Akademický senát TnUAD
Študentská 2
911 50 Trenčín

Značka: 23/AS/2020

Dátum: 30. 09. 2020

Zápisnica z riadneho zasadnutia Akademického senátu TnUAD
dňa 30. 09. 2020 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 harmonogramu práce AS TnUAD na akademický rok
2020/2021
6. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS TnUAD za CUP,
harmonogramu volieb a volebných komisií
7. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS TnUAD za rektorát,
harmonogramu volieb a volebných komisií
8. Organizačná smernica k organizácií doktorandského štúdia na TnUAD
9. Prerokovanie a schválenie vstupu TnUAD do konzorcia VŠ „U10“
10. Informácia rektora o stave univerzity na začiatku akademického roka
11. Rôzne
K bodu 1:
Predseda AS TnUAD RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH, privítal prítomných a zahájil riadne
zasadnutie AS TnUAD. Skonštatoval, že je prítomných 18 členov AS TnUAD, 12 za
zamestnaneckú časť a 6 za študentskú časť a AS TnUAD je uznášaniaschopný (prezenčná
listina – príloha č. 1).
K bodu 2:
Voľba overovateľov zápisnice
Navrhnutí: PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD. a Ing. Zuzana Matulová
Prítomní 18
Za 18
proti 0
zdržal sa 0
Záver hlasovania: Za overovateľov AS TnUAD schválil PhDr. Nikoletu Poliakovú, PhD.
a Ing. Zuzanu Matulovú.
K bodu 3:
Schvaľovanie programu riadneho zasadnutia
Predseda AS TnUAD RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH predniesol program riadneho
zasadnutia a dal o ňom hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní 18
Za 18
proti 0
zdržal sa 0
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil program riadneho zasadnutia.
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K bodu 4:
Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich zasadnutí
AS TnUAD nevyplynuli z predchádzajúcich zasadnutí žiadne úlohy.
K bodu 5:
Prerokovanie a schvaľovanie harmonogramu práce AS TnUAD na akademický rok
2020/2021
Materiál uviedol predseda AS TnUAD, RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH a dal o ňom
hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní 18
Za 18
proti 0
zdržal sa 0
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil harmonogram práce AS TnUAD na akad. rok
2020/2021.
K bodu 6:
Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS TnUAD za CUP, harmonogramu
volieb a volebných komisií
Predseda AS TnUAD RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH predniesol návrh uznesenia
k vyhláseniu doplňujúcich volieb do študentskej časti AS TnUAD za CUP, návrh
harmonogramu volieb a návrh zloženia volebnej komisie.
Prebehla diskusia k pripomienke na prijatie rozhodnutia AS TnUAD o prerušení prípravy
konania volieb v prípade, že sa nebudú môcť realizovať z dôvodu protiepidemiologických
opatrení.
Uznesenie k bodu 6: príloha č. 2
Hlasovanie:
Prítomní 18
Za 18
proti 0
zdržal sa 0
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil uznesenie k bodu č. 6 s pripomienkou – v prípade
ak bude z dôvodu protiepidemiologických opatrení prerušená prezenčná výučba pre
študentov TnUAD a voľby sa nebudú môcť uskutočniť, preruší sa príprava vykonania
volieb, zasadne mimoriadne AS TnUAD, ktoré rozhodne o posunutí termínov
v harmonograme prípravy a vykonania volieb ako i o ďalšom postupe.
K bodu 7:
Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS TnUAD za rektorát,
harmonogramu volieb a volebných komisií
Predseda AS TnUAD RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH predniesol návrh uznesenia
k vyhláseniu doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS TnUAD za rektorát, návrh
harmonogramu volieb a návrh zloženia volebnej komisie.
Uznesenie k bodu 7: príloha č. 3
Hlasovanie:
Prítomní 18
Za 18
proti 0
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zdržal sa 0
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil uznesenie k bodu č. 7 s pripomienkou – v prípade
ak nebude možné voľby uskutočniť z dôvodu protiepidemiologických opatrení, preruší
