Akademický senát TnUAD
Študentská 2
911 50 Trenčín

Značka: 08/AS/TnUAD

Dátum: 20.05.2020

Zápisnica z riadneho zasadnutia Akademického senátu TnUAD
dňa 20.05.2020 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. Návrh rozdelenia dotácie a návrh rozpočtu výnosov a nákladov TnUAD na rok 2020
6. Prerokovanie a schválenie Štatútu TnUAD
7. Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o činnosti TnUAD za rok 2019
8. Prerokovanie a schválenie Disciplinárneho poriadku TnUAD pre študentov
9. Návrh na odvolanie a menovanie členov Disciplinárnej komisie TnUAD
10. Prerokovanie a schválenie Študijného poriadku TnUAD
11. Prerokovanie a schválenie Organizačnej smernice k organizácii doktorandského štúdia
na TnUAD
12. Návrh na odvolanie a menovanie člena VR TnUAD
13. Vyslovenie súhlasu so Štatútom Správnej rady TnUAD
14. Prerokovanie a schválenie nadobudnutia nehnuteľného majetku
15. Návrh na doplnenie rozšírenia živnosti TnUAD
16. Prerokovanie a schválenie nájomnej zmluvy – P. Baláž (nápojové automaty)
17. Prerokovanie a schválenie nájomnej zmluvy – Gastroplus, s.r.o.
18. Návrh na zmenu člena Legislatívnej komisie AS TnUAD
19. Informácia o stave prípravy štátnych skúšok na TnUAD
20. 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 24 členov AS TnUAD, 15 za
zamestnaneckú a 9 za študentskú časť a AS TnUAD je uznášaniaschopný (prezenčná listina
– príloha č. 1).
K bodu 2:
Schválenie overovateľov zápisnice
Navrhnutí: Ing. Alena Krchňavá, Ing. Zuzana Matulová
Hlasovanie:
Prítomní 24
Za 24
proti 0
zdržal sa 0
Záver hlasovania: Za overovateľky AS TnUAD boli schválené Ing. Alena Krchňavá a Ing.
Zuzana Matulová.
Schválenie volebnej komisie
Navrhnutí: Bc. Patrik Klučiar, Bc. Roman Smirnov, Ing. Jaroslav Vyhnička
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Hlasovanie:
Prítomní 24
Za 22
proti 0
zdržal sa 2
Záver hlasovania: Volebná komisia bola schválená a bude pracovať v zložení: predseda VK:
Bc. Patrik Klučiar; členovia VK: Bc. Roman Smirnov, Ing. Jaroslav Vyhnička
K bodu 3:
Schválenie programu riadneho zasadnutia
Predseda AS TnUAD RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH, predniesol program riadneho
zasadnutia a dal o ňom hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní 24
Za 24
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:
Návrh rozdelenia dotácie a návrh rozpočtu výnosov a nákladov TnUAD na rok 2020
Materiál uviedol rektor TnUAD, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. Informoval o poskytnutej dotácii
zo štátneho rozpočtu a o návrhu na rozdelenie dotácie pre jednotlivé súčasti TnUAD. Vysvetlil
metodiku rozpisu dotácií a jej vplyv na rozdelenie financií na univerzity. Informoval o vytvorení
Fondu podpory a pomoci, ktorý bude použitý na podporu učiteľov a výskumných pracovníkov.
Do hodnotenia budú zapojení aj študenti.
Predseda Ekonomickej komisie AS TnUAD, doc. Ing. Ján Vavro, PhD. predniesol pripomienku
za FPT na rozdelenie financií v tabuľke č. 7 – rekreačné poukazy a navrhuje ich rozdeliť
podľa súčastí TnUAD. Kvestorka TnUAD, Ing. Mária Šedivá vysvetlila evidenciu štatistiky
rekreačných poukazov a tajomníci z fakúlt budú informovaní o čerpaní rekreačných poukazov
svojich zamestnancov ako aj o výške nevyčerpaných prostriedkov.
Návrh uznesenia k bodu 5: AS TnUAD schvaľuje návrh rozdelenia dotácie a návrh rozpočtu
výnosov a nákladov TnUAD na rok 2020.
Hlasovanie:
Prítomní 24
Za 24
proti 0
zdržal sa 0
Záver hlasovania:. AS TnUAD schválil uznesenie k bodu 5.
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K bodu 6:
Prerokovanie a schválenie Štatútu TnUAD
Štatút TnUAD, ktorý AS TnUAD schválil na zasadnutí v januári 2020 bol z MŠVVaŠ SR
pripomienkovaný. Pripomienky zo strany ministerstva boli zapracované a následne bol Štatút
opätovne zaslaný na pripomienkovanie členmi Legislatívnej komisie AS TnUAD.
RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD. požiadala, aby boli v budúcnosti vnútorné predpisy
zasielané senátorom na prerokovanie s vyznačenými úpravami a zmenami pre lepšiu
orientáciu v dokumentoch.
Návrh uznesenia k bodu 6: V súlade s § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách, AS TnUAD schvaľuje Štatút TnUAD a súhlasí s jeho zaslaním na
schválenie MŠVVaŠ SR.
Hlasovanie:
Prítomní 24
Za 24
proti 0
zdržal sa 0
Záver hlasovania:. AS TnUAD schválil uznesenie k bodu 6.
K bodu 7:
Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o činnosti TnUAD za rok 2019
Výročnú správu o činnosti TnUAD uviedol rektor TnUAD, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
Správa bola vypracovaná v zmysle Smernice MŠVVaŠ SR. Rektor TnUAD, doc. Ing. Jozef
Habánik, PhD. zhodnotil výsledky univerzity za rok 2019 prezentované vo VS o činnosti.
Prorektorka TnUAD, doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. zapracuje zaslané a prednesené
