SPRÁVA O ČINNOSTI
Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka v Trenčíne za rok 2018

ZLOŽENIE AKADEMICKÉHO SENÁTU TRENČIANSKEJ
UNIVERZITY ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej AS TnUAD)
pracoval v kalendárnom roku 2018 v nasledovnom zložení:
Predseda, podpredseda a členovia predsedníctva AS TnUAD
Člen
Predseda:
Podpredseda:
Tajomník
1
Predsedníctvo AS
TnUAD

2
3
4
5
6

Meno, priezvisko, tituly
doc. Ing. Ján Kútik, CSc.
RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc.
Ing. Janka Verná
doc. Ing. Ján Kútik, CSc.
prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc.
RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
Ing. Alena Krchňavá
Ing. Ivan Kopecký, PhD.
doc. Ing. Jozef Majerík, PhD.
doc. Ing. Ján Vavro, PhD.
Bc. Dalibor Steinhauser
Milan Stuhl

Súčasť
FSEV
FZ
FZ
FSEV
CUP
FSEV
FSEV
FZ
REK
FŠT
FŠT
FPT
FŠT
CUP

Obdobie
do 27.06.2018
od 28.06.2018
do 27.06.2018
od 27.09.2018
do 27.06.2018
od 27.09.2018

do 30.09.2018
od 22.11.2018
do 06.06.2018
od 22.11.2018

Členovia senátu
Súčasť

Časť

Meno, priezvisko, tituly
doc. Ing. Eva Ivanová, CSc.
1
Ing. Karol Krajčo
zamestnanecká
2 RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD.
FSEV
doc. Ing. Ján Kútik, CSc.
3
prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc.
4 Bc. Dominik Dzurňák
študentská
5 Bc. Dominik Vaňo
Ing. Ivan Kopecký, PhD.
1
Ing. Lenka Bartošová, PhD.
zamestnanecká
2 doc. Ing. Jozef Majerík, PhD.
FŠT
3 prof. Ing. Jiří Balla, CSc
Bc. Dalibor Steinhauser
4
študentská
Jakub Rehorčík
5 Bc. Patrik Klučiar
1 prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.
zamestnanecká
2 doc. Ing. Ján Vavro, PhD.
FPT
3 Ing. Petra Kováčiková, PhD.
4 Bc. Jana Kuricová
študentská
5 Ing. Marcel Kohutiar
1 PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.
zamestnanecká
2 Mgr. Miroslav Černický, PhD.
3 RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
FZ
4 Jarmila Florišová
študentská
Patrik Kulišiak
5
Simona Staňová
1 doc. PhDr. PaedDr. Marcel Lincényi, PhD.
2 PhDr. Miroslav Řádek, PhD.
zamestnanecká
3 Ing. Alena Krchňavá
REK + CUP
4 Ing. Zuzana Matulová
5 Bc. Scarlett Hlobeňová
študentská
6 Milan Stuhl
* Obdobie uvedené iba v prípade personálnej zmeny zastupovania jednotlivej súčasti TnUAD

Obdobie *
do 20.05.2018
od 26.09.2018
do 21.08.2018
od 26.09.2018

do 30.09.2018
od 14.11.2018

do 06.06.2018
od 14.11.2018

do 04.06.2018
od 13.06.2018

ROKOVANIA AS TnUAD
Riadne zasadnutia AS TnUAD boli v roku 2018 naplánované na termíny: 24.01.2018,
28.03.2018, 23.05.2018, 27.06.2018, 26.09.2018 a 21.11.2018
Mimoriadne zasadnutie AS TnUAD sa v roku 2018 neuskutočnilo.
AS TnUAD v roku 2018 rokoval na:
 6 riadnych zasadnutiach,
 žiadnom mimoriadnom zasadnutí.

