov odznelo 19 prednášok 

Odborné semináre 

Názov podujatia:  Krása okamihu 

Typ podujatia:  odborný seminár 

Dátum konania: 11.2.2015 

Spoluorganizátori:  Fakulta zdravotníctva TnUAD, OZ Dar života 

Počet účastníkov:  458 

Priebeh podujatia:  seminár bol zameraný na podporu transplantačného programu          

a darcovstva orgánov na Slovensku, spojený bol s vernisážou 

fotografickej výstavy, v rámci seminára odznelo 6 prednášok  
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Názov podujatia:  VICE VERSA  

Typ podujatia:  vedecká pracovná schôdza  

Dátum konania:  25.2.2015  

Spoluorganizátori:  Slovenská lekárska spoločnosť, Spolok lekárov Trenčín, 

Regionálna lekárska komora, Fakulta zdravotníctva TnUAD  

Počet účastníkov:  85 

Priebeh podujatia:  ako názov vedeckej schôdze hovorí – NAOPAK – sestry prednášajú 

svoje najkvalitnejšie záverečné práce lekárom. Má to význam pre 

zlepšenie spolupráce medzi fakultou, katedrami a fakultnou 

nemocnicou, aby sa odstránili ešte stále pretrvávajúce predsudky            

o vysokoškolskom vzdelávaní sestier, laborantov a fyzioterapeutov 

Názov podujatia:  Jeden darca – sedem životov  

Typ podujatia:  odborný seminár spojený s diskusným fórom, podujatie bolo 

organizované v rámci Týždňa vedy a techniky 2015 

Dátum konania:  11.11.2015  

Spoluorganizátori:  Fakulta zdravotníctva TnUAD, OZ Dar života   

Počet účastníkov:  130 

Priebeh podujatia:  seminár bol zameraný na podporu transplantačného programu          

a darcovstva orgánov na Slovensku.  

 

Názov podujatia:  Hipoterapia u ľudí so špecifickými potrebami 

Typ podujatia:  odborný seminár, podujatie bolo organizované v rámci Týždňa 

vedy a techniky 2015 

Dátum konania:  11.11.2015  

Spoluorganizátori:  Fakulta zdravotníctva TnUAD 

Počet účastníkov:  170 

Priebeh podujatia:  Seminár bol zameraný na oblasť hipoterapie z fyzioterapeutického 

pohľadu. Seminára sa zúčastnil aj MVDr. František Graňo a jeho syn 

Filip, ktorý získal zlatú medailu v traili a striebornú medailu 

v anglickom jazdení na Special Olympic World Games v Los 

Angeles, koncom júla 2015, v septembri sa stal víťazom Svetového 

pohára hendikepovaných v barelovom jazdení v Mexiku a je                 

4-násobným bronzovým medailistom z Majstrovstiev SR. 

Študentská vedecká odborná činnosť  

Názov podujatia: Študentská vedecká a odborná činnosť Fakulty zdravotníctva 

TnUAD  

Dátum konania:  13.5.2015  

Súťažné sekcie:  ošetrovateľstvo, fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy    

v zdravotníctve,  

Prezentované práce:                28 prác v 3 nezávislých sekciách 
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III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne má vo vysokoškolskom 

prostredí a spoločnosti významné postavenie, jej poslaním je bezvýhradné a úplné 

odovzdávanie nadobudnutých vedomostí a zručností intelektuálneho kapitálu, ktorý je 

nevyhnutný pre vykonávanie náročných povolaní a stále sa vyvíjajúcich vysokokvalitných 

odborných činností.   

K tomuto cieľu smeroval aj strategický zámer našej univerzity - vytvárať platformu 

prenosu odbornosti do praxe z akademickej sféry do sféry komerčnej. V príprave odborníkov 

kladieme dôraz na prepojenie štúdia s praxou, čomu sme prispôsobili obsahovú kvalitu 

študijných programov a celý edukačný proces.  

Na všetkých súčastiach univerzity aj v súvislosti s ďalším hodnotiacim obdobím pre 

komplexnú akreditáciu, t. j. obdobím rokov 2014 až 2019, došlo ku inováciám študijných 

programov, ktoré boli nastavené tak, aby odrážali trendy a vývoj v medzinárodnom meradle 

a súčasne zvyšovali kredit našich absolventov. 

Fakulty a celouniverzitné pracoviská univerzity sú výnimočné predovšetkým priamou 

väzbou na prax a prípravou odborníkov na jej potreby, pričom pracovná stáž je umožnená 

nielen doma, ale aj v podnikoch a inštitúciách krajín EU. Pestrá paleta študijných programov, 

nadpriemerná uplatniteľnosť na trhu práce, mimoriadny význam praktickej výučby 

a odborných stáží, bohaté technické zázemie a laboratórne vybavenie, ako aj mimokurikulárne 

aktivity sú dôvodom a súčasne odpoveďou prečo študovať na Trenčianskej univerzite 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 

III.a Akreditované študijné programy, ponúkané k 01.09.2015 

Univerzita ponúkala k 01.09.2015 akreditované študijné programy pre jednotlivé stupne 

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

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

k 1.9.2015 tri študijné programy, dva v I. stupni štúdia a jeden v II. stupni štúdia.  

Celouniverzitné pracovisko VILA (CUP VILA) malo akreditované 2 študijné programy, jeden 

v II. stupni štúdia a jeden program v III. stupni štúdia.  

Fakulta priemyselných technológií (FPT) mala v uvedenom období akreditovaných  

5 študijných programov, ale pre uchádzačov ponúkala štyri študijné programy v I. stupni.            

V študijnom programe Environmentálne a chemické technológie nie je k 01.09.2015 zapísaný 

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

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov (FSEV) ponúkala akreditované tri študijné programy 

v I. stupni a jeden študijný program v II. stupni štúdia.  

Fakulta špeciálnej techniky (FŠT) mala v danom období akreditovaných 5 bakalárskych 

študijných programov, ale k 1.9. 2015 ponúkala tri v I. stupni štúdia, dva v II. stupni a jeden 

v III. stupni štúdia. FŠT k 01.09.2015 nemala v dvoch bakalárskych študijných programoch už 

žiadnych študentov. 

Fakulta zdravotníctva (FZ) poskytovala možnosť štúdia v troch študijných programoch          

v I. stupni a jeden študijný program v II. stupni štúdia.  
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III.b Počet študentov univerzity k 31.10.2015 

K 31.10.2015 študovalo na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne vo všetkých 

formách a stupňoch štúdia 2707 študentov, z toho 1942 študentov v dennej forme štúdia a 765 

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

Alexandra Dubčeka v Trenčíne bolo 89 cudzincov, čo je nárast oproti predchádzajúcemu 

akademickému roku. Prehľadný graf opäť potvrdil najväčší záujem študentov o štúdium v 

ekonomických a nelekárskych zdravotníckych programoch. Štúdium na oboch technických 

fakultách je zastúpené približne rovnakou mierou a v súčte predstavuje 24% študentov, ktorí 

majú záujem o technické vedy. K tomuto číslu treba pripočítať študentov z celouniverzitného 

pracoviska VILA, kde študujú študenti v programoch dvoch stupňov štúdia, patriacich do 

kategórie vybraných študijných odborov, podporovaných MŠVVaŠ SR. V prílohovej časti je 

tabuľka uvedená  pod číslom 1. 

 
 

Trend vývoja počtu študentov k 31.10.2015 

Trend vývoja počtu študentov, študujúcich na TnUAD k 31.10.2015 je detailne zaznamenaný 

v tabuľke č. 1a. Z jeho rozboru vyplýva, že medziročný pokles počtu študentov, ktorý je 

evidentný pre každú vysokú školu v SR, bol v roku 2015 oproti predchádzajúcemu výrazne 

nižší. V dennej forme štúdia tento ukazovateľ vývoja počtu študentov poklesol z 11,5% na 

necelých 8%; v externej forme štúdia dokonca z 24% na 8,5%. Celkovo pre oba stupne štúdia 

bol medziročný pokles pre posledné dva roky 8,1%, zatiaľ čo v období rokov 2013 a 2014 bol 

15,5%.   

 

TnUAD v Trenčíne v roku 2015 aktívne pracovala na inováciách študijných programov, na 

rozšírení a formách spolupráce s firmami tak, aby sa štúdium v novo-akreditovaných 

a inovovaných študijných programoch stalo atraktívnejším ako pre študentov, tak aj pre 

podmienky a potreby trhu práce. 

 

Očakávame, že takéto študijné programy zvýšia dopyt po odborníkoch s inžinierskym 

a magisterským vzdelaním. Prebiehajúca príprava ďalších študijných programov hlavne 

druhého a tretieho stupňa umocní z pohľadu dlhodobejšieho horizontu kvalitu a rozvoj 

perspektívnych študijných odborov.  

Detailný popis trendu vývoja počtu študentov poskytuje tabuľka 1a v prílohovej časti.  
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III.c Akademické mobility študentov 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ponúkala študentom akademické 

mobility v rámci programu Európskej komisie – Erasmus+, ktoré  boli realizované za účelom 

štúdia na partnerských univerzitách, najčastejšie v Španielsku, Litve, Česku.  Nakoľko TnUAD 

v roku 2015 rozšírila zoznam medziinštitucionálnych zmlúv, zvýšil sa záujem zo strany 

študentov i o krajiny akademickej mobility ako sú Grécko alebo Taliansko. Do Česka, Grécka, 

Nemecka, Španielska, Spojeného kráľovstva a Poľska boli vysielaní študenti za účelom 

praktických stáží.  

V porovnaní s predchádzajúcim akademickým rokom konštatujeme nárast počtu 

realizovaných akademických mobilít študentov o viac ako 5%. V oboch porovnávaných 

akademických rokoch absolvovalo štúdium i stáž v zahraničí najviac študentov druhého stupňa 

štúdia. O štúdium na TnUAD prejavili v akademickom roku 2014/2015 záujem študovať 

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

z Portugalska, Španielska, Francúzska, Talianska alebo Poľska a Česka.  

Celkový prehľad štátov participujúcich na mobilitách v akademickom roku 2014/2015 

znázorňuje obr. 1. Prehľad akademických mobilít študentov je uvedený v prílohovej časti pod 

číslom 6.   

 

 

Obr. 1 Mapa mobilít študentov TnUAD v akademickom roku 2014/2015 

 

 

III.d Prijímacie konanie na študijné programy v I. stupni štúdia v roku 2015 

Do všetkých podskupín študijných odborov na TnUAD  v dennej a externej forme štúdia 

I. stupňa bolo prihlásených 895 uchádzačov o štúdium, v II. stupni štúdia sa prihlásilo 585 

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

štúdia až 70% z prijatých uchádzačov sa zapíše na denné štúdium a 80% na externé štúdium. 

Z celkového počtu uchádzačov bolo 59 študentov, ktorí študovali v zahraničí, čo je oproti 

minulému akademickému roku 110%-ný nárast. Tento ukazovateľ potvrdzuje záujem tých 

študentov, ktorí absolvovali predchádzajúce štúdium v zahraničí.   
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II. stupeň štúdia v oboch jeho formách ukazuje, že až 90% uchádzačov sa zapísalo do 

štúdia vzhľadom k tým, ktorí boli prijatí. Z celkového počtu prihlášok tvorili študenti vlastnej 

vysokej školy 54%, čo dokazuje, že magisterský a inžiniersky stupeň štúdia je atraktívny nielen 

pre absolventov vlastnej univerzity, ale aj pre absolventov iných vysokých škôl.  

