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Identifikačné číslo vysokej školy: 318 25 249 

Názov fakulty: FZaSP 

Sídlo fakulty: Univerzitné nám. 1, 918 43 Trnava 

  
Orgán vysokej školy na 
schvaľovanie študijného 
programu:   Rada pre vnútorné hodnotenie kvality VŠ vzdelávania  

Dátum schválenia študijného 
programu alebo úpravy 
študijného programu:    

Dátum ostatnej zmeny opisu 
študijného programu:    

Odkaz na výsledky ostatného 
periodického hodnotenia 
študijného programu vysokou 
školou:    

Odkaz na hodnotiacu správu 
k žiadosti o akreditáciu 
študijného programu podľa § 30 
zákona č. 269/2018 Z. z.:    

  

1. Základné údaje o študijnom programe  

Názov študijného programu 
a číslo podľa registra študijných 
programov: 

Sociálna práca (PhD, d.slov.j) 12763 
Sociálna práca (PhD d.angl.j) 103374 
Sociálna práca (PhD exter, slov.j) 103269 
Sociálna práca (PhD, exter. Angl.j) 103268  



Stupeň vysokoškolského štúdia a 
ISCED-F kód stupňa vzdelávania: Tretí stupeň, 9 V 6 864 

Miesto/-a uskutočňovania 
študijného programu: Trnavská Univerzita v Trnave  

Názov a číslo študijného odboru, 
v ktorom sa absolvovaním 
študijného programu získa 
vysokoškolské vzdelanie, alebo 
kombinácia dvoch študijných 
odborov, v ktorých sa 
absolvovaním študijného 
programu získa vysokoškolské 
vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ 
odborov:  33 Sociálna práca 7761, ISCED FoET 2013: 0310 Spoločenské vedy 

Typ študijného programu:  
akademicky orientovaný, 
profesijne orientovaný; 
prekladateľský, prekladateľský 
kombinačný (s uvedením 
aprobácií); učiteľský, učiteľský 
kombinačný študijný program (s 
uvedením aprobácií); umelecký, 
inžiniersky, doktorský, príprava 
na výkon regulovaného 
povolania, spoločný študijný 
program, interdisciplinárne 
štúdiá.  Akademicky orientovaný 

Udeľovaný akademický titul:  Doktor filozofie („PhD.“) 

Forma štúdia:   denná a externá 

Pri spoločných študijných 
programoch spolupracujúce 
vysoké školy a vymedzenie, ktoré 
študijné povinnosti plní študent  Nejde o spoločný ŠP 



na ktorej vysokej škole (§ 54a 
zákona o vysokých školách): 

Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa 
študijný program uskutočňuje:  slovenský a anglický 

 Štandardná dĺžka štúdia 
vyjadrená v akademických 
rokoch:  denná forma: 3 roky, externá forma: 4 roky 

Kapacita študijného programu:  V akademickom roku 2021/2022 

   - plánovaný počet študentov  1 denný a 2 externí 

   - skutočný počet uchádzačov   2 externí 

   - skutočný počet študentov.   2 externí 

   

2.  Profil absolventa a ciele vzdelávania  

 Ciele vzdelávania študijného 
programu - schopnosti študenta 
v čase ukončenia študijného 
programu a hlavné výstupy 
vzdelávania: 

Doktorandský študijný program pripravuje budúcich absolventov tak, aby boli schopní navrhovať a uskutočňovať inovačný a kvalitný 

výskum v kontexte medzinárodného výskumu v odbore sociálna práca. V treťom stupni štúdia sa pozornosť koncentruje na dôkladnú 

orientáciu v minulých i aktuálnych trendoch, filozofických koncepciách a teóriách sociálnej práce, spolu s ich aplikáciou na zvolenú oblasť 

výskumu, pričom dôraz je kladený aj na presah jednotlivých vedeckých disciplín a z toho vyplývajúci interdisciplinárny aspekt. Študent získa 

široké odborné vedomosti z študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a kreovania nových poznatkov v 

oblasti sociálnej práce. 

Absolvent doktorandského študijného programu v odbore sociálna práca sa vyznačuje kritickým, divergentným a analytickým myslením, 

ktoré aplikuje počas výskumnej práce, pedagogickej činnosti, ale i v spoločnosti ako takej. Vie stanoviť výskumné ciele,  dokáže formulovať 

hypotézy a výskumné otázky, zvoliť konkrétne vedecké metódy výskumu, adekvátne a erudovane interpretovať výsledky, komparovať ich 

s inými výskumami a prezentovať vedeckovýskumnú činnosť s jasnou argumentáciou pred vedeckou, odbornou i laickou komunitou na 

Slovensku i v zahraničí. Na základe vlastných výskumných zistení je schopný navrhnúť a implementovať nové výskumné alebo praktické 

postupy v danej oblasti a koordinovať tímovú výskumnú prácu. 

Ciele študijného programu sú v súlade s dlhodobou stratégiou rozvoja FZaSP TU v Trnave. 

Povolanie, na výkon ktorých je 
absolvent v čase absolvovania 
štúdia pripravený a potenciál 

V súlade so Štatistickou klasifikáciou zamestnaní SK ISCO-08  sa absolvent môže uplatniť v nasledovných pozíciách: 
1223001 Riadiaci pracovník výskumnej inštitúcie 

2310003 Odborný asistent vysokej školy 



študijného programu z pohľadu 
uplatnenia absolventov: 

2422008  Špecialista v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja 

2635003 Špecialista na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí  

2635004 Špecialista sociálnej kurately pre dospelých  

2635005 Špecialista sociálnej kurately pre deti  

2635006 Špecialista sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti  

2635007 Špecialista tvorby a vykonávania programov sociálnej pomoci 

2635011 Špecialista pre marginalizované skupiny obyvateľstva  

2635012 Špecialista samosprávy pre sociálne služby  

2635013 Špecialista v oblasti sociálnej a rodinnej politiky  

2635014 Špecialista v oblasti politiky zamestnanosti a ochrany práce  

2635015 Špecialista na rovnosť príležitostí 

2635999  Špecialista v oblasti sociálnej práce a poradenstva inde neuvedený 

2422016 Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií 

 
 

Relevantné externé 
zainteresované strany, ktoré 
poskytli vyjadrenie alebo 
súhlasné stanovisko k súladu 
získanej kvalifikácie so 
sektorovo-špecifickými 
požiadavkami na výkon 
povolania: 

  
Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci  
Komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce  

   

3.  Uplatniteľnosť  

Hodnotenie uplatniteľnosti 
absolventov študijného 
programu: 

Úroveň absolventov doktorandského študijného programu je, vďaka rozsahu študijnej časti a vedecko-výskumnej činnosti veľmi kvalitná 

a umožňuje absolventom nájsť si adekvátne zamestnanie v odbore. Prispieva k tomu aj aktívna znalosť anglického jazyka rozvíjaná počas 

študijných pobytov v zahraničí a participovaní na významných vedeckých podujatiach. Aj schopnosť prispievať do odbornej literatúry 

v našom alebo v cudzom jazyku preukazuje získanie príslušných kompetencií, ktoré otvárajú možnosti uplatnenia u nás i v zahraničí.  



Uplatniteľnosť absolventov sledujeme na portáli www.uplatnenie.sk 
 

Úspešní absolventi študijného 
programu: 

prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., Dr.h.c. - Ostravská univerzita v Ostrave,  doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., - Katolícka univerzita v 
Ružomberku,  doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD. - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, doc. PhDr. Peter Brnula, PhD. - Univerzita J.E. 
Purkyně Ústí nad Labem, Prof. Dr. Wolfram Schulze - University of Apllied sciences Koblenz, doc. PhDr. Marie, Macková, PhD.  