Riadne zasadnutie AS TnUAD dňa 24. 01. 2018
Prerokovanie a schvaľovanie Správy o činnosti AS TnUAD za rok 2017
Materiál uviedol podpredseda AS TnUAD, RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH. a dal o ňom
hlasovať.
AS TnUAD schválil Správu o činnosti AS TnUAD za rok 2017.
Prerokovanie a schvaľovanie Podmienok prijatia na CUP:
a) II. stupeň študijného programu na CUP Politológia pre akad. rok 2018/2019
b) II. stupeň študijného programu Chémia a technológia anorganických materiálov a skla pre akad.
rok 2018/2019
c) III. stupeň študijného programu Anorganické technológie a nekovové materiály pre akad. rok
2018/2019
d) III. stupeň študijného programu na CUP Politológia pre akad. rok 2018/2019
e) III. stupeň študijného programu na CUP Politológia v anglickom jazyku pre akad. rok 2018/2019
Materiál uviedol rektor TnUAD, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. Pri podaní prihlášky na II. stupeň
sa nebude vyžadovať životopis. Podmienky prijatia na jednotlivých študijných programoch na CUP sú
doplnené o informácie pre uchádzačov zo zahraničia a tieto informácie budú zverejnené na portáli VŠ,
webovej stránke TnUAD, CUP ako aj na webe jednotlivých fakúlt vo všetkých stupňoch štúdia.
Rektor TnUAD zdôraznil aktualizáciu údajov na portáli VŠ – dopĺňať ho udalosťami, fotogalériou,
informáciami o konferenciách a pod. Podpredseda AS TnUAD RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH,
dal o Podmienkach prijatia na CUP hlasovať.
AS TnUAD schválil Podmienky prijatia na II. a III. stupeň študijných programov realizovaných na
CUP TnUAD.
Prerokovanie a schvaľovanie Smernice o určení výšky školného pre akad. rok 2018/2019
Prorektorka pre výchovu a vzdelávanie, doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. informovala prítomných
o zmenách v smernici - doplnenie výšky ročného školného pri nových študijných programoch v AJ
uskutočňovaných na FPT a FSEV a poplatkoch za opakovanie rigoróznej skúšky a obhajoby
rigoróznej práce na FZ a CUP KP. Zmena nastala aj pri poplatku za rozhodnutie o uznaní dokladu.
Rektor TnUAD, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. oboznámil senátorov o opatreniach, ktoré TnUAD
zavádza voči študentom a tým, ktorí už nemajú status študenta, v prípade neuhradeného školného.
Podpredseda AS TnUAD RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH, dal o predloženom materiáli k
tomuto bodu hlasovať.
AS TnUAD schválil Smernicu o určení výšky školného pre akad. rok 2018/2019.
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Prerokovanie a schvaľovanie Disciplinárneho poriadku TnUAD pre študentov
Materiál uviedol rektor TnUAD, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., o podrobnostiach informovala
JUDr. Ľubica Fialová. Vysvetlila zmenu skrátenia dĺžky podmienečného vylúčenia zo štúdia na dva
mesiace až jeden rok (v čl.3, ods.3), súvisiacu s vymáhaním školného a poplatkov spojených so
štúdiom na TnUAD. Podpredseda AS TnUAD, RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH, dal o materiáli
hlasovať.
AS TnUAD schválil Disciplinárny poriadok TnUAD pre študentov.
Informácia zo zasadnutia ŠRVŠ
Bc. Dalibor Steinhauser podal stručnú informáciu zo zasadnutia ŠRVŠ z decembra 2017. Zhrnul
najdôležitejšie závery z valného zhromaždenia ŠRVŠ – zmena právnej subjektivity a odčlenenie
ŠRVŠ od MŠVaV SR; dofinancovanie internátov a zlepšenie sociálneho prostredia študentov.
Zodpovednosť za prípravu:
a) Výročnej správy o činnosti TnUAD za rok 2017
b) Výročnej správy o hospodárení TnUAD za rok 2017
Informáciu o príprave Výročnej správy o činnosti a hospodárení podala prorektorka pre výchovu a
vzdelávanie, doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. Informovala o zaslaní prehľadu vypracovania
podkladov k obom častiam výročnej správy zodpovedným pracovníkom jednotlivých súčasti. Na
MŠVaV SR bude Výročná správa TnUAD zaslaná po schválení v AS TnUAD v máji 2018.
Rôzne
Bc. Dalibor Steinhauser informoval o stretnutí s predstaviteľom z Rady kvality TnUAD Ing.
Jaroslavom Jamborom, PhD. Na najbližšie zasadnutie Rady kvality pripraví podklady:
- k založeniu občianskeho združenia – s využitím fin. prostriedkov na zlepšenie študentského
prostredia, vytvorenie oddychovej zóny pre študentov, atď.,
- k dotazníkom pre študentov,
- k príprave profesijných bakalárskych programov,
- k zlepšeniu náborovej činnosti uchádzačov,
- k zjednoteniu senátorov za študentskú časť (fakultných AS a AS TnUAD) prostredníctvom sociálnej
siete.
Podpredseda AS TnUAD RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH, poďakoval prítomným členom AS
TnUAD za účasť a ukončil riadne zasadnutie AS TnUAD.

Riadne zasadnutie AS TnUAD dňa 28. 03. 2018

Prerokovanie a schvaľovanie platných nájomných zmlúv (zverejnených v CRZ SR):
- Pavol Baláž (IČO: 30025168): Zmluva o nájme nebytových priestorov a prevádzkovaní predajných
nápojových automatov
- LGV, s.r.o. (IČO: 50503243) : Zmluva o nájme nebytových priestorov
- Orange Slovensko, a.s. (IČO: 35697270): Zmluva o nájme
- Slovak Telekom, a.s. (IČO: 35763469): Nájomná zmluva
- Telefónica Slovakia, s.r.o. (IČO: 35848863): Nájomná zmluva
Rektor TnUAD doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. vysvetlil dôvod prerokovania a schvaľovania
predmetných zmlúv dlhodobého nájmu vo vlastníctve TnUAD, ktoré sú platné a zverejnené v CRZ
SR.
Návrh uznesenia k bodu 5: AS TnUAD v súlade s ustanovením § 13 ods.1 písm. h) a § 12 ods. 2
zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona

3

Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č.
464/2002 Z. z. prerokoval a schvaľuje:
- Zmluvu o nájme nebytových priestorov a prevádzkovaní predajných nápojových automatov vrátane
Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a prevádzkovaní predajných nápojových
automatov; nájomca: Pavol Baláž, IČO: 30025168
- Zmluvu o nájme nebytových priestorov vrátane Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových
priestorov; nájomca: LGV, s.r.o., IČO: 50503243
- Zmluvu o nájme; nájomca: Orange Slovensko, a.s. IČO: 35697270
- Nájomnú zmluvu; nájomca: Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469
- Nájomnú zmluvu; nájomca: Telefónica Slovakia, s.r.o. IČO: 35848863
AS TnUAD prerokoval a schválil navrhnuté uznesenie.
Voľba člena Správnej rady TnUAD
V súvislosti s ukončením členstva Ing. Libuše Zigovej v SR TnUAD, predložil rektor TnUAD doc.
Ing. Jozef Habánik, PhD. členom AS návrh nového člena SR TnUAD Ing. Ľubomíra Plška.
Voľba člena SR TnUAD prebehla tajne, priebeh a výsledky voľby sú uvedené v zázname volebnej
komisie AS TnUAD (príloha č. 2), voľba je platná, zvolený bol Ing. Ľubomír Plško.
Informácia k zmenám v systéme stravovania na TnUAD
K tomuto bodu bola prizvaná vedúca Študentskej jedálne TnUAD (ŠJ) p. Janka Reková.
Informovala o sťahovaní kuchyne na FŠT do Záblatia od septembra 2018 a o tom, že v rektorátnej
budove bude výdajňa jedál.
Bc. Dalibor Steinhauser vyjadril záujem zo strany študentov o vyššiu kvalitu jedál za vyššiu sumu
stravného. Na základe dohody s p. Rekovou uskutoční úvodný prieskum záujmu medzi študentmi
ubytovanými v študentskom domove o možnosti rozšírenia ponuky poskytovania jedla formou
raňajok.
Kvestorka TnUAD Ing. Mária Šedivá vysvetlila systém dofinancovania ŠJ z mimodotačných
prostriedkov, z ktorých bude realizovaná aj rekonštrukcia výdajne jedál na Študentskej ulici.
Rôzne
Doc. Ing. Jozef Majerík, PhD. informoval o spolupráci FŠT s Konštruktou-Industry, a.s.
Rektor TnUAD doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. informoval o príprave rozpočtu TnUAD,
vyčlenených prostriedkov na IKT, o príprave modernizácie VŠ internátov v Záblatí a na FPT a o
príprave koncepcie rozvoja TnUAD do roku 2023.
Rektor TnUAD doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. pozval členov AS TnUAD na slávnostné otvorenie
Erasmus centra dňa 05.04.2018 o 14,00 v nových priestoroch v budove B.
Predseda AS TnUAD doc. Ing. Jozef Kútik, CSc., poďakoval za prácu v AS TnUAD Ing. Eve
Ivanovej, CSc., nakoľko bola dňa 19.03.2018 zvolená za dekanku FSEV a jej menovaním do tejto
funkcie jej členstvo v AS TnUAD zanikne.
Na záver poďakoval prítomným členom AS TnUAD za účasť, upozornil na najbližšie zasadnutie
AS TnUAD dňa 23.05.2018 a ukončil riadne zasadnutie AS TnUAD.

