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Značka: 13/AS/2020        Dátum: 24.06.2020 
 

Zápisnica z riadneho zasadnutia Akademického senátu  TnUAD 
dňa 24.06.2020 o 9.00 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 materiálov: 

a) Podmienky prijatia na I. stupeň študijného programu Politológia pre akad. rok  
2021/2022 v slovenskom jazyku 

b) Podmienky prijatia na I. stupeň študijného programu Politológia pre akad. rok 
2021/2022 v anglickom jazyku 

6. Návrh na odvolanie a vymenovanie členov Vedeckej rady TnUAD 
7. Návrh na odvolanie a vymenovanie prorektora pre stratégiu a rozvoj TnUAD 
8. Odsúhlasenie predaja nepotrebného majetku TnUAD 
9. Výročná správa o hospodárení TnUAD za rok 2019 
10. Informácia o promóciách a prijímacom konaní na TnUAD 
11. Informácia o pokynoch vydaných na júl a august 2020 
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 20 členov AS TnUAD, 13 za 
zamestnaneckú a 7 za študentskú časť a AS TnUAD je uznášaniaschopný (prezenčná listina 
– príloha č. 1).   
 
K bodu 2: 
Voľba overovateľov zápisnice 
Navrhnutí: Ing. Alena Krchňavá, Ing. Zuzana Matulová 
Hlasovanie: 
Prítomní 20 
Za 20 
proti 0 
zdržal sa 0 
Záver hlasovania: Za  overovateľov AS TnUAD schválil Ing. Alenu Krchňavú a Ing. Zuzanu 
Matulovú. 
 
Schválenie volebnej komisie  
Navrhnutí: Mgr. Petra Rendková, Bc. Patrik Klučiar, Martin Danek 
Hlasovanie: 
Prítomní 20 
Za  20 
proti 0 
zdržal sa 0 
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Záver hlasovania: Volebná komisia bola schválená a bude pracovať v zložení: predsedníčka 
VK: Mgr. Petra Rendková; členovia VK: Bc. Patrik Klučiar, Martin Danek. 
 
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 20 
Za 20 
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. 
 
Prišla RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD., čím sa počet senátorov zvýšil na 21. 

K bodu 5: 
Prerokovanie a schvaľovanie materiálov: 

a) Podmienky prijatia na I. stupeň študijného programu Politológia pre akad. rok  
2021/2022 v slovenskom jazyku 

b) Podmienky prijatia na I. stupeň študijného programu Politológia pre akad. rok 
2021/2022 v anglickom jazyku 

 
Materiál uviedol rektor TnUAD doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. Informoval o základných 
a ďalších podmienkach prijatia na štúdium. Predseda AS TnUAD RNDr. Vladimír Meluš, PhD., 
MPH, dal následne o podmienkach prijatia hlasovať. 
Hlasovanie: 
Prítomní 21 
Za 21 
proti 0 
zdržal sa 0  
Záver hlasovania:. AS TnUAD schválil podmienky prijatia na I. stupeň študijného programu 
Politológia pre akad. rok 2021/2022 v slovenskom jazyku a podmienky prijatia na I. stupeň 
študijného programu Politológia pre akad. rok 2021/2022 v anglickom jazyku.  
 
K bodu 6: 
Návrh na odvolanie a vymenovanie členov Vedeckej rady TnUAD  
Rektor TnUAD, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. oboznámil prítomných o návrhu na odvolanie 
členov VR TnUAD a o návrhu na menovanie nových členov VR TnUAD.  Oba návrhy 
zdôvodnil a  boli konzultované s vedením jednotlivých súčastí.  
Voľby o návrhu na odvolanie členov VR TnUAD prebehli tajne, priebeh a výsledky 
volieb sú uvedené v zázname volebnej komisie AS TnUAD (príloha č. 2), voľby sú 
platné a návrh na odvolanie bol schválený. 
 