V III. stupni štúdia sme zaznamenali až 140%-ný záujem o doktorandské štúdium 

v dennej forme oproti plánu. Všetci prijatí študenti sa aj riadne zapísali; 50% z nich boli 

absolventi vlastnej univerzity a 10% zo zapísaných študentov boli tí, ktorí získali vzdelanie 

nižšieho stupňa v zahraničí. Konkrétne čísla sú v prílohovej časti MŠVVaŠ SR pod číslami 3a), 

3b) a 3c). 

 

III.e Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium v akademickom roku 2014/2015 

TnUAD v Trenčíne pripravuje študentov na 5 fakultách a 2 celouniverzitných 

pracoviskách, ktoré sa líšia nielen svojím zameraním ale aj náročnosťou štúdia. Počty 

absolventov pre všetky stupne a formy štúdia na TnUAD v Trenčíne detailne dokumentuje 

tabuľka  MŠVVaŠ SR č. 2. Celkový počet absolventov bol 918, z nich takmer 62% tvorili ženy. 

Prehľad počtu absolventov pre dennú a externú formu štúdia, ktorí riadne skončili štúdium 

v akademickom roku 2014/2015 zobrazuje graf 3. Z celkového počtu 601 absolventov v dennej 

forme štúdia bolo 9 cudzincov a z 317 absolventov v externej forme štúdia bolo 30 cudzincov.  

 
 

V roku 2015 bolo predložených na obhajobu 962 záverečných prác, z nich 950 bolo 

obhájených.  Na tento celkový počet  záverečných prác pripadlo 289 vedúcich prác, čo značí, 

že v I. a II. stupňa štúdia pripadli na 1 vedúceho 3,5 záverečných prác, čo garantuje ich výbornú 

kvalitu. Z celkového počtu vedúcich bolo 27 odborníkov z praxe, ktorí sa podieľali na riešení 

konkrétnych tém z praxe. V prílohovej časti MŠVVaŠ SR je tabuľka uvedená pod číslom 12. 
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III.f Úspechy a ocenenia študentov 

Cena TECHFÓRUM pre študentov Fakulty špeciálnej techniky 

Študenti Fakulty špeciálnej techniky 

Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne reprezentovali 

univerzitu na 22. Medzinárodnom 

strojárskom veľtrhu v Nitre                      

s terénnym pásovým vozidlom na 

elektrický pohon. Ich inovačný 

vynález pútal pozornosť odbornej 

i širokej verejnosti.  

Po dokončení svojho vynálezu zožali 

úspech aj na Medzinárodnom 

strojárskom veľtrhu, v silnej konkurencii 14 fakúlt  z deviatich vysokých škôl získali cenu 

veľtrhu TECHFÓRUM 2015. 

 

Z Talianska sa vrátil „Módny expres“ 

Študenti Fakulty priemyselných technológií mali 

opäť úspech v zahraničí. Trinásť študentov, 

študujúcich textilnú technológiu a návrhárstvo 

predviedli v Ríme svoju módnu tvorbu s názvom 

„Módny expres.“ Ide o kreácie, ktoré sú 

spojením súčasných technológií, estetiky, 

funkčnosti a inovatívnych replík materiálov 

z minulosti. 

Na módnu prehliadku v Slovenskom inštitúte 

boli pozvaní zástupcovia rímskych módnych akadémií a medzi návštevníkmi nechýbal 

riaditeľ Slovenského inštitútu Peter Dvorský a slovenská veľvyslankyňa v Ríme Mária 

Krasnohorská. 
 

Študenti FPT na II. ročníku súťaže Continental Student Challenge 

Druhý ročník súťaže  Continental Student 

Challenge, organizovaný divíziou 

Technologické centrum pre študentov 

vysokých škôl, opätovne ponúkol 

študentom vysokých škôl prezentovať svoje 

inovatívne technické nápady                               

v oblasti  konštrukcie a dizajnu plášťov, 

nových  materiálov, simulačných metód, 

recyklácie či obnoviteľných zdrojov. Medzi 

vybranými nápadmi, ktoré postúpili do 

finále, bol aj technický príspevok Mária 

Vanča, študenta Fakulty priemyselných technológií, ktorý  získal tretie miesto za inováciu 

„New design of tire tread“, v ktorej autor  navrhuje použitie nového tvaru priečnych drážok 

v dezéne, za účelom zníženia valivého odporu a hlučnosti pneumatiky. Súťaž Continental 

Student Challenge  ponúka študentom kontakt  s výrobnou sférou a prepojenie  ich 

teoretických znalostí s praxou.   
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3. miesto na medzinárodnej súťaži Módny návrhár 2015 pre študentku Trenčianskej 

univerzity. 

Študenti Fakulty priemyselných 

technológií opäť zabodovali. Pod záštitou 

rektora TnUAD v Trenčíne doc. Ing. 

Jozefa Habánika, PhD., predsedu 

Žilinského samosprávneho kraja Juraja 

Blanára s podporou ministra 

kultúry  sa  v piatok    18. septembra 

uskutočnil  v Ružomberku už štvrtý 

ročník úspešnej česko-slovenskej súťaže 

mladých módnych tvorcov pod názvom 

Módny návrhár 2015. 

V tohtoročnej konkurencii súťažiacich 

úspešne zabodovala študentka textilnej technológie a návrhárstva Bianka Šipecová, ktorej 

za bielu kolekciu, inšpirovanú ľudským telom,  porota udelila tretie miesto.  

Naši študenti vyhrali súťaž Social Impact Award 

Dňa 30. septembra 2015 sa v centrále Slovenskej sporiteľne v Bratislave konalo finále súťaže 

Social Impact Award 2015, ktorá podporuje spoločensky prospešné podnikateľské nápady 

mladých ľudí.  Medzi finalistami súťaže bolo veľa podnikateľských nápadov, ktoré sú 

prospešné pre spoločnosť a hlavne inovatívne. Najviac zabodoval projekt  FRESH SNACK 

– zdravá desiata, „zdravie, ktoré chutí“,  na ktorom sa podieľala aj študentka Katedry 

politológie Bc. Petra Rendková.   

 

Študenti našej univerzity opäť vyhrali súťaž o najúspešnejší exponát veľtrhu ELOSYS 

2015 

Po úspechoch na minulých ročníkoch veľtrhu ELO SYS, konaného v EXPO CENTRE 

v Trenčíne, študenti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne opäť bodovali. 

Terénne pásové vozidlo s elektrickým pohonom sa po viacerých úspechoch stalo aj 

najúspešnejším exponátom veľtrhu ELO SYS 2015. Na vývoji a zlepšovaní tohto vozidla 

už pracujú ďalší študenti, Jakub Krchňavý a Filip Hlavanda, ktorí si odniesli aj hlavnú cenu. 
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Najlepší študentský projekt odpadového 

hospodárstva 2015 je z Trenčianskej 

univerzity 

V rámci medzinárodného kongresu Deň 

odpadového hospodárstva 2015 sa udeľovali 

ceny laureátom 10. ročníka celoslovenskej 

súťaže Zlatý mravec 2015. V kategórii 

študentský projekt najviac zaujala 

bakalárska práca  Bc. Evy Psotnej, 

študentky Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulty 

priemyselných technológií v Púchove s názvom „Spracovanie odpadových PET fliaš 

pomocou mikrovlnného žiarenia.“ Tento študentský projekt zaujal odbornú komisiu 

profesionalitou a vysokou kvalitou spracovania, ale najmä prínosom pre priemyselnú prax. 

 

IV. Informácia o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ponúka záujmové vzdelávanie starším 

občanom Slovenskej republiky na Univerzite tretieho veku (ďalej len UTV) už trinásť rokov.  

UTV pri TnUAD v Trenčíne je registrovaným členom Slovenskej akademickej asociácie pre 

celoživotné vzdelávanie a Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku. V akademickom 

roku 2014/2015 si osvedčenie o štúdiu z rúk rektora doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. prevzalo 

na slávnostnej promócii 24 poslucháčov, ktorí úspešne ukončili štúdium Konverzačných 

jazykových zručností a Digitálnych kompetencií. Študenti počas uplynulého roka mali možnosť 

absolvovať exkurziu do Olomouca spojenú s prehliadkou historického centra mesta a rovnako 

navštívili hvezdáreň v Partizánskom spojenú s odborným výkladom.  

Obetovať pohodlie domova, rozhodnutie vzdelávať sa a zasadnúť do vysokoškolských lavíc sa 

v akademickom roku 2015/2016 rozhodlo 141 seniorov. Poslucháči UTV tak získavajú nové 

poznatky, vedomosti a zručnosti prostredníctvom prednášok i praktických činností. Prednášky 

z oblasti informačných technológií, zdravovedy, histórie regiónu,  sociológie i štúdium cudzích 

jazykov zabezpečujú pedagogickí pracovníci Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne ako aj externí zamestnanci univerzity. Okrem toho si poslucháči vyberali aj ďalšie 

voliteľné predmety pokrývajúce široké spektrum nových kompetencií zadefinovaných EU.  

UTV pri TnUAD v Trenčíne má určite svoje opodstatnenie. Stretávajú sa tu ľudia, ktorí 

v minulosti pracovali v rôznych oblastiach a po ukončení pracovného života chcú i naďalej žiť 

kvalitne a rozvíjať svoje vedomosti a záľuby. Štúdium im tak dáva šancu udržať sa v dobrej 

duševnej a fyzickej kondícii. Stretávajú sa tu ľudia, ktorých spojila túžba po vedomostiach, 

stávajú sa súčasťou kolektívu a vytvárajú medzi sebou priateľstvá. 

 

V. Informácia o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti 

 

Vedecko-výskumná činnosť je jednou zo základných podmienok vysokoškolského 

vzdelávania, úzka previazanosť pedagogického procesu s výskumom je mimoriadne dôležitá 

najmä v druhom a treťom stupni vysokoškolského štúdia. Vedecko-výskumná činnosť 

univerzity sa realizuje hlavne formou riešenia projektov, na ktorých sa podieľajú pedagogickí 

a vedeckí pracovníci univerzity, prehľad počtov týchto zamestnancov po súčastiach univerzity 

je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 
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Tab. 1: Počet tvorivých zamestnancov v roku 2015 

  pedagogickí vedeckí spolu 

FPT 30 4 34 

FŠT 27 0 27 

FSEV 57 0 57 

FZ 32 1,5 33,5 

CUP 

VILA 

3 5,5 8,5 

CUP 

PLT 

13 0 13 

spolu 162 11 173 

V.a Domáce výskumné granty 

V roku 2015 sa domáci výskum realizoval prostredníctvom projektov VEGA, KEGA, APVV 

a zmluvného výskumu. TnUAD podala 20 žiadostí o projekty VEGA, 3 žiadosti o projekty 

KEGA a 10 žiadostí o projekty APVV vo všeobecnej výzve. Riešilo sa  7 projektov VEGA, 3 

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

organizáciou). Najvyšší podiel získaných finančných prostriedkov v roku 2015 na domáce 

výskumné projekty dosiahlo celouniverzitné pracovisko VILA (77,97%). 