Riadne zasadnutie AS TnUAD dňa 23. 05. 2018
Výročná správa o činnosti TnUAD za rok 2017
Materiál uviedla prorektorka pre výchovu a vzdelávanie, doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. Výročná
správa o činnosti TnUAD bola vypracovaná v zmysle Smernice MŠVVaŠ SR.
AS TnUAD schválil Výročnú správu činnosti TnUAD za rok 2017.
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Výročná správa o hospodárení TnUAD za rok 2017
Materiál uviedla kvestorka TnUAD, Ing. Mária Šedivá. Výročná správa o hospodárení má
predpísanú formu, základom je ročná účtovná závierka. Poskytla senátorom komentár k súvahe a
vysvetlila analýzu výnosov a nákladov, príjmov a výdavkov za uplynulý rok.
AS TnUAD schválil Výročnú správu o hospodárení TnUAD za rok 2017.
Návrh rozpočtu výnosov a nákladov TnUAD a návrh rozdelenia dotácie TnUAD na rok 2018
Kvestorka TnUAD, Ing. Mária Šedivá informovala o poskytnutej dotácii zo štátneho rozpočtu
na uskutočňovanie ŠP, dotáciu na výskumnú a vývojovú činnosť, dotáciu na rozvoj a na sociálnu
podporu študentov a návrh rozdelenia dotácie pre jednotlivé súčasti TnUAD. Vysvetlila zmenu
koeficientu pri odboroch, zmenu metodiky koeficientu výpočtu prideľovania dotácii podľa publikačnej
činnosti, vyčlenení prostriedkov na obnovu a rozvoj IKT. Prítomným ozrejmila tabuľkovú časť návrhu
rozpočtu výnosov a nákladov TnUAD na rok 2018, porovnanie rozdelenia dotácie 2017 a 2018 v
jednotlivých podprogramoch a senátorom zodpovedala na otázky.
AS TnUAD schválil návrh rozpočtu výnosov a nákladov TnUAD a návrh rozdelenia dotácie
TnUAD na rok 2018.
Schvaľovanie návrhu členov Disciplinárnej komisie TnUAD
Prorektorka pre výchovu a vzdelávanie, doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. predložila návrh na
schválenie Mareka Munku z FŠT a Jany Števánkovej z FZ za členov Disciplinárnej komisie TnUAD
za študentskú časť z dôvodu ukončenia štúdia dvoch členov študentskej časti Disciplinárnej komisie
TnUAD. Predseda AS TnUAD, doc. Ing. Ján Kútik, CSc. dal o návrhu oboch členov hlasovať.
AS TnUAD schválil Mareka Munku a Janu Števánkovú za členov Disciplinárnej komisie TnUAD
za študentskú časť akademickej obce.
Schvaľovanie Štatútu Fakulty zdravotníctva TnUAD
Podpredseda AS TnUAD, RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH vysvetlil administratívnu chybu v
záverečnom ustanovení štatútu a požiadal senátorov o schválenie opraveného Štatútu FZ.
AS TnUAD schválil Štatút FZ.
Informácia o stave prípravy štátnych skúšok bakalárskeho a magisterského študijného programu na
CUP
Doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. podal krátku informáciu k príprave štátnych skúšok na
CUP Politológia, ktoré budú prebiehať v dňoch 07. – 08.06.2018.
Rôzne
Kvestorka TnUAD, Ing. Mária Šedivá informovala o podaní žiadosti TnUAD na živnostenský
úrad. TnUAD bola zo strany úradu vyzvaná, aby návrh predmetov podnikania TnUAD schválila
príslušným orgánom na úrovni univerzity.
AS TnUAD schválil predložený zoznam predmetov podnikania TnUAD v súlade so zákonom č.
455/1991 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. podala prítomným členom AS TnUAD informáciu o
zasadnutí RVŠ. Poďakovala rektorovi TnUAD doc. Ing. Jozefovi Habánikovi, PhD. a
zainteresovaným zamestnancom za účasť na Fashion show dňa 10.05.2018, ktorú organizovala FPT v
spolupráci so SOŠ v Púchove.
Doc. Ing. Jozef Majerík, PhD. informoval o absolvovanom Erasme pobyte na univerzite v
Portugalsku.
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Rektor TnUAD, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. avizoval prípravu novelizácie Študijného poriadku
TnUAD a doplnenie pracovnej náplne študijných referátov v súvislosti so žiadosťou študentov o
individuálny študijný plán.
Informoval tiež o audite vnútorných predpisov TnUAD a školení s ohľadom na Nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).
Rektor TnUAD, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. oboznámil prítomných o príprave novej
internetovej stránky TnUAD na sprehľadnenie informácii univerzity a jej súčastí.
Prorektorka pre výchovu a vzdelávanie doc. Ing. Marta Kianicová, PhD., predložila návrh, aby pri
schvaľovaní BŠP stanovili fakulty a CUP jednotný poplatok za prijímacie konanie (s výnimkou FZ a
jedného ŠP na FPT) a vyžadovali k prihláške len prílohy uvedené v Zákone o VŠ (ďalšie prílohy
vyžadovať len ak je to nevyhnutné). Poplatok za podanie elektronickej prihlášky bude za nižšiu sumu
ako podanie prihlášky v papierovej forme vo formáte A3.
JUDr. Ľubica Fialová uviedla, že v prípade uchádzačov o štúdium na TnUAD zo zahraničia
TnUAD pristúpila na rokovanie so Slovenskou poštou, a.s., aby títo uchádzači mohli uhrádzať správny
poplatok za uznanie dokladu o vzdelaní cez e-systém.
Predseda AS TnUAD doc. Ing. Ján Kútik, CSc. poďakoval prítomným členom AS TnUAD, za
účasť, upozornil na ďalší termín zasadnutia AS TnUAD dňa 27.06.2018 a zasadnutie ukončil.

