
Trnavská univerzita v Trnave  
vlastníci procesov 

 

Skupina Podproces  Dokument 
Zodpovedná 

osoba 

Zodpovedná 
osoba na súčasti 

TU 
Výkonný zamestnanec 

Interný 
kontrolný 

orgán 

Externý 
kontrolný orgán 

Riadiace procesy               

Stratégia a plánovanie     Marek Šmid 
Členovia GR TU 
dekan  fakulty, 
riaditeľ súčasti 

tajomníčka fakulty, 
referentky oddelenia 

pre ekonomiku 

AS TU a 
fakúlt, 

Správna rada 
TU 

MŠVVaŠ 

  

Zabezpečovanie 
kvality, 

štandardov ESG, 
evaluácia  

  
Adriana 
Krupová 

predseda rady 
pre kvalitu fakúlt 

koordinátori a členovia 
rady pre kvalitu súčastí v 

súčinnosti so všetkými 
zamestnancami TU 

AS TU a fakúlt AK SR, Arra 

Samospráva, vnútorná 
legislatíva 

 Vedenie porád   
Adriana 
Krupová 

dekan príslušnej 
fakulty, riaditeľ 

súčasti 

sekretárky fakúlt, 
katedier, pracovísk 

AS TU a fakúlt   

  
Zmena 

organizačnej 
štruktúry 

            

                

  

Schvaľovací 
proces 

vnútorných 
smerníc 

            

                

Tvorba rozpočtu a riadenie 
fin. zdrojov 

Spracovanie 
požiadaviek na 

rozpočet 
  Milan Hornáček 

tajomníčky 
fakúlt 

referentky pre plán a 
rozpočet 

AS TU a fakúlt MŠVVaŠ 

  
Príprava rozpočtu 
(návrh R súčastí 
podľa stratégii) 

            



  
Schvaľovanie 

rozpočtu 
            

  Rozpis rozpočtu             

  

Prehodnotenie 
rozpočtu  - 
Sledovanie 

čerpania 

            

Sledovanie výkonnosti, audit 
a kontrolná činnosť 

    Marek Majdan 
prodekani pre 
rozvoj fakúlt 

tajomníčky fakúlt AS TU a fakúlt MŠVVaŠ 

Riadenie vonkajších vzťahov 
a komunikácia 

    Šimon Marinčák 
prodekani pre 

vonkajšie vzťahy 
mediálny koordinátor 

TU 
AS TU a fakúlt Arra 

Riadenie zmien a rozvoj     Marek Majdan 
prodekani pre 
rozvoj fakúlt 

tajomníčky fakúlt AS TU a fakúlt MŠVVaŠ 

Hlavné procesy               

Vzdelávanie 
Evidencia 
študentov 

  Viera Peterková 
prodekani pre 

štúdium 
vedúce a referentky 
študijných oddelení 

AS TU a fakúlt MŠVVaŠ 

  Realizácia výuky     
prodekani pre 

štúdium 
vedúci katedier študenti TU AK SR 

  

Akreditácia - 
Príprava 

študijných 
programov 

    
garanti 

študijných 
programov 

pracovníci katedier AS TU a fakúlt AK SR 

Získavanie zdrojov 

Podpora 
informácii 

o možnostiach 
grantov FP7, 

APVV, ... 

  Milan Hornáček riaditeľka UK TU 
pracovníčky oddelenia 

pre rozvoj TU 
AS TU a fakúlt MŠVVaŠ 

                

Vedecká, výskumná a  
umelecká činnosť 

Grantová činnosť   Vladimír Rábik 
prodekan pre 

VVUČ 

tajomníčky fakúlt, 
referentky oddelení pre 

VVUČ 
AS TU a fakúlt MŠVVaŠ 



  
Práca 

s doktorandmi 
            

  
Publikačná 

činnosť (citácie) 
            

  
Prezentačná 

činnosť (umelci) 
            

Podporné procesy               

Správa a rozvoj ľudských 
zdrojov  

    
Anna 

Minarovičová 
prodekan pre 

rozvoj 

pracovníčky 
personálnych oddelení 

fakúlt 
AS TU a fakúlt 

MŠVVaŠ, AK SR, 
Arra 

  
Prijatie do 

pracovného 
pomeru 

            

  
Ukončenie 

pracovného 
pomeru 

            

  Výberové konanie             

  
Odmeňovanie – 

rektorát 
            

  
Odmeňovanie – 

faktulty 
            

  

Kritériá na 
obsadzovanie 

pracovných miest 
a funkcií 

            

  
Hodnotenie 
pracovníkov 

            

  
Príprava 

personálneho 
plánu 

            