V.b Zahraničné výskumné granty 

V roku 2015 celouniverzitné pracovisko VILA TnUAD získalo grant pre 1. fázu projektu 

európskeho programu Horizont 2020 v rámci výzvy „Šírenie excelentnosti a zvyšovanie 

účasti/Teaming“ zameranej na budovanie centier excelentnosti v spolupráci so špičkovými 

výskumnými európskymi inštitúciami a univerzitami, akými sú Friedrich-Alexander-

University of Erlangen-Nürnberg, Friedrich Schiller University of Jena, The Spanish National 

Research Council a University of Padova. Projekt pod názvom FunGLASS je zameraný na 

ďalší rozvoj už existujúceho Centra excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály do 

podoby medzinárodne uznávaného Centra pre funkčné a povrchovo upravované sklá.   

V.c Výskumná činnosť nepodporovaná z grantov 

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

v roku 2015 výskumy a analýzy pre Fyzikálny ústav SAV, VÚJE, a. s., Glass Service, a. s., 

RONA, a. s, STATON, ZŤS, Výskumný ústav chemických vláken, Biochemie, a. s., Konštrukta 

Industry, a. s., BELL power, s. r. o., Leoni, s. r. o. Prehľad objemu finančných prostriedkov, 

získaných v roku 2015 za riešené projekty a realizovaný výskum a analýzy je uvedený v grafe 

4. Prostriedky z nevýskumných projektov tvorili tiež významný podiel financií a boli získané 

v hodnote 165770 €. Celkový súčet týchto prostriedkov dosiahol hodnotu 564963 €. 

Medziročný nárast finančných prostriedkov na výskumnú činnosť bol v roku 2015 vyšší 

o 52810 €. 
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V d. Inovačné centrá a pracoviská výskumu a vývoja 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne má vybudovaných niekoľko výskumno-

vzdelávacích centier a pracovísk, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje riešenie úloh 

základného a aplikovaného výskumu.  

Novovybudované Centrum transferu technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne – CENTRATECH bude zabezpečovať komplexný proces transferu know-how, 

optimalizovaných výrobných a produkčných postupov v oblasti aplikovaného výskumu na 

Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne do výrobnej sféry. Hlavnými prioritami 

centra bude pomoc pri vyhľadávaní partnerov a investorov z priemyselného a podnikateľského 

prostredia a prevádzkovania spin-off spoločností. Centratech bude zabezpečovať širokú škálu 

služieb v oblasti vyhľadávania, triedenia, riadenia, ako aj zhodnocovania inovačného potenciálu 

a ochrany výsledkov duševného vlastníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka               

v Trenčíne. 

Výskumno-vzdelávacie pracovisko pod názvom KASKLO bolo vybudované v rámci 

spoločného projektu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Vysokou školou 

chemicko–technologickou v Prahe (ČR) a Strednou umelecko-priemyselnou školou sklárskou 

Valašské Meziříčí (ČR) s názvom „Bielokarpatská sklárska výskumno-vývojová a vzdelávacia 

základňa“.  Pracovisko predstavuje vzdelávaciu, výskumnú a vývojovú sklársku základňu na 

území Euroregiónu Bílé–Biele Karpaty, tradičnom území sklárskej výroby. Jeho cieľom je 

podporovať výmenu skúseností, transfer technológií a zlepšovanie vzájomnej spolupráce medzi 

podnikmi, univerzitami a výskumnými strediskami, čo umožňuje udržiavať 

konkurencieschopnosť a ekologizáciu sklárskych podnikov. 

Zriadené Centrum excelentnosti, ktoré je z hľadiska svojho zamerania jedinečným 

pracoviskom na Slovensku, je spoločným pracoviskom partnerov projektu: Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie 

vied v Bratislave a Ústavu materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach. 

Centrum sa naplno zameriava i na intenzifikáciu medzinárodnej spolupráce, a to na poli 

výskumných aktivít i pravidelných výmenných mobilít výskumníkov a doktorandov. 
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V spolupráci s domácimi a zahraničnými partnermi (v ČR, Nemecku, Taliansku, Španielsku, 

Belgicku a iné.) Centrum získalo viacero významných výskumných a rozvojových domácich a 

zahraničných grantov (napr. NATO Science for Peace and Security). Prostredníctvom výzvy 

európskeho programu Horizont 2020 - WIDESPREAD-2014-1 získalo, spoločne s partnermi 

z univerzity v Padove, nemeckými univerzitami v Jene a Erlangene a španielskym Inštitútom 

pre sklo a keramiku, možnosť vytvorenia personálnej, prístrojovej a metodickej bázy pre 

vybudovanie excelentného centra s medzinárodnou pôsobnosťou - Centra pre výskum 

funkčných a povrchovo funkcionalizovaných skiel (FunGLASS). 

Existencia Centra excelentnosti má súčasne kvalitatívny i kvantitatívny dopad na výstupy 

publikačnej činnosti svojich pracovníkov, ktorí publikujú výsledky svojej vedecko- výskumnej 

činnosti v neperiodických publikáciách, ale predovšetkým vo vedeckých periodikách 

evidovaných v databáze WoS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výskumno-vzdelávacie centrum obnoviteľných zdrojov energie vzniklo v rámci 

spoločného projektu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a spoločnosti 

RMC s.r.o. Nová Dubnica  „Výskum technologickej základne pre návrh aplikácií využívania 

obnoviteľných zdrojov energie v praxi“. 

Centrum, so sídlom na Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne, ktoré pozostáva z výskumného laboratória, počítačovej miestnosti pre matematické 

modelovanie prepojené so „superpočítačom“, špecializovanej prednáškovej a seminárnej 

miestnosti vybavenej študijnými pomôckami a experimentálnou stanicou s laboratórnym 

fyzikálnym modelom, umožňuje nepretržité dlhodobé monitorovanie a vyhodnocovanie 

prevádzkových dát energetických zdrojov. 

Spomedzi obnoviteľných zdrojov energie je činnosť centra orientovaná najmä na solárnu 

energiu s využitím fotovoltaických panelov a termoelektrických generátorov v kombinácii 

s veternou energiou získavanou prostredníctvom veterných turbín. 

Vedecko-výskumné pracovisko Centrum pre hyperbarickú oxygenoterapiu (ďalej ako 

„Centrum pre HBO“) bolo vybudované v rámci vedecko-výskumného projektu „Dobudovanie 

technickej infraštruktúry pre rozvoj vedy a výskumu na Trenčianskej univerzite Alexandra 

Dubčeka prostredníctvom hyperbarickej oxygenoterapie“. Centrum pre HBO je vedeckým 

pracoviskom Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.  

 



40 
 

Pracovisko vzniklo v spolupráci Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

s Fakultnou nemocnicou Trenčín, kde je priamo súvisiace prístrojové vybavenie nainštalované. 

Cieľom výskumu pracoviska je vývoj nových postupov v komplexnom liečebnom prístupe 

k vybraným ochoreniam, ktoré využívajú, okrem súčasnej štandardnej liečby, najmä  prínos 

hyperbarickej oxygenoterapie, a reprezentujú tak progresívnu formu personalizovanej 

zdravotnej starostlivosti. Vypracovanie a praktické využitie uvedených postupov bude 

znamenať pozitívny prínos nielen z hľadiska zdravotného stavu pacientov, ale bude mať aj 

významný priaznivý ekonomický celospoločenský dopad v zmiernení finančných následkov 

riešenia dlhodobej práceneschopnosti, resp. prípadnej invalidity. Aplikácia takýchto postupov 

zlepší prognózu zdravotného stavu pacientov a súčasne zníži priame i nepriame náklady na 

liečbu vynakladané nielen pacientom a jeho rodinou, ale i samotnou spoločnosťou. 

 

 

 

VI. Habilitačné konania a konania na vymenúvania profesorov 

TnUAD má priznané práva uskutočňovať habilitačné a inauguračné konania na dvoch 

fakultách, Fakulte priemyselných technológií v Púchove a Fakulte špeciálnej techniky. 

Habilitačné konanie v roku 2015 úspešne absolvoval Ing. Ján Rybníček, PhD. v odbore 

Materiály na Fakulte priemyselných technológií v Púchove, ktorý nie je zamestnancom univerzity.   

Za sledované obdobie nebol predložený ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR návrh na 

vymenovanie za profesora,  v roku 2015 evidujeme vymenovanie za profesora, bol ním doc. Ing. 

Pavel Lizák, PhD. v odbore Materiály (tabuľková príloha č. 7, 8 MŠVVaŠ SR).   

 

VII. Zamestnanci vysokej školy 

 

V súlade s dlhodobým zámerom rozvoja je cieľom TnUAD v oblasti personálnej politiky 

stabilizovať personálne portfólio katedier, fakúlt a univerzity, ktoré 

vychádza z hľadiska udržateľného plnenia kritérií komplexnej akreditácie na 

úrovni univerzity resp. výskumnej univerzity. Dôraz je kladený na štruktúru 

univerzity s cieľom budovať ju tak, aby svojím ľudským potenciálom, vedecko-

výskumnou podstatou a materiálno technologickým vybavením poskytovala 
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študentom transdisciplinárne poznatky a vedomosti ako základ odborného 

portfólia pre ich úspešné uplatnenie v praxi. 

 

V roku 2015 bolo na TnUAD v pracovnom pomere 340,06 zamestnancov (priemerný evidenčný 

prepočítaný počet), z toho 162 bolo vysokoškolských učiteľov a  11 výskumných pracovníkov. 

Na miesta vysokoškolských učiteľov bolo vypísaných 28 výberových konaní, z toho 14 bolo 

takých, kde učiteľ obsadil opätovne to isté miesto. Z celkového počtu 58 profesorov a docentov 

je 30 z nich vo veku do 59 rokov, čím univerzita garantuje dostatočný priestor pre garancie 

vysokoškolského vzdelávania.  

V akademickom roku 2014/2015 bolo 22 vysokoškolských učiteľov vyslaných na akademickú 

mobilitu a 21 bolo prijatých na TnUAD. Tento vyrovnaný pomer indikuje záujem 

o nadviazanie vzťahov ako z našej strany tak zo strany učiteľov iných, prevažne zahraničných 

univerzít.  Tabuľky č. 9, 10 a 11 tabuľkovej prílohy MŠVVaŠ SR detailnejšie informujú 

o zamestnancoch TnUAD; graf 5 percentuálne sprehľadňuje kvalifikačnú štruktúru 

vysokoškolských učiteľov.  

 

 
 

VIII. Podpora študentov 

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v roku 2015 poskytla študentom 

sociálne štipendiá, motivačné štipendiá z dotačných prostriedkov a štipendiá z vlastných 

zdrojov univerzity. Pri priznávaní  štipendií postupovala v súlade so zákonom o vysokých 

školách, v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z.  

o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov 

a Štipendijným poriadkom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne č. 2-U-002 

platným od 20.11.2014. 

