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Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
  

_________________________________________________________________________ 

Zápisnica č. 2/2015 

zo zasadnutia Vedeckej rady TnUAD v Trenčíne  

zo  dňa 19. novembra 2015 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:   

1. Otvorenie: 

 Zmeny v členstve VR TnUAD v Trenčíne. 

 Kontrola uznášaniaschopnosti VR TnUAD v Trenčíne. 

2. Voľba 2 overovateľov zápisnice a 2 skrutátorov pre aklamačné hlasovanie. 

3. Schválenie programu zasadnutia. 

4. Kontrola uznesení. 

5. Správa o vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti TnUAD v Trenčíne za rok 2014. 

6. Návrh akreditačného spisu pre 3. stupeň štúdia v študijnom odbore 3.1.6 Politológia. 

7. Rôzne: 

a) Návrh na zloženie komisii v ak. r. 2015/2016 pre štátne skúšky v ŠO 3.1.6 Politológia. 

b) Návrh na zloženie komisii v ak. r. 2015/2016 pre štátne skúšky v ŠO 5.2.18 Chemické 

technológie. 

c) Návrhy nových členov Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR (KEGA) 

na nové funkčné obdobie.  

d) Návrhy nových členov Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) na 

nové funkčné obdobie. 

 

K bodu 1.  Otvorenie 

Rokovanie Vedeckej rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

(ďalej VR TnUAD) otvoril a viedol doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – predseda VR TnUAD 

a rektor TnUAD, ktorý informoval o zmene v počte členov Vedeckej rady TnuAD v Trenčíne 

k 19.11.2015 a súčasne konštatoval, že rokovanie VR je uznášaniaschopné: 

 

Počet všetkých členov VR                                                     36 

Počet členov VR  oprávnených hlasovať                           35    

Počet  prítomných členov VR  oprávnených hlasovať   20   

Počet prítomných členov bez práva hlasovať                          0 

 

K bodu 2. Voľba 2 overovateľov zápisnice a 2 skrutátorov pre aklamačné hlasovanie. 

   

Členovia vedeckej rady schválili na návrh jej predsedu 2 overovateľov zápisnice a 2 skrutátorov 

pre aklamačné hlasovanie:  
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Overovatelia zápisnice: 

prof. Ing. Ján Vavro, PhD. a doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc. 

 

Výsledky hlasovania: 

Počet  prítomných členov VR  oprávnených hlasovať 20  

Počet členov VR, ktorí hlasovali za                           20     

Počet členov VR, ktorí hlasovali proti                0     

Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania                        0             

 

 O 1015 hod. prišiel na zasadnutie VR TnUAD doc. Ing. Ján Kútik, CSc. Počet prítomných 

členov VR oprávnených hlasovať sa zvýšil na 21. 

 

Skrutátori pre aklamačné hlasovanie: 

doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD. a doc. Ing. Peter Lipták, CSc. 

 

Výsledky hlasovania: 

Počet  prítomných členov VR  oprávnených hlasovať 21  

Počet členov VR, ktorí hlasovali za                           21     

Počet členov VR, ktorí hlasovali proti                0     

Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania                        0             

      

K bodu 3.  Schválenie programu zasadnutia. 

      

Predseda VR TnUAD v Trenčíne oboznámil prítomných členov s programom 

zasadnutia. K predloženému programu neboli vznesené pripomienky, ani návrhy na zmenu, 

resp. doplnenie. 

 

Výsledky hlasovania: 

Počet  prítomných členov VR  oprávnených hlasovať 21  

Počet členov VR, ktorí hlasovali za                           21     

Počet členov VR, ktorí hlasovali proti                0     

Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania                        0                  

 

     Uznesenie VR – 1/2/2015 

VR TnUAD v Trenčíne schválila bez pripomienok a návrhov na zmenu a doplnenie 

predložený program zasadnutia. 

