
 
 

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE 

 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 

AKČNÝ PLÁN ZLEPŠOVANIA 
 

               OBLASŤ AKTIVITA 
2016 

PLÁN NA ROK 

2017 

PLÁN NA ROK 

2018 

VZDELÁVANIE 

Aplikovanie princípov vzdelávania orientovaného na 

študenta 
6 Rastúci trend Rastúci trend 

Aktualizácie a inovácie študijných programov 6 7 8 

Rozširovanie ponuky študijných programov 

v bilingválnej forme 
 12 Udržanie Rastúci trend 

VEDA A VÝSKUM 

Zvyšovanie publikačnej činnosti v kategórii A1 podľa 

akreditačných kritérií pre príslušné oblasti vedy  
22        5% 10% 

Zvyšovanie počtu výskumných projektov v kategórii 

„Európsky výskumný priestor“ 
0 1 1 

Zvyšovanie počtu ocenení a vyznamenaní získaných 

tvorivými zamestnancami  a študentmi od externých 

domácich a zahraničných inštitúcií za výsledky vo 

výskume, či  umelecké a iné diela 

5 Rastúci trend Rastúci trend 

SPOLOČENSKÁ MISIA 

A ZAMERANIE NA 

HODNOTY 

Posilňovanie aplikácie princípov jezuitského 

vzdelávania 
4 Rastúci trend Rastúci trend 

Realizovanie aktivít vedúcich k zvyšovaniu kultúry 

ľudského prostredia a k podpore hodnotovej 

orientácie  spoločnosti  

10 12 13 

RIADENIE 

Zvýraznenie aplikácie princípu manažérstva podľa 

procesov a faktov 
Realizuje sa Rastúci trend Rastúci trend 

Vypracovanie kritických faktorov úspechu pre 

organizáciu vo väzbe na KPI 
70% 100% 100% 

Zavedenie hodnotenia vrcholového manažmentu ako 

súčasť dotazníka spokojnosti zamestnancov 
Nerealizuje sa  50% 100% 

INTERNACIONALIZÁCIA 

Zvyšovanie počtu aktívnych medzinárodných 

partnerstiev 
18 Rastúci trend Rastúci trend 

Zvýšenie počtu zahraničných študentov 9 Rastúci trend Rastúci trend 

ZAMESTNANCI 

Vyhodnocovanie plnenia kritérií hodnotenia 

pedagogických, resp. nepedagogických zamestnancov 

podľa Vnútorného systému hodnotenia kvality práce 

pedagogických (nepedagogických) zamestnancov 

100% 100% 100% 

Monitorovanie požiadaviek na vzdelávacie aktivity 

zamestnancov 
Realizuje sa Realizuje sa  Realizuje sa 

Zavedenie a realizácia komplexného plánu školení na 

základe potrieb zamestnancov 
Realizuje sa  Realizuje sa  Realizuje sa 

ŠTUDENTI 

Podporovanie študentských organizácií a aktívne 

zapájanie študentov do rozhodovania poradných 

orgánov TU v oblasti komunitného života najmä 

športu, kultúry, dobrovoľníctva, spoločenských 

aktivít a duchovného života 

Rastúci trend Rastúci trend Rastúci trend 

Zlepšovanie podmienok pre uchádzačov a študentov 

so špecifickými potrebami  

Optimálne 

podmienky 

Optimálne 

podmienky 

Optimálne 

podmienky 

VNÚTORNÝ SYSTÉM 

KVALITY 

Aplikovanie modelu systému riadenia kvality s 

dôrazom na implementáciu ESG a kľúčové 

ukazovatele výkonnosti VVUČ 

50% 100% 100% 

Vykonávanie vnútorného auditu v zmysle Smernice 

rektora TU č. 1/2014 o zabezpečovaní kvality 
100% 100% 100% 

MEDIÁLNA STRATÉGIA Udržiavanie aktuálnosti údajov na web stránke Realizuje sa Realizuje sa  Realizuje sa 



Cielená, koordinovaná a systematická mediálna 

prezentácia výsledkov činností a možností uplatnenia 

absolventov, ako aj zvyšovanie počtu  a kvality 

mediálnych aktivít zameraných na udržiavanie a 

zvyšovanie počtu študentov  

4 Rastúci trend Rastúci trend 

Pravidelný aktívny a pasívny monitoring tlače (počet 

vydaných článkov, správ v médiách) 
Realizuje sa  Realizuje sa  Realizuje sa 

 


