
Správa o činnosti  

Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2018 
 

 
 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“) správu o svojej činnosti. 

 

AS TU v roku 2018 rokoval nasledovne: 

- 4. riadne zasadnutie – 28. marca 2018; 

- 5. riadne zasadnutie – 3. mája 2018; 

- 6. riadne zasadnutie – 29. novembra 2018; 

- 1. korešpondenčné hlasovanie – 14. – 18. 12. 2018.  

 

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

Z. z. a Štatút TU, ako aj ďalšími aktuálnymi problémami. 

 

Na svojom 4. riadnom zasadnutí AS TU schválil správu o činnosti AS TU za rok 2017 a 

Kritériá na pridelenie ubytovania študentov TU v Trnave v akad. r. 2018/2019. AS TU zvolil za 

kandidáta na vymenovanie za člena Správnej rady TU PhDr. Františka Halmeša a študentská časť 

AS TU schválila za kandidátku na vymenovanie za členku Správnej rady TU za študentskú časť 

AS TU JUDr. Dominiku Kučerovú. 

 

Na 5. riadnom zasadnutí AS TU schválil Výročnú správu o činnosti TU za rok 2017, 

Výročnú správa o hospodárení TU za rok 2017 a návrh rozpočtu TU na rok 2018. AS TU zároveň 

schválil Študijný poriadok TU v znení prijatých pozmeňujúcich návrhov. Za zástupcu študentskej 

časti AS TU v Komisii pre ubytovanie študentov TU si študentská časť AS TU zvolila Bc. 

Romanu Podmaníkovú.  

 

Na svojom 6. riadnom zasadnutí AS TU schválil návrh na odvolanie prof. PhDr. Milana 

Katuninca, PhD. z pozície člena Vedeckej rady TU a zároveň schválil návrhy na vymenovanie 

doc. Dr. phil. Erika Hrnčiarika, prof. Ing. Romana Boču, DrSc., doc. Ing. Jaroslava Demku, CSc. 

a doc. PhDr. Evy Mydlíkovej, PhD za členov Vedeckej rady TU. Ďalej AS TU schválil návrh 

Študijného poriadku Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU a návrh Študijného poriadku 

Filozofickej fakulty TU v predloženom znení. Za predsedníčku volebnej komisie pre voľby do 

Študentskej rady vysokých škôl si AS TU zvolil Mgr. Janu Bluskovú z PdF TU a za členov tejto 

volebnej komisie zvolil Mgr. Katarínu Koleničovú z TF TU, Mgr. Barboru Rajnákovú z FZaSP 

TU, Zuzanu Morengovú z FF TU a JUDr. Milana Hlušáka z PF TU. Študentská časť AS TU 

schválila za zástupcu študentskej časti AS TU v Študentskej rade vysokých škôl v novom 

funkčnom období Dominiku Moniku Koritkovú.  

 

V 1. korešpondenčnom hlasovaní členovia AS TU vyjadrili potrebnou väčšinou hlasov 

(ZA: 23, PROTI: 1, ZDRŽAL SA: 4) súhlas na bezodplatné zriadenie vecného bremena 

v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. na pozemku vo vlastníctve Trnavskej univerzity v 

Trnave na Kollárovej ulici v Trnave parc. Č. 6388 kat. úz. mesta Trnava. 

 

 

Správu vypracovala: Mgr. Katarína Karabová, PhD., predsedníčka AS TU  

 

 

Túto správu o činnosti schválil AS TU svojím uznesením č. AS TU 7R-5/14022019 dňa            

14. februára 2019 na svojom 7. 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 15. februára 2019. 