  

K bodu 4.  Kontrola plnenia uznesení   

 Predseda VR TnUAD v Trenčíne skonštatoval, že Uznesenie VR – 3/1/2015 zo dňa 

16.9.2015 je splnené. Predseda Vedeckej rady TnUAD predkladá na zasadnutie VR dňa 

19.11.2015 akreditačný spis pre 3. stupeň štúdia v ŠO 3.1.6 Politológia pre splnenie kritéria 

KZU 3 komplexnej akreditácie „Podiel oblastí výskumu, v ktorých vysoká škola poskytuje aj 

doktorandské študijné programy“. Z ostatných uznesení poslednej ako aj iných  zasadnutí VR 

nevyplynuli žiadne úlohy. 
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     Uznesenie VR – 2/2/2015 

VR TnUAD v Trenčíne schválila bez pripomienok kontrolu plnenia uznesení z ostatného 

zasadnutia VR TnUAD.  

 

K bodu 5. Správa o vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti TnUAD v Trenčíne za rok 

2014. 

  

Predseda VR prezentoval jej členom výsledky TnUAD vo vzdelávacej 

a vedeckovýskumnej činnosti za rok 2014, vyzdvihol ocenenia študentov TnUAD a súčasne 

i prácu pedagógov, ktorí ich viedli k získaným úspechom. Následne otvoril predseda VR 

k predloženému materiálu diskusiu: prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. pozitívne zhodnotil  nárast 

počtu podaných národných projektov, zapojenie sa do projektov štrukturálnych fondov avšak 

súčasne apeloval na udržanie tohto trendu i v oblasti publikačnej činnosti. Doc. Ing. Peter 

Lipták, CSc. vyzdvihol zapojenie sa univerzity do národného projektu „Vysoké školy ako 

motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“. Doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc. doplnil, že TnUAD 

získala v roku 2014 certifikát podľa EN ISO 9001:2008 pre oblasť „Vysokoškolské vzdelávanie 

a výskum“. 

 

 O 1040  hod. prišiel na zasadnutie VR TnUAD doc. MUDr. Ján Porubský, CSc. Počet 

prítomných členov VR oprávnených hlasovať sa zvýšil na 22. 

 

Výsledky hlasovania: 

Počet  prítomných členov VR  oprávnených hlasovať 22  

Počet členov VR, ktorí hlasovali za                           22     

Počet členov VR, ktorí hlasovali proti                0     

Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania                        0                  

 

  Uznesenie VR – 3/2/2015 

VR TnUAD v Trenčíne schválila bez pripomienok správu o vzdelávacej a vedeckovýskumnej 

činnosti TnUAD v Trenčíne za rok 2014. 

 

 

K bodu 6. Návrh akreditačného spisu pre 3. stupeň štúdia v študijnom odbore 3.1.6 

Politológia. 

 

Predseda VR TnUAD predložil návrh akreditačného spisu v ŠO 3.1.6 Politológia pre 3. 

stupeň vysokoškolského štúdia a zároveň otvoril k predloženému materiálu diskusiu. Do 

diskusie sa zapojili prof. Ing. Marek Liška, DrSc., prof. Dr. Štefan Volner, CSc., doc. PhDr. 

PaedDr. Karol Janas, PhD., doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc. a prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. 

Návrh akreditačného spisu bol schválený kolégiom rektora dňa 11.11.2015 a prerokovaný 

v Akademickom senáte TnUAD dňa 18.11.2015.  

 

Výsledky hlasovania: 

Počet  prítomných členov VR  oprávnených hlasovať 22  

Počet členov VR, ktorí hlasovali za                           22     
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Počet členov VR, ktorí hlasovali proti                0     

Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania                        0                  

 

  Uznesenie VR – 4/2/2015 

VR TnUAD v Trenčíne schválila s pripomienkami návrh akreditačného spisu pre 3. stupeň 

štúdia v študijnom odbore 3.1.6 Politológia a ukladá vedúcemu CUP Katedry politológie, doc. 

PhDr. PaedDr. Karolovi Janasovi, PhD. predložené pripomienky zapracovať do akreditačného 

spisu a návrh predložiť rektorovi TnUAD. 

Termín: 25.11.2015 

 

K bodu 7a) Návrh na zloženie komisii v ak. r. 2015/2016 pre štátne skúšky v ŠO 3.1.6 

Politológia. 

 

 Predkladaný materiál uviedol predseda VR TnUAD. 

