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Značka: 34/AS/2020        Dátum: 18. 11. 2020 
 
 

Zápisnica z riadneho zasadnutia Akademického senátu  TnUAD 
dňa 18. 11. 2020 o 13.00 h. 

 
Program podľa pozvánky: 

1. Otvorenie 
2. Voľba overovateľov zápisnice, voľba komisie 
3. Schvaľovanie programu riadneho zasadnutia AS TnUAD 
4. Kontrola plnenia úloh prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach 
5. Voľba člena Predsedníctva AS TnUAD za REK/CUP 
6. Návrh na odvolanie doc. Ing. Marty Kianicovej, PhD. z funkcie prorektorky pre výchovu 

a vzdelávanie k 30. 11. 2020 
Návrh na vymenovanie RNDr. Zdenky Krajčovičovej, PhD. MPH do funkcie prorektorky 
pre výchovu a vzdelávanie od 01. 12. 2020 
Návrh na vymenovanie prof. Ing. Dušana Galuska, DrSc. do funkcie prorektora pre 
vedu, výskum a medzinárodné vzťahy TnUAD od 16. 01. 2021 

7. Odsúhlasenie predaja nepotrebného hnuteľného majetku TnUAD 
8. Odsúhlasenie nadobudnutia nehnuteľného majetku  
9. Prerokovanie a schvaľovanie Podmienok prijatia na CUP FunGlass – III. stupeň 

študijného programu Anorganické technológie a nekovové materiály pre akademický 
rok 2021/2022  

10. Prerokovanie a schvaľovanie Organizačnej smernice Určenie výšky školného pre 
akademický rok 2021/2022 a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD 

11. Príprava Správy o činnosti AS TnUAD za rok 2020 
12. Rôzne 

 
K bodu 1: 
Predseda AS TnUAD RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH, privítal prítomných a zahájil riadne 
zasadnutie AS TnUAD. Skonštatoval, že je prítomných 17 členov AS TnUAD, 11 za 
zamestnaneckú časť a   6 za študentskú časť a  AS TnUAD je uznášaniaschopný (prezenčná 
listina – príloha č. 1).  
 
K bodu 2: 
Voľba overovateľov zápisnice 
Navrhnutí: Ing. Zuzana Matulová a Ing. Eva Mikušová 
Hlasovanie: 
Prítomní 17 
Za 17 
proti 0 
zdržal sa 0 
Záver hlasovania: Za overovateľov zápisnice AS TnUAD schválil Ing. Zuzanu Matulovú 
a Ing. Evu Mikušovú. 
 
Schválenie volebnej komisie  
Navrhnutí: PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH, Bc. Martin Danek, Bc. Roman Smirnov 
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Hlasovanie: 
Prítomní 17 
Za 17  
proti 0 
zdržal sa 0 
Záver hlasovania: Volebná komisia bola schválená a bude pracovať v zložení: predseda VK:                 
PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH; členovia VK: Bc. Martin Danek a Bc. Roman Smirnov 
 
Prišla prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. a doc. Ing. Ján Vavro, PhD., čím sa počet senátorov zvýšil na 19. 

 
K bodu 3: 
Schvaľovanie programu riadneho zasadnutia 
Predseda AS TnUAD RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH, navrhol program doplniť o nový bod 
č. 12: Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS TnUAD za CUP, návrh 
harmonogramu volieb a volebnej komisie. 
JUDr. Ľubica Fialová navrhla aktualizovať bod 7 s nasledovným znením: Odsúhlasenie 
predaja, prípadne prenájmu nepotrebného hnuteľného majetku TnUAD. 
Hlasovanie: 
Prítomní 19 
Za 19 
proti 0 
zdržal sa  0 
Záver hlasovania: Zmena programu riadneho zasadnutia AS TnUAD bola schválená a 
zasadnutie AS TnUAD sa bude riadiť nasledujúcim programom: 

