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Značka: 17-010/AS/2022       Dátum: 28.09.2022 
 

Zápisnica z riadneho zasadnutia Akademického senátu  TnUAD 
zo dňa 28.09.2022 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 harmonogramu práce AS TnUAD na akademický rok 

2022/2023 
6. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS TnUAD, harmonogramu volieb a volebných 

komisií 
7. Voľba kandidátov na členov Správnej rady TnUAD a organizácia Verejného 

vypočutia kandidátov 
8. Voľba kandidáta na člena Správnej rady TnUAD voleného študentskou časťou AS 

TnUAD 
9. Prerokovanie a schvaľovanie aktualizácie Organizačnej smernice Určenie výšky 

školného pre akademický rok 2022/2023 a poplatkov spojených so štúdiom na 
TnUAD 

10. Prerokovanie a schvaľovanie Organizačnej smernice k organizácii doktorandského 
štúdia na TnUAD 

11. Prerokovanie a schvaľovanie Organizačnej smernice o postupe získavania 
vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 
na TnUAD 

12. Prerokovanie a schvaľovanie Dodatku č. 3 k Štatútu TnUAD 

13. Schvaľovanie Zmluvy o združení finančných prostriedkov TnUAD a TSK za účelom 
vybudovania EDUTECH campusu 

14. Informácia rektora o stave univerzity na začiatku akademického roka 
15. Informácia o zástupcoch študentov v orgánoch TnUAD 
16. 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 16 členov AS TnUAD, 13 za zamestnaneckú časť a 3 za študentskú časť  
a AS TnUAD je uznášaniaschopný (prezenčná listina zn. 17-011/AS/2022).  
 
K bodu 2: 
Voľba overovateľov zápisnice, voľba komisie 
Navrhnutí: PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD. a Ing. Zuzana Matulová  
Hlasovanie: 
Prítomní 16 
Za 16 
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Proti 0 
Zdržal sa 0 
Záver hlasovania: Za  overovateľov zápisnice AS TnUAD schválil PhDr. Nikoletu 
Poliakovú, PhD. a Ing. Zuzanu Matulovú. 
 
Prišiel Ing. Jozef Kraxner, PhD., čím sa počet senátorov zvýšil na 17. 

Schválenie volebnej komisie  
Navrhnutí: RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD., Ing. Patrik Klučiar, Bc. Roman Smirnov 
Hlasovanie: 
Prítomní 17 
Za 17 
Proti 0 
Zdržal sa 0 
Záver hlasovania: Volebná komisia bola schválená a bude pracovať v zložení: 
predseda VK: RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD.; členovia VK: Ing. Patrik Klučiar, 
Bc. Roman Smirnov. 
 
K bodu 3: 
Schvaľovanie programu riadneho zasadnutia 
Predseda AS TnUAD predniesol program riadneho zasadnutia AS TnUAD a dal o ňom 
hlasovať. 
Hlasovanie: 
Prítomní 17 
Za 17 
Proti 0 
Zdržal sa  0 
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil program riadneho zasadnutia. 
 
K bodu 4: 
Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich zasadnutí 
Z predchádzajúcich zasadnutí AS TnUAD nevyplynuli žiadne nesplnené úlohy. 
 
K bodu 5: 
Prerokovanie a schvaľovanie harmonogramu práce AS TnUAD na akademický rok 
2022/2023 
Predseda AS TnUAD uviedol plánované termíny zasadnutí AS TnUAD s predbežným 
programom. Následne dal o materiáli hlasovať. 
Hlasovanie: 
Prítomní 17 
Za 17 
Proti 0 
Zdržal sa 0  
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil harmonogram práce AS TnUAD na 
akademický rok 2022/2023. 
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K bodu 6: 
Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS TnUAD, harmonogramu volieb a volebných 
komisií 
Predseda AS TnUAD predniesol uznesenie k vyhláseniu doplňujúcich volieb do 
zamestnaneckej časti za rektorát, do študentskej časti za FSEV a do študentskej časti za 
FZ. Do oboch študentských častí za fakulty sa budú voľby konať elektronickou formou 
v platforme MS Teams.  
Predseda AS TnUAD zároveň navrhol spojiť hlasovanie o uzneseniach doplňujúcich volieb 
do AS TnUAD do jednotlivých častí za súčasti TnUAD do jedného hlasovania.  
Hlasovanie:  
Prítomní 17 
Za 17  
Proti 0 
Zdržal sa 0 
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil, aby sa o uzneseniach doplňujúcich volieb do 
jednotlivých častí za súčasti TnUAD hlasovalo v jednom hlasovaní.  
 