pripomienky väčšinou formálneho charakteru od členov senátu.
Z diskusie k materiálu vyplynula požiadavka o zaslanie tabuľkovej prílohy k Výročnej správe
o činnosti TnUAD za rok 2019 senátorom.
Návrh uznesenia k bodu 7: AS TnUAD schvaľuje Výročnú správu o činnosti TnUAD za rok
2019 s pripomienkami.
Hlasovanie:
Prítomní 24
Za 22
proti 0
zdržal sa 2
Záver hlasovania:. AS TnUAD schválil uznesenie k bodu 7.
K bodu 8:
Prerokovanie a schválenie Disciplinárneho poriadku TnUAD pre študentov
Prorektorka pre výchovu a vzdelávanie TnUAD, doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. informovala
o zrušení trojročného funkčného obdobia členov komisie a o úprave v článku Doručovanie.
Hlasovanie:
Prítomní 24
Za 24
proti 0
zdržal sa 0
Záver hlasovania:. AS TnUAD schválil Disciplinárny poriadok TnUAD pre študentov.
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K bodu 9:
Návrh na odvolanie a menovanie členov Disciplinárnej komisie TnUAD
Rektor TnUAD, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. predniesol návrh na odvolanie a menovanie
členov Disciplinárnej komisie TnUAD a vysvetlil dôvody oboch návrhov. Prebehla diskusia
medzi senátormi o proporcionalite zastúpenia jednotlivých súčastí TnUAD v komisii.
Návrh na odvolanie Disciplinárnej komisie TnUAD pre študentov v zložení:
Predsedníčka: doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.
Členovia zamestnaneckej časti akademickej obce TnUAD:
doc. PhDr. PaedDr. Marcel Lincényi, PhD.
Bc. Danka Matejková
Členovia študentskej časti akademickej obce TnUAD
Mgr. Petra Rendková
Marek Munka
Jana Števánková
Hlasovanie:
Prítomní 24
Za 22
proti 0
zdržal sa 2
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil návrh na odvolanie Disciplinárnej komisie TnUAD pre
študentov vo vyššie uvedenom zložení.
Návrh na menovanie Disciplinárnej komisie TnUAD pre študentov v zložení:
Predsedníčka: doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.
Členky zamestnaneckej časti akademickej obce TnUAD:
Ing. Eva Koišová, PhD., MBA
Bc. Danka Matejková
Členovia študentskej časti akademickej obce TnUAD
Ing. Jana Kuricová
Marek Munka
Michaela Urbaňáková
Hlasovanie:
Prítomní 24
Za 19
proti 0
zdržal sa 5
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil návrh na menovanie Disciplinárnej komisie TnUAD pre
študentov vo vyššie uvedenom zložení.
K bodu 10:
Prerokovanie a schválenie Študijného poriadku TnUAD
Informácie k predloženému materiálu predložila prorektorka pre výchovu a vzdelávanie, doc.
Ing. Marta Kianicová, PhD. Zapracované zmeny vychádzajú z novely Zákona č. 131/2002 Z.z.
o vysokých školách a súvisia s možnosťou uskutočňovať vzdelávacie činnosti dištančnou
metódou a so zabezpečením verejného priameho prenosu počas verejnej časti štátnej skúšky,
rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce počas krízovej situácie. Vypustili sa zmeny
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a neaktuálne články, ktoré súviseli s komplexnou akreditáciou a študijnými programami
akreditovanými pred 1.1.2013.
Hlasovanie:
Prítomní 24
Za 24
proti 0
zdržal sa 0
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil Študijný poriadok TnUAD.
K bodu 11:
Prerokovanie a schválenie Organizačnej smernice k organizácii doktorandského štúdia
na TnUAD
Smernicu k organizácii doktorandského štúdia na TnUAD uviedla prorektorka pre výchovu
a vzdelávanie doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. Informovala o zmenách v článku dizertačnej
práce, v článku pri obhajobe dizertačnej práce a upravené boli aj niektoré neaktuálne
ustanovenia. Zodpovedala na otázky Ing. Adriane Martošovej k vyhotoveniam dizertačnej
práce a autoreferátu dizertačnej práce.
Hlasovanie:
Prítomní 24
Za 24
proti 0
zdržal sa 0
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil Organizačnú smernicu k organizácii doktorandského
štúdia na TnUAD.
K bodu 12:
Návrh na odvolanie a menovanie člena VR TnUAD
Rektor TnUAD doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. uviedol návrh na odvolanie člena VR TnUAD
Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozefa Mihoka, PhD., ktorý žiada o odvolanie na vlastnú žiadosť
z dôvodu nezlučiteľnosti funkcií a návrh na menovanie nového člena VR TnUAD Dr.h.c. Ing.
Jaroslava Holečka, PhD.
Voľba o návrhu na odvolanie člena VR TnUAD Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozefa Mihoka,
PhD. prebehla tajne, priebeh a výsledky volieb sú uvedené v zázname volebnej komisie
AS TnUAD (príloha č. 2), voľba je platná a návrh na odvolanie bol schválený.
Voľba o návrhu na menovanie člena VR TnUAD Dr.h.c. Ing. Jaroslava Holečka, PhD.
prebehla tajne, priebeh a výsledky volieb sú uvedené v zázname volebnej komisie AS
