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História 

• Začiatok v akad. roku 1999/2000  

• Ponúkaných 6 odborov (Sociálna práca a 

opatrovateľstvo, Právo, Politológia, Psychológia, 

Základy práce s PC, Sväté písmo a systematická 

filozofia, Sväté písmo a systematická teológia) 

• Celkový počet absolventov k 31. 5. 2011 je 912  

   (z toho 364 v Trnave a 548 v  Bratislave) 
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Stav UTV pri TU v ak. roku 

2011/2012 
• V ak. roku 2011/2012 zapísaných 230 poslucháčov v 5 

otvorených odboroch  

   (149 v Trnave a 125 v Bratislave TF TU) 
      Trnava: 1.roč. 50 (z toho 14 ZPsPC, ostatní 36), 2. roč. 46 (z toho 13 ZPsPC, 12 DTU, 11 P,  

      10  SPaSF), 3. roč. 53 (z toho 25 DTU, 15 P, 13 ZPsPC) 

       Bratislava: 1. roč. 41, 2. roč. 38, 3. roč. 46 

• Otvorené odbory - Právo, Dejiny a teória umenia, 
Sväté písmo a systematická filozofia, Základy práce s 
PC a Sväté písmo a systematická teológia (TF TU) 

• Najväčší záujem v Trnave je o odbor Dejiny a teória 
umenia  

• Celkovo v tomto akademickom roku prednáša na UTV 
56 vyučujúcich (41 v Trnave a 15 v Bratislave), interní 
zamestnanci a doktorandi TU.  
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Podmienky prijatia 

• Prijímacie skúšky sa na jednotlivé vzdelávacie odbory 
nerealizujú 

• Podmienkou prijatia je ukončené stredoškolské 
štúdium s maturitou a vek nad 40 rokov (v prípade 
zdravotného postihnutia podmienka veku neplatí) 

• Prvý ročník je spoločný pre všetky odbory - okrem 
odboru Základy práce s PC 

• Po ukončení prvého ročníka sa druhý ročník v 
jednotlivých odboroch otvorí len v prípade 
dostatočného počtu uchádzačov (15) 

• Výška poplatku je 40 € pre odbor Základy práce s PC 
a 33 € pre ostatné odbory 
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Organizácia štúdia 
• Štúdium trvá 3 roky 

• Štúdium je rozdelené na dva semestre 

• Poslucháči absolvujú spravidla 14 hodín (2 x 45 min. vyučovacia 
hodina) za semester v popoludňajších hodinách 

• V rámci semestra sa poslucháči vzdelávajú formou prednášok, 
diskusií, a  exkurzií (múzeá, galérie, kostoly, domovy dôchodcov a 
iné) 

• Poslucháči UTV sú pozývaní na exkurzie organizované katedrami aj 
mimo semestra (obľúbené sú exkurzie po Slovensku v odbore 
Dejiny a teória umenia s návštevou najvýznamnejších pamiatok)  

• Na konci ročníka odovzdávajú ročníkovú prácu, alebo záverečnú 
prácu spracovanú podľa požiadaviek pedagógov 

• Tému prednášky si volí poslucháč, na základe obsahovej náplne  
prednášok v akademickom roku 

• Po ukončení štúdia dostávajú absolventi na slávnostných 
promóciách  Osvedčenie o absolvovaní štúdia na UTV 
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Ďalšie vzdelávanie v roku 2011 

• Realizované na fakultnej úrovni: 

– Doplnkové pedagogické štúdium (PdF) 

– Intenzívny kurz prípravy na prijímacie skúšky I, II 

(PF) 

– Kurz technickej prípravy na prijímacie skúšky (PF) 

– Jazykové kurzy anglického, francúzskeho a 

ruského jazyka (PF) 

• Počet účastníkov 446 z toho 281 žien 

• Počet absolventov 372 z toho 218 žien  
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Zhodnotenie súčasného stavu  
• Doterajšie študijné plány boli vypracované na základe 

návrhov zástupcov katedier podľa personálnych 
možností a záujmu vyučujúcich prednášať 

• V rámci súčasného vedenia univerzity nastalo 
prerozdelenie kompetencií. Agenda ďalšieho 
vzdelávania a celoživotného vzdelávania je v 
kompetencii doc. PhDr. Ľubice Ilievovej, PhD., 
prorektorky pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov 
s pôsobnosťou pre vzdelávanie a kvalitu vzdelávania, 
starostlivosť o študentov, študijné podmienky osôb so 
špeciálnymi potrebami, ďalšie vzdelávanie a uplatnenie 
absolventov 
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• Pozornosť sa sústreďuje na prerozdelenie 

kompetencií na fakultných koordinátorov,  a užšiu 

spoluprácu medzi prorektorkou pre vzdelávanie, odd. 

pre pedagogickú činnosť a soc. veci a fakultami v 

záujme zvýšenia atraktivity UTV. 
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Na kvalitu prednášok vplývajú aj ďalšie faktory: 

• Záujem vyučujúcich prednášať v rámci UTV 

• Celkový počet prednášajúcich je 56, z toho 3 
profesori, 8 docenti, ostatní prednášajúci sú odborní 
asistenti a doktorandi 

• Priestorové kapacity – nedostatok miestností na 
výučbu, výučba mimo hlavnej budovy TU 

• Technické možnosti - staršie typy PC pri výučbe 
odboru Základy práce s PC  
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Opatrenia súčasného vedenia 

• Nové vedenie sa oboznámilo so stavom a priebehom 
výučby UTV 

• Na základe zistených skutočností boli prijaté opatrenia 
na zlepšenie kvality výučby a zvýšenie záujmu o UTV 
a následne aj o ďalšie a celoživotné vzdelávanie   

  - bola zriadená stála pracovná skupina tvorená       

       prorektorkou pre vzdelávanie a zástupcami fakúlt 

 - personálne bola prerozdelená agenda UTV a CŽV 

      na referentskej úrovni 
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• Plánovanie otvorenia nových odborov v oblasti 
zdravotníctva, psychológie, cudzích jazykov 

• Rozšíriť medializáciu z úrovne regiónu Trnava 
minimálne na úroveň Vyššieho územného celku a to 
prostredníctvom: 

– regionálnych médií, 

– spoločenských a záujmových organizácií 
dôchodcov, 

– spoločenských a záujmových organizácií zdravotne 
postihnutých (títo majú pri štúdiu výnimku z veku) 

• Modifikovať súčasnú web stránku a priebežne ju 
aktualizovať 

• Motivovať pedagógov zvýšením odmeny za 
vyučovaciu hodinu na UTV (po diskusii s ASUTV) 
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Ďakujem za pozornosť 
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