Riadne zasadnutie AS TnUAD dňa 27. 06. 2018
Prerokovanie a schvaľovanie materiálov:
a) Podmienky prijatia na I. stupeň študijného programu Politológia pre akad. rok 2019/2020 v
slovenskom jazyku
b) Podmienky prijatia na I. stupeň študijného programu Politológia pre akad. rok 2019/2020 v
anglickom jazyku
Materiál uviedla prorektorka pre výchovu a vzdelávanie, doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.
Informovala o základných a ďalších podmienkach prijatia na štúdium, termíne podania prihlášky,
povinných prílohách, výške poplatku a informáciách pre uchádzačov zo zahraničia na štúdium ŠP
Politológia v I. stupni. Predseda AS TnUAD doc. Ing. Ján Kútik, CSc., dal o nich hlasovať.
AS TnUAD schválil podmienky prijatia na I. stupeň študijného programu Politológia pre akad. rok
2019/2020 v slovenskom jazyku a podmienky prijatia na I. stupeň študijného programu Politológia pre
akad. rok 2019/2020 v anglickom jazyku.
Prerokovanie a schvaľovanie Študijného poriadku TnUAD
Prorektorka pre výchovu a vzdelávanie doc. Ing. Marta Kianicová, PhD., vysvetlila zmenu v
Študijnom poriadku TnUAD v čl. 17 Štúdium podľa individuálneho plánu. Rozsah podmienok
absolvovania štúdia pri jednotlivých predmetoch, termíny skúšok a podmienky pre zápis do ďalšieho
roka štúdia zabezpečí študijný referát príslušnej súčasti v lehote 7 dní.
AS TnUAD prerokoval a schválil Študijný poriadok TnUAD.
Prerokovanie a schvaľovanie Štatútu TnUAD
Materiál uviedla JUDr. Ľubica Fialová z Oddelenia legislatívy a právnych služieb TnUAD (ďalej
len OLaPS). Zmena sa týka prijímania cudzincov a ich štúdia v čl. 27 Prijímanie na štúdium a spôsoby
ukončenia štúdia na TnUAD. Upravené sú aj dôvody pre odpustenie a zníženie školného v čl. 28
Školné a poplatky spojené so štúdiom. Po schválení v AS TnUAD bude Štatút TnUAD v súlade s §
103 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
registrovaný na MŠVVaŠ SR.
AS TnUAD schválil nové znenie Štatútu TnUAD.
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Voľba predsedu AS TnUAD (Pred uvedením tohto bodu oznámil doc. Ing. Ján Kútik, CSc., že sa
vzdáva ku dňu 27. 6. 2018 funkcie predsedu AS TnUAD)
Vzhľadom k tomu, že budúci rok prebehnú voľby do AS TnUAD na ďalšie funkčné obdobie,
navrhol doc. Ing. Ján Kútik, CSc. do ich uskutočnenia za predsedu AS TnUAD RNDr. Vladimíra
Meluša, PhD., MPH. Iné návrhy na predsedu AS TnUAD neboli.
Voľby o návrhu na predsedu AS TnUAD prebehli tajne, priebeh a výsledky volieb sú uvedené v
zázname volebnej komisie AS TnUAD (príloha č. 2), voľby sú platné a návrh bol schválený. Novým
predsedom AS TnUAD je RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH.
Informácia o absolventoch a stave uchádzačov a prijímacom konaní na TnUAD
Prorektorka pre výchovu a vzdelávanie TnUAD doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. informovala
prítomných členov o absolventoch, ktorí ukončili štúdium v I. a II. stupni na TnUAD ako i o
prebiehajúcom prijímacom konaní v ďalších kolách na fakultách a CUP.
Informácia o pokynoch vydaných na júl a august 2018
JUDr. Ľubica Fialová z OLaPS podala informáciu o úprave pracovného času zamestnancov
TnUAD v letnom období podľa miesta výkonu práce v jednotlivých budovách TnUAD z
prevádzkových dôvodov a tiež o nariadenom čerpaní dovoleniek zamestnancov TnUAD.
Žiadosť nájomcu UNIPLÁŽ o.z. o zmenu dispozičného riešenia projektu športového areálu
JUDr. Ľubica Fialová z OLaPS predniesla žiadosť nájomcu UNIPLÁŽ, o. z., ktoré má prenajatú
nehnuteľnosť na základe zmluvy o dlhodobom nájme, vo veci zmeny dispozičného riešenia
športových ihrísk a technického zázemia. Vysvetlila dôvody tejto zmeny a prítomným senátorom
zobrazila navrhované umiestnenie zázemia pri budove FSEV. Po diskusii medzi členmi, dal predseda
AS TnUAD doc. Ing. Ján Kútik, CSc., hlasovať o zmene dispozičného riešenia projektu športového
areálu na základe žiadosti nájomcu UNIPLÁŽ, o. z.
AS TnUAD neschválil žiadosť nájomcu UNIPLÁŽ, o. z. o zmenu dispozičného riešenia projektu
športového areálu.
Rôzne
Milan Stuhl, poďakoval v mene Ing. Dalibora Steinhausera, ktorý ukončil štúdium a teda aj
členstvo v AS TnUAD, členom senátu za spoluprácu v AS TnUAD. V tej súvislosti doc. Ing. Ján
Kútik, CSc. informoval, že v najbližšom období prebehnú voľby do AS TnUAD za študentskú časť
FŠT a následne bude zvolený aj zástupca študentskej časti do predsedníctva AS TnUAD.
Predseda AS TnUAD doc. Ing. Ján Kútik, CSc. poďakoval členom AS TnUAD za spoluprácu počas
jeho predsedania v AS TnUAD. Poprial novozvolenému predsedovi AS TnUAD RNDr. Vladimírovi
Melušovi, PhD., MPH všetko dobré pri výkone funkcie a zasadnutie ukončil.

