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Zápisnica č. 4/2018
zo zasadnutia Kolégia rektora TnUAD v Trenčíne
dňa 27.4.2018

Miesto: zasadačka rektora TnUAD, Študentská ul. 2, 911 50 Trenčín
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia KR TnUAD v Trenčíne
Kontrola plnenia uznesení
Návrh rozdelenia dotácie TnUAD a návrh rozpočtu výnosov a nákladov na rok 2018
Výsledky kontroly efektívnosti čerpania doktorandských štipendií na TnUAD
Rôzne
...........................................

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia KR TnUAD v Trenčíne
Kolégium rektora TnUAD otvoril a viedol doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. - rektor TnUAD
v Trenčíne. Návrh programu 4. zasadnutia bol schválený prítomnými členmi Kolégia rektora TnUAD.
K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení
Úloha KR 1/03/2018 – V PLNENÍ
Kolégium rektora TnUAD uložilo úlohu pripraviť projekt na podporu teamingových výskumnch
centier.
Z: prorektor pre vedu, výskum a MV
T: stanoví VA
Úloha KR 2/03/2018 – V PLNENÍ
Kolégium rektora TnUAD uložilo úlohu pripraviť projekt pre DSV v príslušnej oblasti výskumu.
Z: prorektor pre vedu, výskum a MV,
dekan FŠT, dekanka FPT
T: stanoví VA
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K bodu 3. Návrh rozdelenia dotácie TnUAD a návrh rozpočtu výnosov a nákladov na 2018
Pani kvestorka prítomným členom Kolégia rektora predniesla návrh rozdelenia dotácie v súlade
s predloženým rokovacím materiálom v znení tak, ako bol rozposlaný všetkým členom vopred emailom. Pani kvestorka tiež vzniesla pripomienku k zmena metodiky koeficientu výpočtu
prideľovania dotácií podľa publikačnej činnosti a tiež zmenu vo váhe prepočítavania vplyvu
vybraných ukazovateľov na výšku pridelenej dotácie.
Uznesenie KR 1/04/2018
KR prerokovalo a schválilo návrh rozdelenia dotácie TnUAD a návrh rozpočtu výnosov a nákladov
na rok 2018 v predloženej podobe.
Úloha KR 1/04/2018
Predložiť Ekonomickej komisii a Akademickému Senátu TnUAD materiál na schválenie na
najbližšom zasadnutí.
Z: kvestorka TnUAD
T: podľa harmonogramu zasadnutí
K bodu 4. Výsledky kontroly efektívnosti čerpania doktorandských štipendií na TnUAD
Pán rektor predložil prítomným členom závery a výsledky zistené v rámci vykonanej internej
kontroly efektívnosti čerpania doktorandských štipendií.
Úloha KR 2/04/2018
Kolégium rektora TnUAD uložilo úlohu Oddeleniu kontroly prerokovať správu s dekanmi
jednotlivých fakúlt a vedúcimi CUP TnUAD v Trenčíne.
Z: PhDr. Jurikovičová
T: 30.6.2018
K bodu 5. Rôzne
Pán rektor zhodnotil uplynulé aktivity a ich priebeh v poslednom období. Následne zhodnotil aktivity
konajúce sa v najbližšom období – konferencia FŠT (v rámci Veľtrhu IDET), konferencia FSEV
(Trenčianske Teplice), módna prehliadka organizovaná FPT.
Úloha KR 3/04/2018
Kolégium rektora TnUAD uložilo úlohu systematicky zapracovať zrušenie povinnosti pre študentov
s IŠP individuálne potvrdzovanie podmienok od jednotlivých vyučujúcich k ukončeniu predmetu
uvádzaného v IL ku každému zo zapísaných predmetov, a túto kompetenciu presunúť na študijných
referentov, ktorí takto urobia do 14 dní od predloženia.
Z: prorektorka pre vých. a vzdel.
T: 1.9.2018
Úloha KR 4/04/2018
Kolégium rektora TnUAD uložilo úlohu zapracovať túto aktivitu do pracovných náplní študijných
referentiek.
Z: kvestorka
T: 30.6.2018
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Pani prorektorka pre výchovu a vzdelávanie prítomným členom KR preložila návrh Harmonogramu
nového akademického roka.
Uznesenie KR 2/04/2018
Kolégium rekora prerokovalo a schválilo návrh Harmonogramu akademického roka v predloženej
podobe.
Pán prorektor pre stratégiu a rozvoj prítomných informoval o zmene v spôsobe archivácie
záverečných prác výhradne na elektronický spôsob a o opatreniach spojené s touto zmenou.
Vedúci Katedry politológie prítomným predložil Plán edičnej činnosti CUP KP na rok 2018. Pán
rektor vzniesol pripomienku, že neperiodické výstupy kategórie C, D budú kryté z prostriedkov
získaných autorom publikácie na tento účel mimo dotačných prostriedkov.
Uznesenie KR 3/04/2018
Kolégium rektora prerokovalo a schválilo návrh Plánu edičnej činnosti CUP KP na rok 2018
s pripomienkou.
Prítomní členovia Kolégia rektora rokovali k Plánu zahraničných pracovných ciest pre nadchádzajúce
obdobie.
Uznesenie KR 4/04/2018
Kolégium rektora prerokovalo a schválilo návrh plánovaných zahraničných pracovných ciest podľa
prílohy.
V Trenčíne, dňa 27.04.2018
Zapísala :

Ing. Petra Liptáková

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

Overili :
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doc. Ing. Ján Kútik, CSc.
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