Správa o činnosti
Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2017
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 (ďalej len „TU v Trnave“) správu o svojej činnosti.
AS TU v roku 2017 rokoval nasledovne:
- Ustanovujúce zasadnutie – 16. februára 2017
- 1. riadne zasadnutie – 23. marca 2017
- 2. riadne zasadnutie – 27. apríla 2017
- 3. riadne zasadnutie – 30. novembra 2017
AS TU sa na svojich zasadnutiach zaoberal témami, ktoré ustanovuje zákon č. 131/2002
Z. z. a Štatút TU v Trnave, ako aj ďalšími aktuálnymi problémami.
Na ustanovujúcom zasadnutí AS TU zvolil za predsedu Mgr. Katarínu Karabovú, PhD.,
za podpredsedu za zamestnaneckú časť AS TU doc. PhDr. Juraja Hladkého, PhD., a za
podpredsedu za študentskú časť AS TU Bc. Ľubomíra Šottníka. Za ďalších členov predsedníctva
AS TU boli zvolení: prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský, PhD., PhDr. Kristína Grendová, PhD.,
JUDr. Peter Varga, PhD. a PhDr. Henrieta Žažová, PhD.
Na svojom 1. riadnom zasadnutí AS TU schválil správu o činnosti AS TU za rok 2016 a
Kritériá na pridelenie ubytovania študentov TU v Trnave v akad. r. 2017/2018. AS TU zvolila za
člena Komisie pre ubytovanie študentov ako zástupcu študentskej časti AS TU Mgr. Michala
Kohúta.
Na 2. riadnom zasadnutí AS TU schválil návrh zmien a doplnkov Štatútu Filozofickej
fakulty TU v Trnave v predloženom znení, návrh zmien a doplnkov Študijného poriadku
Filozofickej fakulty TU v Trnave v predloženom znení, Výročnú správu o činnosti TU v Trnave
za rok 2016, Výročnú správa o hospodárení TU v Trnave za rok 2016 a návrh rozpočtu TU
v Trnave na rok 2017. AS TU zároveň schválil zámer zriadiť komisiu pre ekonomické záležitosti
univerzity.
Na svojom 3. riadnom zasadnutí AS TU zriadil komisiu AS TU pre ekonomické
záležitosti univerzity a za členov tejto komisie schválil dr. Karabovú za FF TU, dr. Vargu za PF
TU, prof. Dolinského za TF TU, dr. Grendovú za FZaSP TU, dr. Žažovú za nefakultné súčasti a
dr. Balážovú za PdF TU, ktorá bude zároveň pôsobiť ako jej predsedníčka. Ďalej AS TU schválil
za členov volebnej komisie pre voľby do ŠRVŠ, Bc. Dagmaru Blažkovú, Barboru Bilkovú, Mgr.
Michala Kohúta, Bc. Romanu Podmaníkovú a Bc. Ľubomíra Šottníka, ktorý zároveň pôsobil ako
jej predseda.

Správu vypracovala: Mgr. Katarína Karabová, PhD., predsedníčka AS TU
Túto správu o činnosti schválil AS TU svojím uznesením č. AS TU 4R-5/28032018 dňa
28. marca 2018 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 29. marca 2018.

