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Značka: 18/AS/2021         Dátum: 19.05.2021 
 

Zápisnica z riadneho zasadnutia Akademického senátu  TnUAD 
dňa 19.05.2021 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. Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy o činnosti TnUAD za rok 2020 
6. Prerokovanie a  schvaľovanie Výročnej správy o hospodárení TnUAD za rok 2020 
7. Návrh rozdelenia dotácie a návrh rozpočtu výnosov a nákladov TnUAD na rok 2021 
8. Prerokovanie a schvaľovanie Zásad výberového konania na obsadzovanie 

pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov, funkcií 
profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD 

9. Prerokovanie Pravidiel pre vnútorný systém zabezpečenia a hodnotenia  kvality 
vysokoškolského vzdelávania, tvorivej činnosti a ďalších s nimi súvisiacich činností 
na TnUAD 

10. Návrh na odvolanie a vymenovanie členov Vedeckej rady TnUAD 
11. Informácia o stave štátnych skúšok na I. a II. stupni štúdia na CUP  
12. Rôzne 

 

 
K bodu 1: 
Otvorenie 
Predseda AS TnUAD RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH, privítal prítomných a zahájil 
riadne zasadnutie AS TnUAD. Skonštatoval, že je prítomných 22 členov AS TnUAD, 15 za 
zamestnaneckú časť a 7 za študentskú časť a AS TnUAD je uznášaniaschopný 
(prezenčná listina – príloha č. 1).   
 
K bodu 2: 
Schválenie overovateľov zápisnice 
Navrhnutí: Ing. Zuzana Matulová, Ing. Eva Mikušová 
Hlasovanie: 
Prítomní 22 
Za 22 
Proti 0 
Zdržal sa 0 
Záver hlasovania: Za overovateľky zápisnice AS TnUAD boli schválené Ing. Zuzana 
Matulová a Ing. Eva Mikušová.  
 
Schválenie volebnej komisie  
Navrhnutí: RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD., Bc. Martin Danek, Ing. Patrik Klučiar 
Hlasovanie: 
Prítomní 22 
Za 22 
Proti 0 
Zdržal sa 0 
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Záver hlasovania: Volebná komisia bola schválená a bude pracovať v zložení: 
predseda VK: Ing. Patrik Klučiar; členovia VK: RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD., 
Bc. Martin Danek. 
 
K bodu 3: 
Schvaľovanie programu riadneho zasadnutia AS TnUAD 
Predseda AS TnUAD RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH, predniesol program riadneho 
zasadnutia AS TnUAD a dal o ňom hlasovať. 
Hlasovanie: 
Prítomní 22 
Za 22 
Proti 0 
Zdržal sa 0  
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil program riadneho zasadnutia. 
  
K bodu 4: 
Kontrola plnenia úloh prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach 
Z predchádzajúcich zasadnutí AS TnUAD nevyplynuli žiadne úlohy. 
 
K bodu 5: 
Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy o činnosti TnUAD za rok 2020 
Výročnú správu o činnosti TnUAD predstavil rektor TnUAD, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., 
ktorý oboznámil prítomných s obsahom Výročnej správy, vrátane poskytnutia informácií 
o vedecko-výskumnej, vzdelávacej a inej činnosti na TnUAD za rok 2020.    
 
Návrh uznesenia k bodu 5: AS TnUAD schvaľuje Výročnú správu o činnosti TnUAD 
za rok 2020. 
Hlasovanie: 
Prítomní 22 
Za 22 
Proti 0 
Zdržal sa 0 
Záver hlasovania:. AS TnUAD schválil uznesenie k bodu 5. 
 
K bodu 6: 
Prerokovanie a  schvaľovanie Výročnej správy o hospodárení TnUAD za rok 2020 
Rektor TnUAD doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. informoval o kladnom hospodárskom 
výsledku TnUAD za rok 2020, ktorý je výsledkom dlhodobého zvyšovania efektívnosti 
získavania prostriedkov z viaczdrojového financovania a efektívneho využitia všetkých 
dostupných finančných zdrojov. 
Rektora TnUAD doplnila kvestorka TnUAD, Ing. Mária Šedivá. Poskytla senátorom 
podrobnú analýzu výnosov a nákladov, príjmov a výdavkov. Cieľom TnUAD bude aj 
naďalej venovať pozornosť získavaniu prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, čerpaniu 
prostriedkov z týchto fondov a získavaniu prostriedkov z ďalších zdrojov prostredníctvom 
vedecko-výskumnej činnosti jednotlivých pracovísk TnUAD. 
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Návrh uznesenia k bodu 6: AS TnUAD schvaľuje Výročnú správu o hospodárení 
TnUAD za rok 2020.  
Hlasovanie: 
Prítomní 22   
Za 22 
Proti 0 
Zdržal sa 0  
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil uznesenie k bodu 6. 
 
K bodu 7: 
Návrh rozdelenia dotácie a návrh rozpočtu výnosov a nákladov TnUAD na rok 2021 
Návrh rozpočtu výnosov a nákladov a návrh rozdelenia dotácie zo štátneho rozpočtu na 
rok 2021 predstavila kvestorka TnUAD Ing. Mária Šedivá. Oboznámila prítomných so 
základnými druhmi dotácií. Súčasti TnUAD budú hospodáriť na základe schváleného 
rozdelenia dotácie, pridelenej podľa výkonov v podprogramoch,  so zostatkami dotácie 
z roku 2019 a 2020 a mimodotačnými prostriedkami, získanými z hlavnej činnosti 
a z podnikateľskej činnosti.  
 