Hodnotenie kvality študijného 
programu zamestnávateľmi 
(spätná väzba):  

   

4.  Štruktúra a obsah študijného programu 

Pravidlá na utváranie študijných 
plánov v študijnom programe: 

Pri  zostavení študijného plánu sme rešpektovali kritériá Štandardov pre študijný program a pokyny Smernice rektora Trnavskej 
univerzity v Trnave č. 1/2014 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave (nájdi na: 
https://www.truni.sk/sites/default/files/kvalita/smernica_rektora.pdf) ako aj vnútorným systémom zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave (nájdi na: https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/vnutorny-system-
kvality-tu_schvaleny-vr-tu_november-2021_0.pdf).  
Ďalej sme sa riadili materiálom Pravidlá schvaľovania študijných programov do schválenia vnútorného systému zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania na TU (nájdi na: https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijne-programy_pravidla-tu.pdf)  

Odporúčaný študijný plán  Kompletný študijný plán je v prílohe 

Počet kreditov, ktorého 
dosiahnutie je podmienkou 
riadneho skončenia štúdia a 
ďalšie podmienky, ktoré musí 
študent splniť v priebehu štúdia 
študijného programu a na jeho 
riadne skončenie, vrátane  

Podľa zásad doktorandského štúdia sa doktorandské štúdium uskutočňuje podľa individuálneho študijného plánu, ktorý je súčasťou 
dokumentácie o štúdiu doktoranda v MAIS. Individuálny študijný plán pozostáva zo študijnej a vedeckej časti, zostavuje ho školiteľ a 
schvaľuje odborová komisia. Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je pedagogická činnosť doktoranda alebo s ňou spojená iná 
odborná činnosť v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne v priemere za akademický rok. Akademický rok doktorandského štúdia sa člení 
na semestre. Semester sa môže skladať zo študijnej a vedeckej časti. 
  
 
Štandardná dĺžka je pre dennú formu doktorandského štúdia sú tri roky a podmienkou riadneho skončenia štúdia je 180 kreditov. Za 
štandardné pracovné zaťaženie doktoranda v dennej forme štúdia počas akademického roka sa považuje vykonanie činností, ktoré 
zodpovedajú 60 kreditom. 
  
 Štandardná dĺžka je pre externú formu doktorandského štúdia sú štyri roky a podmienkou riadneho skončenia štúdia je 180 kreditov. Za 
štandardné pracovné zaťaženie doktoranda v externej forme štúdia počas akademického roka sa považuje vykonanie činností, ktoré 
zodpovedajú 45 kreditom. 

http://www.uplatnenie.sk/
https://www.hs-koblenz.de/profile/wschulze
https://www.truni.sk/sites/default/files/kvalita/smernica_rektora.pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/vnutorny-system-kvality-tu_schvaleny-vr-tu_november-2021_0.pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/vnutorny-system-kvality-tu_schvaleny-vr-tu_november-2021_0.pdf
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijne-programy_pravidla-tu.pdf


 

Doktorand počas svojho štúdia získava kredity za absolvovanie študijnej časti, ktorá pozostáva najmä zo špecializovaných doktorandských 

predmetov podľa študijného plánu doktoranda. Predmety sú hodnotené označeniami klasifikačnou stupnicou A,B,C,D,E,FX. Ďalej získava 

kredity za samostatnú tvorivú činnosť v oblasti vedy. Kredity získava aj za absolvovanie dizertačnej skúšky a vypracovanie dizertačnej práce 

a jej obhajobu.  

Ak doktorand absolvoval časť svojho štúdia na inom ako svojom pracovisku (napr. v zahraničí), kredity získané na tomto pracovisku sa 
započítavajú v plnom rozsahu, ak bol na toto pracovisko vyslaný v rámci plnenia svojho študijného plánu, na základe zmluvy o štúdiu a na 
základe výpisu výsledkov štúdia, ktorý vyhotoví študentovi prijímajúca vysoká škola. 
  
 
V dennej aj externej forme doktorandského štúdia sa doktorand môže prihlásiť na dizertačnú skúšku, ak získal 60 kreditov za študijnú časť 
a minimálne 10 kreditov za VVČ. 
Písomnú prácu na dizertačnú skúšku tvoria tézy (projekt) dizertačnej práce, obsahujúce súčasný stav poznatkov o danej téme vo svete a 
doma, odporúča sa podložiť systematickou analýzou dôkazov, presnú formuláciu cieľa a hypotéz, a vzájomný vztah so súčasným stavom a 
analýzu metodického prístupu riešenia danej problematiky. Doktorand musí jasne formulovať prínos predpokladaných výsledkov pre 
poznanie a tiež kriticky zhodnotiť podmienky a obmedzenia plánovaného výskumu. Na písomnú prácu k dizertačnej skúške vypracuje 
posudok oponent, ktorého vymenúva na návrh školiteľa a so súhlasom predsedu odborovej komisie dekan. Oponentom písomnej práce 
na dizertačnú skúšku môže byť odborník minimálne s vedeckou hodnosťou PhD. (CSc.), ktorý nemá s doktorandom spoločné publikácie. 
 Oponent je členom skúšobnej komisie. Dizertačná skúška pozostáva z časti, ktorú tvorí obhajoba písomnej práce na dizertačnú skúšku 
spojená s diskusiou. V nasledujúcej časti má doktorand preukázať teoretické vedomosti v určených tematických okruhoch, ktorými sú: 

1. Analýza filozofických východísk súvisiacich s témou projektu dizertačnej práce 
2. Vedecký diskurz zameraný na tému projektu dizertačnej práce 
3. Možnosti využitia rôznych výskumných metód súvisiacich s témou projektu dizertačnej práce 

Doktorand môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce na príslušný referát ak získal najmenej 165 kreditov, ku ktorým sa 
potom zaráta zvyšných 15 kreditov prideľovaných za obhajobu dizertačnej práce. Žiadosť podáva najneskôr 3 mesiace pred plánovaným 
skončením svojho doktorandského štúdia (alebo v zmysle harmonogramu akademického roka). 
Doktorandská práca je základom zhodnotenia získaných schopností študenta pri samostatnom, originálnom a vedecky významnom 
výskume a kritickom hodnotení práce ostatných. V dizertačnej práci musí byť jasne preukázané, že študent získal teoretické aktuálne 
informácie a metodické zručnosti týkajúce sa predmetu jeho doktorandského programu. Mal by obsahovať kritický analytický prístup s 
porozumením zdrojov chýb a rozdielnych názorov. Vedecká hodnota informácií prinesených dizertačnou prácou by mala mať úroveň 
originality a vedeckej priority. 
 Doktorand môže predložiť ako dizertačnú prácu aj vlastné publikované dielo alebo súbor vlastných publikovaných prác, ktoré svojím 
obsahom rozpracúvajú problematiku témy dizertačnej práce. Dizertačná práca musí zodpovedať medzinárodne uznávanej štruktúre. 



Dizertačná práca spravidla obsahuje úvod, ktorý analyzuje aktuálny stav poznatkov v danej problematike, charakteristiku cieľov, podrobný 
opis použitých postupov (metód práce, materiálu), dosiahnuté výsledky, ich vyhodnotenie, diskusiu, záver (so zdôraznením prínosu pre 
budúci výskum a pre zdravie populácie) a zoznam použitej literatúry. Referenčnou hodnotou pre dizertačnú prácu by mal byť ekvivalent 
najmenej troch recenzovaných prác publikovaných v medzinárodne uznávaných časopisoch. 
Dekan vymenúva oponentov na základe návrhu predsedu odborovej komisie, ktorý môže vychádzať z návrhu školiteľa. Posudok oponenta 
obsahuje najmä vyjadrenie: 
 a) k aktuálnosti zvolenej témy, 
b) k zvoleným metódam spracovania, 
c) k dosiahnutým výsledkom s uvedením, aké nové poznatky dizertačná práca prináša, 
d) k prínosu pre ďalší rozvoj vedy, techniky, 
e) či dizertačná práca splnila sledovaný cieľ. 
Oponentský posudok na záver obsahuje jednoznačné vyjadrenie oponenta, či na základe predloženej dizertačnej práce navrhuje alebo 
nenavrhuje udelenie akademického titulu PhD.  
  