TnUAD (príloha č. 3), voľba je platná a návrh na menovanie bol schválený.
K bodu 13:
Vyslovenie súhlasu so Štatútom Správnej rady TnUAD
JUDr. Ľubica Fialová informovala o úpravách v Štatúte Správnej rady TnUAD. Zmena nastala
v súvislosti s funkčným obdobím predsedu a podpredsedu SR a v doplnení schvaľovania
výročnej správy o hospodárení TnUAD Správnou radou TnUAD v článku 6.
Návrh uznesenia k bodu 13: V súlade s § 9 ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách, Akademický senát TnUAD vyslovuje súhlas s návrhom rektora s úpravou
Štatútu Správnej rady TnUAD a odporúča predložiť Štatút Správnej rady na schválenie
ministrovi školstva SR.
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Hlasovanie:
Prítomní 24
Za 24
proti 0
zdržal sa 0
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil uznesenie k bodu 13.
K bodu 14:
Prerokovanie a schválenie nadobudnutia nehnuteľného majetku
Návrh na kúpu nehnuteľného majetku v Púchove uviedla JUDr. Ľubica Fialová. Prítomným
prezentovala na geodetickom zameraní predmetnú nehnuteľnosť spolu s pozemkami,
príjazdovými cestami a parkovacími miestami. Rektor TnUAD, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
doplnil, že v súčasnosti nemôže TnUAD žiadať o dotáciu ani získať prostriedky zo
štrukturálnych fondov na modernizáciu nehnuteľnosti z dôvodu že nie sme jej 100% vlastníci.
Prof. Ing. Mariana Pajtášová, PhD. za FPT požiadala senátorov o vyslovenie súhlasu s kúpou
predmetnej nehnuteľnosti, aby fakulta mala možnosť modernizovať priestory a skvalitniť tak
vzdelávací proces.
Návrh uznesenia k bodu 14: V súlade s § 9 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách, AS TnUAD schvaľuje návrh rektora TnUAD na nadobudnutie do
vlastníctva nehnuteľnosti evidované Katastrálnym odborom Okresného úradu Púchov, pre
katastrálne územie Horné Kočkovce, obec: Púchov, okres: okres Púchov,
na LV č. 4102 v ČASTI A: MAJETKOVÁ PODSTATA ako:
- pozemok - parcela registra “C“ KN č. 1548/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1236
m²,
na LV č. 3259 v ČASTI A: MAJETKOVÁ PODSTATA ako:
- stavba - parcela registra “C“ KN č. 1548/5, súpisné číslo 1809 – popis stavby –
Technologické učebne v spoluvlastníckom podiele 15/28
Akademický senát TnUAD schvaľuje návrh rektora nadobudnúť majetok kúpou od
spoločnosti PARI, s.r.o. do svojho výlučného vlastníctva.
Hlasovanie:
Prítomní : 24
Za 24
proti 0
zdržal sa 0
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil uznesenie k bodu 14.
K bodu 15:
Návrh na doplnenie rozšírenia živnosti TnUAD
Študenti FŠT prejavili záujem o vznik streleckého krúžku, návrh podporil prodekan FŠT, Ing.
Štefan Pivko, PhD. JUDr. Ľubica Fialová predniesla doplnenie troch predmetov podnikania do
obsahu živnosti TnUAD evidovaných na Živnostenskom úrade v Trenčíne, aby TnUAD mohla
následne získať zbrojnú licenciu.
Návrh uznesenia k bodu 15: AS TnUAD schvaľuje zaradenie predmetu podnikania TnUAD –
Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva, Vývoj a výroba zbraní alebo streliva, Opravy,
úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní do obsahu živností TnUAD
evidovaných Živnostenským úradom v Trenčíne v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
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Hlasovanie:
Prítomní 24
Za 22
proti 0
zdržal sa 2
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil uznesenie k bodu 15.
K bodu 16:
Prerokovanie a schválenie nájomnej zmluvy – P. Baláž (nápojové automaty)
JUDr. Ľubica Fialová uviedla návrh na schválenie nájomnej zmluvy na umiestnenie
nápojových automatov v priestoroch TnUAD na obdobie 2 rokov. Návrh predkladá na základe
žiadosti P. Baláža, ktorý nápojové automaty prevádzkuje.
Návrh uznesenia k bodu 16: V súlade s § 9 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách, Akademický senát TnUAD schvaľuje návrh rektora TnUAD na
prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve TnUAD pre nájomcu - Pavol Baláž;
Miesto podnikania: 28. októbra 41, 911 01 Trenčín, IČO: 30025168
Predmetom nájmu sú nebytové priestory na umiestnenie predajných nápojových automatov za účelom
ich prevádzkovania. Priestory sa nachádzajú v objektoch na ulici Študentská 1 v Trenčíne, súpisné číslo
1637 postavenej na pozemku parc. č. 1632/2 v k. ú. Trenčín, ktorá je zapísaná na LV č. 5700, budovy
nachádzajúcej sa na ulici Študentská 2 v Trenčíne, súpisné číslo 1639 postavenej na pozemku parc. č.
1627/7 v k. ú. Trenčín, ktorá je zapísaná na LV č. 3995, budovy nachádzajúcej sa na ulici Študentská 3
v Trenčíne, súpisné číslo 1638 postavenej na pozemku parc. č. 1627/205 v k. ú. Trenčín, ktorá je
zapísaná na LV č. 3995, budovy nachádzajúcej sa na ulici Pri Parku 19 v Záblatí, súpisné číslo 469
postavenej na pozemku parc. č. 523/2 v k. ú. Záblatie, ktorá je zapísaná na LV č. 317.