Riadne zasadnutie AS TnUAD dňa 26. 09. 2018
Prerokovanie a schvaľovanie harmonogramu práce AS TnUAD na akademický rok 2018/2019
Materiál uviedol predseda AS TnUAD, RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH a dal o ňom hlasovať.
AS TnUAD schválil harmonogram práce AS TnUAD na akad. rok 2018/2019.
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Voľba podpredsedu AS TnUAD
Za podpredsedu AS TnUAD bol navrhnutý prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc. Iné návrhy na
podpredsedu AS TnUAD neboli.
Voľby o návrhu na podpredsedu AS TnUAD prebehli tajne, priebeh a výsledky volieb sú uvedené
v zázname volebnej komisie AS TnUAD (príloha č. 2), voľby sú platné a návrh bol schválený.
Podpredsedom AS TnUAD je prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc.
Voľba člena Správnej rady TnUAD za študentskú časť
Za člena Správnej rady AS TnUAD za študentskú časť bola navrhnutá Bc. Jana Kuricová. Iné
návrhy neboli.
Voľby o návrhu na člena Správnej rady TnUAD za študentskú časť prebehli tajne, priebeh a
výsledky volieb sú uvedené v zázname volebnej komisie AS TnUAD (príloha č. 3), voľby sú platné a
návrh bol schválený. Členom Správnej rady TnUAD za študentskú časť je Bc. Jana Kuricová.
Odsúhlasenie predaja nepotrebného majetku TnUAD
Materiál uviedol rektor TnUAD, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. Ide o tzv. ťažké laboratória
bývalého sklárskeho a výskumného ústavu, ktoré nie sú od roku 2010 univerzitou využívané. Preto
KR TnUAD rozhodlo o predaji tohto nehnuteľného majetku. Na základe odporúčania KR vydal rektor
rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľného majetku. JUDr. Ľubica Fialová informovala senátorov o
ďalších krokoch v tejto veci – odsúhlasenie SR TnUAD a následne vyhlásenie verejnej obchodnej
súťaže.
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 § 12 ods. 2 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. schválil predaj nehnuteľného majetku, evidovanom
na Liste vlastníctva č. 5700 v k.ú. Trenčín, obec Trenčín, okres Trenčín:
a) Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, súpisné číslo 6785 v k.ú. Trenčín, nachádzajúca
sa na pozemku parcely „C“, parc. č. 1291/1,
b) Pozemok parcela registra „C“, parc. č. 1291/1m2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 659
m2 (pozemok pod budovou súp. č. 6785)
Návrh predmetu podnikania TnUAD do živnostenského registra
Materiál uviedol rektor TnUAD, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. Návrh predmetu podnikania súvisí
s vydávaním časopisov na jednotlivých súčastiach TnUAD a teda so zaradením vydavateľskej činnosti
do obsahu živnosti TnUAD.
AS TnUAD schválil zaradenie predmetu podnikania TnUAD – Vydavateľská činnosť, polygrafická
výroba a knihárske práce do obsahu živností TnUAD evidovaných Živnostenským úradom v Trenčíne
v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Organizačná smernica Určenie výšky školného pre akademický rok 2018/2019 a poplatkov
spojených so štúdiom na TnUAD - novela
Rektor TnUAD doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. vysvetlil senátorom zmeny v podmienkach zníženia,
odpustenia školného, ktoré vychádzajú zo Štatútu TnUAD zaregistrovanom na MŠVVaŠ SR. Na
základe Zákona o VŠ nastala zmena pri maximálnej výške poplatku za prijímacie konanie. Študenti
FSEV a CUP Politológia, ktorí študujú v anglickom jazyku, budú počas trvania projektu
Internacionalizácie študovať bezplatne. Smernica je doplnená o variabilné symboly jednotlivých
súčasti pre potreby úhrady školného a poplatkov spojených so štúdiom.
AS TnUAD schválil novelu Organizačnej smernice Určenie výšky školného pre akademický rok
2018/2019 a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD.
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Rôzne
Rektor TnUAD, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. informoval prítomných o plánovanom zhromaždení
zamestnaneckej časti akademickej obce TnUAD v mesiaci október 2018, kde predstaví dlhodobý
zámer rozvoja TnUAD do roku 2023 a zhodnotenie akad. roka 2017/2018. Podal členom AS TnUAD
informáciu o stave novoprijatých študentov TnUAD a zápisoch do prvých ročníkov v porovnaní s
predchádzajúcim rokom.
Ing. Ivan Kopecký, PhD. poďakoval prítomným senátom za spoluprácu, nakoľko končí členstvo v
AS TnUAD z dôvodu ukončenia PP na TnUAD.
Predseda AS TnUAD RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH poďakoval prítomným členom AS
TnUAD za účasť, pripomenul termín ďalšieho zasadnutia dňa 21.11.2018 a ukončil riadne zasadnutie
AS TnUAD.

