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

Zápisnica č. 8/2017
zo zasadnutia Kolégia rektora TnUAD v Trenčíne
dňa 22.11.2017

Miesto: Trenčín, zasadačka rektora, Študentská ul. 2
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia KR TnUAD v Trenčíne
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Vedecko-výskumné aktivity TnUAD v Trenčíne: Akčný plán 2018-2019
4. 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 8. zasadnutia bol schválený prítomnými členmi Kolégia rektora TnUAD.
K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení
Úloha KR 1/06/2017
Kolégium rektora TnUAD uložilo dotknutým súčastiam zaslať podľa predloženého harmonogramu
pripravené podklady k akreditácii na schválenie pani prorektorke pre výchovu a vzdelávanie.
Z: dekani a vedúci CUP
T: 31.01.2018
Úloha Kolégia rektora č. 1/06/2017 je v plnení v súlade so stanoveným termínom.
K bodu 3. Vedecko-výskumné aktivity TnUAD v Trenčíne: Akčný plán 2018-2019
Pán prorektor pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy, prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. prítomným
členom Kolégia predstavil Akčný plán TnUAD na obdobie rokov 2018-2019. Vyjadril sa k témam
podávania projektov štatisticky za jednotlivé súčasti univerzity, k plánom, prognózam, resp. reálnosti
týchto odhadov. Úvodom prítomným poďakoval za súčinnosť a včasné vypracovanie podkladov pre
jednotlivé súčasti TnUAD. Objektívne posúdil odovzdané podklady a prítomných vedúcich všetkých
súčastí univerzity informoval, že s ohľadom na počet profesorov a docentov je počet podávaných
projektov poddimenzovaný, naše ambície slabé a kapacitne odporučil naplniť minimálnu mieru
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v zapájaní sa všetkých súčastí TnUAD do podávania projektov a zahraničných grantov, resp.
pripojenia sa k už existujúcim konzorciám. Po predstavení dokumentu nasledovala voľná diskusia.
Pán prorektor tiež pripomenul systém získavania dotácií za publikačnú činnosť v závislosti od jej
kategorizácie, resp. aj minimálnym pričinením možno publikáciu zaradiť do vyššej kategórie
Current Contents.
K bodu 4. Rôzne
Úloha KR 1/08/2017
Kolégium rektora TnUAD uložilo dekanom a vedúcim CUP v spolupráci s tajomníkmi preveriť stav
čerpania dovoleniek svojich zamestnancov a zabezpečiť plnenie v zmysle vydaného Príkazu rektora.
Z: dekani a vedúci CUP
T: 06.12.2017
Úloha KR 2/08/2017
Kolégium rektora TnUAD uložilo prorektorke pre výchovu a vzdelávanie úlohu preveriť v spolupráci
s Odd. legislatívy a právnych služieb dokumenty potrebné predložiť pri podávaní prihlášky na
štúdium zo strany zahraničných študentov.
Z: prorektorka pre výchovu a vzdelávanie
T: 20.12.2017
K tejto téme pán prorektor pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy potvrdil slová pána rektora
a dodal tiež poznatok, že zahraniční študenti sa častokrát s problémami orientovali v požadovaných
platbách pri podaní prihlášky, kedy sú tieto rozdelené do dvoch poplatkov, čo pôsobí neprehľadne
a zmätočne. Preto by navrhol preveriť možnosť, aby poplatok za štúdium a poplatok za uznanie
vzdelania by pre zahraničných uchádzačov mohli byť spojené do 1 súhrnného poplatku. Poplatok za
uznanie vzdelania za účelom ďalšieho štúdia na našej univerzite by mohol byť vylúčený úplne.
Dekan Fakulty špeciálnej techniky, doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc., informoval o problémoch so silou
internetového pripojenia na fakulte. Tiež upozornil na možné zhoršenie stávajúceho problému po
dobudovaní stavby priľahlého futbalového štadióna a možnú stratu wi-fi signálu.
Úloha KR 3/08/2017
Kolégium rektora TnUAD uložilo vedúcemu CUP Katedry politológie zabezpečiť plynulejšie
čerpanie finančných prostriedkov vyčlenených v rámci projektu Podpora internacionalizácie.
Z: vedúci CUP KP TnUAD
T: 04.12.2017
Záverom zasadnutia členovia Kolégia rektora schválili Plán zahraničných pracovných ciest pre
nadchádzajúce obdobie v predloženej podobe.

V Trenčíne, dňa 28. 11. 2017
Zapísala :

Ing. Petra Liptáková
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