 

      Výsledky hlasovania: 

Počet  prítomných členov VR  oprávnených hlasovať             22  

Počet členov VR, ktorí hlasovali za                 22 

Počet členov VR, ktorí hlasovali proti      0 

Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania     0 

   

Uznesenie VR – 5/2/2015 

VR TnUAD v Trenčíne schválila bez pripomienok návrh na zloženie komisií pre štátne 

skúšky v ak. r. 2015/ 2016 v ŠO 3.1.6 Politológia. 

 

K bodu 7b) Návrh na zloženie komisii v ak. r. 2015/2016 pre štátne skúšky v ŠO 5.2.18 

Chemické technológie. 

 

 Predkladaný materiál uviedol predseda VR TnUAD. 

 

      Výsledky hlasovania: 

Počet  prítomných členov VR  oprávnených hlasovať             22  

Počet členov VR, ktorí hlasovali za                 22 

Počet členov VR, ktorí hlasovali proti      0 

Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania     0 

   

Uznesenie VR – 6/2/2015 

VR TnUAD v Trenčíne schválila bez pripomienok návrh na zloženie komisií pre štátne 

skúšky v ak. r. 2015/ 2016 v ŠO 5.2.18 Chemické technológie. 

 

 

K bodu 7c) Návrhy nových členov Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ 

SR (KEGA) na nové funkčné obdobie.  
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Predkladaný materiál uviedol predseda VR TnUAD. TnUAD navrhuje podanie návrhu 

na členov KEGA:  prof. Dr. Štefana Volnera, CSc. (Komisia č. 1 pre program rozvoja 

materského, základného a stredného školstva (perspektívy). a doc. Ing. Rudolfa Pernisa, CSc. 

(Komisia č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia). 

 

      Výsledky hlasovania: 

Počet  prítomných členov VR  oprávnených hlasovať             22  

Počet členov VR, ktorí hlasovali za                 22 

Počet členov VR, ktorí hlasovali proti      0 

Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania     0 

   

Uznesenie VR – 7/2/2015 

VR TnUAD v Trenčíne schválila bez pripomienok návrhy na nových členov Kultúrnej a 

edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR (KEGA) na nové funkčné obdobie. 

 

K bodu 7d) Návrhy nových členov Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV 

(VEGA) na nové funkčné obdobie. 

 

Predkladaný materiál uviedol predseda VR TnUAD. TnUAD navrhuje podanie návrhu 

na členov VEGA: doc. MUDr. Máriu Štefkovičovú, PhD. MPH (9 Komisia VEGA pre lekárske 

a farmaceutické vedy), doc. Mgr. Sergeja Vojtoviča, DrSc. (13 Komisia VEGA pre ekonomické 

a právne vedy), prof. Dr. Štefana Volnera, CSc. (10 Komisia VEGA pre vedy historické a vedy 

o spoločnosti (filozofia, sociológia, politológia, teológia), prof. Ing. Darinu Ondrušovú, PhD. 

(7 Komisia VEGA pre strojárstvo a príbuzné odbory informačných a komunikačných 

technológií a materiálové inžinierstvo) a prof. Ing. Dušana Galuska, DrSc. (7 Komisia VEGA 

pre strojárstvo a príbuzné odbory informačných a komunikačných technológií a materiálové 

inžinierstvo). 
 

Výsledky hlasovania: 

Počet  prítomných členov VR  oprávnených hlasovať             22  

Počet členov VR, ktorí hlasovali za                 22 

Počet členov VR, ktorí hlasovali proti      0 

Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania     0 

   

Uznesenie VR – 8/2/2015 

VR TnUAD v Trenčíne schválila bez pripomienok návrhy na nových členov Vedeckej 

grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) na nové funkčné obdobie.  

 

 

V závere predseda Vedeckej rady TnUAD poďakoval jej členom za účasť. Ďalšie 

zasadnutie VR TnUAD je plánované v nasledujúcom kalendárnom roku. Tajomníčka VR 

elektronicky potvrdí termín zasadnutia všetkým členom VR TnUAD v časovom predstihu. 

 

V Trenčíne 19. novembra 2015 
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Zapísala:   

Mgr. Andrea Chrastinová Kalinayová, PhD.                    

 

 

Overili:     

prof. Ing. Ján Vavro, PhD.                                                 

doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.                                       