Prehodnotením žiadostí študentov o priznanie sociálneho štipendia sa na Trenčianskej 

univerzite Alexandra Dubčeka  v roku 2015 zaoberá Referát sociálnej starostlivosti, ktorý 

študentov metodicky usmerňoval a poskytoval  poradenstvo v sociálnej oblasti. Zodpovedal za 

posúdenie nároku študentov na sociálne štipendiá, evidenciu študentov, ktorým bolo priznané 

sociálne štipendium, kontrolu dokladov potrebných na rozhodnutie o priznaní sociálneho 

Profesori, docenti s DrSc.

15%

Docenti, bez DrSc.

21%

Ostatní učitelia s PhD, CSc.

52%

Ostatní učitelia bez vedeckej 

hodnosti

12%

Graf 5: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov 
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štipendia ako aj za vyplatenie sociálnych štipendií. Zároveň zabezpečoval zaznamenávanie 

údajov o poskytovaní sociálnych štipendií  študentov v CRŠ. 

 

 

V roku 2015 bolo na referáte sociálnej starostlivosti podaných a prehodnotených 303 žiadostí 

o priznanie sociálneho štipendia, z toho bolo 267 priznaných štipendií,  36 nepriznaných a 

zastavených sociálnych štipendií. Celkový počet poberateľov sociálneho štipendia bolo 

v sledovanom období 329 študentov. Zo zdrojov štátneho rozpočtu TnUAD vyplatila v roku 

2015 sociálne štipendiá v celkovej výške  382 115 €, čo pri počte poberateľov predstavuje 

priemernú  mesačnú výšku sociálneho štipendia 194 €. 

 
Trenčianska  univerzita  A.  Dubčeka  v  roku 2015  podľa § 96a ods. 1 písm. b) zákona 

o vysokých školách a podľa štipendijného poriadku priznala  študentom denného štúdia 

prospechové a mimoriadne štipendiá.  Prospechové štipendium sa priznávalo študentom 

druhého a vyššieho roku štúdia v prvom a druhom stupni štúdia za vynikajúce plnenie 

študijných povinností  dosiahnutých v predchádzajúcom akademickom roku. Fakulty 

a celouniverzitné pracoviská  pri priznávaní prospechových štipendií postupovali podľa 

vypracovaných a akademickým senátom schválených    kritérií.  V roku  2015  bolo  dekanmi   

ocenených 89 študentov, ktorým bolo štipendium  vyplatené v  celkovej čiastke  37 853 €. 

Priemerná výška prospechového štipendia  predstavuje sumu 425 € na študenta.    Mimoriadne 

štipendium univerzita priznávala študentom všetkých ročníkov prvého a druhého stupňa 

denného štúdia. Za mimoriadne výsledky v oblasti štúdia, vynikajúce výsledky  v študentskej 

vedeckej a odbornej činnosti, v športovej a umeleckej činnosti bolo ocenených  114 študentov.  

Mimoriadne  štipendiá boli vyplatené  v celkovej výške 33 657 €,  z toho rektor univerzity 

priznal mimoriadne štipendium 42 študentom v sume 12 738 € a  dekani fakúlt ocenili 72 

študentov v sume 20 919 € (tab. 2). 

Tab. 2: Prehľad vyplatených štipendií v roku 2015 

Fakulty 

a celouniverzitné   

pracovisko 

 

Prospechové štipendiá Mimoriadne štipendiá 

počet 

štipendistov 

objem 

vyplatených 

štipendií v € 

počet 

štipendistov 

objem 

vyplatených 

štipendií v € 

FSEV 25 13 100 35 10 423 

FŠT 21 6 300 15 4 879 

FPT 14 5 191 22 7 050 
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FZ 21 8 624 23 6 280 

CUP Politológia 8 4 638 19 5 025 

Spolu 89 37 853 114 33 657 

TnUAD  v  roku 2015  podľa § 96a ods. 1 písm. a) zákona o vysokých školách a podľa 

štipendijného poriadku priznala  študentom denného štúdia prvého a druhého stupňa odborové  

štipendiá. Kritérium KAP, vyšší ako 0,95, spĺňali na TnUAD dve fakulty. Na základe 

predložených návrhov dekanmi fakúlt rektor TnUAD priznal odborové štipendium 90 

študentom v celkovom objeme 46 520 €.  

Okrem finančných prostriedkov poskytnutých na štipendiá z dotácie zo štátneho rozpočtu 

univerzita použila v roku 2015 na ocenenie študentov aj finančné prostriedky tvorené z príjmu 

školného prostredníctvom štipendijných fondov súčastí.  Študenti boli odmeňovaní za aktivity 

v oblasti štúdia, vzdelávania, ale aj za aktivity spojené s činnosťou univerzitného rádia 

alebo organizovaní športových podujatí. Z vlastných zdrojov fakúlt bolo vyplatených 117 

štipendií v celkovej sume  21 449 €. Z uvedenej čiastky na sociálnu podporu študentov dekani 

fakúlt prispeli sumou 6 400 € pre 14 študentov.  

Účelové zariadenia 

V rámci sociálnej podpory študentov nepriamou formou poskytuje TnUAD študentom 

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

v prijateľných cenách. TnUAD zabezpečuje študentom ubytovanie vo vlastných študentských 

domovoch ale aj na základe zmluvy s inými subjektmi.  

Vlastné študentské domovy sú:  

 Študentský domov v Púchove 

 Študentský domov v Záblatí  

Zmluvné zariadenia sú: 

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

 Školský internát Športového gymnázia v Trenčíne (Trenčiansky samosprávny kraj). 

V študentských domovoch sa každý rok počas letných prázdnin robí údržba všetkých 

priestorov, ako napríklad maľovanie alebo opravy poškodených zariadení. Študenti majú 

k dispozícii telocvičňu s posilňovňou, pripojenie na internet, televízor, kuchynky a v prípade 

potreby aj automatickú pračku a žehličku. V Študentskom domove v Záblatí bola zriadená 

klubovňa Univerzitného pastoračného centra, ktorá slúži ubytovaným študentom na rôzne 

voľnočasové aktivity, besedy, ale časť miestnosti slúži aj ako študovňa.  

Pred začatím akademického roka 2015/2016 požiadalo univerzitu o pridelenie ubytovania 334 

študentov. Novoprijatí študenti podali 174 žiadostí, čo je 52 % z celkového počtu, 48% 

žiadateľov o ubytovanie sa z kapacitných dôvodov nemohlo vyhovieť.  

Stravovacie zariadenia 

Stravovanie sa  v Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne  zabezpečuje pre  

študentov a zamestnancov formou obedov vo vlastných jedálňach ŠJ Študentská  

a ŠJ Záblatie a na základe zmluvných vzťahov s inými  organizáciami  v Púchove  

a v Trenčíne  na  sídlisku Juh, vo Fakultnej nemocnici a v Školskom internáte na Staničnej 

ulici. Počas roka 2015 bolo vydaných 31107 jedál pre študentov a zamestnancov; tržby z nich 

predstavovali 96 431,70 € a tržby z akcií 7 598,5 €. 

V priestoroch univerzity bol už v roku 2009 vytvorený jedinečný priestor pre stretávanie sa 

mladých ľudí s cieľom duchovnej starostlivosti o študentov na univerzite - Univerzitné 

pastoračné centrum sv. Andreja Svorada a Benedikta (UPC). V týchto priestoroch sa 
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stretávali študenti, aby popri štúdiu zmysluplne využili svoj voľný čas. UPC organizuje veľa 

pravidelných akcií, akými sú omše, púte, diskusné stretnutia so zaujímavými hosťami, 

duchovné poradenstvo, turistické alebo poznávacie výlety, plesy, gitarové stretnutia mládeže 

a veľa ďalších akcií. Klubovne tohto pastoračného centra sú zriadené aj na niektorých  

internátoch. UPC takto pomáha formovať z našich študentov zrelé vyrovnané osobnosti. 

IX. Podporné činnosti univerzity 

 

Na fakulte priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity A. Dubčeka                     

v Trenčíne bolo za podpory Národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja 

vedomostnej spoločnosti “ ITMS kód projektu 26110230120 vytvorené jedno výučbové 

školiace centrum praxe s cieľom skvalitnenia vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom 

inovácie vzdelávacieho obsahu a podporou inovatívnych foriem vzdelávania pre potreby trhu  

práce vo vybraných perspektívnych študijných programoch. 

Školiace centrum bolo vybavené študijnými pomôckami IKT, odbornou literatúrou, licenciou 

na študijné pomôcky/SW/ licenciou s inovovaným digitálnym obsahom a študijnými 

pomôckami aplikačného typu na základe spolupráce v projekte a podľa podnetov lektorov - 

pedagógov v spolupráci s odborným personálom. Centrum bolo na základe princípov 

efektívnosti, hospodárnosti, účelnosti a účinnosti  umiestnené na katedru perspektívnych 

študijného odboru: materiálové inžinierstvo. Centrum slúži hlavne študentom perspektívnych  

študijných programov v oblasti materiálového inžinierstva.  Týždenne sa v priebehu semestra 

v centre vzdeláva v priemere 72 študentov. Študijné skupiny majú v priemere 10 - 15 študentov, 

aby sme čo možno najlepšie využili zavedené  centrum vzdelávania. Centrum bolo využívané 

na preddiplomový a bakalársky seminár, kde im bolo umožnené písanie záverečných prác ako 

aj na zabezpečenie výučby predmetov. 

V centre bolo umiestnených 9 osobných počítačov II., jeden osobný počítač I. a 4 notebooky.  

Súčasťou vybavenia centra je aj jedna interaktívna tabuľa, jedno plátno k digitálnemu 

projektoru, datavideoprojektor, ozvučenie miestnosti a multifunkčná tlačiareň. 

Celkovo bolo nainštalovaný 1 štatistický softvér na analýzu dát MINITAB ver.17, ktorý je 

dobrým učebným prostriedkom, nakoľko tento softvér je tiež aktívne využívaný odborníkmi      

z oblasti materiálov na štatistické vyhodnocovanie a grafické spracovanie výsledkov                      

z experimentov. 

Jedným z výsledkov projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ 

bolo TOP 200 študijných programov, identifikovaných ako perspektívne pre trh práce 

v kontexte prognózy vývoja trhu práce.  

Medzi TOP programy boli zaradené aj študijné programy 2 fakúlt TnUAD (tabuľka 3). Celkovo 

sa zapojili študenti TnUAD do praxí v 52 podnikoch.   

Tab. 3: TOP študijné programy na TnUAD 

Fakulta priemyselných technológií 

Študijný program Stupeň štúdia 

Environmentálne a chemické 

technológie 

I. 

Materiálové inžinierstvo II. 

Fakulta špeciálnej techniky 

Študijný program Stupeň štúdia 

Mechanizmy špeciálnej techniky I. 

Servis a opravy automobilov I. 
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Špeciálna strojárska technika I. 

Špeciálna strojárska technika II. 

Údržba špeciálnej mobilnej techniky II. 

