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Úvod 
 

 

Komplexná akreditácia Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej iba „TTU“) sa oficiálne 
skončila dňa 2. 11. 2009. Akreditačná komisia na základe vyhodnotenia plnenia kritérií 
navrhla začleniť Trnavskú univerzitu v Trnave medzi vysoké školy, ktoré nie sú začlenené 
medzi univerzitné vysoké školy a ani medzi odborné vysoké školy. 

 
Vzhľadom na vyjadrenie Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR (ďalej iba 

„AK“), v rámci komplexnej akreditácie, že TTU nespĺňa všetky kritériá na doterajšie 
začlenenie medzi univerzitné vysoké školy, bola vysoká škola v zmysle § 85 ods. 2 platného 
zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. vyzvaná Ministerstvom školstva SR (ďalej iba 
„MŠ SR“), aby neodkladne prijala opatrenia na odstránenie nedostatkov a do jedného roka od 
doručenia výzvy podala správu o ich výsledku.  

Trnavská univerzita v Trnave  prijala opatrenia na odstránenie nedostatkov a správu 
o prijatých opatreniach doručila na ministerstvo školstva dňa 29. 3. 2010. Následne bola 
správa postúpená Akreditačnej komisii listom zo dňa 24. 6. 2010 (do kancelárie AK doručený 
16. 7. 2010) v zmysle § 85 ods. 2 zákona o VŠ, so žiadosťou o zabezpečenie overenia 
výsledku opatrení prijatých vysokou školu. 

AK na svojom mimoriadnom 54. zasadnutí konanom 20. 9. 2010 ustanovila na 
overovanie výsledku opatrení prijatých TTU uznesením č. 54.7.1 dočasnú pracovnú skupinu 
pod vedením prof. Juraja Šteňa, ktorej členmi boli Jozef Beňa, Stanislav Biskupič, Ladislav 
Čarný, Marcela Gbúrová, Jozef Jarab, Gabriela Porubská, Milan Pol, Michal Novák a Tibor 
Žilka.  

Dočasná pracovná skupina návštevou na TTU dňa 15. 11. 2010 overovala výsledky 
prijatých opatrení, ktoré vysoká škola prijala na odstránenie nedostatkov, týkajúcich sa 
plnenia kritérií KZU-2, KZU-3, KZU-4 a KZU-6 v období po komplexnej akreditácii TTU. 
 
Plnenie kritérií KZU-3 a KZU-4 sa kontrolovalo v zmysle uznesenia AK 49.5.1a) za 
obdobie viacerých rokov, pričom nové hodnotiace obdobie končí dňom, ku ktorému VŠ 
doručila ministerstvu správu o výsledku prijatých opatrení.  

Plnenie kritérií KZU-2 a KZU-6 sa kontrolovalo v zmysle uznesenia AK 49.5.1b) podľa 
stavu k poslednému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení komplexnej 
akreditácie činností VŠ. 

 

 

 

 

 



3 

 

Priebeh a výsledky overovania 

1. Odstránenie nedostatkov splnenia kritéria KZU-2 
 

V hodnotiacej správe Akreditačnej komisie schválenej na 46. zasadnutí AK sa konštatuje, 
že Trnavská univerzita nespĺňa kritérium KZU–2 v roku 2003, v ďalších rokoch 2004-2007 je 
kritérium splnené. Akreditačná komisia pritom poznamenáva, že v priemere Trnavská 
univerzita prekračuje požadovanú minimálnu sumu.  
 
V nižšie uvedenej tabuľke sú údaje pre plnenie kritéria KZU-2 v roku 2009. Podklady  overili 
členovia dočasnej PS pri svojej návšteve. 

VŠ Rok 

Prepočítaný 
evidenčný 

počet 
profesorov, 
docentov, 
tvorivých 

pracovníkov 

Objem financií 
za domáce 

a zahraničné 
granty 

a projekty v SK 

Objem financií za 
domáce 

a zahraničné 
granty a projekty 

v EUR 

Objem 
financií na 
jedného 

tvorivého 
pracovníka v 

SK 

Objem 
financií na 
jedného 

tvorivého 
pracovníka v 

EUR 

TTU 2009 138,78 9 886 237,63 328 162,97 77 705,02 2 579,33

 

Kritérium KZU 2 (objem financií za výskumné granty, projekty)  

Objem financií za hodnotené obdobie predelený súčtom prepočítaného evidenčného počtu profesorov, 
docentov a tvorivých výskumných pracovníkov za jednotlivé kalendárne roky hodnoteného obdobia je 
najmenej 60 000 Sk (1 991,64 EUR). V objeme financií sa zohľadňujú príjmy vysokej školy v 
hodnotenom období zo zdrojov: projekty KEGA, projekty VEGA, finančné prostriedky na riešenie 
výskumných projektov z APVV (APVT) a zo štátnych programov výskumu a vývoja, finančné 
prostriedky z rámcových programov EÚ pre výskum a technologický vývoj, finančné prostriedky 
získané na riešenie výskumných projektov zo zahraničia zohľadnené na účely rozpisu finančných 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu.  

