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Ţilinská univerzita v Ţiline (ŢU) poskytuje vzdelanie vo všetkých troch stupňoch 

vysokoškolského štúdia v dennej aj externej forme. Počty študentov v jednotlivých študijných 

programoch, či uţ denného alebo externého štúdia úzko súvisia so snahou o poskytovanie čo 

najkvalitnejšieho vzdelávania, na druhej strane je obmedzená výškou dotácie z MŠVVaŠ.  

V rokoch  2008-2009 ŢU prešla komplexnou akreditáciou všetkých svojich činností za roky 

2002-2007. Najdôleţitejšími výsledkami akreditácie boli priznanie práv udeľovať akademické 

tituly, priznanie práv uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov 

a tieţ začlenenie ŢU medzi univerzitné vysoké školy.  

Výsledky akreditácie smerom ku spoľahlivosti produktov moţno hodnotiť ako výborné, čím 

sa potvrdil trend, ktorý si ŢU udrţuje uţ desaťročia. 

Počet študentov ŢU sa v posledných rokoch stabilizoval s miernym poklesom v roku 2009 

a 2010. Ich ďalší nárast sa v najbliţšej budúcnosti nepredpokladá, pretoţe s ohľadom na vývoj 

demografickej krivky v SR je moţné predpokladať mierny pokles počtu študentov. V 1. a 2. 

stupni študuje na ŢU v dennej i externej forme štúdia 11 108 študentov, v treťom stupni 

vysokoškolského štúdia študuje 653 študentov. Od svojho vzniku má univerzita spolu 56 135 

absolventov.  

V súčasnosti je na ŢU v Ţiline akreditovaných celkom 43 študijných programov 

v bakalárskom stupni štúdia v dennej forme a 33 v externej forme. V druhom stupni 

vysokoškolského štúdia je akreditovaných taktieţ 43 študijných programov v dennej a 36 

programov v externej forme. V doktorandskom štúdiu je v súčasnosti akreditovaných celkom 

31 študijných programov v dennej forme a rovnaký počet v externej forme.  

ŢU v rámci zvyšovania kvality vysokoškolského štúdia pravidelne prehodnocuje obsah 

študijných programov v súlade s potrebami praxe, trhu práce a vedomostnej spoločnosti.  

V rámci štúdia akreditovaných študijných programov všetky fakulty vyuţívajú kreditový 

systém plne kompatibilný s ECTS. Nad rámec poţiadavky v zákone ŢU poskytuje študentom 

zdarma dvojjazyčný slovensko-anglický dodatok k diplomu. 

V roku 2010 bola ŢU hodnotená podľa modelu CAF v rámci súťaţe Národná cena SR za 

kvalitu 2010. Na základe výsledkov základnej časti súťaţe a vykonaného posúdenia tímom 

externých posudzovateľov bola ŢU ocenená za zapojenie sa do súťaţe Národná cena SR za 

kvalitu 2010 v kategórii C3 (iné organizácie verejného sektora). 



V rámci svojej hlavnej činnosti rozvíja ŢU i technickú podporu a materiálne zabezpečenie 

vzdelávania a sféru sluţieb. Trvalá pozornosť sa venuje rozvoju technickej úrovne a sluţieb 

elektronickej informačnej siete INTRANET s pripojením na INTERNET, rozvíjaniu fondu 

a sluţieb Univerzitnej kniţnice, vydavateľstva EDIS a skvalitňovaniu didaktickej techniky. 

Veľmi významnou súčasťou akademického informačného systému je celouniverzitný portál 

pre elektronickú podporu vzdelávania. 

Vedeckovýskumná činnosť má nezastupiteľné miesto v akademickom prostredí ŢU. 

Riešiteľské tímy fakúlt a ústavov ŢU riešili počas roka 2010 úlohy tak základného ako aj 

aplikovaného výskumu, národného a medzinárodného charakteru a významu. Pozornosť bola 

venovaná problematike kvalitného technického vybavenia experimentálnych pracovísk 

a existencie kvalitných ľudských zdrojov. Stav vo vedeckovýskumnej činnosti ŢU je 

dokumentovaný štruktúrou a počtom riešených projektov, ich finančným a personálnym 

zabezpečením, výstupmi z ich riešenia a ďalšími konkrétnymi výsledkami. 

Za rok 2010 môţeme pozitívne hodnotiť vývoj v získavaní prostriedkov na riešenie 

výskumných projektov tak v celkovom objeme, ako aj podľa zdrojov financovania. 

Pracoviská ŢU získali v porovnaní s rokom 2009 o 20,8 % viac prostriedkov, pričom najväčší 

nárast bol v rámci grantových schém MŠVVaŠ SR (VEGA, KEGA).  

