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Značka: 12-007/AS/2022       Dátum: 22. 06. 2022 
 

Zápisnica z riadneho zasadnutia Akademického senátu  TnUAD 
zo dňa 22. 06. 2022 o 13.00 h 

 
 

Program podľa pozvánky: 
1. Otvorenie 
2. Voľba overovateľov zápisnice 
3. Schvaľovanie programu riadneho zasadnutia AS TnUAD 
4. Kontrola plnenia úloh prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach 
5. Prerokovanie a schvaľovanie Pravidiel poskytnutia a určenia výšky odmeny 

a náhrady výdavkov členom Správnej rady TnUAD 
6. Prerokovanie a schvaľovanie Zásad voľby kandidáta na rektora a návrhu na 

odvolanie rektora 
7. Prerokovanie a schvaľovanie Organizačnej smernice k organizácii doktorandského 

štúdia na TnUAD 
8. Prerokovanie a schvaľovanie Pracovného poriadku TnUAD 
9. Informácia o promóciách a prijímacom konaní na TnUAD 
10. Informácia rektora o pokynoch vydaných na júl a august 2022 
11. Rôzne 

 
K bodu 1: 
Otvorenie 
Predseda AS TnUAD RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH (ďalej len „predseda AS TnUAD“) 
privítal senátorov a pozvaných hostí. Skonštatoval, že na riadnom zasadnutí AS TnUAD je 
prítomných 18  členov AS TnUAD,  16 za zamestnaneckú časť a  2  za študentskú časť  
a  AS TnUAD je uznášaniaschopný (prezenčná listina zn. 12-005/AS/2022).  
 
K bodu 2: 
Voľba overovateľov zápisnice  
Navrhnutí: Ing. Zuzana Matulová a Ing. Eva Mikušová 
Hlasovanie: 
Prítomní 18 
Za 18 
proti 0 
zdržal sa 0 
Záver hlasovania: Za  overovateľov zápisnice AS TnUAD schválil Ing. Zuzanu 
Matulovú a Ing. Evu Mikušovú. 
 
K bodu 3: 
Schvaľovanie programu riadneho zasadnutia 
Predseda AS TnUAD navrhol do programu zaradiť prerokovanie a schvaľovanie Pravidiel 
pre vnútorný systém zabezpečenia a hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania, 
tvorivej činnosti a ďalších s nimi súvisiacich činností na TnUAD. Následne dal o zmene 
programu hlasovať. 
Hlasovanie: 
Prítomní 18 
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Za 18 
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 
3. Schvaľovanie programu riadneho zasadnutia AS TnUAD 
4. Kontrola plnenia úloh prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach 
5. Prerokovanie a schvaľovanie Pravidiel poskytnutia a určenia výšky odmeny 

a náhrady výdavkov členom Správnej rady TnUAD 
6. Prerokovanie a schvaľovanie Zásad voľby kandidáta na rektora a návrhu na 

odvolanie rektora 
7. Prerokovanie a schvaľovanie Organizačnej smernice k organizácii doktorandského 

štúdia na TnUAD 
8. Prerokovanie a schvaľovanie Pracovného poriadku TnUAD 
9. Prerokovanie a schvaľovanie Pravidiel pre vnútorný systém zabezpečenia 

a hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania, tvorivej činnosti a ďalších s nimi 
súvisiacich činností na TnUAD 

10. Informácia o promóciách a prijímacom konaní na TnUAD 
11. Informácia rektora o pokynoch vydaných na júl a august 2022 
12. Rôzne 

 
K bodu 4: 
Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich zasadnutí 
Z predchádzajúcich zasadnutí AS TnUAD nevyplynuli žiadne nesplnené úlohy. 
 
K bodu 5: 
Prerokovanie a schvaľovanie Pravidiel poskytnutia a určenia výšky odmeny 
a náhrady výdavkov členom Správnej rady TnUAD 
Materiál k tomuto bodu uviedla tajomníčka Správnej rady TnUAD Ing. Miriam Krištofová. 
Senátorov oboznámila s touto smernicou a vysvetlila spôsob určenia výšky odmien 
členom Správnej rady TnUAD, ktoré v zmysle novely zákona o VŠ schvaľuje AS TnUAD 
na návrh rektora. 
Uznesenie k bodu 5: 
AS TnUAD schvaľuje Pravidlá   poskytnutia   a určenia   výšky   odmeny a náhrady  
výdavkov  členom  Správnej  rady  TnUAD v súlade  s ustanovením  §  40  ods.  14 
zákona  č. 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení  niektorých 
zákonov 
Hlasovanie:  