Obhajoba dizertačnej práce je štátnou skúškou a musí sa vykonať najneskôr do 31.augusta v poslednom akademickom roku štandardnej 
dĺžky doktorandského štúdia. Obhajoba dizertačnej práce v nadštandardnej dĺžke sa musí uskutočniť najneskôr do dvoch rokov od 
uplynutia štandardnej dĺžky štúdia, pričom sa musí uskutočniť najneskôr do 31. augusta druhého roka jeho nadštandardnej dĺžky štúdia.  
Postup pri obhajobe dizertačnej práce a ďalšie náležitosti sú podrobne popísané v Zásadách doktorandského štúdia:  
 
http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/info-student/dokumenty/Zasady-doktorand-studia-1.9.2021-1.pdf 
 
https://www.fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/legistaltiva/studijny_poriadok_FZaSP-2018.pdf  

Podmienky pripustenia na štátne 
skúšky:  

V zmysle Študijného poriadku FZaSP TU, čl. 17, ods  (5) Na úspešné skončenie štúdia v kreditovom systéme je potrebné, aby študent počas 
štúdia: a) úspešne absolvoval všetky povinné predmety a získal predpísaný počet kreditov za povinne voliteľné predmety, b) získal 
predpísaný počet kreditov stanovený univerzitou pre príslušný stupeň štúdia, úspešne vykonal štátne skúšky predpísané študijným 
programom a obhájil záverečnú prácu, ktorá patrí medzi štátne skúšky (nájdi na: 
https://www.fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/legistaltiva/studijny_poriadok_FZaSP-2018.pdf)  

Pravidlá na opakovanie štúdia: 

Možnosti opakovania skúšky, podľa Študijného poriadku FZaSP TU, čl. 14, ods.  (12) Ak študent na skúške neprospel, má právo na 
vykonanie dvoch opravných skúšok. Termíny opravných skúšok určuje skúšajúci. Ak študent neprospel ani na druhej opravnej skúške, 
nezíska za predmet kredity a môže si ho zapísať znova, pri opakovanom zapísaní neúspešne absolvovaného predmetu má študent právo 
na jeden riadny a jeden opravný termín“. Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie povinného predmetu je študent vylúčený zo 
štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu, študijného poriadku a zákona. (nájdi na: 
https://www.fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/legistaltiva/studijny_poriadok_FZaSP-2018.pdf) 

http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/info-student/dokumenty/Zasady-doktorand-studia-1.9.2021-1.pdf
https://www.fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/legistaltiva/studijny_poriadok_FZaSP-2018.pdf
https://www.fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/legistaltiva/studijny_poriadok_FZaSP-2018.pdf
https://www.fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/legistaltiva/studijny_poriadok_FZaSP-2018.pdf


Pravidlá na predĺženie a 
prerušenie štúdia: 

Možnosti predĺženia štúdia v zmysle Študijného poriadku , čl. 14, ods. (4)  
V prípade, ak študent nedosiahne na konci 6. semestra v dennej forme a 8. semestra v externej forme 180 kreditov, môže požiadať o 
predĺženie štúdia o 1 rok (nadštandardná dĺžka). V tomto roku si študent zapíše tie predmety, ktoré sú v jeho študijnom pláne. Ako 
povinné si zapíše predmety (za predchádzajúce ročníky), za ktoré nezískal kredity, ako povinne voliteľné si zapíše predmety, ktoré si sám 
zvolil a nezískal za ne v prechádzajúcom období kredity, respektíve ich alternatívu v zmysle študijného poriadku. Z voliteľných predmetov 
si študent zapisuje podľa vlastného uváženia. V prípade, že by študent ani počas nadštandardnej dĺžky . štúdia nesplnil požiadavky 
vyplývajúce mu zo študijného programu, nebude môcť pristúpiť k štátnej skúške a bude zo štúdia vylúčený. 
Čl. 19 Prerušenie štúdia, ods.   
(1) Štúdium študijného programu možno na základe odôvodnenej písomnej žiadosti študenta prerušiť najviac na obdobie dvoch 
akademických rokov a študentke – matke najviac na obdobie troch rokov. Štúdium možno prerušiť aj opakovane. Študent dňom 
prerušenia štúdia prestáva byť študentom fakulty. 
 (2) Prerušenie štúdia povoľuje dekan. Proti rozhodnutiu dekana o prerušení štúdia nie je prípustné odvolanie. 
 (3) Štúdium možno prerušiť len na ucelenú časť štúdia, spravidla na akademický rok.(nájdi na: 
https://www.fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/legistaltiva/studijny_poriadok_FZaSP-2018.pdf) 

Podmienky absolvovania 
jednotlivých častí študijného 
programu a postup študenta 
v študijnom programe 
v štruktúre:   Podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu sú definované v jednotlivých informačných listoch daného predmetu  

   -počet kreditov za povinné 
predmety potrebných na riadne 
skončenie štúdia/ ukončenie 
časti   80 

-       počet kreditov za povinne 
voliteľné predmety potrebných 
na riadne skončenie štúdia/ 
ukončenie časti štúdia,  10 

-       počet kreditov za výberové 
predmety potrebných na riadne 
skončenie štúdia/ ukončenie 
časti štúdia,   0 

https://www.fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/legistaltiva/studijny_poriadok_FZaSP-2018.pdf


-       počet kreditov potrebných 
na skončenie štúdia/ukončenie 
časti štúdia za spoločný základ a 
za príslušnú aprobáciu, ak ide o 
učiteľský kombinačný študijný 
program, alebo prekladateľský 
kombinačný študijný program,  Nejde o taký program  

-       počet kreditov za záverečnú 
prácu a obhajobu záverečnej 
práce potrebných na riadne 
skončenie štúdia,   15 

-       počet kreditov za odbornú 
prax potrebných na riadne 
skončenie štúdia/ukončenie časti 
štúdia,   Nejde o taký program 

-       počet kreditov potrebných 
na riadne skončenie štúdia/ 
ukončenie časti štúdia za 
projektovú prácu s uvedením 
príslušných predmetov v 
inžinierskych študijných 
programoch, Nejde o taký program  

-       počet kreditov potrebných 
na riadne skončenie štúdia/ 
ukončenie časti štúdia za 
umelecké výkony okrem 
záverečnej práce v umeleckých 
študijných programoch.  Nejde o taký program  

Pravidlá pre overovanie výstupov 
vzdelávania a hodnotenie 
študentov a možnosti opravných 
postupov voči tomuto 
hodnoteniu:  

Výstupy vzdelávania sa realizujú na úrovni jednotlivých predmetov ako aj  pre študijný program ako celok.  
Odborný obsah, štruktúra a sekvencia profilových študijných predmetov ako aj podmienky na úspešné absolvovanie predmetu sú 
presne uvedené v jednotlivých ILP so základným kritériom úspešne preukázať  minimálne 60% požadovaných vedomostí, zručností 
a kompetencií a sú v súlade so Študijným poriadkom FZaSP TU , čl. 15 Hodnotenie študijných výsledkov , ods. 1 až 16 (nájdi na: 

https://www.fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/legistaltiva/studijny_poriadok_FZaSP-2018.pdf).  

https://www.fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/legistaltiva/studijny_poriadok_FZaSP-2018.pdf


  
 

  

Podmienky uznávania štúdia, 
alebo časti štúdia: 

Podmienky a pravidlá pre na uznávanie výsledkov predchádzajúceho štúdia sú zadefinované v študijných poriadkoch univerzity a fakúlt: 
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijny_poriadok_tu_final_web_1.pdf 
https://www.fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/legistaltiva/studijny_poriadok_FZaSP-2018.pdf 
http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/info-student/dokumenty/Zasady-doktorand-studia-1.9.2021-1.pdf 

https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijny_poriadok_tu_final_web_1.pdf
https://www.fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/legistaltiva/studijny_poriadok_FZaSP-2018.pdf
http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/info-student/dokumenty/Zasady-doktorand-studia-1.9.2021-1.pdf