Správa zmlúv / U Evidencia zmlúv   Pavol Vozatár dekan fakulty 
všetci zamestnanci TU 

podľa zamerania zmluvy 

AS TU a 
fakúlt, 

správna rada 
TU 

CRZ 

  
Príprava návrhov 

zmlúv 
            

  
Pripomienkovanie 

zmlúv 
            

  
Schvaľovanie 

zmlúv 
            

  Registrácia zmlúv             

Poskytovanie knižničných 
služieb a správa inf. zdrojov  

Evidencia 
publikačnej 
činnosti – 

centrálny register 
publikačnej 

činnosti 

  
Zuzana 

Martinkovičová 
dekan fakulty 

referentky pre VVUČ, 
pracovníčky UK TU, 

všetci tvoriví 
zamestnanci TU 

AS TU a 
fakúlt, 

správna rada 
TU 

MŠVVaŠ, AK SR, 
Arra 

  Katalogizácia             

  Akvizícia             

  
Výmena 

dokumentov 
            

  
Centrálny register 
záverečných prác 

(budovanie) 
            

  Výpožičné služby             

                

Poskytovanie ubytovania a 
stravovania  

Zabezpečenie 
ubytovania 

  Juraj Marko 
prodekan pre 

štúdium fakulty 

pracovníčky 
ubytovacieho oddelenia, 

študijné referentky 

študentská 
rada TU, AS 
TU a fakúlt 

  



        

  
Zabezpečenie 
stravovania 

  Mária Danková         

Správa registratúry a archív      
Katarína 

Petrašovičová 
dekan všetci zamestnanci TU     

Správa projektovej a 
grantovej činnosti  

    

Alena 
Čambálová prodekan pre 

rozvoj fakulty 
tajomníčky fakúlt 

AS TU a 
fakúlt, 

správna rada 
TU 

MŠVVaŠ 
Magdaléna 

Gažová 

  Príprava projektu             

  
Realizácia 
projektu 

            

Správa IT  
Správa interných 

grantov 
  Jozef Koricina 

prodekan pre 
rozvoj fakulty 

pracovníci pre IKT fakúlt 

AS TU a 
fakúlt, 

správna rada 
TU 

MŠVVaŠ 

                

Administratívne činnosti      Lívia Macášková 
tajomníčky 

fakúlt 
administratívni 

zamestnanci fakúlt 

AS TU a 
fakúlt, 

správna rada 
TU 

MŠVVaŠ 

Vykazovanie  

Vykazovanie 
o štúdiu 

(študenti, 
predmety,) 

  
Gabriela 

Sekerešová 
prodekan pre 

štúdium fakulty 
študijné referentky AS TU a fakúlt MŠVVaŠ 

  
Vykazovanie 
publikačnej 

činnosti 
  

Zuzana 
Martinkovičová 

prodekan pre 
VVUČ fakulty 

referentky pre VVUČ AS TU a fakúlt MŠVVaŠ 

  
Vykazovanie o 

zamestnancoch 
  

Anna 
Minarovičová 

dekan fakulty 
personálne pracovníčky 

fakúlt 
AS TU a fakúlt MŠVVaŠ 

  
Vykazovanie 

hospodárenia 
  

Miroslava 
Gabalcová 

tajomníčky 
fakúlt 

pracovníčky 
ekonomických oddelení 

fakúlt 
AS TU a fakúlt MŠVVaŠ 



  
Príprava správy 

o činnosti 
  Referát vedy 

prodekan pre 
VVUČ fakulty 

referentky pre VVUČ AS TU a fakúlt MŠVVaŠ 

Poskytovanie edičných a 
vydavateľských služieb  

    Milan Brňák 
prodekan pre 
VVUČ fakulty 

referentky pre VVUČ AS TU a fakúlt MŠVVaŠ 

Poskytovanie služieb 
študentom  

Poradenské 
centrum 

  
Gabriela 

Sekerešová 
prodekan pre 

štúdium fakulty 
zmluvní pracovníci CPŠ AS TU a fakúlt MŠVVaŠ 

  
Centrum prvého 

kontaktu 
            

Správa majetku a služby      

Jozefína 
Taligová 

tajomníčky 
fakúlt 

pracovníčky 
ekonomických oddelení 

fakúlt 
AS TU a fakúlt MŠVVaŠ 

Štefan Sloboda 

Vedenie účtovníctva, 
úhrady, služ. cesty, 

pokladnica a ek. agenda  
    

Kamila 
Osvaldová 

tajomníčky 
fakúlt 

pracovníčky 
ekonomických oddelení 

fakúlt 
AS TU a fakúlt MŠVVaŠ 

Marketing a Alumni  
Marketingové 

predmety 
a propagacia 

  
Radka 

Minarovičová 
prodekan pre 

štúdium fakulty 
študijné referentky AS TU a fakúlt MŠVVaŠ 

 