Prítomní 18 
Za 18 
proti 0  
zdržal sa 0  
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil uznesenie k bodu 5. 
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K bodu 6: 
Prerokovanie a schvaľovanie Zásad voľby kandidáta na rektora a návrhu na 
odvolanie rektora 
Materiál s prílohami uviedol predseda AS TnUAD. Zmeny v predloženom materiáli 
reflektujú novelu zákona o VŠ. Upravujú zloženie volebnej komisie, ktorú tvorí okrem 
členov AS TnUAD aj člen Správnej rady TnUAD a v prípade návrhu hlasovania  
o odvolaní rektora, sú volení do volebnej komisie aj dvaja náhradníci. Minimálne lehoty pre 
jednotlivé etapy volieb a zabezpečenie úloh pri harmonograme volieb boli aktualizované. 
Pripomienky senátorov, upresnenia a doplnenia v texte dokumentu boli akceptované 
a budú zapracované do predloženého materiálu. Následne bude tento vnútorný predpis 
schválený na zasadnutí Správnej rady TnUAD.  
Hlasovanie:  

Prítomní 18 
Za 18 
Proti 0 
Zdržal sa 0 
Záver hlasovania:. AS TnUAD prerokoval a schválil Zásady volieb kandidáta na 
rektora a návrh na odvolanie rektora s pripomienkami. 
 
K bodu 7: 
Prerokovanie a schvaľovanie Organizačnej smernice k organizácii doktorandského 
štúdia na TnUAD 
Prorektorka pre výchovu a vzdelávanie TnUAD RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH 
(ďalej len „prorektorka“) oboznámila senátorov so zmenami v smernici. Bol aktualizovaný 
text pri hodnotení tvorivej činnosti v oblasti vedy, bola upravená doba prekročenia 
štandardnej dĺžky štúdia a  doplnený postup v krízovej situácii a v prípadoch hodných 
zreteľa pri uskutočnení dizertačnej skúšky a obhajobu dizertačnej práce. 
Hlasovanie: 
Prítomní 18 
Za 18 
proti 0 
zdržal sa 0 
Záver hlasovania: AS TnUAD prerokoval a schválil Organizačnú smernicu 
k organizácii doktorandského štúdia na TnUAD s účinnosťou od 23.06.2022. 
 
K bodu 8: 
Prerokovanie a schvaľovanie Pracovného poriadku TnUAD 
Do pracovného poriadku bol v súlade s požiadavkami SAAVŠ SR zapracovaný nový 
článok „Pracovná záťaž vysokoškolských učiteľov“. Tento vnútorný predpis bol 
prerokovaný Základnou organizáciou odborového zväzu PŠaV pri TnUAD bez 
pripomienok a vyjadril súhlas s jeho novelizovaným znením. 
Hlasovanie: 
Prítomní 18 
Za 18  
proti 0 
zdržal sa 0 
Záver hlasovania: AS TnUAD prerokoval a schválil Pracovný poriadok TnUAD 
s účinnosťou od 23.06.2022. 
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K bodu 9: 
Pravidlá pre vnútorný systém zabezpečenia a hodnotenia kvality vysokoškolského 
vzdelávania, tvorivej činnosti a ďalších s nimi súvisiacich činností na TnUAD 
Prorektorka senátorom objasnila zaradenie tohto bodu do programu, ktorý nadväzuje na 
Dodatok č. 2 k Štatútu TnUAD. V zmysle tohto dodatku tento vnútorný predpis schvaľuje 
AS TnUAD a následne VR TnUAD. 
Upravené úvodné ustanovenia sa odvolávajú na platné súvisiace zákony s týmto 
predpisom. Z praxe tiež vyplynula potreba zadefinovať medzikrok v posudzovaní medzi 
stanoviskom pracovnej skupiny a jeho predložením na zasadnutie Rady pre vnútorné 
hodnotenie. Zároveň bol aktualizovaný článok 46, ktorý umožňuje úpravu odborov 
habilitačného a inauguračného konania.  
 
Uznesenie k bodu 9:  
AS TnUAD schvaľuje Pravidlá pre vnútorný systém zabezpečenia a hodnotenia 
kvality vysokoškolského vzdelávania, tvorivej činnosti a ďalších s nimi súvisiacich 
činností na TnUAD. Tento vnútorný predpis nadobudne platnosť dňom schválenia 
VR TnUAD a účinnosť dňom registrácie Dodatku č. 2 k Štatútu TnUAD. 
Hlasovanie: 
Prítomní 18 
Za 18  
proti 0 
zdržal sa 0 
Záver hlasovania: AS TnUAD prerokoval a schválil uznesenie k bodu 9. 
 
K bodu 10: 
Informácia o promóciách a prijímacom konaní na TnUAD 
Prorektorka informovala o počte prihlášok a o prijímacom konaní na jednotlivých 
súčastiach TnUAD. Termín na podanie dodatočnej prihlášky bude na viacerých fakultách 
a CUP v najbližších dňoch aktualizovaný. Promócie absolventov TnUAD sa uskutočnia 
dňa 30.6. a 1.7.2022 v aule TnUAD.  
 
K bodu 11: 
Informácia rektora o pokynoch vydaných na júl a august 2022 
Zamestnanci TnUAD boli informovaní o prevádzke jednotlivých budov TnUAD ako aj  
o úprave pracovného času v letnom období a čerpaní povinnej dovolenky. 
 
K bodu 12: 
Rôzne 
K tomuto bodu neboli žiadne návrhy. 
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Predseda AS TnUAD RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH, poďakoval členom AS TnUAD  
a  pozvaným hosťom 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. 