Nájomná zmluva bude uzatvorená na obdobie od 01. 06. 2020 do 30. 06. 2022.
Hlasovanie:
Prítomní : 24
Za 24
proti 0
zdržal sa 0
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil uznesenie k bodu 16.
K bodu 17:
Prerokovanie a schválenie nájomnej zmluvy – Gastroplus, s.r.o.
Firma Gastroplus, s.r.o. oslovila vedenie TnUAD so žiadosťou o prenájom priestorov kuchyne
na FŠT na obdobie 5 rokov. JUDr. Ľubica Fialová informovala senátorov o podrobnostiach
prenájmu a o cene. Ďalšie doplnenie k nájomnej zmluve uviedla kvestorka TnUAD, Ing. Mária
Šedivá a zodpovedala prítomným na otázky.
Návrh uznesenia k bodu 17: V súlade s § 9 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách, Akademický senát TnUAD schvaľuje návrh rektora TnUAD na
prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve TnUAD pre nájomcu – Gastroplus, s.r.o.
Sídlo: Jána Derku 1703, 911 08 Trenčín , IČO: 36308935
Predmetom nájmu sú nebytové priestory sú nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v Trenčíne Záblatí,
nebytové priestory v budove Študentskej jedálne a kuchyne súp. č. 462, postavenej na parcele reg. C
č. 516 zapísanej na LV č. 317 kat. územie Záblatie a priestory určené na prenájom sú umiestnené na I.
NP- miestnosti č. 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120 a 121 s
celkovou plochou prenajímaných priestorov - 246,02 m2, súčasťou nájomnej zmluvy je aj prenájom
zariadenia kuchyne.
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Akademický senát TnUAD schvaľuje návrh rektora prenajať majetok TnUAD spoločnosti Gastroplus,
s.r.o. na obdobie od 01. 06. 2020 do 31. 05. 2025.