Voľby o návrhu na menovanie členov VR TnUAD prebehli tajne, priebeh a výsledky 
volieb sú uvedené v zázname volebnej komisie AS TnUAD (príloha č. 3), voľby sú 
platné a návrh na menovanie bol schválený. 
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K bodu 7: 
Návrh na odvolanie a vymenovanie prorektora pre stratégiu a rozvoj TnUAD 
Rektor TnUAD doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. predložil návrh na odvolanie Dr.h.c. doc. Ing. 
Petra Liptáka, CSc. z funkcie prorektora pre stratégiu a rozvoj TnUAD z dôvodu ukončenia 
pracovného pomeru na TnUAD. Do funkcie prorektora pre stratégiu a rozvoj TnUAD navrhuje 
doc. Ing. Jozefa Majeríka, PhD. 
 
Voľba o návrhu na odvolanie prorektora pre stratégiu a rozvoj TnUAD prebehla tajne, 
priebeh a výsledok voľby sú uvedené v zázname volebnej komisie AS TnUAD (príloha 
č. 4), voľba je platná a Dr.h.c. doc. Ing. Peter Lipták, CSc. bol odvolaný z funkcie 
prorektora pre stratégiu a rozvoj TnUAD k 30.06.2020. 
 
Voľba o návrhu na vymenovanie prorektora pre stratégiu a rozvoj TnUAD prebehla 
tajne, priebeh a výsledok voľby sú uvedené v zázname volebnej komisie AS TnUAD 
(príloha č. 5), voľba je platná a prorektorom pre stratégiu a rozvoj TnUAD sa od 
16.09.2020 stáva doc. Ing. Jozef Majerík, PhD. 
 
Odišiel Ing. Jozef Kraxner, PhD., čím sa počet senátorov znížil na 20. 

K bodu 8: 
Odsúhlasenie predaja nepotrebného majetku TnUAD 
Dekanka FZ, PhDr. Iveta Matišáková, PhD. uviedla úvodné informácie k výskumno-
vedeckému pracovisku Centra pre hyperbarickú oxygenoterapiu TnUAD (HBO), ktoré vzniklo 
v spolupráci s Fakultnou nemocnicou Trenčín, kde sa aj nachádza. Podrobnosti o projekte 
v rámci ktorého centrum pre HBO vzniklo, uviedla vedecká garantka centra RNDr. Zdenka 
Krajčovičová, PhD. 
Zhodnotila prítomným prínos projektu v jednotlivých monitorovacích obdobiach z hľadiska 
dostupnosti liečby pacientom z regiónu, vedecko-výskumnej činnosti, publikačných výstupov, 
záverečných prác študentov, vyškolení zamestnancov a pridanej hodnoty. Prevádzka HBO 
komory je finančne náročná, musí spĺňať náročné požiadavky na bezpečnosť a vyžaduje si aj 
nemalé materiálne a personálne vyťaženie, ktoré FZ nie je schopná z ekonomicko-
prevádzkového aspektu naďalej zabezpečovať predovšetkým z dôvodu, že nie je 
zdravotníckym zariadením. Preto žiada a navrhuje vyhlásenie Verejnej obchodnej súťaže na 
predaj medicínskeho zariadenia a prístrojov. Podrobnosti k vyhláseniu súťaže doplnila      
JUDr. Ľubica Fialová. 
Návrh uznesenia k bodu 8: Akademický senát TnUAD v Trenčíne v súlade s § 9 ods. 1 
písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a v súlade s § 5 ods. 6 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 hnuteľného majetku:  
medicínske zariadenie a prístroje, ktoré sa nachádzajú v Centre pre hyperbarickú 
oxygenoterapiu TnUAD v areáli Fakultnej nemocnice Trenčín, Legionárska 28: 

a) Haux-Starmed – Hyperbarická komora s monitorovacím systémom, 

b) Periflux system 500 – Viackanáový multifunkčný laser – doplerovský systém, 

c) Pericam PSI Systém – nákup systému pre zobrazovanie miktorocirkulácie v reálnom 

čase, 

d) Z.one ultra – Ultrazvukový prístroj s farebným dopplerom, 

e) Pentax – 615 000- Konfokálny endomikroskopický systém. 
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Najnižšia cena pre verejnú obchodnú súťaž bude stanovená podľa znaleckého posudku        

č. 26/2019, vypracovaného znalcom Ing. Pavlom Volfom zo dňa 10. 12. 2019  vo výške 

922 651,00 EUR. 