Zoznam tém záverečných prác 
študijného programu: 

AR 2021/2022 
Fejková, Nikola: Patrnerské násilie páchané na ženách v nízkopríjmových domácnostiach - Školiteľ: doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., 
F.R.S.A. 
Cangárová, Lucia: Prístupnosť informácií pre ľudí so zdravotným postihnutím v sociálnej práci a v sociálnych  službách - Školiteľ: doc. 
PhDr. Peter Brnula, PhD. 
Kolková, Barbora: Inklúzia a tranzícia z pohľadu rodičov detí s autizmom - Školiteľ: doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD. 
Scheitel, Regina: Potreba sociálnej opory pre človeka s diagnózou duševnej poruchy so zameraním na rakúsky systém týkajúci sa 
duševného zdravia - Školiteľ: prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, Ph.D. et Ph.D. 
Nemčíková, Marta: Využitie validácie v starostlivosti neformálnych opatrovateľov osôb s demenciou - Školiteľ: prof. PhDr. Mgr. Patricia 
Dobríková, Ph.D. et Ph.D. 
Segarová, Pavla: Kvalita života polytraumatizovaných pacientů - školiteľ: prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. 
Tuláková, Silvia: Analýza odbornej starostlivosti o rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím v službe včasnej intervencie v 
zdravotníckom zariadení - Školiteľ: doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD. 
Škvrnda, Radoslav: Rizikové faktory v penitenciárnej starostlivosti ovplyvňujúce resocializáciu klienta a možnosti eliminácie ich 
negatívneho pôsobenia - Školiteľ: PhDr. Andrej Kállay, PhD. 



    

Možnosti a postupy účasti na 
mobilitách študentov: 

Študent môže v rámci programu ERASMUS+ absolvovať pobyt v zahraničí a to v trvaní minimálne 3 mesiace, avšak maximálne 12 
mesiacov za každý stupeň štúdia (bakalársky, magisterský, doktorandský). Dobu 12 mesiacov v rámci jedného stupňa štúdia môže 
študent absolvovať naraz, alebo si môže mesiace rozložiť na jednotlivé ročníky štúdia, alebo môže kombinovať Erasmus+ štúdium s 
Erasmus+ stážou. Podmienky a postupy sú dostupné na:  https://www.truni.sk/mobilita-studentov. V rámci Katedry sociálnej práce majú 
aktuálne študenti možnosť študovať na univerzitách v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Španielsku, Francúzsku, 
Grécku, Taliansku, Litve a Fínsku. Zoznam univerzít je dostupný na:  https://www.truni.sk/zoznam-bilateralnych-zmluv-erasmus.  

Pravidlá dodržiavania 
akademickej etiky 
a vyvodzovania dôsledkov: 

Na TU pôsobí Etická komisia, ktorá rieši otázky a problémy súvisiace s dodržiavaním akademickej etiky zamestnancami a študentmi. 

Relevantné informácie týkajúce sa Etickej komisie a jej pôsobnosti sú zverejnené na webovej stránke univerzity. 

https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/3_2015_eticky-kodex-tu-final-1.pdf  

Postupy aplikovateľné pre 
študentov so špeciálnymi 
potrebami:  

V rámci univerzitnej úrovne efektívne funguje Centrum podpory študentov, ktoré je zamerané na rôzne oblasti ( psychologické 
poradenstvo, právne poradenstvo, športové aktivity, kariérne poradenstvo), pričom Podpora študentov so špecifickými potrebami je 
jednou z oblastí podpory. V rámci tejto podpory fungujú fakultní koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami, ktorí na jednej 
strane evidujú a administrujú žiadosti o status študenta so špecifickými potrebami, na strane druhej individuálne posudzujú spolu so 
študentom možné formy podpory a pomoci v rámci vzdelávacieho procesu. Koordinátori postupujú a riadia svoju činnosť v súlade so 
Smernicou  rektora  Trnavskej univerzity v Trnave č. 17/2013 o podpore študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami a 
o pôsobnosti koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami.  Poverení koordinátori spolupracujú s CPŠ, študijnými oddeleniami 
fakúlt v súvislosti s prijímacím konaním, zabezpečenie prednostného ubytovania v bezbariérových priestoroch, nadväzovanie kontaktov s 
inými nápomocnými organizáciami, zabezpečenie kompenzačných pomôcok, atď. Na FZaSP je koordinátorkou pre študentov so 
špecifickými potrebami: doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková PhD.  
https://www.truni.sk/centrum-podpory-studentov 
https://www.truni.sk/podpora-studentov-so-specifickymi-potrebami 

Postupy podávania podnetov 
a odvolaní zo strany študenta: 

 

 

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta: 

http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/legistaltiva/studijny_poriadok_FZaSP-2018.pdf 

V prípade podnetov a odvolaní súvisiacich so štúdiom, hodnotením ich výsledkov majú študenti možnosť podať písomnú sťažnosť / 

žiadosť prodekanovi pre pedagogickú činnosť. V prípade ďalších podnetov súvisiacich so štúdiom študenti môžu kontaktovať svojho 

ročníkového vedúceho, vedúceho katedry, prípadne zástupcu študentov v AS.  

   

  

https://www.truni.sk/mobilita-studentov
https://www.truni.sk/zoznam-bilateralnych-zmluv-erasmus
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/3_2015_eticky-kodex-tu-final-1.pdf
https://www.truni.sk/centrum-podpory-studentov
https://www.truni.sk/podpora-studentov-so-specifickymi-potrebami
http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/legistaltiva/studijny_poriadok_FZaSP-2018.pdf


  

5. Informačné listy predmetov študijného programu 

Link na ILP:    

   

6.  Aktuálny harmonogram akademického roka 

Link na aktuálny harmonogram:  
  http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/info-student/dokumenty/harmonogram_studia_fzasp_na_akademicky_rok_2021-
2022.pdf  

http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/info-student/dokumenty/harmonogram_studia_fzasp_na_akademicky_rok_2021-2022.pdf
http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/info-student/dokumenty/harmonogram_studia_fzasp_na_akademicky_rok_2021-2022.pdf


Link na aktuálny rozvrh:  http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/info-student/rozvrh-hodin/rozvrh-sp-phd-zs-2021-22.pdf 

   

7.   Personálne zabezpečenie študijného programu  

Osoba zodpovedná za 
uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu 
študijného programu (s 
uvedením funkcie a kontaktu): prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD. , profesor, predseda odborovej komisie  (patricia.dobrikova@truni.sk)  

Vedecko/umelecko-pedagogické 
charakteristiky osôb 
zabezpečujúcich profilové 
predmety študijného programu:  

VÚPCH v prílohe: 
Prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD.  
Doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., F.R.S.A.  
Prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.  
Doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD.  
Prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.  

