KR TnUAD 24.08.2016

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, 911 50 Trenčín

Zápisnica č. 4/2016
z Kolégia rektora TnUAD v Trenčíne
zo dňa 24.08.2016

Miesto: Trenčín, zasadačka rektora, Študentská 2
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie zasadnutia KR TnUAD v Trenčíne - doc. Habánik
2. Kontrola plnenia uznesení - Ing. Mlyneková
3. Príprava akademického roka 2016/2017 - doc. Kianicová
4. Informácia o výzvach a projektoch financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ
- doc. Habánik
5. Podnety a sťažnosti študentskej časti akademickej obce TnUAD - doc. Habánik,
doc. Cibulka
6. Návrh koncepcie zálohovania dát informačných systémov a databáz TnUAD
- Ing. Šedivá, Ing. Franko
7. 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 bol schválený. Rektor TnUAD zároveň informoval členov Kolégia
rektora o výsledku výberového konania, ktoré prebehlo na funkciu kvestora TnUAD v Trenčíne.
K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení
Na ostatnom Kolégiu rektora TnUAD v Trenčíne dňa 13.06.2016 bola stanovená 1 úloha, ktorá je
stále v plnení vzhľadom k termínu splnenia.
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K bodu 3. Príprava akademického roka 2016/2017
Uznesenie KR 1/04/2016
Členovia KR TnUAD v Trenčíne určili a odsúhlasili termín Slávnostného otvorenia Akademického
roka 2016/2017, kde si zároveň pripomenieme blížiace sa 95. výročie narodenia významnej osobnosti
slovenského národa Alexandra Dubčeka. Slávnostné otvorenie sa uskutoční dňa 26.09.2016 v Aule
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
Úloha KR 1/04/2016
KR TnUAD v Trenčíne poveruje doc. Kianicovú, Ing. Šedivú a Ing. Mlynekovú organizačnou
prípravou slávnostného otvorenia Akademického roka 2016/2017, ktoré sa uskutoční dňa 26.09.2016
o 10:00 hod. v Aule Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
Z: doc. Kianicová, Ing. Šedivá, Ing. Mlyneková
T: 26.09.2016
Úloha KR 2/04/2016
KR TnUAD v Trenčíne ukladá dekanom fakúlt a vedúcim CUP v stanovenom termíne predložiť
návrhy na organizáciu podujatí pri príležitosti 20. výročia založenia Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
Z: dekani fakúlt, vedúci CUP
T: 14.09.2016
K bodu 4. Informácia o výzvach a projektoch financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ
Rektor TnUAD v Trenčíne doc. Habánik informoval členov Kolégia rektora TnUAD o aktuálnych
výzvach a projektoch financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ.
Uznesenie KR 2/04/2016
Členovia KR TnUAD v Trenčíne odporúčajú využiť všetky dostupné prostriedky právnej obrany voči
prípadným finančným korekciám vyplývajúcich z kontrol a vládnych auditov.
K bodu 5. Podnety a sťažnosti študentskej časti akademickej obce TnUAD
Rektor TnUAD a prorektor pre stratégiu a rozvoj, poverený výkonom funkcie dekana FŠT
informovali členov KR TnUAD o dianí, udalostiach a situácii na FŠT TnUAD.
Uznesenie KR 3/04/2016
Členovia KR TnUAD berú na vedomie otvorený list Ing. Tőkőlyho, PhD. adresovaný celej
akademickej obci TnUAD v Trenčíne, ktorého obsah považujú za neetický, nedôvodný a účelovo
zavádzajúci s cieľom manipulovať mienku akademickej obce a zároveň odporúčajú postúpiť uvedené
vyjadrenia Ing. Tőkőlyho, PhD. na adresu zamestnancov Etickej komisie TnUAD.
Uznesenie KR 4/04/2016
KR TnUAD schvaľuje závery a úlohy z Operatívnej porady vedenia TnUAD v Trenčíne a vedenia FŠT
TnUAD, ktorá sa konala dňa 22.07.2016. KR TnUAD berie na vedomie informáciu predsedu AS FŠT
o návrhu na odvolanie dekana FŠT.

KR TnUAD 24.08.2016

K bodu 6. Návrh koncepcie zálohovania dát informačných systémov a databáz TnUAD
Koncepciu predložil Ing. Peter Franko – vedúci CIT, ktorý uviedol, že ochrana a zálohovanie dát sú
nevyhnutnou podmienkou trvalého a nepretržitého fungovania každej inštitúcie a firmy. Zároveň
predstavil technickú koncepciu riešenia zálohovacieho systému, ktorý bude uchovávať dáta v bezpečí
a automaticky ich zálohovať a tiež informoval o predpokladanej výške investície.
Uznesenie KR 5/04/2016
KR TnUAD schvaľuje investíciu na zabezpečenie technického riešenia zálohovacieho systému
informačných databáz TnUAD a odporúča neodkladne začať rokovania o dodávke zálohovacieho
systému.
K bodu 7. Rôzne
Uznesenie KR 6/04/2016
KR TnUAD v Trenčíne schvaľuje zahraničné pracovné cesty členom Kolégia rektora
a celouniverzitných pracovísk TnUAD v Trenčíne podľa predloženého návrhu.

V Trenčíne, dňa 24. augusta 2016