Uznesenie 1 k bodu 6: 
AS TnUAD na svojom zasadnutí dňa 28.09.2022 v súlade s § 8 Zákona č. 131/2002 Z. 
z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v súlade  
s čl. 7 Štatútom TnUAD a vnútorným predpisom TnUAD „Zásady volieb do AS 
TnUAD v Trenčíne“ čl. 5, ods. 2 a 3 vyhlasuje doplňujúce voľby podľa schváleného 
harmonogramu prípravy a vykonania doplňujúcich volieb: 

- do zamestnaneckej časti AS TnUAD za rektorát, 
- do študentskej časti AS TnUAD za FSEV, 
- do študentskej časti AS TnUAD za FZ. 

Zároveň AS TnUAD schvaľuje volebnú komisiu pre voľby za každú časť a súčasť 
TnUAD. 
Pripomienka k úprave dátumu zverejnenia výsledkov volieb v harmonograme prípravy 
a vykonania doplňujúcich volieb za všetky časti a súčasti bola akceptovaná. Výsledky 
volieb budú zverejnené po ukončení volieb dňa 25.10.2022. 
Hlasovanie: 
Prítomní 17 
Za 17  
Proti 0 
Zdržal sa 0 
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil uznesenie 1 k bodu 6 s pripomienkami.  
 
Uznesenie 2 k bodu 6: 
V súvislosti s ukončením členstva študentov FŠT a FPT v AS TnUAD a v zmysle čl. 5 
ods. 2 Zásad volieb do AS TnUAD, poveruje AS TnUAD vykonaním doplňujúcich 
volieb do AS TnUAD za študentskú časť FŠT a FPT, AS FŠT a AS FPT.  
Hlasovanie: 
Prítomní 17 
Za 17  
Proti 0 
Zdržal sa 0 
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil uznesenie 2 k bodu 6. 
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K bodu 7: 
Voľba kandidátov na členov Správnej rady TnUAD a organizácia Verejného 
vypočutia kandidátov 
Návrh kandidátov na členov Správnej rady TnUAD predstavil predseda AS TnUAD. Oba 
návrhy boli doručené v termíne na predkladanie návrhov. 
V zmysle § 40 ods. 5 Zákona č. 131/2022 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VŠ“), volí AS TnUAD tajným hlasovaním 
kandidátov na členov Správnej rady TnUAD. Podľa Dodatku č. 1 k Štatútu TnUAD volia 
členovia AS TnUAD dvoch kandidátov na členov Správnej rady TnUAD. 
Voľba kandidátov na členov Správnej rady TnUAD (menný zoznam je súčasťou 
záznamu zn. 17-012/AS/2022) prebehla tajne, priebeh a výsledky volieb sú uvedené 
v zázname Volebnej komisie AS TnUAD (zn. 17-012/AS/2022), voľba je platná. Za 
kandidáta na člena Správnej rady TnUAD bol Akademickým senátom TnUAD 
zvolený Dr.h.c. Ing. Milan Cagala, CSc. a MVDr. Stanislav Svatík. 
 