Zoznam školiteľov záverečných 
prác s priradením k témam (s 
uvedením kontaktov): 

Vypísané témy k AR 2022/23 
 
Názov: Komparácia vybraných oblasti sociálnej politiky v rámci krajín EÚ 
Školiteľ: doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., F.R.S.A. (ondrej.botek@truni.sk) 
 
Názov: Aplikácia paliatívnych princípov do starostlivosti o ťažko chorých a zomierajúcich 
počas pandémie Covid-19 
Školiteľ: prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD. 
Názov: Nové výzvy pre interdisciplinárne tímy v zariadeniach poskytujúcich paliatívnu starostlivosť 
Školiteľ: prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD. 
Názov: Zmysluplnosť života a spiritualita v kontexte pomáhajúcich profesií 
Školiteľ: prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD. (patricia.dobrikova@truni.sk)  
 
Názov: Funkčný stav seniorov a jeho vplyv na životnú spokojnosť a životnú zmysluplnosť 
Školiteľ: doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD. 
Názov: Anticipovaná sociálna opora a jej vplyv na zvládanie záťažových situácií u neformálnych 
opatrovateľov 
Školiteľ: doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD. 
Názov: Vybrané faktory determinujúce pracovnú spokojnosť odborných zamestnancov v zariadeniach 
sociálnych služieb. 

mailto:patricia.dobrikova@truni.sk
mailto:ondrej.botek@truni.sk
mailto:patricia.dobrikova@truni.sk


Školiteľ: doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD. (nadezda.kovalcikova@truni.sk ) 
 
Názov: Kompenzačné mechanizmy rodiny 
Školiteľ: prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. (eva.mydlikova@truni.sk) 
http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/sp/dokumenty/Navrhy_tem_na_dizertacnu_pracu_na_AR_2022-2023.pdf 

Vedecko/umelecko-pedagogické 
charakteristiky školiteľov 
záverečných prác: 

VÚPCH sú uvedené v prílohe: 
doc.PhDr. Ondrej Botek, PhD., F.R.S.A.  
prof.PhDr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD.  
doc.PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.  
prof.PhDr. Eva Mydlíková, PhD. 
doc.PhDr. Miriam Slaná, PhD.  
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. 
doc. PhDr. Martina Žáková, PhD.  

Zástupcovia študentov, ktorí 
zastupujú záujmy študentov 
študijného programu (meno 
a kontakt): 

Mgr. Barbora Kolková (barbora.kolkova@tvu.sk) 
Mgr. Nikola Fejková (nikola.fejkova@tvu.sk) 
 
  

Študijný poradca študijného 
programu (s uvedením kontaktu 
a s informáciou o prístupe 
k poradenstvu a o rozvrhu 
konzultácií).   

Študijným poradcom každého ŠP je jeho zodpovedná osoba, v prípade doktorandského študijného programu Sociálna práca prof. PhDr. 
Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD.  
Prístup k poradenstvu je emailom (patricia.dobrikova@truni.sk) alebo osobne počas konzultačných hodín. 
https://www.fzsp.truni.sk/studijne-informacie-sp/studijne-karierne-poradenstvo  
http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/sp/dokumenty/Studijne_a_karierne_poradenstvo_KSP.pdf 
http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/sp/dokumenty/Konzultacne_hodiny_ZS_2021-2022-2.pdf 

Iný podporný personál 
študijného programu – priradený 
študijný referent, kariérny 
poradca, administratíva, 
ubytovací referát a podobne 
(s kontaktami).  

Mgr. Dušana Horváthová, vedúca študijného oddelenia, zodpovedná za PhD. program (tel. 0335939449 dusana.horvathova@truni.sk )  
Mgr. Tatiana Masnicová, študijná referentka (tatiana.masnicova@truni.sk tel 033/5939450) aj ubytovanie  
Mgr. Katarina Molnárová Letovancová, PhD., kariérna poradkyňa (katarina.molnarova.letovancova@trunis.k, 033/5939430) 
Mgr. Jana Ondrejková, sekretárka katedry (jana.ondrejkova@truni.sk, 033/5939406) 

   

8.   Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora 

mailto:nadezda.kovalcikova@truni.sk
mailto:eva.mydlikova@truni.sk
http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/sp/dokumenty/Navrhy_tem_na_dizertacnu_pracu_na_AR_2022-2023.pdf
https://www.fzsp.truni.sk/studijne-informacie-sp/studijne-karierne-poradenstvo
mailto:dusana.horvathova@truni.sk
mailto:tatiana.masnicova@truni.sk
mailto:katarina.molnarova.letovancova@trunis.k
mailto:jana.ondrejkova@truni.sk


Zoznam a charakteristika učební 
študijného programu a ich 
technického vybavenia 
s priradením k výstupom 
vzdelávania a predmetu 
(laboratóriá, projektové a 
umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, 
tlmočnícke kabíny, kliniky, 
kňazské semináre, vedecké a 
technologické parky, 
technologické inkubátory, 
školské podniky, strediská praxe, 
cvičné školy, učebno-výcvikové 
zariadenia, športové haly, 
plavárne, športoviská).   

FZaSP TU v Trnave disponuje pre potreby zabezpečenia študijného programu nasledovnými priestormi na: Univerzitnom nám. č.1 v 
budove sídla fakulty: 
1 aula s kapacitou 170 miest 
4 prednáškové miestnosti , každá s kapacitou cca 60 miest 
8 seminárnych miestností, každá s kapacitou cca 25 miest 
Na Hollého ulici v budove univerzity: 
1 prednášková miestnosť s kapacitou 60 miest 
5 seminárnych miestností, každá s kapacitou cca 40 miest 
V rámci realizácie dvoch projektov zo štrukturálnych fondov EÚ boli prednáškové a seminárne miestnosti fakúlt TU vybavené 
prezentačnou technikou (dataprojektor, plátno, notebook). 
K priestorovému vybaveniu, v rámci ktorého sa zabezpečuje realizácia študijného programu patria učebne na Fakulte zdravotníctva a 
sociálnej práce, učebne a študovne  v priestoroch budovy rektorátu Trnavskej univerzity a študovňa na  FZaSP TU, laboratóriá a 
zrekonštruované a novozriadené učebne v priestoroch Adalbertína, kde je okrem učební dispozícii aj fakultná PC učebňa. Novozriadená  
fakultná študovňa, umiestnená hneď pri vstupe do budovy je k dispozícii študentom počas celého dňa od 6.00 do 20:00 hod. Študovňa 
univerzitnej knižnice slúži na prezenčné štúdium knižničných dokumentov typu prekladových a výkladových slovníkov, encyklopédií, 
základnej študijnej literatúry, vzácnych tlačí, záverečných prac, periodík.   

Charakteristika informačného 
zabezpečenia študijného 
programu (prístup k študijnej 
literatúre podľa informačných 
listov predmetov), prístup k 
informačným databázam a 
ďalším informačným zdrojom, 
informačným technológiám 
a podobne).  

Na realizáciu moderných foriem vyučovacieho procesu a manažérskych činností súvisiacich s riadiacimi a hlavnými procesmi využíva 
univerzita centrálne informačné systémy: MS Teams. Microsoft Teams je centrum pre tímovú spoluprácu v službách Office 365. Spája 
ľudí, obsah a nástroje na zvýšenie angažovanosti a efektivity tímu. Je jedným z nástrojov dištančného vzdelávania (napr. online 
prednášky a jej záznamu). Odkaz na stretnutie (prednášku) je možné umiestniť priamo do kurzu v systéme Moodle.   
Microsoft Teams (MS TEAMS) je aplikácia na dištančné vzdelávanie, ktorú môžu používať študenti a zamestnanci našej fakulty.   
Vzdelávací obsah a zadané úlohy môžu byť publikované online a študenti tak k nemu majú prístup odkiaľkoľvek. Používaním aplikácie MS 
TEAMS môžu študenti pristupovať k vzdelávaciemu obsahu, spolupracovať s inými študentmi, komunikovať s učiteľmi a odovzdávať 
zadania online. Učitelia môžu ohodnotiť úlohu študenta online a poskytnúť včasnú spätnú väzbu. Používanie MS TEAMS je možné len s 
prihlásením cez univerzitnú emailovú adresu.   
Systémy elektronického vzdelávania – EKP a Moodle   
Enterprise Knowledge Platform (EKP) je profesionálny systém riadenia elektronického vzdelávania. Poskytuje široké možnosti na 
uplatnenie metód dištančného vzdelávania formou špeciálnych výukových kurzov, videokonferencií, osobnej elektronickej komunikácie 
medzi študentom a pedagógom. Systém bol v prvej etape implementovaný na Pedagogickej fakulte, kde vzniklo aj Centrum ďalšieho 
vzdelávania. V rámci projektov zo štrukturálnych fondov EÚ bolo vytvorených vyše 80 elektronických kurzov, ktoré umožnili rozšírenie 
systému EKP na ostatné fakulty TU. V rámci iného projektu boli k systému doplnené softvérové moduly a nástroje na tvorbu 
elektronického obsahu (LCMS). FZSP a Pedagogická fakulta na niektorých svojich katedrách používajú e-learningový Open Source systém 
Moodle,   