1. Otvorenie 
2. Voľba overovateľov zápisnice, voľba komisie 
3. Schvaľovanie programu riadneho zasadnutia AS TnUAD 
4. Kontrola plnenia úloh prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach 
5. Voľba člena Predsedníctva AS TnUAD za REK/CUP 
6. Návrh na odvolanie doc. Ing. Marty Kianicovej, PhD. z funkcie prorektorky pre výchovu 

a vzdelávanie k 30. 11. 2020 
Návrh na vymenovanie RNDr. Zdenky Krajčovičovej, PhD. MPH do funkcie prorektorky 
pre výchovu a vzdelávanie od 01. 12. 2020 
Návrh na vymenovanie prof. Ing. Dušana Galuska, DrSc. do funkcie prorektora pre 
vedu, výskum a medzinárodné vzťahy TnUAD od 16. 01. 2021 

7. Odsúhlasenie predaja, prípadne prenájmu nepotrebného hnuteľného majetku TnUAD 
8. Odsúhlasenie nadobudnutia nehnuteľného majetku  
9. Prerokovanie a schvaľovanie Podmienok prijatia na CUP FunGlass – III. stupeň 

študijného programu Anorganické technológie a nekovové materiály pre akademický 
rok 2021/2022  

10. Prerokovanie a schvaľovanie Organizačnej smernice Určenie výšky školného pre 
akademický rok 2021/2022 a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD 

11. Príprava Správy o činnosti AS TnUAD za rok 2020 
12.  Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS TnUAD za CUP, návrh 

harmonogramu volieb a volebnej komisie 
13. Rôzne 

 
K bodu 4: 
Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich zasadnutí 
AS TnUAD nevyplynuli z predchádzajúcich zasadnutí žiadne úlohy. 
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K bodu 5: 
Voľba člena Predsedníctva AS TnUAD za REK/CUP 
Do Predsedníctva AS TnUAD za REK/CUP bola navrhnutá Ing. Zuzana Matulová, ktorá 
s predloženým návrhom súhlasila. 
Hlasovanie: 
Prítomní 19 
Za 18 
proti 0 
zdržal sa 1 
Záver hlasovania: Za členku Predsedníctva AS TnUAD za REK/CUP bola zvolená Ing. 
Zuzana Matulová. 
 
K bodu 6: 
Návrh na odvolanie doc. Ing. Marty Kianicovej, PhD. z funkcie prorektorky pre výchovu 
a vzdelávanie k 30. 11. 2020 
Návrh na vymenovanie RNDr. Zdenky Krajčovičovej, PhD. MPH do funkcie prorektorky 
pre výchovu a vzdelávanie od 01. 12. 2020 
Návrh na vymenovanie prof. Ing. Dušana Galuska, DrSc. do funkcie prorektora pre 
vedu, výskum a medzinárodné vzťahy TnUAD od 16. 01. 2021 
Návrhy na odvolanie prorektorky a vymenovanie prorektorov TnUAD predniesol rektor 
TnUAD, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.  
 
Voľba o návrhu na odvolanie doc. Ing. Marty Kianicovej, PhD. z funkcie prorektorky pre 
výchovu a vzdelávanie k 30. 11. 2020 prebehla tajne a návrh na odvolanie bol 
schválený. 
Priebeh a výsledok voľby je uvedený v zázname volebnej komisie AS TnUAD (príloha č. 
2), voľba je platná. 
 
Prišla RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD, čím sa počet senátorov zvýšil na 20. 

Voľba o návrhu na vymenovanie RNDr. Zdenky Krajčovičovej, PhD. MPH do funkcie 
prorektorky pre výchovu a vzdelávanie od 01. 12. 2020, na prvé funkčné obdobie 
prebehla tajne a návrh na vymenovanie bol schválený. 
Voľba o návrhu na vymenovanie prof. Ing. Dušana Galuska, DrSc. do funkcie prorektora 
pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy TnUAD od 16. 01. 2021, na tretie funkčné 
obdobie prebehla tajne a návrh na vymenovanie bol schválený. 
Priebeh a výsledky volieb sú uvedené v zázname volebnej komisie AS TnUAD (príloha 
č. 3), voľby sú platné. 
 
