
Správa o činnosti  
Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2013 

 
 Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „AS TU“) v súlade s § 9 ods. 1 
písm. r) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 131/2002 Z. z.“) raz za rok podáva akademickej 
obci Trnavskej univerzity v Trnave správu o svojej činnosti. 
 
 AS TU v roku 2013 rokoval na nasledujúcich zasadnutiach: 
 

- 1. riadne zasadnutie –  4. apríl 2013 
- 2. riadne zasadnutie – 25. apríl 2013 
- 3. riadne zasadnutie – 27. jún 2013 

 
AS TU sa na svojich zasadnutiach zaoberal témami, ktoré ustanovuje zákon č. 131/2002 Z. z. 

a Štatút Trnavskej univerzity v Trnave, ako aj ďalšími aktuálnymi problémami. 
 
Na svojom 1. riadnom zasadnutí AS TU schválil správu o svojej činnosti za rok 2012, 

schválil návrh na vymenovanie člena Vedeckej rady TU v Trnave – bola zvolená prof. PhDr. Klára 
Kuzmová, CSc. Študentská časť AS TU schválila Bc. Františka Ivaniča ako zástupcu študentskej časti 
AS TU za člena Komisie pre ubytovanie študentov TU. AS TU schválil za predsedu volebnej komisie 
pre doplňujúce voľby členov ŠRVŠ volených študentskou časťou akademickej obce TU Dianu 
Slováčikovú, za členov Katarínu Galajdovú, Matúš Lukačovič, Vladimíra Lazového, Olivera 
Seleckého a za náhradníkov Mgr. Soňu Štefánikovú a Martina Šlachtu. AS TU schválil návrh Štatútu 
Trnavskej univerzity v Trnave v znení pozmeňujúcich 
návrhov. Ďalej pristúpil k rokovaniu o návrhoch noviel vnútorných predpisov AS TU - dodatku 
Rokovacieho poriadku AS TU, dodatku Zásad volieb AS TU pre voľby do Študentskej rady vysokých 
škôl a dodatku Zásad volieb AS TU v Trnave. AS TU schválil Kritéria na ubytovanie študentov TU    
v Trnave v akad. r. 2013/2014.  
 
 Na svojom 2. riadnom zasadnutí AS TU schválil návrh rozpočtu Trnavskej univerzity           
v Trnave na rok 2013, Výročnú správu o činnosti TU v Trnave za rok 2012 a Výročnú správu               
o hospodárení TU v Trnave za rok 2012. Taktiež schválil Dodatok k Postupu voľby kandidáta            
na funkciu rektora TU.  
 
 Na 3. riadnom zasadnutí študentská časť AS TU navrhla ministrovi školstva, vedy, výskumu 
a športu SR na vymenovanie za členku Správnej rady TU za študentskú časť AS TU v Trnave 
Katarínu Galajdovú. Vzhľadom na novelu zákon o VŠ AS TU musel v nadväznosti aj na schválený 
Štatút TU schváliť vnútorné predpisy univerzity. Išlo konkrétne o návrh Organizačného poriadku TU v 
Trnave a jeho prílohy, návrh Študijného poriadku TU v Trnave, návrh Štipendijného poriadku TU 
v Trnave, návrh Disciplinárneho poriadku TU v Trnave pre študentov, návrh Rokovacieho poriadku 
Disciplinárnej komisie TU v Trnave pre študentov, návrh Štatútu Fakulty zdravotníctva a sociálnej 
práce TU v Trnave, návrh Študijného poriadku Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave, 
návrh Štatútu Filozofickej fakulty TU v Trnave, návrh Študijného poriadku Filozofickej fakulty TU 
v Trnave, návrh Štatútu Pedagogickej fakulty TU v Trnave, návrh Študijného poriadku Pedagogickej 
fakulty TU v Trnave a Smernice o doktorandskom Štúdiu, návrh Štatútu Právnickej fakulty TU 
v Trnave, návrh Študijného poriadku Právnickej fakulty TU v Trnave, návrh Štatútu Teologickej 
fakulty TU v Trnave a návrh Študijného poriadku Teologickej fakulty TU v Trnave. 
 
 
Správu vypracovala: prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 
 
 
Túto správu o činnosť schválil AS TU svojím uznesením č. AS TU 4R-10/13032014 dňa 13. 3. 
2014 na svojom 4. riadnom zasadnutí. 
 
Správa bola v súlade s § 9 ods. 1 písm. r) zákona č. 131/2002 Z. z. zverejnená na webovom sídle 
Trnavskej univerzity v Trnave dňa 17. 3. 2014. 
 