Vysoká škola plní kritériá pre priestorové, materiálne, technické a informačné zabezpečenie študijného programu na vysokej úrovni. 
Nakoľko fakulta ako aj univerzita pravidelne investuje prostriedky do modernizácie IKT, do modernizácie priestorov, do zlepšenia 
pracovných a študijných podmienok učiteľov aj študentov je predpoklad udržateľnosti plnenia tohto kritéria aj v budúcnosti.   
https://www.truni.sk/ms-teams 
https://moodle.truni.sk/  

Charakteristika a rozsah 
dištančného vzdelávania 
uplatňovaná v študijnom 
programe s priradením 
k predmetom. Prístupy, manuály 
e-learningových portálov. 
Postupy pri prechode 
z prezenčného na dištančné 
vzdelávanie.  

Základným pilierom komunikačnej infraštruktúry Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej aj „TU“) je vysokorýchlostná metropolitná optická 

sieť, ktorá je súčasťou slovenskej akademickej siete SANET.   

Všetky fakultné budovy v Trnave majú optické prepojenie s hlavným komunikačným uzlom na rektoráte TU, ktorý je pripojený do siete 
SANET s prenosovou kapacitou 2 Gb/s.   
Ťažiskovú serverovú infraštruktúru univerzity tvoria servery SunFire (platforma SPARC a Intel Xeon), ktoré sú prepojené s centrálnym 
úložiskom dát (Sun Storage 6140) prostredníctvom optických prepínačov (SAN box 5000), pričom rýchlosť ich vzájomnej komunikácie je 
na úrovni 4 Gb/s. Archivácia dát je realizovaná prostredníctvom automatizovanej magnetopáskovej knižnice (StorageTek SL48). 
Univerzitné servery sú riadené virtualizačným operačným systémom VMware, čím je zabezpečená vysoká úroveň dostupnosti 
centralizovaných strategických informačných systémov a služieb. V dvoch technologických miestnostiach hlavného komunikačného uzla 
sú umiestnené aplikačné servery, databázové servery, komunikačné servery na riadenie tenkých klientov SunRay, doménový server, so 
službou DNS, internetové servery, e-mailové servery, záložné zdroje UPS, aktívne a pasívne prvky štruktúrovaného kabelážneho systému 
v samostatnom dátovom rozvádzači klimatizačné jednotky s menovitým chladiacim výkonom 15 kW. V každom komunikačnom uzle je 
vybudovaný štruktúrovaný kabelážny systém, ktorý zodpovedá štandardom minimálne Cat5e so sieťovými prepínačmi úrovne Layer 3. 
Univerzitná sieť je logicky členená na viacero oddelených IP segmentov podľa jednotlivých fakúlt, pričom každý fakultný subnet je 
členený na virtuálne celky (VLAN). V hlavnom komunikačnom uzle je centrálny prepínač (Cisco Catalyst 4507), ktorý plní funkciu 
„gateway“ a zabezpečuje smerovanie dát medzi fakultami, resp. smerovanie dát do internetu. Centrálny Firewall slúži ako bezpečnostná 
brána pre prístup z internetu k univerzitným zdrojom umiestneným v univerzitnej LAN sieti. Súčasťou Firewall-u je bezpečnostný modul s 
antivírusovou a antispamovou ochranou, ktorý umožňuje filtráciu URL na základe definovaných pravidiel.   
Univerzita disponuje privátnou hlasovou sieťou, ktorá je riadená systémom Alcatel OMNI Enterprise. Hlasová sieť je realizovaná 
vzájomným optickým prepojením komunikačných uzlov. Na spoločný prístup všetkých uzlov do verejnej telefónnej siete slúži 
automatická predvoľba s dvoma GSM bránami, čím je zabezpečená úsporná prevádzka celej hlasovej siete. Na efektívnu komunikáciu 
manažérov a riadiacich zamestnancov univerzity slúži hlasová virtuálna privátna sieť, ktorá poskytuje hlasové a dátové služby zmluvného 
mobilného operátora (Orange).   
Všetky univerzitné budovy disponujú potrebným počtom prístupových bodov (68 Access Points), ktoré zabezpečujú plné pokrytie 
signálom centrálne spravovanej univerzitnej wifi siete.   
Univerzita disponuje dobrou hardvérovou a softvérovou infraštruktúrou umožňujúcou rozširovanie prístupových bodov do siete Internet 
a k univerzitným informačným systémom.. Na chodbách univerzitných budov, v počítačových učebniach a v študovni Univerzitnej   

https://www.truni.sk/ms-teams
https://moodle.truni.sk/


knižnice je umiestnených spolu 75 terminálov SunRay, ktoré využívajú výhradne študenti univerzity na samostatné štúdium a voľný 
prístup k internetu. Okrem terminálov SunRay je v univerzitnej dátovej sieti zapojených 1 234 osobných počítačov (vrátane notebookov), 
z toho 725 sa využíva v pedagogickom procese.   
Modulárny akademický informačný systém MAIS   
MAIS je modulárny informačný systém na komplexné riadenie kreditového štúdia na verejnej vysokej škole v súlade so zákonom 
č.131/2002 Z. z. o vysokých školách. Má modernú viacvrstvovú architektúru a spĺňa náročné kritériá bezpečnosti a dostupnosti pre širokú 
škálu používateľov v piatich rozhraniach: študent, pedagóg, referent, administrátor a elektronická prihláška. TU je jednou zo šiestich 
univerzít v SR, ktorá má elektronické prihlasovanie na štúdium plne integrované s centrálnou elektronickou prihláškou, čo znamená, že 
dokáže automatizovane spracovávať aj prihlášky uchádzačov podané elektronicky na Portáli VŠ. Samostatnou softvérovou aplikáciou 
úzko napojenou na spracovanie agendy prijímacieho konania je systém na automatizované vyhodnocovanie písomných testov 
„Autotest“. Tento systém vykazuje vysokú úroveň anonymity v procese prijímacích skúšok a má potenciál na širšie využitie v 
pedagogickom procese počas akademického roka.   
Knižničný informačný systém DAWINCI   
Od roku 2006 univerzita využíva na správu knižničného fondu, riadenie výpožičiek a evidenciu publikačnej činnosti knižničný informačný 
systém s názvom DAWINCI. Systém poskytuje používateľom prístup ku knižničnému fondu prostredníctvom ONLINE katalógu cez webové 
rozhranie a podobne rieši evidenciu publikačnej činnosti. Univerzitná knižnica TU je zapojená do centrálneho projektu automatizovaného 
zberu publikačnej činnosti pre potreby MŠVVŠ SR. Identifikačným médiom na evidenciu čitateľov je preukaz študenta alebo 
zamestnanca. V roku 2011 bol do systému doplnený modul Evidencia záverečných prác (EZP), ktorý zabezpečuje prenos všetkých 
záverečných prác študentov do centrálneho registra záverečných prác na kontrolu originality a je integrovaný so systémom MAIS.   
Virtuálna univerzita   
V rámci projektu zo štrukturálnych fondov EÚ bol na univerzite implementovaný systém elektronickej kolaborácie medzi pedagógom a 
študijnou skupinou „Virtuálna univerzita“, ktorý je založený na komerčnom systéme Adobe Connect. Systém umožňuje vytvorenie 
virtuálnej učebne so zdieľaním elektronických vyučovacích zdrojov, záznamom prednášok, využívaním chat-u, knižnice skúseností a 
poznatkov (wiki) a ďalších nástrojov, ktoré zvyšujú efektivitu vyučovacieho procesu.   
Finančný informačný systém SOFIA   
V roku 2007 univerzita implementovala ekonomický a finančný informačný systém SOFIA (ďalej len „SOFIA“). V roku 2008 sme sa zaradili 
k tým univerzitám, ktoré dokázali vytvoriť vhodné personálne, technické a organizačné zabezpečenie na nasadenie a prevádzku všetkých 
modulov tohto robustného nástroja na finančné riadenie univerzity. V druhom polroku 2008 boli vytvorené predpoklady prechodu na 
EURO. Modul systému SAP-HCM je integrovaný so systémom MAIS v oblasti evidencie platieb všetkých študentov 
za prolongačné známky na preukaz študenta, platieb za štúdium a v oblasti výplat štipendií pre študentov.   
Systém pre správu identít (Novell IDM)   
Tento systém je budovaný modulárne pre prístup do každého informačného systému a zabezpečuje zjednotenie prístupových loginov a 
hesiel používateľov. So systémom Novell IDM sú už integrované nasledovné informačné systémy:   