K bodu 7: 
Odsúhlasenie predaja, prípadne prenájmu nepotrebného hnuteľného majetku TnUAD 
Informácie uviedla JUDr. Ľubica Fialová. Na základe uznesenia schváleného AS TnUAD dňa 
24. 06. 2020 bola vyhlásená verejná obchodná súťaž na predaj medicínskeho zariadenia 
a prístrojov, ktoré sa nachádzajú v Centre pre hyperbarickú oxygenoterapiu TnUAD v areáli 
FN Trenčín. Do súťaže sa nikto neprihlásil, preto vedenie TnUAD pristúpilo v súlade s § 5 ods. 
6 zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v platnom znení, 
k rokovaniu o odkúpenie prípadne prenájom nepotrebného hnuteľného majetku štátom – FN 
Trenčín, bez vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže. Podrobné informácie k prebiehajúcemu 
procesu uviedla vedecká garantka centra RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH. 
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Uznesenie k bodu 7:  
Akademický senát TnUAD v Trenčíne (ďalej len AS TnUAD) v súlade s § 9 ods. 1 písm. 
i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a v súlade s § 5 ods. 6 zákona č. 
176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR 
SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. 
schvaľuje, predaj hnuteľného majetku vo vlastníctve TnUAD aj jednotlivo:  
medicínske zariadenie a prístroje 

ktoré sa nachádzajú v Centre pre hyperbarickú oxygenoterapiu TnUAD v areáli Fakultnej 
nemocnice Trenčín, Legionárska 28 a na pôde Fakulty zdravotníctva TnUAD: 

a) Haux-Starmed – Hyperbarická komora s monitorovacím systémom, 

b) Periflux system 500 – Viackanáový multifunkčný laser – doplerovský systém, 

c) Pericam PSI Systém – nákup systému pre zobrazovanie miktorocirkulácie v reálnom čase, 

d) Z.one ultra – Ultrazvukový prístroj s farebným dopplerom, 

e) Pentax – 615 000- Konfokálny endomikroskopický systém. 

Hlasovanie: 
Prítomní 20  
Za 20 
proti 0 
zdržal sa 0 
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil uznesenie k bodu 7.  
 
K bodu 8: 
Odsúhlasenie nadobudnutia nehnuteľného majetku  
JUDr. Ľubica Fialová oboznámila senátorov s návrhom kúpnej zmluvy nehnuteľného majetku, 
ktorou sa TnUAD stane spoluvlastníkom prístupových ciest, príjazdových komunikácii 
a priľahlého pozemku k budove FPT. Predmetné pozemky boli názorne odprezentované. 
Uznesenie k bodu 8:  
Akademický senát TnUAD v Trenčíne (ďalej len AS TnUAD) v súlade s § 9 ods. 1 písm. 
i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a v súlade s § 5 ods. 6 zákona č. 
176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR 
SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. 
schvaľuje, nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva TnUAD prostredníctvom 
Kúpnej zmluvy podľa priloženého návrhu: 
TnUAD kupuje do svojho podielového spoluvlastníctva  podiel  1/2  pozemkov v katastrálnom území 
Horné Kočkovce, zapísaných na liste vlastníctva č. 4102, špecifikovaných  v článku II, bod 1.  tejto 
zmluvy:  

- pozemok, parcelné číslo 1548/2, druh pozemku orná pôda o výmere 152 m2, parcela registra 
„C“,   

- pozemok, parcelné číslo 1548/6, druh pozemku orná pôda, o výmere 1239 m2, parcela 
registra „C“,  

- pozemok, parcelné číslo 1533, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 623 m2,  
parcela registra „C“,  

- pozemok, parcelné číslo 1529/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1836 
m2,  parcela registra „C“,   

- pozemok, parcelné číslo 1548/3, druh pozemku orná pôda o výmere 125 m2,  parcela registra 
„C“.  

 
TnUAD kupuje do svojho výlučného vlastníctva pozemok zameraný geometrickým plánom geodeta 
Ing. Štefana Jantoša, č. plánu 74/2020, úradne overeným Okresným úradom Púchov, katastrálnym 
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odborom dňa 11.06.2020 pod č. 315/20, vytvoreného rozdelením parcely KNC 1548/4, špecifikovanej 
v článku II bod 1. tejto zmluvy:    

 
- pozemok, parcelné číslo 1548/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1347 

m2,  parcela registra „C“. 

 
Hlasovanie: 
Prítomní 20 
Za 20 
proti 0 
zdržal sa 0 
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil uznesenie k bodu 8. 
 