  

 

Univerzitná knižnica  Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len 

UK TnUAD) je akademická knižnica s celouniverzitnou pôsobnosťou, ktoré  slúži študentom 

a zamestnancom TnUAD, ale aj ďalším subjektom a širokej verejnosti. Knižnica je  vybavená 

potrebnými informačnými sieťami a je pripojená na optokáblovú dátovú trasu SANET II. Vo 

vnútri budovy je zavedená lokálna sieť pre knižnično-informačný systém DAWINCI. Pomocou 

tohto systému sú automatizovane vykonávané všetky funkcie katalogizácie a výpožičných 

služieb vrátané rezervácií, prolongovania a upomienok. Vyhľadávanie dokumentov prebieha 

prostredníctvom on-line katalógu, ktorý bibliograficky zaznamenáva všetky druhy fondov, 

nachádzajúce sa v univerzitnej knižnici a vo fakultných a čiastkových knižniciach celej 

univerzity. Univerzitnej knižnici podlieha pracovisko fakultnej knižnice Fakulty priemyselných 

technológií so sídlom v Púchove.   

Univerzitná knižnica sa člení na pracoviská, vyplývajúce z jej priestorových a personálnych 

možností na:   

        a) vedúci knižnice, 

        b) pracovisko výpožičných služieb, MVS a MMVS, 

        c) všeobecnú študovňu, 

        d) multimediálnu študovňu, 

        e) informačno-vedecké centrum pre podnikateľov. 

Knižnica poskytuje tieto druhy služieb: 

a) výpožičné služby: 

- absenčné, 

- prezenčné, 

- medziknižničné a medzinárodné výpožičné služby. 

b) bibliograficko-informačné služby: 

- poskytovanie aktuálnych ústnych, tlačených a faktografických informácií podľa  

konkrétnych požiadaviek používateľov 

- rešeršné služby, 

- zabezpečenie dodania plných textov zo zahraničných dokumentov. 

c) konzultačné: 

- o katalógoch, fondoch a službách knižnice a ich využívaní, 

- prístup na internet.  

d) referenčné: 

- vonkajších informačných zdrojoch a službách knižníc v SR a v zahraničí, 

- o online databázach a elektronických informačných zdrojoch. 

e) publikačná činnosť zamestnancov  univerzity: 

- o katalógoch, fondoch a službách knižnice a ich využívaní, 

- prístup na internet. 

d) referenčné: 

- o vonkajších informačných zdrojoch a službách knižníc v SR a v zahraničí, 

- o online databázach a elektronických informačných zdrojoch. 

e) publikačná činnosť zamestnancov  univerzity: 

- zodpovednosť za dodávky publikačnej činnosti do centrálneho registra publikačnej     
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činnosti Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR, 

- prevádzka a aktualizácia databázy publikačnej činnosti, 

- vyhotovovanie štatistických ukazovateľov publikačnej činnosti. 

 

 

f) prevádzkovanie študovní: 

- prevádzka všeobecnej študovne, 

- prevádzka multimediálnej študovne. 

g) edičné: 

- zabezpečovanie ISBN pri vydávaní publikácií TnUAD, 

- zabezpečovanie a zasielanie povinných výtlačkov. 

h) vzdelávacie a propagačné: webové stránky a informačná výchova používateľov. 

i) reprografické: vyhotovovanie kópií dokumentov z fondov knižnice. 

j) služby a prevádzka informačno-vedeckého centra pre podnikateľov.   

 

Budovanie knižničného a časopiseckého fondu 

Univerzitná knižnica zabezpečuje akvizíciu, evidenciu a katalogizáciu periodických                        

a  neperiodických publikácií, ročný  prírastok  knižničných  jednotiek  v roku 2015 bol 2 959. 

Nakúpilo sa 405 knižničných jednotiek.  Darom sme získali 2 554 knižničných jednotiek. 

Jednalo sa hlavne o informačné zdroje (knihy, skriptá, zborníky) vydané vo vydavateľstve 

TnUAD. Skatalogizovalo sa 1 918 bakalárskych a diplomových prác. Zaevidovaných bolo 43 

titulov dochádzajúcich periodík, ročné predplatné časopisov predstavovalo 796 €. Celkový stav 

knižničného fondu k 31.12.2015 predstavoval 40 111 knižných jednotiek, ktoré sú spracované 

v knižnično-informačnom systéme a prístupné v on-line katalógu všetkým používateľom.   

Nasledovné tabuľky  uvádzajú štatistické informácie o knižničnom fonde. 

 

Tabuľka 4: Celkový stav knižničného fondu k 31.12.2015                                                                              

Počet knižničných jednotiek 40 111 

Počet titulov celkom 26 644 

  
  
  
z 

to
h
o

 

 

knihy    6 554 

skriptá      925 

zborníky      770 

CD-ROM, diskety      318 

časopisy      291 

diplomové a bakalárske práce 16 888 

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

Nákup knižného fondu    17 598 € 

Predplatné za periodickú literatúru    796 € 

Príjmy z činnosti knižnice    4 002 € 

z toho príjmy z grantov    2 000 € 

  

Súčasťou budovania knižničného a časopiseckého fondu sú elektronické informačné zdroje, 



47 
 

ktoré sú prístupné z národnej licencie prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice 

Ministerstvom kultúry SR a z centrálneho projektu prostredníctvom CVTI SR zo zdrojov EÚ.  

 

 

Tabuľka 6:  Elektronické informačné zdroje prístupné na TnUAD v r. 2015                                                     

Názov 

databázy 
Popis databázy 

EBSCO Prístup k databázam z oblasti spoločensko-vedných a humanitných, obchodu, 

manažmentu a ekonomiky, medzinárodné denníky v anglickom jazyku, informácie 

pre obchod, zdravotníctvo, kultúru, vzdelávanie, bibliografické databázy z medicíny 

a biomedicínskeho výskumu, plnotextové časopisy z medicíny a ošetrovateľstva, 

informácie z farmakológie. 

WOS 
 

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

Conference proceeedings (pôvodne ISI proceeedings), Essential science indicators. 

SPRINGER 

VERLAG  

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

matematiky, práva a ekonómie.   

SCIENCE 

DIRECT  
 

 

Plnotextová databáza umožňuje prístup k článkom HTML, PDF z vedeckých 

časopisov vydavateľstva Elsevier z oblasti technických, prírodných a spoločenských 

vied, ekonomiky a obchodu, ale aj umenia, psychológie, medicíny a ďalších odborov. 

Dostupných je viac ako 200 titulov časopisov.  

SCOPUS 
 

 

Abstraktová, citačná  a referenčná databáza Európskej vedeckej produkcie zameraná 

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

a environmentálne vedy. Obsahuje abstrakty a informácie zo 14 000 odborných 

periodík, od 4000 vydavateľov, zo 180 000 000 odborných webových stránok a 4 

patentových databáz, spolu vyše 27 000 000 abstraktov od r. 1966. 

KNOVEL 
 

 

Je to interaktívna databáza elektronických kníh spoločnosti Knovel, ktorá obsahuje 

vyše 730 plno-textových odborných kníh a faktografických príručiek z týchto 

tematických oblastí: matematiky, chémie, fyziky, techniky, biológie, zdravia a 

hygieny, priemyslu, farmácie, elektrotechniky, textilného priemyslu a životného 

prostredia. 

ProQuest Je mnohoodborová databáza prístupná on-line poskytujúca prístup k takmer 9 400 

publikáciám, z toho vyše 5 400 s úplnými textami. 

Wiley 

InterScience 

Vydavateľstvo spolupracuje so svetovo najprestížnejšími vedeckými spoločnosťami 

a patrí medzi najlepšie svetové vydavateľstvá odborných informácií. Pri e-zdroji 

existuje možnosť vyžiadania archívnej kópie so zakúpeným obsahom.  

Online 

katalóg 

TnUAD  

Prístup do všetkých katalógov fondov univerzitnej knižnice, vrátane publikačnej 

činnosti. 

www.kniznica.tnuni.sk 

Prístupy do všetkých databáz sú možné nielen z univerzitnej knižnice, ale zo všetkých 

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

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

stále nové krátkodobejšie skúšobné, testovacie prístupy a trialy. 

Tabuľka 8: Krátkodobé voľné prístupy do on-line databáz v r. 2015                                                               

Termín Databáza 

marec 2015 Applied Scienec & Technology Source 

marec 2015 Oxford Journals STM Collections 
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marec 2015 IET Books Complete Collection 1979-2013 

 

 

Knižnično-informačné služby 

Knižnica poskytuje svoje služby cez školský rok 47 hodín týždenne s 5-timi zamestnancami, 

ktorí vykonávajú knihovnícke činnosti. 1 pracovníčka pracuje vo fakultnej knižnici FPT 

v Púchove. V roku 2015 knižnica registrovala 2 295 riadne zapísaných používateľov. 

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 2015 bolo 5 039 

a tých, ktorí navštívili webovú stránku univerzitnej knižnice (tzv. virtuálnych návštevníkov)  

počas celého roka bolo 33 404. 

Medzi základné služby univerzitnej knižnice patria absenčné a prezenčné výpožičné služby 

a medziknižničné výpožičné služby. Absenčné výpožičky sa uskutočňujú v automatizovanom 

režime, prolongácie a rezervácie medzi knižnicou a používateľom prebiehajú väčšinou on-line. 

Prezenčné výpožičky prebiehajú v študovni knižnice. V rámci prezenčných výpožičiek sa 

najviac vypožičiavali periodiká, ktoré predstavovali  4 113 výpožičiek a záverečné práce            

s 1 832 výpožičkami. O medziknižničnú výpožičnú službu žiadali hlavne študenti, ktorí si 

v knižnici objednávali vypracovanie rešerše. Na základe konkrétnych požiadaviek 

používateľov sa v knižnici vypracovalo 81 rešerší a 40 personálnych a iných rešerší.  

Tabuľka 9: Výpožičky  

Výpožičky spolu  13 011 

   z
 t

o
h
o

 

prezenčné    8 411 

absenčné    4 600 

MVS a MMVS z iných knižníc         23 

MVS iným knižniciam         12 

Tabuľka 10: Databáza publikačnej činnosti (do 31.12.2015) 

 Počet záznamov  vykazovaných v celouniverzitnej databáze publikačnej 

činnosti do konca roka 2015 

 14 568 

Počet záznamov vykázaných v CREPČ za rok vykazovania 2015      780 

Počet zaevidovaných citácií (ohlasov) za rok 2015      622 

Oblasť rozvoja univerzitnej knižnice 

V priestoroch informačno-vedeckého centra sa uskutočňovali semináre, prednášky a stretnutia  

informačného a vzdelávacieho charakteru najmä pre študentov a zamestnancov univerzity za 

účelom dostať do ich povedomia využívanie elektronických informačných zdrojov, ku ktorým 

má univerzita prístup. Systematickou informačnou výchovou a neustálou propagáciou 

elektronických informačných zdrojov sa zvýšil počet vyhľadávaní a stiahnutých záznamov 

z elektronických informačných databáz. V roku 2015 sme zaznamenali 69 524 vyhľadávaní        

z elektronických informačných databáz a 25 932 stiahnutých dokumentov. 

Projektová činnosť 
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 TnUAD je jednou z 25 inštitúcií zapojených do národného projektu NIZPEZ, 

realizovanom CVTI SR, v ktorom spolupráca prebieha na úrovni akademických knižníc za 

danú inštitúciu. V roku 2015 v rámci projektu NIZPEZII sme mali sprístupnených 7 

elektronických informačných zdrojov. Knižnica cielene propagovala ich využívanie medzi 

svojimi používateľmi. Projekt je v rutinnej prevádzke, sledujú sa štatistiky využívania 

jednotlivých informačných zdrojov. 