V zmysle zákona o VŠ zorganizuje TnUAD Verejné vypočutie kandidátov na členov 
Správnej rady TnUAD po voľbe členmi AS TnUAD a výbere ministrom školstva. Verejné 
vypočutie kandidátov na členov Správnej rady TnUAD sa uskutoční dňa 05.10.2022 
o 10:00 hod. v aule FSEV CP 105 v budove C. 
V tejto súvislosti navrhol predseda AS TnUAD mimoriadne zasadnutie AS TnUAD dňa 
05.10.2022 po Verejnom vypočutí kandidátov na člena Správnej rady TnUAD. 
Hlasovanie: 
Prítomní 17 
Za 17 
Proti 0 
Zdržal sa 0  
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil termín mimoriadneho zasadnutia AS TnUAD 
dňa 05.10.2022. 
 
K bodu 8: 
Voľba kandidáta na člena Správnej rady TnUAD voleného študentskou časťou AS 
TnUAD 
V zmysle § 40 ods. 5 Zákona č. 131/2022 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a v zmysle Dodatku č. 1 k Štatútu TnUAD volí jedného kandidáta na 
člena Správnej rady TnUAD len študentská časť AS TnUAD. Návrh kandidáta na člena 
Správnej rady TnUAD predstavil za študentskú časť AS TnUAD Ing. Martin Šrámka. 
Voľba kandidáta na člena Správnej rady TnUAD (menný zoznam je súčasťou záznamu 
zn. 17-013/AS/2022) prebehla tajne, priebeh a výsledky volieb sú uvedené v zázname 
Volebnej komisie AS TnUAD (zn. 17-013/AS/2022), voľba je platná. Za kandidáta na 
člena Správnej rady TnUAD bol študentskou časťou AS TnUAD zvolený  
doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD. 
 
K bodu 9: 
Prerokovanie a schvaľovanie aktualizácie Organizačnej smernice Určenie výšky 
školného pre akademický rok 2022/2023 a poplatkov spojených so štúdiom na 
TnUAD 
Prorektorka pre výchovu a vzdelávanie, RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH (ďalej len 
„prorektorka  pre  výchovu  a  vzdelávanie“)  vysvetlila  senátorom  zmeny v ustanoveniach  
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o školnom a výške školného pri nadštandardnej dĺžke štúdia, ktoré vychádzajú z novely 
zákona o VŠ.   
Hlasovanie: 
Prítomní 17 
Za 17 
Proti 0 
Zdržal sa  0 
Záver hlasovania: AS TnUAD prerokoval a schválil Organizačnú smernicu Určenie 
výšky školného pre akademický rok 2022/2023 a poplatkov spojených so štúdiom 
na TnUAD s účinnosťou od 29.09.2022. 
 
V platforme MS Teams sa pripojila prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD., čím sa počet senátorov 
zvýšil na 18. 

K bodu 10: 
Prerokovanie a schvaľovanie Organizačnej smernice k organizácii doktorandského 
štúdia na TnUAD 
Prorektorka pre výchovu a vzdelávanie oboznámila senátorov so zmenami v smernici. 
Minimálne podmienky pre pokračovanie v štúdiu doktorandského študijného programu boli 
z dokumentu odstránené, nakoľko sú definované v dokumentácii študijného programu. 
V smernici boli aktualizované prílohy, ktoré sa dokladajú k žiadosti o povolenie obhajoby 
dizertačnej práce. Bol tiež špecifikovaný postup odborovej komisie, ktorá sa vyjadruje 
k žiadosti doktoranda o povolenie obhajoby 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 29.09.2022. 
 
Odišiel Bc. Roman Smirnov, čím sa počet senátorov znížil na 17. 