K bodu 9: 
Prerokovanie a schvaľovanie Podmienok prijatia na CUP FunGlass – III. stupeň 
študijného programu Anorganické technológie a nekovové materiály pre akademický 
rok 2021/2022  
Informácie k Podmienkam prijatia na CUP FunGlass uviedol Ing. Jozef Kraxner, PhD.  
Predložený materiál bol doplnený o ďalší termín na podanie prihlášky v auguste 2021. Rektor 
TnUAD, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. navrhol všetky informácie preložiť aj do anglického 
jazyka pre zahraničných uchádzačov. Predseda AS TnUAD, RNDr. Vladimír Meluš, PhD., 
MPH. dal následne o materiáli hlasovať.  
Hlasovanie: 
Prítomní 20 
Za 20 
proti 0 
zdržal sa 0  
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil Podmienky prijatia na CUP FunGlass na III. 
stupeň študijného programu Anorganické technológie a nekovové materiály pre 
akademický rok 2021/2022.  
 
K bodu 10: 
Prerokovanie a schvaľovanie Organizačnej smernice Určenie výšky školného pre 
akademický rok 2021/2022 a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD 
Materiál uviedol rektor TnUAD, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. V tabuľke Výška ročného 
školného nebude uvádzané školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, za súbežné 
štúdium, pri CUP FG – II. stupeň, nakoľko sa štúdium nebude uskutočňovať (bod 4.1.15). 
Navrhol posunúť lehotu na podanie žiadosti študentov o zníženie, odpustenie alebo odloženie 
termínu splatnosti z 8 na 14 dní od prevzatia Rozhodnutia o určení výšky školného (bod 
4.2.4). Navrhol tiež zvýšenie poplatku spojeného s habilitačným konaním a zvýšenie poplatku 
spojeného s inauguračným konaním uchádzačovi, ktorý nie je na TnUAD v pracovnom 
pomere na ustanovený týždenný pracovný čas (bod 5.1.11 a bod 5.1.12). 
Hlasovanie: 
Prítomní 20 
Za 18 
proti 0 
zdržal sa 2  
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil Organizačnú smernicu Určenie výšky školného 
pre akademický rok 2021/2022 a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD 
s účinnosťou od 19. 11. 2020. 
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K bodu 11: 
Príprava Správy o činnosti AS TnUAD za rok 2020 
Informáciu k príprave Správe o činnosti AS TnUAD za rok 2020 podal predseda AS TnUAD, 
RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH a prítomní členovia ju zobrali na vedomie. 
 
K bodu 12: 
Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS TnUAD za CUP 
Predseda AS TnUAD RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH opätovne predniesol vyhlásenie 
doplňujúcich volieb do študentskej časti AS TnUAD za CUP, návrh harmonogramu volieb a 
návrh zloženia volebnej komisie. Voľby vyhlásené AS TnUAD dňa 30. 09. 2020 sa 
neuskutočnili v stanovenom termíne podľa schváleného harmonogramu prípravy a vykonania 
volieb z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19. Túto 
skutočnosť navrhli senátori uviesť do predloženého vyhlásenia doplňujúcich volieb. 
Hlasovanie: 
Prítomní 20 
Za 20 
proti 0 
zdržal sa 0  
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej 
časti AS TnUAD za CUP s pripomienkou (Príloha č. 4). 
 
K bodu 13: 
Rôzne 
Rektor TnUAD doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. informoval senátorov: 

- o počte študentov TnUAD k 31. 10. 2020 
- o ukončení zákazu vychádzania nariadeného Vládou SR 
- dištančná výučba je nariadená MŠVVaŠ do 27. 11. 2020, rektor navrhuje v nej 

pokračovať do konca zimného semestra 2020/2021 s výnimkou FZ a FPT 
- od 1. 1. 2021 bude e-mailová komunikácia so študentami prebiehať výhradne cez 

oficiálne zriadené študentské e-mailové adresy 
- o prepojení AISu so SAP 

 
Predseda AS TnUAD RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH, poďakoval prítomným členom AS 
TnUAD za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
Zapísala:  
Ing. Janka Verná                       ....................................... 
 
Overovatelia:   

Ing. Zuzana Matulová   ....................................... 

Ing. Eva Mikušová   ........................................      

                                    

                                         ............................................... 
        RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH  

predseda AS TnUAD 

Táto zápisnica bude zverejnená na intranete TnUAD a na www.tnuni.sk. 