 Univerzitná knižnica koncom roku 2014 podala projekt, na základe ktorého žiadala                

o dotáciu v pôsobnosti MK SR v programe  Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových 

inštitúcií Podprogram 2.5 Akvizícia knižníc. Názov projektu bol: Aktualizácia knižničného 

fondu univerzitnej knižnice TnUAD v Trenčíne.  Na nákup literatúry dostala v roku 2015  

príspevok 2 000 €. Knižnica takto obohatila svoj knižničný fond o  92 titulov kníh, čo 

predstavovalo 149 knižničných jednotiek. 

 

Spolupráca UK TnUAD 

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

podporovať rozvoj knižníc a ich odbornú spoluprácu. 

 V rámci projektu NISPEZ II- Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na 

Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II) – je univerzitná 

knižnica kontaktnou osobou za TnUAD a spolupracuje s riešiteľmi projektu CVTISR. 

 Pri evidovaní a prevádzkovaní lokálnej databázy publikačnej činnosti spolupracuje knižnica 

s  odborom pre hodnotenie vedy CVTISR.  

 V rámci národného projektu Naviga – Informácie pre inovácie knižnica spolupracuje so 

SNK v Martine. 

 Univerzitná knižnica tento rok rozšírila svoju činnosť v organizovaní podujatí o spoluprácu 

so Slovenskou akademickou a informačnou agentúrou.  

Informačná výchova 

Univerzitná knižnica v roku 2015 intenzívne rozvíjala svoje aktivity v oblasti informačnej 

výchovy pre všetkých čitateľov knižnice. Informačná výchova bola realizovaná 

prostredníctvom poskytovania informácií, informačných materiálov, www stránky knižnice, 

organizovania seminárov, školení, prezentácií  a iných vzdelávacích podujatí. Každý nový 

čitateľ pri zápise dostal základné informácie o knižnici, o poskytovaných službách, 

o elektronických informačných zdrojoch a krátku inštruktáž o vyhľadávaní v online katalógu. 

Knižnica poskytla svojim čitateľom informačné materiály o knižnici, o aktuálnych akciách 

organizovaných knižnicou, vrátane krátkodobých voľných prístupov ku konkrétnym EIZ, 

materiály k jednotlivým databázam, metodické materiály k zadaniu rešerše a iné.  

Univerzitná knižnica organizovala v roku 2015 v spolupráci s prevádzkovateľmi jednotlivých 

databáz a ich zástupcami semináre, týkajúce sa informácií o konkrétnych databázach, 

novinkách a špecifikách vo vyhľadávaní. Tieto semináre boli určené študentom a 

pedagogickým pracovníkom. Univerzitná knižnica v spolupráci s Fakultou priemyselných 

technológií, Fakultou sociálno-ekonomických vzťahov, Fakultou zdravotníctva, Fakultou 

špeciálnej techniky a celouniverzitným pracoviskom Politológie  uskutočnila v priestoroch 

knižnice, FŠT, FPT pre študentov „Informačné dni“. Podujatí sa zúčastnilo 367 študentov 

a pedagógov.  

V roku 2015 sa vybraná pracovníčka univerzitnej knižnice zúčastnila kurzu, ktorý sa realizoval 

na základe dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Projekt  bol zameraný na 

zlepšenie lektorských a komunikačných zručností knihovníkov, ktorí uskutočňujú informačné 

vzdelávanie používateľov. V roku 2015 bolo realizovaných 8 školení a seminárov a 10 
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informačných dní. 

 

 

 

Tabuľka 12: Podujatia organizované UK TnUAD v roku 2015     

Dátum Zúčastnení Kde Akcia Prednášajúci 

20.01.2015 Študenti  

TnUAD 

UK 

TnUAD 

Informačný seminár SAIA 

„Štipendiá na letné kurzy jazykov 

v zahraničí“ 

Zuzana 

Grochalová, 

SAIA Žilina 

10.03.2015 Pedagógovia 

a doktorandi 

TnUAD 

UK 

TnUAD 

Seminár „Duševné vlastníctvo na 

vysokých školách 

Jaroslav 

Noskovič, CVTI 

Bratislava 

25.03.2015 Pedagógovia 

a doktorandi 

TnUAD 

UK 

TnUAD 

Seminár „Web of Science na 

dlani“ 

Enikő Tóth 

Szász |Thomson 

Reuters 

26.03.2015 Študenti 

a pedagógovia 

FPT 

FPT Seminár „Hľadať, nájsť a citovať 

– odborné informácie na jednom 

mieste“ 

Ladislav Svršek,  

Albertina Icome 

Bratislava 

26.03.2015 Študenti 

a pedagógovia 

FSEV 

FSEV Seminár „Hľadať, nájsť a citovať 

– odborné informácie na jednom 

mieste“ 

Ladislav Svršek,  

Albertina Icome 

Bratislava 

26.03.2015 Študenti 

a pedagógovia 

FZ 

FZ Seminár „Hľadať, nájsť a citovať 

– odborné informácie na jednom 

mieste“ 

Ladislav Svršek,  

Albertina Icome 

Bratislava 

23.04.2015 FSEV  UK 

TnUAD 

Školenie – UK – info a služby,  

Elektronické informačné zdroje 

v UK TnUAD, 

Ing. Račková - Bulková 

Piscová, Heber 

15.06.2015 FSEV UK 

TnUAD 

Školenie – UK – info a služby,  

Elektronické informačné zdroje 

v UK TnUAD, 

Ing. Račková - Bulková 

Piscová, Heber 

23.09.2015 FSEV UK 

TnUAD 

Školenie – UK – info a služby,  

Elektronické informačné zdroje 

v UK TnUAD, 

Ing. Račková - Bulková 

Piscová, Heber 

01.10.2015 

 

FŠT – 1. 

ročník  

FŠT Školenie – UK – info a služby,  

Elektronické informačné zdroje 

v UK TnUAD, 

Ing. Kopiláková 

Piscová, 

Starostová 

01.10.2015 

 

FŠT – 1. 

ročník  

FŠT Školenie – UK – info a služby,  

Elektronické informačné zdroje 

v UK TnUAD, 

Ing. Kopiláková 

Piscová, 

Starostová 

20.10.2015 Pedagógovia 

TnUAD 

UK 

TnUAD 

Stretnutie s predstaviteľmi firmy 

Pierot Academics, 

Vydávanie e-kníh 

Peter Šulc, 

Pierot 

Academics, 

Praha 

23.10.2015 

 

FPT – 3. 

ročník  

FPT Školenie – UK – info a služby,  

Elektronické informačné zdroje 

Piscová, Heber 
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v UK TnUAD, 

Ing. Pagáčová 

11.11.2015 Študenti 

TnUAD 

UK 

TnUAD 

Informačný seminár SAIA p. Majchráková 

SAIA Žilina 

 

Pokračovanie tabuľky 12 

24.11.2015 

 

Katedra 

politológie – 

1. roč.  

UK 

TnUAD 

Školenie – UK – info a služby,  

Elektronické informačné zdroje 

v UK TnUAD, 

Mgr. Lincényi 

Piscová, Heber 

24.11.2015 

 

Katedra 

politológie – 

2.  roč.  

UK 

TnUAD 

Školenie – UK – info a služby,  

Elektronické informačné zdroje 

v UK TnUAD, 

Mgr. Lincényi 

Piscová, Heber 

02.12.2015 

 

Katedra 

politológie – 

5. roč.  

UK 

TnUAD 

Školenie – UK – info a služby,  

Elektronické informačné zdroje 

v UK TnUAD, 

Mgr. Lincényi 

Piscová 

02.12.2015 

 

Katedra 

politológie – 

5. roč.  

UK 

TnUAD 

Školenie – UK – info a služby,  

Elektronické informačné zdroje 

v UK TnUAD, 

Mgr. Lincényi 

Piscová 

Ostatné činnosti             

Týždeň Slovenských knižníc sa konal 23. až 28. marca 2015 pod spoločným mottom: Knižnice 

pre všetkých. Univerzitná knižnica TnUAD sa ako každý rok zapojila do tohto podujatia. 

Odpúšťali sme poplatky za registráciu a upomienky. Knižnica zorganizovala v spolupráci 

s firmou Albertina Icome Bratislava informačný seminár Proquest na FPT v Púchove, FZ 

a FSEV v Trenčíne. Seminára sa zúčastnilo 141 študentov a pedagógov týchto fakúlt. V rámci 

tohto týždňa sa pedagógovia a doktorandi zúčastnili seminára Web of Science. Pri príležitosti 

Týždňa slovenských knižníc bol spustený skúšobný prístup do databázy Ebsco Applied Scienec 

& Technology Source, prístup k Oxford Journals STM Collections a prístup ku knižnej kolekcii 

IET Books Complete Collection 1979-2013. Celý tento týždeň bola k dispozícia pracovníčka 

knižnice ako konzultantka pre záujemcov, ktorí si vypracovávali samostatne rešerš.  

Pracovníci univerzitnej knižnice sa zúčastnili v roku 2015 na nasledujúcich podujatiach; 

prehľad ukazuje tabuľka 13.                                                          

Tabuľka 13: Účasť na seminároch, konferenciách, pracovných stretnutiach  

Dátum Zúčastnení Kde Akcia 

25.02.2015 Piscová, 

Rehušová 

SPGK, BA Seminár Akademických knižníc 

Akademické knižnice a elektronické 

publikovanie 

21.05.2015 Piscová, 

Rehušová 

CVTISR, BA Konferencia Brána k vedeckému poznaniu 

otvorená VI. 

17.06.2015 Piscová, 

Rehušová 

CVTISR, BA Stretnutie používateľov discovery služby 

Summon 

29. - 30.09.2015 Piscová Hotel Sorea, 

Liptovský Ján 

Konferencia „Knižnice 2015“ 
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03. - 04.11.2015 

10. - 11.11.2015 

Piscová SPGK, BA Akreditovaný kurz 

„Knihovník akademickej knižnice lektor 

informačného vzdelávania“ 

 

 

X. Rozvoj univerzity 

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne patrí k najvýznamnejším inštitúciám        

v regióne, ktorá sa okrem vzdelávania študentov venuje aj vedecko-výskumnej a rozvojovej 

činnosti. 

Oddelenie riadenia projektov (ORP) zriadené v roku 2012, poskytuje celouniverzitnú koordináciu 

aktivít finančne viazaných na prostriedky z verejných zdrojov a štrukturálnych nástrojov Európskej 

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

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

finančných nástrojov – 7. rámcového programu, programu Intereg a iných.  