Riadne zasadnutie AS TnUAD dňa 21. 11. 2018
Voľba člena zamestnaneckej časti FŠT TnUAD do predsedníctva AS TnUAD
Za člena do predsedníctva AS TnUAD za zamestnaneckú časť FŠT bol navrhnutý doc. Ing. Jozef
Majerík, PhD. Iné návrhy neboli. Voľba prebehla verejným hlasovaním.
AS TnUAD schválil doc. Ing. Jozefa Majeríka, PhD. za člena predsedníctva AS TnUAD za
zamestnaneckú časť FŠT.
Voľba člena študentskej časti AS TnUAD do predsedníctva AS TnUAD
Za člena do predsedníctva AS TnUAD za študentskú časť AS TnUAD bol navrhnutý Milan Stuhl.
Iné návrhy neboli.
Voľby o návrhu na člena predsedníctva AS TnUAD za študentskú časť prebehli tajne, priebeh a
výsledky volieb sú uvedené v zázname volebnej komisie AS TnUAD (príloha č. 2), voľby sú platné a
návrh bol schválený. Členom predsedníctva AS TnUAD za študentskú časť AS TnUAD je Milan
Stuhl.
Voľba zástupcu do ŠRVŠ za študentskú časť AS TnUAD
Za člena ŠRVŠ za študentskú časť AS TnUAD bol navrhnutý Milan Stuhl. Iné návrhy neboli.
Voľby o návrhu na člena ŠRVŠ za študentskú časť AS TnUAD prebehli tajne, priebeh a výsledky
volieb sú uvedené v zázname volebnej komisie AS TnUAD (príloha č. 3), voľby sú platné a návrh bol
schválený. Členom ŠRVŠ za študentskú časť AS TnUAD je Milan Stuhl.
Vyhlásenie voľby do ŠRVŠ za študentskú časť Akademickej obce TnUAD, schvaľovanie
harmonogramu prípravy a vykonania volieb do ŠRVŠ, volebnej komisie
Materiál uviedol predseda AS TnUAD, RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH. Predniesol návrh
uznesenia k vyhláseniu volieb do ŠRVŠ, návrh harmonogramu volieb a návrh zloženia volebnej
komisie. Po diskusii k termínom jednotlivých úloh dal o uznesení hlasovať.
AS TnUAD schválil uznesenie k uvedenému bodu rokovania.
Odsúhlasenie predaja nepotrebného majetku TnUAD
Materiál uviedol rektor, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. Senátorom vysvetlil podmienky predaja
objektu internát a jedáleň v Púchove vo vlastníctve TnUAD, ktorý je využívaný len z malej časti.
Nakoľko TnUAD nedisponuje prostriedkami na rekonštrukciu, schválilo KR TnUAD predaj tohto
majetku TnUAD s tým, že nový vlastník zabezpečí, aby sa druh stavby zapísaný v katastri
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nehnuteľnosti nezmenil, a aby po prípadnej rekonštrukcii nový vlastník umožnil ubytovanie študentom
TnUAD. Prítomným senátorom zodpovedal na položené otázky.
AS TnUAD v Trenčíne v súlade s § 9 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a v súlade s § 12 ods. 2 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 nehnuteľného majetku, evidovanom na Liste vlastníctva č. 3230 v k.ú. Horné
Kočkovce, obec Púchov, okres Púchov, za podmienky zachovania účelu využívania nehnuteľnosti
(budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum) a zabezpečenia ubytovania študentov TnUAD:
a) Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, súpisné číslo 492, - jedáleň a internát,
nachádzajúci sa na pozemku parcely „C“, parc. č. 1527,
b) Pozemok parcela registra „C“, parc. č. 1527 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 956m2
(pozemok pod budovou súp. č. 492),
Doplnenie členov do komisii AS TnUAD – ekonomická, pedagogická, legislatívna
V súvislosti s ukončením pracovného pomeru člena legislatívnej komisie na TnUAD, členstva
predsedníčky pedagogickej komisie v AS TnUAD a s ukončením štúdia troch členov v komisiách AS
TnUAD boli navrhnutí členovia do komisii AS TnUAD:
Ekonomická komisia AS TnUAD: Bc. Dominik Dzurňák – člen (FSEV)
Pedagogická komisia AS TnUAD: prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc. – predseda (FSEV)
Bc. Patrik Klučiar – člen (FŠT)
Legislatívna komisia AS TnUAD: doc. Ing. Jozef Majerík, PhD. – člen (FŠT)
Simona Staňová – člen (FZ)
AS TnUAD schválil návrh na predsedu a členov komisii AS TnUAD. Kompletné zloženie komisii
je uvedené v tabuľke „Prehľad komisií Akademického senátu TnUAD“.
Zriadenie vecného bremena
Materiál uviedol rektor TnUAD, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. V súvislosti s rekonštrukciou
futbalového štadióna v Trenčíne bola TnUAD zo strany Západoslovenskej distribučnej, a.s., požiadaná
o zriadenie vecného bremena za odplatu na zriadenie elektroenergetického zriadenia a jeho
prevádzkovania na parcele č. 1627/853 vo vlastníctve TnUAD. Podrobné grafické znázornenie
prezentovala JUDr. Ľubica Fialová.
AS 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 § 12 ods. 2 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 zriadenie vecného bremena na parcele 1627/853 vedenú v
katastri nehnuteľností v registri „C“ na LV č. 3995 o výmere 1m2 – zastavaná plocha a nádvorie v
katastrálnom území Trenčín, obec Trenčín Okres Trenčín Okresného úradu Trenčín – katastrálny
odbor.
Príprava Správy o činnosti AS TnUAD za rok 2018
Informáciu k príprave Správy o činnosti AS TnUAD za rok 2018 podal predseda AS TnUAD,
RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH. a prítomní členovia ju zobrali na vedomie. Správu pripravia
podpredseda AS TnUAD, prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc. a tajomníčka AS TnUAD, Ing. Janka
Verná.
Rôzne
Simona Staňová – oslovila ju časť študentov s návrhom na zakúpenie talárov zo strany TnUAD pre
absolventov na promócie s tým, že suma za zapožičanie by bola zahrnutá v poplatku za ukončenie
štúdia. Do úvahy pripadá možnosť vyhotovenia talárov na FPT. Kvestorka TnUAD, Ing. Mária Šedivá
sa vyjadrila k údržbe a skladovaniu talárov. Diskusia bola uzavretá s tým, že študenti z AS TnUAD
urobia medzi študentami hlavne končiacich ročníkov na všetkých súčastiach TnUAD prieskum
záujmu o zapožičanie talárov a o predpokladanej sume za zapožičanie.
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Študenti TnUAD majú záujem zapojiť sa do súťaže „Čo ja viem“, kde sa prihlasuje univerzita.
Vedenie TnUAD a senátori sa vyjadrili k tomuto návrhu kladne.
Prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. informovala o stretnutí členov RVŠ SR, ktoré bude
prebiehať v dňoch 10. a 11.12.2018 na pôde TnUAD.
Predseda AS TnUAD RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH poďakoval prítomným členom AS
TnUAD za účasť a ukončil riadne zasadnutie AS TnUAD.
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Prehľad dokumentov a uznesení schválených Akademickým senátom TnUAD v kalendárnom roku 2018
Názov dokumentu/uznesenia

24.01.2018

Priebeh
hlasovania
PP
Z P N
19 19 0
0

24.01.2018

19

Dátum

Správa o činnosti AS TnUAD za rok 2017
Podmienky prijatia na CUP:
a) II. stupeň študijného programu na CUP Politológia pre akad. rok 2018/2019
b) II. stupeň študijného programu Chémia a technológia anorganických materiálov a skla pre akad. rok 2018/2019
c) III. stupeň študijného programu Anorganické technológie a nekovové materiály pre akad. rok 2018/2019
d) III. stupeň študijného programu na CUP Politológia pre akad. rok 2018/2019
e) III. stupeň študijného programu na CUP Politológia v anglickom jazyku pre akad. rok 2018/2019