Návrh uznesenia k bodu 7: AS TnUAD schvaľuje v zmysle § 9 ods. 1 písm. f) zákona 
č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov Návrh 
rozpočtu výnosov a nákladov a rozdelenia dotácie TnUAD na rok 2021. 
Hlasovanie: 
Prítomní 22 
Za 22 
Proti 0 
Zdržal sa 0  
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil uznesenie k bodu 7. 
 
K bodu 8: 
Prerokovanie a schvaľovanie Zásad výberového konania na obsadzovanie 
pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov, funkcií 
profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD 
Rektor TnUAD doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. informoval o zásadách výberového konania 
na obsadzovanie jednotlivých pracovných miest. Vnútorný predpis bol aktualizovaný 
z dôvodu zosúladenia s legislatívnymi úpravami.  
Hlasovanie: 
Prítomní 22 
Za 22 
Proti 0 
Zdržal sa 0  
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil Zásady výberového konania na obsadzovanie 
pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov, funkcií 
profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD. 
 
K bodu 9: 
Prerokovanie Pravidiel pre vnútorný systém zabezpečenia a hodnotenia  kvality 
vysokoškolského vzdelávania, tvorivej činnosti a ďalších s nimi súvisiacich činností 
na TnUAD 
Rektor TnUAD doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. uviedol Pravidlá pre vnútorný systém 
TnUAD. Dokument definuje oblasti vnútorného systému zabezpečenia a hodnotenia 
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kvality, pôsobnosť, právomoci a zodpovednosť v rámci vnútorného systému TnUAD.                   
Materiál po prerokovaní AS TnUAD bude následne schvaľovaný VR TnUAD.  
Prezentáciu o systéme vnútornej akreditácie na TnUAD uviedla prorektorka pre výchovu 
a vzdelávanie RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH. Vysvetlila štruktúry a procesy od 
návrhu študijného programu po jeho schválenie, procesy návrhov a schvaľovanie žiadostí 
o akreditáciu habilitačných a inauguračných konaní uskutočňujúcich sa na TnUAD. 
V rámci pravidiel pre vnútorný systém hodnotenia kvality budú na jednotlivých úrovniach 
spracované pravidelné hodnotiace správy. 
 
Predseda AS TnUAD RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH konštatoval, že AS TnUAD 
prerokoval Pravidlá pre vnútorný systém zabezpečenia a hodnotenia kvality 
vysokoškolského vzdelávania, tvorivej činnosti a ďalších s nimi súvisiacich činností 
na TnUAD. 
 
K bodu 10: 
Návrh na odvolanie a vymenovanie členov Vedeckej rady TnUAD 
Návrh   na  odvolanie  a  vymenovanie členov  VR  TnUAD  predložil   rektor  TnUAD,  
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. Na základe podnetu z radu senátorov bol návrh na 
vymenovanie členov VR TnUAD doplnený o dvoch externých členov tak, aby bolo 
zastúpenie členov VR TnUAD v súlade so Zákonom o VŠ. 
Voľba o návrhu na odvolanie členov VR TnUAD (menný zoznam je súčasťou prílohy 
č. 2) prebehla tajne, priebeh a výsledky volieb sú uvedené v zázname volebnej 
komisie AS TnUAD (príloha č. 2), voľba je platná a návrh na odvolanie členov VR 
TnUAD bol schválený. 
 
Voľba o návrhu na menovanie členov VR TnUAD (menný zoznam je súčasťou 
prílohy č. 3) prebehla tajne, priebeh a výsledky volieb sú uvedené v zázname 
volebnej komisie AS TnUAD (príloha č. 3), voľba je platná a návrh na menovanie 
členov VR TnUAD bol schválený. 
 
K bodu 11: 
Informácia o stave štátnych skúšok na I. a II. stupni štúdia na CUP  
O príprave   štátnych  skúšok  na  CUP  informoval tajomník CUP   Katedry politológie 
Mgr. Pavol Struhár, PhD. Štátne skúšky sa uskutočnia 1. júna 2021. Študenti budú mať 
možnosť vybrať si spôsob vykonania skúšky prezenčnou alebo dištančnou online formou.  
 
K bodu 12: 
Rôzne 
Rektor TnUAD doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. informoval senátorov o diskusiách k novele 
Zákona o VŠ, ktoré aktuálne prebiehajú.  
Zhodnotil rekonštrukciu priestorov a interiérové úpravy na súčastiach TnUAD v uplynulom 
období. Zároveň informoval o príprave projektu vybudovania Kreatívneho centra, ktoré 
bude situované v areáli FŠT. Predstavil vizualizáciu Inovačno-kreatívneho 
technologického centra pre materiálový výskum a dizajn na FPT. Uviedol vizualizáciu 
návrhu študentského domova, ktorý by bol vybudovaný na Študentskej ulici v bloku C, za 
účelom zvýšenia ubytovacích kapacít pre študentov. Súčasťou návrhu je aj vybudovanie 
Univerzitnej knižnice.  
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Predseda AS TnUAD RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH, poďakoval prítomným za účasť, 
upozornil na termín najbližšieho zasadnutia AS TnUAD dňa 23.06.2021 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. 