Činnosť oddelenia riadenia projektov bola zameraná na riadenie a administráciu projektov, 

financovaných zo zdrojov Európskej únie a prípravu nových projektových zámerov, ktoré by 

napomáhali k napĺňaniu strategických cieľov univerzity:  

 udržať status vysokej školy univerzitného typu a rozšíriť ho na univerzitu výskumného 

charakteru,  

 zvýšiť kvalitu vzdelania na univerzite na základe inovácii metód, nástrojov a princípov 

všetkých výchovných a vzdelávacích aktivít, študijných programov, jednotlivých 

študijných disciplín a vyučovacích predmetov,  

 prehlbovať efektívnosť vnútorného systému kvality vzdelávania v súlade s ISO 9001:2008 

o nové procesy vzdelávania s cieľom dosiahnuť komplexný systém kvality vzdelávania 

vytvárajúci podmienky na zvyšovanie konkurencieschopnosti univerzity v národnom             

a európskom vzdelávacom priestore,  

 racionalizovať štruktúru študijných programov fakúlt a celouniverzitných pracovísk 

novými poznatkami a vedomosťami vlastnou výskumnou činnosťou s cieľom postupne 

zabezpečiť vzájomné uznávanie študijných programov (zahraničie) a realizáciu spoločných 

študijných programov, 

 zriadiť a vybudovať Technologické centrum Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka      

v Trenčíne vo vymedzených oblastiach výskumu s dislokáciou v Trenčíne a na Fakulte 

priemyselných technológií v Púchove, s cieľom prispieť k realizácii aplikovaného výskumu 

a inovácií s dôrazom na potreby priemyselnej základne v Trenčianskom regióne,  

 rozvíjať a zvyšovať početnosť kompetenčných centier na univerzite,  

 vytvoriť podmienky na zabezpečenie potrebného počtu garantov študijných programov na 

všetkých súčastiach univerzity z vlastných zdrojov,  

 vytvoriť podmienky na zabezpečenie 3. stupňa vzdelávania na všetkých fakultách                     

a celouniverzitných pracoviskách,  

 zvýšiť počet súčastí univerzity zabezpečujúcich habilitačné a inauguračné konanie                   

v predmetných oblastiach výskumu pracoviska,  

 stať sa permanentne inovujúcou vzdelávacou inštitúciou, ktorá reaguje na súčasné 

spoločenské turbulentné zmeny v kontexte globálnych politických, kultúrnych, sociálnych 

a hospodárskych procesov, s akcentom na kvalitatívne indikátory výstupu, merané 

schopnosťou absolventa uplatniť sa na národnom a integrovanom európskom trhu práce. 
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Hlavné strategické ciele rozvoja univerzity sú rozpracované do jednotlivých oblastí jej rozvoja, 

ktoré sú zároveň cieľom rozvoja jednotlivých fakúlt a celouniverzitných pracovísk univerzity              

a v pravidelných ročných intervaloch podliehajú hodnoteniu formou vnútorného auditu a správ 

prerokovávaných v Správnej rade univerzity, Vedeckej rade univerzity a Vedeckých radách fakúlt.                                         

Strategickým zámerom TnUAD je vybudovanie Centra pre testovanie kvality a diagnostiku 

materiálov TnUAD prepojeného s už vytvoreným Centrom transfer technológií TnUAD.  

Najvýznamnejšie projekty financované zo štrukturálnych fondov EU realizované v roku 2015  

Názov projektu: Zvyšovanie kvality a kapacity ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja na 

TnUAD prostredníctvom vzdelávania, zahraničnej spolupráce a transferu odbornosti do praxe 

Kód projektu: 26110230118 

Rozpočet projektu: 1 181 872,49 € 

Obdobie realizácie: 1/2014 – 12/2015 

Cieľ: Zvýšiť kvalitu rozvoja a vzdelávania ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja; 

podporiť spoluprácu medzi VŠ, organizáciami výskumu a vývoja a súkromným sektorom na 

báze prenosu výsledkov, odborných aktivít do praxe; vytvoriť personálne zázemie pre činnosť 

Centra transferu technológií TnUAD – CENTRATECH.  

Názov projektu: Efektívna správa a manažment Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka                

v Trenčíne   

Kód projektu I TMS: 26110230073   

Obdobie realizácie: 12/2012- 5/2015   

Rozpočet projektu: 687 740,40 €  

Cieľ: Vybudovanie efektívnej správy a riadenia prostredníctvom vzdelávania pracovníkov 

rektorátu TnUAD a inovácií riadiacich procesov. Realizáciou aktivít projektu sa prispeje                

k zefektívneniu správy a manažmentu TnUAD. Výsledkom projektu bude zlepšenie kvality, 

výkonnosti a efektívnosti procesov, zvýšenie konkurencieschopnosti a postavenia univerzity. 

V rámci realizácie aktivít projektu bude vytvorený moderný informačný systém pre správu a 

manažment, ktorý zjednoduší správu dokumentov, ich ukladanie, spracovávanie, editáciu 

a distribúciu, čím sa zefektívni správa vnútorných procesov.  

Názov projektu: Vzdelávanie seniorov podporujúce aktívne starnutie prostredníctvom  

Univerzity tretieho veku pri TnUAD Trenčín 
Kód projektu ITMS: 26120130026 

Rozpočet projektu: 162 540,6 Eur 

Obdobie realizácie: 09/2013 – 08/2015 

Cieľ: Rozšírenie obsahového zamerania a podpora inovácií štúdia na Univerzite tretieho veku 

pri TnUAD v Trenčíne, ktoré je zamerané na aktívne starnutie. Tvorba nových programov 

neformálneho vzdelávania na UTV TnUAD je zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií, 

prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácií pre poslucháčov 50+. 

Názov projektu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne chce ponúkať 

kvalitné a moderné vzdelávanie 
Kód projektu ITMS: 26110230099 

Rozpočet projektu: 1 700 142,02 Eur 

Obdobie realizácie : 09/2013 – 11/2015 

Cieľ: Zlepšenie a skvalitnenie vzdelávacieho procesu a podpora a rozvoj kvalitného vzdelávania  

na TnUADv Trenčíne prostredníctvom 3 hlavných aktivít: inovácia a modernizácia študijných 

programov, tvorba nových študijných programov a študijných programov vo svetovom jazyku.  

Názov projektu: Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov 

Kód projektu ITMS: 26210120046 

Rozpočet projektu: 7 803 840,00 Eur 

Obdobie realizácie : 11/2015 – 12/2015 
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Cieľ: Hlavným cieľom projektu bolo vybudovanie Centra pre diagnostiku a testovanie kvality 

materiálov (CEDITEK) na pôde TnUAD v Trenčíne, ako špičkového vedeckého a výskumného 

pracoviska s celoslovenskou pôsobnosťou a zabezpečenie jeho trvalej udržateľnosti. V rámci 

projektu bola dobudovaná existujúca experimentálna báza na troch súčastiach TnUAD o 41 

špičkových prístrojov a zariadení v oblasti materiálového výskumu, t.j. nekovové anorganické 

materiály, nekovové organické materiály (najmä plasty a guma) a kovové materiály a zliatiny.                                               

XI. Medzinárodné aktivity 

 

Medzinárodné vzťahy TnUAD sa  rozvíjajú v súlade s jej dlhodobými zámermi. Medzinárodná 

spolupráca so zahraničnými univerzitami sa v roku 2015 rozvíjala aj na základe rámcových 

a iných dohôd o spolupráci. Počet spolupracujúcich univerzít v porovnaní s minulými 

obdobiami mierne vzrástol prostredníctvom nových zmlúv. Spolupráca bola nadviazaná 

s  Univerzitou v Parme, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie talianske univerzity a Bieloruskou 

štátnou technologickou univerzitou v Minsku. So zahraničnými univerzitami a inštitúciami sme 

spolupracovali najmä cestou akademických aktivít, výmeny skúseností a poznatkov 

prostredníctvom mobilít, spoločných vedeckých a výskumných projektov, prípravy spoločných 

odborných publikácií a organizovania seminárov a konferencií. TnUAD je súčasťou 

významných európskych univerzitných združení. Je členom EUA – European University 

Association, ACRU – Association of Carpatian Region Universities a DRC – Danube Rectors 

Conference a od roku 2004 je signatárom Magna Charta Universitatum. TnUAD si v priebehu roka 

2015 plnila úlohy vyplývajúcich z jej členstva v uvedených združeniach a vedenie univerzity 

sa  zúčastňovalo na ich výročných konferenciách a pracovných stretnutiach. TnUAD pôsobí aj 

v medzinárodnej sieti univerzít zapojených do programu Erasmus a je členom konzorcia 

PROGRES 3. V rámci európskeho kontextu sieťovania regiónov je TnUAD  prostredníctvom FPT 

a FŠT členom  siete CEEPUS. 

Tabuľka 14: Zoznam celouniverzitných bilaterálnych zmlúv 

Krajina Partner 

Ruská federácia 

 
Tomská polytechnická univerzita 

Iževská štátna technická univerzita  

Lomonosovova Akadémia chemických technológií v Moskve 

Ruská štátna humanitná univerzita v Moskve  

Taliansko Boloňská Univerzita 

Univerzita degli studi v Terste 

Univerzita v Parme 

Nemecko Univerzita v Deggendorfe  

Technická Univerzita v Illmenau  

Východosaská Univerzita aplikovaných vied Zwickau 

Veľká Británia Univerzita v Huddersfielde  

Česká republika Univerzita Tomáše Bati v Zlíne  

Technická Univerzita v Liberci  

Soukromá vysoká škola na Moravě, Kunovice  

Univerzita obrany v Brne  

Univerzita Pardubice 

Ostravská univerzita v Ostrave 

Slezská univerzita v Opave 

USA Stephen F. Austin State University v Texase 

Portugalsko Polytechnický inštitút v Braganze 
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Poľsko Univerzita v Rzeszowe  

Francúzsko Savojská univerzita 

Chorvátsko Univerzita v Pule 

Bielorusko Bieloruská štátna technická univerzita, Minsk 

Bieloruská štátna technologická univerzita, Minsk 

XII. Vnútorný systém kvality 

 

Časť a „Manažment vysokej školy“ 

Rektor univerzity zriadil Radu kvality TnUAD a menoval jej členov s účinnosťou od 1. apríla 2014. 

Rada kvality TnUAD pozostáva z vrcholového manažmentu univerzity, zodpovedných vedúcich 

pracovníkov jednotlivých súčastí univerzity, manažérov kvality a odborníkov v oblasti kvality 

z jednotlivých súčastí univerzity. Riadiacimi a výkonnými činnosťami uvedeného orgánu boli 

rektorom TnUAD menovaní  doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc. – predseda Rady kvality TnUAD, Ing. 

Jaroslav Jambor, PhD. – podpredseda Rady kvality TnUAD a Ing. Zuzana Matulová – tajomníčka 

Rady kvality TnUAD. Rada kvality TnUAD má schválený „Štatút Rady kvality“ z ktorého vyplývajú 

základné činnosti a postavenie v rámci univerzity: 

 Rada kvality Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je poradným 

orgánom rektora TnUAD v oblasti zabezpečovania kvality poskytovaného 

vysokoškolského vzdelávania v súlade s požiadavkami normy ISO 9001:2008 a § 87a 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.  

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

a zlepšovanie Systému manažérstva kvality v zmysle normy EN ISO 9001:2008 a 

Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania podľa 

zákona § 87a 131/2002 o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej len 

Systému kvality) na TnUAD a jeho jednotlivých pracoviskách.  

 Činnosť Rady kvality koordinuje a zvoláva a Rade kvality predsedá rektorom 

menovaný prorektor pre stratégiu a rozvoj. Podpredseda Rady kvality zvoláva Radu 

kvality v zastúpení na základe poverenia predsedom Rady kvality.   

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

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

manažmentu pre kvalitu TnUAD a schvaľuje rektor TnUAD.  