K bodu 11: 
Prerokovanie a schvaľovanie Organizačnej smernice o postupe získavania vedecko-
pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na 
TnUAD 
V predloženom materiáli boli aktualizované dokumenty, ktoré sa vyžadujú k žiadosti na 
začatie habilitačného konania a na začatie konania na vymenovanie profesora. 
Hlasovanie: 
Prítomní 17 
Za 17 
Proti 0 
Zdržal sa  0 
Záver hlasovania: AS TnUAD prerokoval a schválil Organizačnú smernicu o postupe 
získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov 
docent a profesor na TnUAD s účinnosťou od 29.09.2022. 
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K bodu 12: 
Prerokovanie a schvaľovanie Dodatku č. 3 k Štatútu TnUAD 
V Dodatku č. 3 k Štatútu TnUAD bol upravený čl. 30 Školné a poplatky spojené so 
štúdiom.  
Hlasovanie: 
Prítomní 17 
Za 17 
Proti 0 
Zdržal sa  0 
Záver hlasovania: AS TnUAD prerokoval a schválil Dodatok č. 3 k Štatútu TnUAD. 
 
Prišiel Bc. Roman Smirnov, čím sa počet senátorov zvýšil na 18. 

K bodu 13: 
Schvaľovanie Zmluvy o združení finančných prostriedkov TnUAD a TSK za účelom 
vybudovania EDUTECH campusu 
Predložená zmluva nadväzuje na podpísané Memorandum o spolupráci, ktorým TnUAD, 
TSK, Mesto Púchov a niekoľko zástupcov zamestnávateľov deklarovali spoluprácu pri 
budovaní EDUTECH campusu. Zmluva združuje finančné prostriedky na projektovú 
dokumentáciu – územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Prorektorka pre výchovu 
a vzdelávanie senátorom prezentovala komplexnú štúdiu areálu stredoškolsko-
vysokoškolského campusu, v rámci ktorého sa pripravuje zriadenie a prevádzka 
inovačného centra v Púchove. 
Hlasovanie: 
Prítomní 18 
Za 18 
Proti 0 
Zdržal sa  0 
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil Zmluvu o združení finančných prostriedkov 
TnUAD a TSK za účelom vybudovania EDUTECH campusu. 
 
K bodu 14: 
Informácia rektora o stave univerzity na začiatku akademického roka 
Prorektorka pre výchovu a vzdelávanie v zastúpení rektora TnUAD oboznámila senátorov 
o zmenách a rozvoji TnUAD v uplynulom období. Informovala: 

- o zosúladených študijných programoch TnUAD so Štandardami Slovenskej 
akreditačnej agentúry pre VŠ, 

- o modernizácii výučbových priestorov, prístrojového a technického vybavenia na 
TnUAD, 

- o príprave novinky „sharovnania“ e-bicyklov a e-skútrov, 
- o zmodernizovaní Študentského domova, 
- o vybudovaní Kreatívneho centra, 
- o finalizácii rekonštrukcie priestorov FunGlassu, 
- ako aj o ďalších aktivitách TnUAD. 
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K bodu 15: 
Informácia o zástupcoch študentov v orgánoch TnUAD 
Senátor Ing. Martin Šrámka informoval, že v súvislosti s ukončením štúdia viacerých 
študentov na TnUAD, ktorí boli členmi v orgánoch TnUAD, sa uskutočnia voľby resp. budú 
navrhnutí noví členovia do Rady pre vnútorné hodnotenie TnUAD, do Študentskej rady 
vysokých škôl a do Legislatívnej komisie AS TnUAD. 
 
K bodu 16: 
Rôzne 
Prorektorka pre výchovu a vzdelávanie poskytla informáciu a závery k vyhláseniu 
Slovenskej rektorskej konferencie v súvislosti s energetickou krízou. 
 
 
 
Predseda AS TnUAD RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH, poďakoval členom AS TnUAD  
a  pozvaným hosťom za účasť, upozornil na termín mimoriadneho zasadnutia AS TnUAD 
dňa 05.10.2022 a zasadnutie ukončil. 
 

Zapísala:  

Ing. Janka Verná                       ....................................... 
 

Overovatelia:   

PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.   ....................................... 

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

 

                                               
                                            ............................................... 

        RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH  
predseda AS TnUAD 

 
 

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