Hlasovanie:
Prítomní 24
Za 24
proti 0
zdržal sa 0
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil uznesenie k bodu 17.
K bodu 18:
Návrh na zmenu člena Legislatívnej komisie AS TnUAD
Zástupcovia AS TnUAD za FŠT navrhli Ing. Lenku Bartošovú, PhD. za členku Legislatívnej
komisie AS TnUAD, nakoľko doc. Ing. Jozef Majerík, PhD. sa vzdáva členstva v komisii.
Predseda AS TnUAD, RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH dal o tomto návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní 24
Za 23
proti 0
zdržal sa 1
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil Ing. Lenku Bartošovú, PhD. za členku Legislatívnej
komisie AS TnUAD.
K bodu 19:
Informácia o stave prípravy štátnych skúšok na TnUAD
V súvislosti s pandémiou COVID 19 bola prijatá novela zákona o vysokých školách a rektor
TnUAD doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. informoval o priebehu štátnych skúšok. Budú
uskutočňované aj dištančnou formou s využitím informačno-komunikačných technológii tak,
aby bol zabezpečený verejný priamy prenos. V prípade prezenčnej formy sa štátna skúška
uskutoční vo väčšej miestnosti za prísnych hygienických a protiepidemiologických podmienok.
Zo štátnej skúšky bude vyhotovený zvukový záznam uchovávaný po dobu troch mesiacov.
Študentom končiacich ročníkov bol zároveň predĺžený termín na odovzdanie záverečnej
práce. Kvestorka TnUAD, Ing. Mária Šedivá informovala o obstaraní a zakúpení techniky na
zabezpečenie prenosu štátnej skúšky pre verejnosť. Vedenie TnUAD a jej súčastí komunikuje
aj o možnosti uskutočnenia promócii v súčasnej krízovej situácii za predpokladu, že bude
záujem zo strany študentov. Uskutočnili by sa v takom rozsahu, ako to bude možné v rámci
nariadení v danej chvíli.
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Akademický senát TnUAD
Študentská 2
911 50 Trenčín

K bodu 20:
Rôzne
K tomuto bodu neboli žiadne návrhy.
Predseda AS TnUAD RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH, poďakoval prítomným členom AS
TnUAD za účasť, upozornil na termín najbližšieho zasadnutia AS TnUAD dňa 24. 06. 2020
a zasadnutie ukončil.

Zapísala:
Ing. Janka Verná

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

Overovatelia:
Ing. Alena Krchňavá

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

Ing. Zuzana Matulová

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

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

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