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

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

 Rada kvality môže navrhovať zriadenie samostatných „Pracovných skupín“ pre 

realizáciu čiastkových odborných úloh v systéme kvality. Členovia takýchto 

pracovných skupín sa zúčastňujú zasadnutí Rady kvality na pozvanie predsedu 

a predkladajú Rade kvality informácie o činnosti skupiny. 

 Odporúčania prijaté Radou kvalitu v oblasti zabezpečovania kvality a riadenia systému 

manažérstva kvality sú záväzné pre všetkých zamestnancov TnUAD.  

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

v oblasti zlepšovania kvality a monitoruje jej plnenie.  

 Navrhuje ciele kvality a ukazovatele výkonnosti systému a zabezpečuje ich 

monitorovanie a hodnotenie. 
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 Zabezpečuje hodnotenie funkčnosti a účinnosti systému v spolupráci s vedúcimi 

pracovníkmi TnUAD a navrhuje nápravné a preventívne opatrenia súvisiace 

s budovaním a zlepšovaním systému kvality na jednotlivých pracoviskách TNUAD. 

 Navrhuje zmeny zodpovedností a právomocí v systéme kvality.  

 Plánuje a zabezpečuje vykonávanie interných auditov TnUAD.  

 Realizuje aktivity pre zvyšovanie povedomia o požiadavkách zákazníkov 

a zainteresovaných strán na kvalitu poskytovaných služieb v celej organizácii. 

 Plánuje a hodnotí vzdelávanie pracovníkov TnUAD v oblasti zlepšovania kvality.  

 Poskytuje všetky podklady pre realizáciu preskúmanie systému manažmentom 

a súvisiace vzdelávanie. 

 Zodpovedná za efektívnosť všetkých aktivít zabezpečovania kvality a zlepšovania 

systému kvality TnUAD. 

 Predseda má právo na zasadnutia Rady kvality pozývať zamestnancov jednotlivých 

organizačných útvarov TnUAD, v prípade prerokovávania problematiky patriacej do 

ich kompetencie a členov externých organizácií. 

 Členovia Rady kvality sú povinní zúčastňovať sa na rokovaniach Rady kvality a plniť 

prijaté úlohy.  

 Predseda Rady kvality zabezpečuje distribúciu a zverejnenie zápisníc zo zasadania Rady 

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

Rady kvality.    

  

V roku 2015 zasadala Rada kvality TnUAD tri krát a to v termínoch 18.6.2015, 29.9.2015 

a 17.12.2015. Riešené boli strategické úlohy súvisiace s udržiavaním a zlepšovaním certifikovaného 

systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2008. Zároveň každé dva mesiace v kalendárnom 

roku 2015 prebiehali pravidelné porady manažérov kvality jednotlivých súčastí TnUAD, ktoré 

manažoval predstaviteľ manažmentu pre kvalitu TnUAD. 

V roku 2015 prebehol na TnUAD  prvý dozorný audit systému manažérstva kvality podľa EN ISO 

9001:2008 a to v dvoch etapách. Prvá etapa bola realizovaná v termíne 28.5.2015 interaktívnou 

formou. Druhá etapa systému manažérstva kvality na TnUAD prebehla fyzicky  dňa    2.6.2015. 

TnUAD úspešne prešla prvým dozorným auditom a certifikát podľa EN ISO 9001:2008 pre oblasť 

„Vysokoškolské vzdelávanie a výskum“  ostal v platnosti na ďalšie dva roky. Súčasťou systému 

manažérstva kvality podľa ISO 9001 sú kritéria vnútorného systému zabezpečovania kvality 

vzdelávania (KVSK A1 - A6, KVSK B1 - B6) podľa požiadaviek Akreditačnej komisie SR. 

Na TnUAD v roku 2015 bolo vykonaných 21 interných auditov procesov v rámci systému 

manažérstva kvality 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 top manažmentom univerzity 

a top manažmentom jednotlivých súčastí univerzity nápravné a preventívne opatrenia 

zabezpečujúce neustále zlepšovanie všetkých procesov na TnUAD a jej súčastiach. 

TnUAD má zverejnenú na intranete všetku potrebnú dokumentáciu systému manažérstva 

kvality prvej, druhej a tretej úrovne, ku ktorej majú prístup zamestnanci univerzity, ktorí ju 

používajú pri svojej práci. Súhrnné zhrnutie výkonnosti implementovaného systému 

manažérstva kvality za rok 2015  má TnUAD a jej súčasti opísané v dokumente „Správa pre 

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

FSEV, REK, VILA, CUP KP). 
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XIII. Kontaktné údaje 

 

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Študentská 2 

911 50 Trenčín 

IČO: 3111 8259 

DIČ: 202 137 6368 (nie sme platcami DPH) 

www.tnuni.sk 

tel.: +421 32 7400 101 

 

Doplňujúce informácie  

 

rektor TnUAD: 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.  

e-mail: rektor@tnuni.sk 

 

prorektorka pre výchovu a vzdelávanie: 

doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. 

e-mail: marta.kianicova@tnuni.sk  

 

prorektor pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy: 

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. 

e-mail: dusan.galusek@tnuni.sk 

 

prorektor pre stratégiu a rozvoj: 

doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc. 

e-mail: viliam.cibulka@tnuni.sk 
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XIV. Sumár 

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v roku 2015 zabezpečila kvalitné 

štúdium v akreditovaných študijných programoch v šiestich oblastiach výskumu, zameraných 

na strojárstvo, chemické technológie, ekonómiu a manažment, politológiu, metalurgické 

a montánne vedy a nelekárske zdravotnícke vedy. 

Výročná správa za rok 2015 nie je len bilanciou čísel a vedeckých aktivít, ale predovšetkým 

zhodnotením obdobia, v ktorom bol ukončený proces komplexnej akreditácie. Pre každú vysokú 

školu je to veľmi dôležitý proces, v ktorom Akreditačná komisia posudzuje a hodnotí 

vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú a ďalšiu tvorivú činnosť v nadväznosti na dlhodobý zámer 

vysokej školy ako aj ďalšie podmienky.  

Akreditačná komisia vo svojej hodnotiacej správe skonštatovala, že Trenčianska 

univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne napĺňa svoje poslanie tak, ako ho má stanovené           

v štatúte a v jej dlhodobom zámere. Taktiež aj výsledky rozhovorov so študentmi ukázali 

spokojnosť s kvalitou i formou vzdelávania na TnUAD. Ako uvádza správa Akreditačnej 

komisie, študenti deklarovali tvorivú atmosféru školy, dobrý vzťah s učiteľmi a tiež ocenili 

možnosť praxe v podnikoch trenčianskeho regiónu, ktoré im sprostredkováva vysoká škola.  

Závery Akreditačnej komisie z hodnotenia plnenia poslania a úloh Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne boli veľmi pozitívne a ocenený bol aj vybudovaný dobrý 

certifikovaný systém manažérstva kvality podľa medzinárodných európskych noriem EN ISO 

9001:2008. 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne získala v komplexnej akreditácii 

na ďalšie 6-ročné obdobie práva na uskutočňovanie 22 študijných programov pre každú formu 

štúdia, z toho je 13 študijných programov v prvom stupni štúdia, 7 v druhom stupni a 3 študijné 

programy v treťom stupni štúdia. Okrem toho boli univerzite priznané práva uskutočňovať 

habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v 2 študijných odboroch.  

Hodnotenie výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti univerzity Akreditačná 

komisia hodnotila v 6 oblastiach výskumu, z toho v 4 oblastiach mala hodnotenie B a lepšie, čo 

je vynikajúcim výsledkom v oblasti vedy a výskumu. 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne po úspešnom roku 2015 bude 

pokračovať naďalej vo svojich prioritách v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu ako aj rozvoja 

vedecko-výskumného potenciálu. Jedným z jej strategických cieľov je aj budovanie Centra 

transferu technológií s cieľom efektívnejšieho využitia nadaných inžinierov, doktorandov a 

post doktorandov, predovšetkým s technickým zameraním. Osobitný dôraz kladie univerzita na 

inováciu profilu absolventa a to v súlade s požiadavkami zamestnávateľov a rýchlo sa 

meniacich spoločenských požiadaviek. 

Veríme, že naše ambície, poslanie, systematická a trpezlivá práca každého z nás dokážu  

všetky stanovené ciele nielen dosiahnuť, ale nimi predovšetkým uistiť spoločnosť, že sme 

perspektívnou a kvalitnou univerzitou. 
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XIV. Executive summary 

 

In 2015, Alexander Dubček University of Trenčín provided high-quality education in relation 

to the accredited study programmes of engineering, chemical technologies, economics and 

management, political science, metallurgical sciences and medical sciences. 

Besides the numbers and the scientific outputs, the period of the complex institutional 

accreditation is the object of evaluation in this annual report. The institutional accreditation is 

the important process for higher educational institutions under which the educational, research, 

development and other activities and services are evaluated by national accreditation agency. 

As the accreditation agency stated in its final report, the Alexander Dubček University of 

Trenčín achieves its aims in accord with the university long-term mission. On the base of 

interviews wit students, the students expressed satisfaction with the quality and the form of 

education. They have declared the creative atmosphere at the university and good relationships 

with teachers. Our students also have appreciated the possibility to take their traineeships and 

interships in the companies, enterprises and factories of Trenčín region. 

Conclusions of accreditation agency are positive for our university also from the point of view 

of the system quality management implementation and obtaining the certificate based on EN 

ISO 9001:2008 in the sphere of University education and research.   

For next six years Alexander Dubček University of Trenčín has achieved rights in the process 

of the coplex accreditation to implement 22 study programmes in all forms of study: 13 are in 

first level of study, 7 in second level of study and 3 in third level of study. Besides this our 

university has obtained rights to habilitation and inauguration of professors in 2 fields of study. 

The national accreditation agency evaluated Alexander Dubček University of Trenčín in 6 areas 

of research in the field of research and development. In 4 areas was achieved assessment B and 

better. 

After successful year 2015 Alexandre Dubček University of Trenčín will keep its priorities in 

the education, research and development. One of the strategic aims is building the Centre for 

transfer technologies. The goal is to work more effective with young engineers, doctoral student 

and post doctoral sutdents especially with technical specialization.  

Alexander Dubček University of Trenčín puts emphasis on innovation the profile of graduate 

in compliance with the employer requirements and quickly changing social requirements. 

It is supposed that we are able to accomplish the appointed objectives by our ambitions, 

systematic and patient work of each of us. The results presentation towards the society within 

the educational and research process is aimed to assure the surrounding that Alexander Dubček 

University of Trenčín is the perspective and quality high-quality higher institution.   
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XV. Prílohy 

 

Prehľad zmien vo vnútorných predpisoch Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne v roku 2015 

A. 2-U-008 Disciplinárny poriadok Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne pre študentov - účinnosť od 19.2.2015 

B. Organizačný poriadok CUP KP  - účinnosť od 1.6.2015 

C. 2-U-001 Študijný poriadok Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne -   

      účinnosť od 19.11.2015. 

D. Organizačná smernica Určenie výšky školného pre akademický rok 2016/2017 

a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD - účinnosť od 19.11.2015. 

E. 1-U-015 Štatút študentského centra - účinnosť od 1.7.2015 

 