a) Modulárny akademický informačný systém MAIS   
b) E-mailový systém študentov a zamestnancov Zimbra   
c) Systém na bezpečné pripojenie k sieti VPN   
d) Systém správy terminálových služieb RayMote   
e) Evidencia záverečných prác EZP   
  
Systém automatizovanej identifikácie osôb (SAIO)   
Tento systém je budovaný modulárne, pričom základom všetkých modulov (podsystémov) je jednotný identifikačný preukaz na báze 
bezkontaktnej čipovej karty. Na univerzite je zriadené Stredisko čipových kariet, ktoré poskytuje komplexné služby v oblasti preukazu 
študenta a zamestnanca univerzity. V rámci SAIO sú na univerzite implementované tieto moduly:   
a) Systém správy čipových kariet EMStudent   
b) Stravovací informačný systém CardPay   
c) Prístupový a monitorovací informačný systém   
  
Informačný systém pre správu a manažment (ISSM)   
Na základe strategického dokumentu univerzity „Analýza dokumentov a procesov“ bol v roku 2013 implementovaný informačný systém 
pre správu a manažment (ISSM). Systém vytvára nové komunikačné prostredie pre realizáciu riadiacich procesov. Je vytvorený s použitím 
moderných technológií (IBM FileNet), ktoré zabezpečujú prístup používateľov z prostredia internetu. Riadiaci a vedúci zamestnanci 
univerzity využívajú procesné moduly ISSM na správu elektronických dokumentov (zmluvy, interné predpisy, výstupy a úlohy z rokovaní 
vedenia univerzity), správu procesov (pripomienkovanie, schvaľovanie, riešenie úloh) a správu spisovej služby a registratúry. ISSM 
podporuje princíp kultúry kvality na Trnavskej   
univerzite v Trnave práve v období zavádzania komplexného vnútorného systému kvality na univerzite v súlade s ustanoveniami novely 
zákona č. 131/2002 z. z. o vysokých školách.   
Systémy a služby univerzitnej siete   
V rámci univerzitnej dátovej siete sú pre používateľov dostupné viaceré systémy a služby, ktoré sú centrálne spravované na univerzitných 
serveroch:   
a) Služby bezdrôtovej dátovej siete (wifi)   
b) Služby webhostig pre webové stránky súčastí TU   
c) Systém archivácie univerzitných dát   
d) Videokonferenčné systémy Meet Video a EVO   
  
Informačné systémy, ktoré slúžia na zabezpečenie pedagogického a študijného procesu (MAIS, EKP, LCMS, Virtuálna univerzita, SOFIA, 
DAWINCI, Autotest) pokrývajú hlavnú činnosť univerzity a umožňujú prístup pre väčšinu používateľov univerzity. Univerzita má schválený 



rámcový dokument „Politika informačnej bezpečnosti“, v súlade so zákonom č.122/2013Z.z. o ochrane osobných údajov má spracovaný 
Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov a z neho vyplývajúce bezpečnostné smernice.   
Ďalej sú k dispozícii nasledovné vybrané elektronické informačné zdroje:  
• EBSCO   
• NISPEZ – Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom 
je systém zameraný na informačnú podporu pracovníkov výskumu a vývoja na Slovensku.  
• Knovel Library - Elektronická kolekcia interaktívnych plnotextových referenčných príručiek a databáz z oblasti prírodných vied, 
techniky, farmácie, potravinárstva, zdravia a hygieny. ProQuest Central - Súhrnná databáza produkcie 
spoločnosti ProQuest sprístupňujúca články z periodík (11 000 titulov), denníkov (400 titulov), profily firiem a priemyselných odvetví, 
správy z trhov a dizertačné práce (30 000).  
•  SCOPUS - Je to multidisciplinárna bibliografická databáza z produkcie vydavateľstva Elsevier a patrí medzi 
najväčšie abstraktové a citačné databázy vedeckej literatúry a kvalitných webových zdrojov. Nástroj Citationtracker umožňuje 
sledovať citovanosť autorov, autorských kolektívov a publikácií.   
• Springer Link - Plnotextová databáza, ktorá umožňuje prístup k článkom z 1 660 titulov vedeckých časopisov 
vydavateľstva Springer z oblasti vedy, techniky a medicíny. Plné texty článkov sú prístupné od r. 1997.   
• Web of Knowledge – Current Contens Connect - 7 edícií, obsahuje kompletné bibliografické údaje z viac ako 8 000 svetových 
vedeckých časopisov.  
•  Web of Knowledge – Essential Science Indicators - sleduje viac ako 11 000 periodík.   
• Web of Knowledge – Web of Science   
• Web of Knowledge – Conference Proceedings Ebrary Academic Complete  

• Databáza JSTOR - JSTOR je databázou digitalizovaných úplných textov vybraných vedeckých časopisov. Používatelia v rámci 
akademickej informačnej siete Trnavskej univerzity v Trnave majú prístup do kolekcií Art & Sciences II.  

  
Art &Sciences Complement   

• EZB - Knižnica elektronických časopisov – Elektronische Zeitschriften bibliothek – EZB je projekt Univerzitnej knižnice v Regensburgu.   
• Bulletin_SAIA   

  
https://www.truni.sk/univerzitne-informacne-systemy 
https://mais.truni.sk 
http://ezp.truni.sk/opac?fn=main   

Partneri vysokej školy pri 
zabezpečovaní vzdelávacích 

Ostravská univerzita v Ostrave – Organizovanie Jarnej školy (pre študentov magisterského a doktorandského štúdia) za účasti 

významných odborníkov v oblasti sociálnej práce z partnerských univerzít v rámci siete European Research Institute for Social Work) 

https://eris.osu.eu/spring-school/ 

https://www.truni.sk/univerzitne-informacne-systemy
https://mais.truni.sk/
http://ezp.truni.sk/opac?fn=main
https://eris.osu.eu/spring-school/


činností študijného programu 
a charakteristika ich participácie.  

https://eris.osu.eu/eris-dissertation-data-bank/  

Charakteristika na možností 
sociálneho, športového, 
kultúrneho, duchovného 
a spoločenského vyžitia.  

 Športové dni TU 
Najvýznamnejšou športovou aktivitou, ktorá sa na univerzite stala tradíciou, sú Športové dni Trnavskej univerzity. Od roku 2004 sa 
pravidelne konajú turnaje fakultných družstiev vo futbale (muži) a v basketbale (ženy, od roku 2012 sa hrá volejbal) o Putovný pohár 
rektora TU, stolní tenisti (muži aj ženy) súťažia o titul majstra univerzity. 

 
Športové podujatia 
Trnavská univerzita je organizátorom alebo spoluorganizátorom viacerých príležitostných športových podujatí, na ktorých sa zúčastňujú 
študenti a zamestnanci univerzity. 