V roku 2010 riešili pracoviská ŢU celkom 26 zahraničných projektov, ktoré majú výskumný 

charakter a získali ich formou súťaţe v zahraničných grantových schémach 

Celkovo v roku 2010 zorganizovali pracoviská ŢU 121 vedeckých a odborných podujatí, 

z toho bolo 39 medzinárodných vedeckých konferencií. Významným výstupom okrem 

publikovania a prezentácie najnovších poznatkov je nadviazanie a rozšírenie kontaktov, 

vytváranie medzinárodných výskumných kolektívov a úzka spolupráca na nadnárodnej 

úrovni.  

Fakulty ŢU mali priznané právo na konanie doktorandského štúdia, dizertačných skúšok a na 

udeľovanie vedecko-akademických hodností v 23 vedných  odboroch (v jednom rovnakom 

vednom odbore v dvoch prípadoch majú právo konať  doktorandské  štúdium dve fakulty ŢU, 

tieto práva zanikli 31. decembra 2010).   

ŢU je dlhé roky zapojená nielen do výskumných, ale i do vzdelávacích  medzinárodných 

programov v rámci bilaterálnych a multilaterálnych programov spolupráce. Tieto programy 

umoţňujú realizovať mobility pedagógov, doktorandov a študentov, zapájať sa do aktivít 

v rámci Európskeho výskumného priestoru (ERA) a Európskeho priestoru pre vyššie 



vzdelávanie (EHEA). Pracovníci ŢU sú, či uţ ako koordinátori, kontraktori alebo partneri, 

zapojení do 23 medzinárodných vzdelávacích programov a projektov, ku ktorým patria 

projekty Programu celoţivotného vzdelávania EÚ (LLP/Erasmus), CEEPUS, TEMPUS. 

Univerzita aktívne vyuţíva moţnosti Národného štipendijného programu, programov DAAD, 

Georgius –Agricola, Vulcanus, Akcia Rakúsko-Slovensko a ďalších.  

V oblasti celouniverzitnej bilaterálnej spolupráce má ŢU rozvinutú zmluvnú spoluprácu podľa 

30 platných dohôd na celouniverzitnej úrovni a viac ako 100 dohôd vo vedeckovýskumnej 

a pedagogickej spolupráci na fakultnej úrovni s nielen európskymi, ale i ázijskými 

a americkými univerzitami, vysokými školami a ďalšími inštitúciami.  

ŢU pokračovala v  roku 2010 v napĺňaní dlhodobej strategickej iniciatívy integrácie 

výučbových priestorov a sídiel fakúlt v areáli Veľký diel. Okrem plánovanej výstavby a 

rekonštrukcie objektov ŢU bolo potrebné riešiť aj havarijné stavy. 

V súčasnom období významný zdroj financovania  modernizácie infraštruktúry pracovísk, 

výskumu, vývoja a vzdelávania predstavujú Štrukturálne fondy Európskej únie. 

ŢU získala nenávratný finančný príspevok 5,2 mil. EUR na projekt „Komplexná 

modernizácia Ţilinskej univerzity“ a projekt „Modernizácia infraštruktúry Ţilinskej univerzity 

v Ţiline so zameraním na IKT“ ( 5,24 mil. EUR)  a viacerých fakultných projektoch ( cca 3 

mil. EUR). 

V porovnaní s rokom 2009 bol v roku 2010 zaznamenaný nárast nákladov za energie 

v celkovej výške 130 651 €, zapríčinený nárastom cien energií (elektrická energia, plyn), 

prechodom SSE a.s. na nové odpisy čerpania energií (koniec roku 2009 v čerpaní roku 2010). 

Zvýšenie nákladov na energie spôsobila aj paralelná prevádzka nových výučbových 

priestorov  a starých priestorov v centre mesta.  

Rok 2010 bol v porovnaní s rokom 2009 úspešný pre univerzitu v oblasti získavania 

finančných zdrojov a to nielen z pohľadu získavania dotačných zdrojov z kapitoly 

ministerstva (nárast beţných výdavkov o cca 2 mil. €), ale aj ostatných zdrojov. Za rok 2010 

sme v podnikateľskej činnosti zaznamenali stúpajúci trend príjmov. V oblasti dotácií bol 

pokles pridelených finančných prostriedkov oproti roku 2009 o 76 400 € z kapitoly iných 

ministerstiev (ministerstvá dopravy pôšt a telekomunikácií, kultúry a výstavby). 

Aj napriek zvýšenej dotácii zo strany ministerstva v roku 2010 je moţné konštatovať, ţe 

dotácia zo štátneho rozpočtu na hlavnú činnosť univerzity nepokrývala prevádzkové náklady 

v plnej výške (cca 67%).  



V roku 2010 ŢU dosiahla celkový hospodársky výsledok 2 961 639 € pred zdanením, čo 

oproti roku 2009 predstavuje zvýšenie hospodárskeho výsledku o sumu 1 853 134 €. Pri 

analýze tohto výsledku môţeme konštatovať, ţe toto zvýšenie bolo spôsobené nárastom 

poskytovaných sluţieb v rámci rôznych projektov ako aj poskytovaním sluţieb výrobným 

organizáciám. 

 

 

 

 

 

 