 
Záver : 
Akreditačná komisia konštatuje, že Trnavská univerzita v Trnave prijala dostatočné 
opatrenia v stanovenej lehote a v  roku 2009 dosiahla požadovaný objem financií za 
výskumné granty na jedného tvorivého pracovníka vo výške 77 705,02 Sk (2 579,33 eur).  

 
 
2. Odstránenie nedostatkov splnenia kritéria KZU-3 
V hodnotiacej správe Akreditačnej komisie schválenej na 46. zasadnutí AK sa konštatuje, že 
Trnavská univerzita nespĺňa kritérium KZU-3 iba v roku 2003, pričom v ďalších štyroch 
rokoch už vysoká škola kritérium spĺňa.  
 

V nižšie uvedenej tabuľke sú údaje pre plnenie kritéria KZU-3 v rokoch 2008 a 2009. 
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Fakulta Rok 

Počet 
funkčných 
profesorov 

Počet 
absolventov 

doktorandského 
štúdia  

Podiel absolventov 
na obsadené 

funkčné miesto 
profesora 

Filozofická fakulta                             
Humanitné vedy 

2008 1,50 1 0,67 
2009 1 1 1,00 
Spolu 2,50 2 0,80 

Filozofická fakulta                    
Historické vedy  

2008 2 0 0,00 
2009 2 7 3,50 
Spolu 4 7 1,75 

Filozofická fakulta                             
Umenie 

2008 1 1 1,00 
2009 1 2 2,00 
Spolu 2 3 1,50 

Filozofická fakulta                
Spoločenské a 

behaviorálne vedy  

2008 1,25 5 4,00 
2009 1 0 0,00 
Spolu 2,25 5 2,22 

PdF                           
Pedagogické vedy 

2008 10,98 14 1,28 
2009 8,82 10 1,13 
Spolu 19,80 24 1,21 

FZaSP                                        
Spoločenské a 

behaviorálne vedy  

2008 5,59 11 1,97 
2009 5,60 9 1,61 
Spolu 11,19 20 1,79 

FZaSP                                        
Lekárske a 

farmaceutické 

2008 8,65 20 2,31 
2009 7,95 18 2,26 
Spolu 16,60 38 2,29 

TF                        
Humanitné vedy 

2008 5,75 6 1,04 
2009 5 6 1,20 
Spolu 10,75 12 1,12 

PrF                            
Právo a 

medzinárodné 
vzťahy 

2008 8,70 11 1,26 
2009 9 15 1,67 

Spolu 17,70 26 1,47 

 

Kritérium KZU-3 (počet absolventov doktorandského štúdia) 

Najmenej 60 % fakúlt vysokej školy dosahuje v nadpolovičnej väčšine oblastí výskumu 
zodpovedajúcich uskutočňovaným študijným programom tretieho stupňa ročný priemer absolventov 
doktorandského štúdia v príslušných študijných odboroch na obsadené miesto funkčného profesora 
najmenej 1/3 (Pri výpočte priemeru sa vychádza zo súčtu absolventov a súčtu funkčných miest za 
všetky študijné odbory patriace k hodnotenej oblasti). Ak sa na vysokej škole uskutočňujú študijné 
programy tretieho stupňa aj na úrovni vysokej školy, započítavajú sa ako keby ich uskutočňovala 
osobitná fakulta. Ak sa vysoká škola nečlení na fakulty, musí podmienku uvedenú v tomto kritériu 
spĺňať ako celok. 
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Záver:  
Akreditačná komisia konštatuje, že Trnavská univerzita v Trnave prijala dostatočné 
opatrenia v stanovenej lehote a dosiahla požadované výsledky tak, ako to ustanovuje 
kritérium KZU-3. 
 
3. Odstránenie nedostatkov splnenia kritéria KZU-4 
V hodnotiacej správe Akreditačnej komisie schválenej na 46. zasadnutí AK sa konštatuje, že 
Trnavská univerzita nespĺňa kritérium KZU-4.  
 
V nasledujúcej tabuľke uvádzame hodnotenie výstupov za nové hodnotiace obdobie  
za roky 2005-2009.  

Fakulta Oblasť výskumu Hodnotenie 

Filozofická 
fakulta TTU 

OV 2 Humanitné vedy B- (2,65) 

OV 3 Historické vedy  C+ (2,45) 

OV 4 Umenie C (2,15) 

OV 6 Spoločenské a behaviorálne vedy C+ (2,40) 

Pedagogická 
fakulta TTU 

OV 1 Pedagogické vedy B (2,95) 

Fakulta 
zdravotníctva 

a sociálnej 
práce TTU 

OV 6 Spoločenské a behaviorálne vedy C (2,15) 

OV 18 Lekárske a farmaceutické vedy C (1,95) 

Teologická 
fakulta TTU OV 2 Humanitné vedy B- (2,50) 

Právnická 
fakulta TTU OV 7 Právo a medzinárodné vzťahy A- (3,60) 

 

 

 
Kritérium KZU-4 (výstupy výskumu študentov a absolventov doktorandského štúdia) 

Najmenej 60 % fakúlt vysokej školy dosahuje v nadpolovičnej väčšine oblastí výskumu 
zodpovedajúcich uskutočňovaným študijným programom tretieho stupňa výstupy výskumu 
doktorandov v dennej forme štúdia a v externej forme štúdia, ktorí sú na príslušnej vysokej škole 
zamestnaní na ustanovený týždenný pracovný čas, v hodnotenom období hodnotené podľa vzorky 25 
výstupov a podľa kritérií na hodnotenie atribútu výstupov hodnotu najmenej C+.  