 
Turistické podujatia 
Od roku 2007 sa v mesiaci september koná celouniverzitné turistické podujatie "Deň univerzity". Aktívni i príležitostní turisti zo všetkých 
súčastí univerzity spoločne absolvujú turistické trasy v malebnom prostredí Malých Karpát. 

 
Florbalový tím TU 
Na Trnavskej univerzite už niekoľko rokov pôsobí Florbalový tím, ktorý úspešne reprezentuje univerzitu na príležitostných turnajoch. 

 
Centrum podpory študentov 
Športová sekcia Centra podpory študentov zabezpečuje prenájom telocviční a plavární, ktoré sú určené na organizované i voľnočasové 
športovanie študentov Trnavskej univerzity. 
 
Telocvične a plavárne na pravidelné športovanie 
https://www.truni.sk/sportove-aktivity-1 
 
Univerzitné pastoračné centrum sv. Stanislava Kostku v Trnave, ktoré realizuje rôzne stretnutia, kurzy a sv. omše pre VŠ študentov 
v Trnave  upece.tt@gmail.com, https://upece.sk/  
  

Možnosti a podmienky účasti 
študentov študijného programu 
na mobilitách a stážach (s 
uvedením kontaktov), pokyny na 

Študent môže v rámci programu ERASMUS+ absolvovať pobyt v zahraničí a to v trvaní minimálne 3 mesiace, avšak maximálne 12 
mesiacov za každý stupeň štúdia (bakalársky, magisterský, doktorandský). Dobu 12 mesiacov v rámci jedného stupňa štúdia môže 
študent absolvovať naraz, alebo si môže mesiace rozložiť na jednotlivé ročníky štúdia, alebo môže kombinovať Erasmus+ štúdium s 
Erasmus+ stážou. Kritériá študentskej mobility sú dostupné na:  https://www.truni.sk/kriteria-studentskej-mobility-erasmus-studium. 
Kritériá na študentské stáže sú zverejnené na:  https://www.truni.sk/kriteria-studentskej-mobility-erasmus-staze. Univerzita tiež 

https://eris.osu.eu/eris-dissertation-data-bank/
http://www.truni.sk/Sportove-dni
https://www.truni.sk/sportove-podujatia
https://moodle.truni.sk/
https://www.truni.sk/elektronicka-posta-pre-studentov-zimbra-2
http://elearning.truni.sk/
http://www.truni.sk/sportove-aktivity
mailto:upece.tt@gmail.com
https://upece.sk/
https://www.truni.sk/kriteria-studentskej-mobility-erasmus-studium
https://www.truni.sk/kriteria-studentskej-mobility-erasmus-staze


prihlasovanie, pravidlá uznávania 
tohto vzdelávania.  

zverejňuje pravidlá výberového konania:  https://www.truni.sk/pravidla-vyberoveho-konania-pre-outgoing-erasmus-studentov. 
Všeobecné informácie s jednotlivými odkazmi sú dostupné na:  https://www.truni.sk/mobilita-studentov.  Pravidlá uznávania 
vzdelávania upravuje aj študijný poriadok fakulty, čl. 8, odseky 5 a 7, dostupný na: 
http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/legistaltiva/studijny_poriadok_FZaSP-2018.pdf  

   

9.   Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu  

Požadované schopnosti 
a predpoklady potrebné na 
prijatie na štúdium.  

O prijatie na doktorandské štúdium sa môže uchádzať absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu V Sociálna 
práca, ako aj absolvent príbuzných študijných odborov. Fakulta pred prijímacím konaním  na doktorandské štúdium vypíše témy 
dizertačných prác. Na tieto témy sa prihlasujú uchádzači o doktorandské štúdium. Pre každú z vypísaných tém je určený školiteľ, ktorý je 
zamestnancom fakulty na ustanovený pracovný čas a schválený vedeckou radou. V prípade potreby môže byť študentovi pridelený aj 
školiteľ špecialista, ktorý musí byť taktiež schválený vedeckou radou. Fakulta po dohode s príslušnými garantmi odboru môže akceptovať 
aj tému navrhnutú uchádzačom. 

Postupy prijímania na štúdium.  Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na: http://fzsp.truni.sk/otvarane-studijne-programy-doktorandske-studium 

Výsledky prijímacieho konania za 
posledné obdobie.  

Uchádzačom, ktorí splnili stanovené požiadavky na prijatie na štúdium, sa zasiela rozhodnutie o prijatí na štúdium s ďalšími príslušnými 
dokladmi. Výsledky prijímacieho konania sú súčasťou akademického informačného systému. 

   

10.  Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania  

Postupy monitorovania 
a hodnotenia názorov študentov 
na kvalitu študijného programu.  

Trnavská univerzita v Trnave má vytvorený vnútorný systém kvality na základe národných a medzinárodných rámcov hodnotenia kvality 
vysokých škôl. Procesy monitorovania kvality študijného programu a monitorovania názorov študentov sa realizujú podľa Smernice 
rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2014 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave.  
https://www.truni.sk/sites/default/files/kvalita/smernica_rektora.pdf 
http://fzsp.truni.sk/dokumenty-smernice 

Výsledky spätnej väzby 
študentov a súvisiace opatrenia 
na zvyšovania kvality študijného 
programu.  

Na zvyšovanie kvality študijného programu veľmi pozorne monitorujeme spätnú väzbu študentov, ktorú môžu vyjadriť v zázname 
ročného hodnotenia doktoranda, formou centrálne realizovaného hodnotenia a najmä počas pravidelného osobného kontaktu 
s garantami študijného programu.  
 http://fzsp.truni.sk/studenti-dotazniky-spokojnosti 

Výsledky spätnej väzby 
absolventov a súvisiace 
opatrenia na zvyšovania kvality 
študijného programu.  

Okrem dotazníkových prieskumov udržuje obvykle školiteľ kontakt s absolventom doktorandského štúdia a aj na základe konzultácií 
s absolventmi zavádzame opatrenia na skvalitnenie doktorandského študijného programu. Keďže sú mnohí  z nich aj našimi kolegami na 
iných univerzitách, dokážu veľmi erudovane a kompetentne poskytnúť spätnú väzbu počas vzájomných konzultácií. 
 http://fzsp.truni.sk/absolventi-dotaznikove-prieskumy 

   

https://www.truni.sk/pravidla-vyberoveho-konania-pre-outgoing-erasmus-studentov
https://www.truni.sk/mobilita-studentov
http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/legistaltiva/studijny_poriadok_FZaSP-2018.pdf
http://fzsp.truni.sk/otvarane-studijne-programy-doktorandske-studium
https://www.truni.sk/sites/default/files/kvalita/smernica_rektora.pdf
mailto:moodle@truni.sk
http://fzsp.truni.sk/stipendia-pozicky
http://fzsp.truni.sk/absolventi-dotaznikove-prieskumy


 

Odkazy na ďalšie relevantné 
vnútorné predpisy a informácie 
týkajúce sa štúdia alebo študenta 
študijného programu (napr. 
sprievodca štúdiom, ubytovacie 
poriadky, smernica o poplatkoch, 
usmernenia pre študentské 
pôžičky a podobne).  

 http://fzsp.truni.sk/legislativa-student 
https://www.truni.sk/preukaz-studenta 
http://fzsp.truni.sk/skolne 
http://fzsp.truni.sk/stipendia-pozicky 
http://fzsp.truni.sk/ubytovanie-pre-studentov 
https://www.truni.sk/centrum-podpory-studentov 
http://fzsp.truni.sk/elektronicke-zdrojove-dokumenty  

   

   

https://rdweb.truni.sk/rdweb/Pages/sk-SK/login.aspx
https://www.truni.sk/preukaz-studenta
http://fzsp.truni.sk/partneri-spolupraca
https://portal.office.com/
https://www.truni.sk/office-365-proplus
http://elearning.truni.sk/
mailto:ezp@truni.sk

