
Správa o činnosti  

Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2019 
 
 

 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 2019 rokoval nasledovne: 

- 7. riadne zasadnutie – 14. februára 2019; 

- 8. riadne zasadnutie – 14. marca 2019; 

- 9. riadne zasadnutie – 15. apríla 2019; 

- 10. riadne zasadnutie – 16. mája 2019; 

- 11. riadne zasadnutie – 24. októbra 2019; 

 

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 7. riadnom zasadnutí AS TU schválil správu o činnosti AS TU za rok 2018. 

AS TU zvolil za podpredsedu AS TU za študentskú časť JUDr. Milana Hlušáka. Zároveň AS TU 

schválil znenie vyhlásenia voľby kandidáta na funkciu rektora TU, harmonogram voľby kandidáta 

na funkciu rektora TU a zvolil predsedu a členov volebnej komisie pre voľby kandidáta na 

funkciu rektora TU.  

 

Na 8. riadnom zasadnutí AS TU vyhlásil novú voľbu kandidáta na funkciu rektora TU, 

harmonogram novej voľby a zvolil predsedu a členov volebnej komisie pre novú voľbu kandidáta 

na funkciu rektora TU. AS TU schválil Mgr. Jozefa Viskupiča za kandidáta na vymenovanie za 

člena Správnej rady TU, schválil návrh Študijného poriadku PdF TU a zároveň schválil doc. 

Hollého za člena a zároveň predsedu Komisie AS TU pre ekonomické záležitosti univerzity.  

 

Na svojom 9. riadnom zasadnutí AS TU zvolil prof. PaedDr. Reného Bílika, CSc. za 

rektora TU. AS TU schválil návrh rozpočtu TU na rok 2019, návrh Štipendijného poriadku TU, 

návrh Kritérií na pridelenie ubytovania študentov TU, návrh na odvolanie členov Vedeckej rady 

TU  a návrh na vymenovanie doc. JUDr. Miriam Laclavíkovej, PhD., za členku Vedeckej rady 

Trnavskej univerzity v Trnave, zároveň AS TU schválil za zástupcu AS TU v predsedníctve RVŠ 

SR na nové funkčné obdobie RVŠ SR doc. JUDr. Petra Vargu, PhD. 

 

  Na 10. riadnom zasadnutí AS TU schválil návrh Výročnej správy o činnosti TU za rok 

2018, návrh Výročnej správy o hospodárení TU za rok 2018, návrh Študijného poriadku TF TU a 

vyjadril súhlas k uzatvoreniu nájomnej zmluvy so spoločnosťou O2 Slovakia, s. r. o. 

 

Na 11. riadnom zasadnutí AS TU schválil návrh rektora TU na vymenovanie 

prorektorov TU, návrh rektora TU na vymenovanie členov Vedeckej rady TU, návrh Študijného 

poriadku PF TU. AS TU schválil za kandidátku na vymenovanie za členku Správnej rady TU za 

zamestnaneckú časť AS TU PhDr. Kristínu Grendovú, PhD. a za kandidáta na vymenovanie za 

člena Správnej rady TU za študentskú časť AS TU Mgr. Patrika Sivča, zároveň zvolil predsedu 

a členov Volebnej komisie pre doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl.  

 

 

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

 

Túto správu o činnosti schválil AS TU svojím uznesením č. AS TU 12R-5/28052020 dňa            

28. mája 2020 na svojom 12. 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. mája 2020. 