sa príprava vykonania volieb, zasadne mimoriadne AS TnUAD, ktoré rozhodne
o posunutí termínov v harmonograme prípravy a vykonania volieb ako i o ďalšom
postupe.
K bodu 8:
Organizačná smernica k organizácií doktorandského štúdia na TnUAD
Rektor TnUAD doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. predniesol prítomným návrh o posunutí termínu
ročného hodnotenia doktoranda školiteľom v organizačnej smernici. Predseda AS TnUAD
RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní 18
Za 18
proti 0
zdržal sa 0
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil Smernicu k organizácii doktorandského štúdia na
TnUAD s účinnosťou od 01. 10. 2020.
K bodu 9:
Prerokovanie a schválenie vstupu TnUAD do konzorcia VŠ „U10“
Rektor TnUAD, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. predniesol prítomným na prerokovanie
schválenie vstupu TnUAD do konzorcia vysokých škôl „U10“ za účelom prehĺbenia spolupráce
pri tvorbe študijných programov, spoločného uskutočňovania výskumnej, vývojovej a inej
tvorivej činnosti, vzdelávacích programov alebo spoločného zabezpečovania možností
stravovania a ubytovania pre študentov. Predseda AS TnUAD RNDr. Vladimír Meluš, PhD.,
MPH dal o prednesenom návrhu hlasovať.
Uznesenie k bodu 9:
V súlade s článkom 17 Štatútu TnUAD a v súlade s § 2 ods. 14 Zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách, Akademický senát TnUAD schvaľuje vstup TnUAD do konzorcia
vysokých škôl „U10“ spolu s Technickou univerzitou vo Zvolene, Ekonomickou
univerzitou v Bratislave, Trnavskou univerzitou v Trnave, Univerzitou sv. Cyrila
a Metoda v Trnave, Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzitou Mateja Bela
v Banskej Bystrici, Katolíckou univerzitou v Ružomberku, Prešovskou univerzitou
v Prešove a Univerzitou J. Selyeho , Komárno.
Hlasovanie:
Prítomní 18
Za 18
proti 0
zdržal sa 0
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil uznesenie k bodu č. 9.
K bodu 10:
Informácia rektora o stave univerzity na začiatku akademického roka
Rektor TnUAD, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. podal informácie o otvorení akademického
roka. Pedagogický proces a prevádzka na TnUAD ako i prevádzkové podmienky
študentského domova sa riadia podľa Manuálu vypracovaného MŠVVaŠ SR po dobu trvania
pandémie ochorenia COVID-19. V nadväznosti na tento dokument bolo vydané Opatrenie
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rektora pre študentov a zamestnancov, ktoré sa bude priebežne vyhodnocovať a podľa
potreby meniť.
Na jednotlivých súčastiach TnUAD prebieha kombinovaná výučba. Online prebiehajú najmä
prednášky. Väčšina praktických predmetov sa vyučuje prezenčne za dodržania
bezpečnostných opatrení.
Riaditeľ CIT, Ing. Peter Franko informoval o možnosti využívania funkcií vyučujúcimi v
aplikácii Microsoft Teams pri online prezentácii.
V súvislosti s prípravou akreditačného procesu bude vedenie TnUAD klásť dôraz na
zosúladenie vnútorného systému kvality so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry.
Rektor TnUAD, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. informoval prítomných o zvolení doc. Ing. Marty
Kianicovej, PhD. do funkcie dekanky FŠT.
TnUAD bude tento rok prezentovať štúdium študijných programov na veľtrhoch vzdelávania
online formou.
Zhodnotil rekonštrukciu priestorov TnUAD v uplynulom období, informoval o
novovybudovaných laboratóriách, vynovenej aule, zelenej oddychovej zóne a o vynovenom
priestore internátu.
K bodu 11:
Rôzne
Ing. Jozef Kraxner, PhD. predniesol návrh o možnosti zapojenia TnUAD do výzvy na nové
programové obdobie za účelom budovania tzv. Zelenej univerzity. Získané finančné
prostriedky bude možné využiť napr. na nákup zberných nádob za účelom zvýšenia separácie
odpadu.
Predseda AS TnUAD RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH, poďakoval prítomným členom AS
TnUAD za účasť 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.
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