Záver:  
Akreditačná komisia konštatuje, že Trnavská univerzita v Trnave prijala dostatočné 
opatrenia v stanovenej lehote a dosiahla požadované výsledky tak, ako to ustanovuje 
kritérium KZU-4. 
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4. Odstránenie nedostatkov splnenia kritéria KZU-6 
 
TTU vo svojej správe k plneniu kritéria KZU-6 predložila nižšie uvedenú tabuľku, v ktorej 
uvádza prepočítaný počet študentov 1. a 2. stupňa na prepočítaný evidenčný počet 
vysokoškolských učiteľov v zmysle znenia kritéria. 
 

 

Fakulta  

Študenti Spolu 

  

Eviden čný 
počet VŠ 
učiteľov 

29.1.2010 

Študenti/ 
učitelia 

  denní   
spolu 

externí  
spolu 

prepo čet 
externí 

FF 1029 8 2,40 1031,40 58,97 17,49 

PdF 1613 941 282,30 1895,30 95,60 19,83 

FZaSP 564 1071 321,30 885,30 64,94 13,63 

TF 168 119 35,70 203,70 20,69 9,85 

PrF 1384 498 149,40 1533,40 55,80 27,48 

Spolu 4758 2637 791,10 5549,10 296,00 18,75 

Počet študentov – posledný stav aktualizácie k 25.02.2010 v CRŠ.  

Evidenčný počet vysokoškolských učiteľov – stav k 25.02.2010. 

 

Na porovnanie v závere  uvádzame údaje, ktoré zaslalo MŠVVaŠ SR.  
Údaje sú čerpané z Centrálneho registra študentov a Centrálneho registra zamestnancov 
k termínu 31.10.2010.  
 

 

Kritérium KZU-6 (počet študentov v študijných programoch prvého a druhého stupňa na 
prepočítaný evidenčný počet vysokoškolských učiteľov) 

Počet študentov v študijných programoch prvého a druhého stupňa a v študijných programov 
podľa § 53 ods. 3 zákona k 31. októbru príslušného akademického roka na prepočítaný 
evidenčný počet vysokoškolských učiteľov s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa 
alebo s vedecko-pedagogickým titulom docent, alebo s vedecko-pedagogickým titulom 
profesor v kalendárnom roku, v ktorom sa tento akademický rok začal, je v jednotlivých 
rokoch hodnoteného obdobia najviac 20. Študenti v externej forme štúdia sa zohľadnia v 
celkovom počte študentov s váhou 0,3.   
 

Záver:  
Akreditačná komisie konštatuje, že Trnavská univerzita v Trnave prijala dostatočné 
opatrenia v stanovenej lehote a dosiahla požadované výsledky tak, ako to ustanovuje 
kritérium KZU-6. 
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Návrh uznesenia  
 

Akreditačná komisia konštatuje, že Trnavská univerzita v Trnave prijala v stanovenej 
lehote dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov. Dočasná pracovná skupina ďalej 
konštatuje, že TTU nedostatky odstránila a môže byť naďalej začlenená medzi univerzitné 
vysoké škole školy v súlade s § 2 ods. 13 platného zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. 
z.  
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Údaje z MŠVVaŠ 
 

Trnavská univerzita v Trnave 

Výpočet KZU-6 z údajov k 31.10.2010 

 
 
 

Pre výpočet KKš 
Podľa funkčných 

miest Pre  výpočet KZU-6 

prepočítaný počet učitelov na ustanovený prac. čas 
k 
31.10.2010 

    A B C D               PPŠ_AK KZU-6 

Vysoká škola  Pre_U  Prof  Doc  PhD  ostatní  Sum_U 
 
Prof_OP 

 
Doc_OP 

 KZU6 
 
Prof_len 

 
Doc_len 

 
Phd_len 31.10.2010 

ustano- 
vený 

                              

 
Súčet z 
Pre_U 

Súčet z 
Prof 

Súčet z 
Doc 

Súčet z 
PhD 

Súčet z 
ostatní 

Súčet z 
Sum_U 

Súčet z 
Prof_OP 

Súčet z 
Doc_OP 

Súčet z 
KZU6 

Súčet z 
Prof_len 

Súčet z 
Doc_len 

Súčet z 
Phd_len     

Trnavská 
univerzita v 
Trnave 

339,74 52,44 82,59 171,22 33,49 339,74 51,33 82,54 262,00 44,00 73,00 145,00 5 199,20 19,84 

 
 
 
 
 
 
 