19

0

0

Výsledok
hlasovania
S

S

Smernica o určení výšky školného pre akad. rok 2018/2019
24.01.2018
19 19 0
0
S
Disciplinárny poriadok TnUAD pre študentov
24.01.2018
19 19 0
0
S
Prerokovanie a schvaľovanie platných nájomných zmlúv (zverejnených v CRZ SR): IČO: 30025168 ; IČO: 50503243 ; IČO:
28.03.2018
19 19 0
0
S
35697270 ; IČO: 35763469 ; IČO: 35848863
Výročná správa o činnosti TnUAD za rok 2017
23.05.2018
13 13 0
0
S
Výročná správa o hospodárení TnUAD za rok 2017
23.05.2018
13 13 0
0
S
Návrh rozpočtu výnosov a nákladov TnUAD a návrh rozdelenia dotácie TnUAD na rok 2018
23.05.2018
13 13 0
0
S
Schvaľovanie návrhu členov Disciplinárnej komisie TnUAD
23.05.2018
13 13 0
0
S
Štatút Fakulty zdravotníctva TnUAD
23.05.2018
13 13 0
0
S
Zoznam predmetov podnikania TnUAD v súlade so zákonom č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
23.05.2018
13 13 0
0
S
Podmienky prijatia na I. stupeň študijného programu Politológia pre akad. rok 2019/2020 v slovenskom jazyku
27.06.2018
20 20 0
0
S
Podmienky prijatia na I. stupeň študijného programu Politológia pre akad. rok 2019/2020 v anglickom jazyku
Študijný poriadok TnUAD
27.06.2018
19 19 0
0
S
Štatút TnUAD
27.06.2018
19 19 0
0
S
Žiadosť nájomcu UNIPLÁŽ, o. z. o zmenu dispozičného riešenia projektu športového areálu
27.06.2018
19 0 18 1
NS
Harmonogram práce AS TnUAD na akademický rok 2018/2019
26.09.2018
19 19 0
0
S
Predaj nepotrebného majetku TnUAD
26.09.2018
19 19 0
0
S
Návrh predmetu podnikania TnUAD do živnostenského registra
26.09.2018
19 19 0
0
S
Organizačná smernica Určenie výšky školného pre akademický rok 2018/2019 a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD - novela
26.09.2018
19 19 0
0
S
Vyhlásenie voľby do ŠRVŠ za študentskú časť Akademickej obce TnUAD, schvaľovanie harmonogramu prípravy a vykonania volieb
21.11.2018
23 23 0
0
S
do ŠRVŠ, volebnej komisie
Predaj nepotrebného majetku TnUAD
21.11.2018
23 23 0
0
S
Zriadenie vecného bremena
21.11.2018
23 23 0
0
S
Legenda: Dátum – dátum zasadnutia AS TnUAD, na ktorom sa o dokumente/uznesení hlasovalo, PP- počet prítomných členov AS TnUAD, Z-počet členov AS TnUAD hlasujúcich za, P- počet
členov AS hlasujúcich proti, N- počet členov AS TnUAD, ktorí sa hlasovania zdržali, S- Akademický senát TnUAD dokument/uznesenie schválil, NS - Akademický senát TnUAD
dokument/uznesenie neschválil.
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Prehľad komisií Akademického senátu TnUAD
Ekonomická komisia AS TnUAD
Súčasť
TnUAD
FPT
FSEV
FSEV
FZ
FŠT
FPT
REK

Priezvisko a meno
doc. Ing. Ján Vavro, PhD. -predseda
Ing. Boris Janský
Bc. Dominik Dzurňák
Ing. Terézia Čögleyová
Ing. Mária Hajšová, PhD.
Ing. Ľubomíra Balážová
Ing. Mária Šedivá

Pedagogická komisia AS TnUAD
Súčasť
TnUAD
FSEV
FZ
FŠT
FŠT
FPT
FPT
REK
KP

Priezvisko a meno
prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc. - predseda
PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
Ing. Beáta Kopiláková, PhD.
Bc. Patrik Klučiar
Ing. Dana Bakošová, PhD.
Bc. Jana Kuricová
doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.
doc. PhDr. PaedDr. Marcel Lincényi, PhD.

Legislatívna komisia AS TnUAD
Súčasť
TnUAD
REK
FSEV
FZ
FZ
FŠT
FPT
REK

Legenda: Kurzívou sú uvedení nečlenovia senátu. Uvedené menné zloženie po kreovaní personálneho zloženia komisií.

Priezvisko a meno
Ing. Alena Krchňavá - predseda
Ing. Eva Koišová, PhD.
PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.
Simona Staňová
doc. Ing. Jozef Majerík, PhD.
Ing. Katarína Móricová, PhD.
JUDr. Ľubica Fialová

RÔZNE
V protokole písomností AS TnUAD bolo za rok 2018 zapísaných 51 prijatých a odoslaných
písomností.
Vypracoval:
prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc.
Ing. Janka Verná
RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
Správu o činnosti Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne za rok 2018 prerokoval a schválil AS na svojom riadnom zasadnutí dňa 23.1.2019.
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