Hlasovanie: 
Prítomní 20 
Za 20 
proti 0 
zdržal sa 0  
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil uznesenie k bodu 8. 
 
K bodu 9: 
Výročná správa o hospodárení TnUAD za rok 2019 
Kvestorka TnUAD, Ing. Mária Šedivá TnUAD uviedla podrobnosti k Výročnej správe 
o hospodárení. TnUAD dosiahla v roku 2019  kladný hospodársky výsledok, ktorý je 
výsledkom zvyšovania efektívnosti získavania prostriedkov z viaczdrojového financovania 
a využitia dostupných finančných zdrojov, tržby z predaja služieb, za ubytovanie, výnosy zo 
školného od externých študentov a ďalších. Univerzita získala tak prostriedky na pokrytie 
administratívnych potrieb aj vlastnou hospodárskou a podnikateľskou činnosťou.  
TnUAD bude aj naďalej venovať pozornosť získavaniu prostriedkov zo štrukturálnych fondov 
EÚ, čerpaniu prostriedkov z týchto fondov a získavaniu prostriedkov z vedecko-výskumnej 
činnosti jednotlivých pracovísk TnUAD. 
Návrh uznesenia k bodu 9: AS TnUAD schvaľuje Výročnú správu o hospodárení TnUAD za 
rok 2019.  
Hlasovanie: 
Prítomní  20 
Za 20 
proti 0 
zdržal sa 0  
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil uznesenie k bodu 9. 
 
K bodu 10: 
Informácia o promóciách a prijímacom konaní 
Rektor TnUAD doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. informoval o prijímacom konaní na súčastiach 
TnUAD, ktoré ešte nie je ukončené. Štátne skúšky budú prebiehať v najbližších týždňoch 
prezenčnou formou  ale i online formou. Kolégium rektora TnUAD schválilo promócie pre 
absolventov v termíne od 22. – 24.7.2020 v aule TnUAD za predpokladu dodržania usmernení 
hlavného hygienika SR. Pre rodinných príslušníkov bude zabezpečený priamy prenos.  
 
K bodu 11:  
Informácia o pokynoch vydaných na júl a august 2020 
Zamestnanci TnUAD boli informovaní o úprave pracovného času v letnom období 
z prevádzkových dôvodov. 
 
K bodu 12: 
Rôzne 
Kvestorka TnUAD Ing. Mária Šedivá informovala o kompletnom presťahovaní laboratórií FZ 
z priestorov základnej školy do budovy TnUAD. Oboznámila prítomných o investíciách 
a plánoch rekonštrukcií na jednotlivých fakultách, úpravách v ich okolí, rekonštrukcií 
v telocvičniach TnUAD, o vytvorení oddychových zón pre študentov, o zateplení fasády 
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v študentskom domove v Záblatí. V súčasnosti vedenie TnUAD rokuje o presťahovaní 
Univerzitnej knižnice. 
 
Dekanka Fakulty zdravotníctva PhDr. Iveta Matišáková, PhD. poďakovala vedeniu TnUAD za 
spoluprácu pri organizácii presťahovania fakulty do nových priestorov.  
 
Zo študentskej časti AS TnUAD zaznela požiadavka na vytvorenie priestoru na stojany pre 
elektrické kolobežky pri budove TnUAD. Vedenie TnUAD sa bude touto požiadavkou 
zaoberať. 
 
 
Predseda AS TnUAD RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH, poďakoval prítomným členom AS 
TnUAD za účasť, zástupcom študentov, ktorí končia členstvo v AS TnUAD poprial veľa 
úspechov 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. 


