
Správa o činnosti  
Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2014 

 
 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 2014 rokoval nasledovne: 
 

- 4. riadne zasadnutie –  13. marec 2014 
- 5. riadne zasadnutie – 24. apríl 2014 
- 1. korešpondenčné hlasovanie – 27. - 29. máj 2014 
- 2. korešpondenčné hlasovanie – 14. - 18. 8. 2014 
- 6. riadne zasadnutie – 6. november 2014 

 
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 4. riadnom zasadnutí AS TU zaujal stanovisko k informácii rektora TU 

o uznesení vlády SR zo dňa 5. 3. 2014 o integrácií univerzít v Trnave, schválil dodatok č. 1 
k Študijnému poriadku Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave z 27. júna 2013 
v znení pozmeňujúcich návrhov, schválil návrh rektora TU na vymenovanie prof. MUDr. 
Jaroslava Slaného, CSc. za člena Vedeckej rady TU v Trnave a návrh na odvolanie člena 
Vedeckej rady TU v Trnave, prof. RNDr. Vladimíra Bošáka, PhD., z dôvodu skončenia jeho 
funkcie dekana FZaSP TU. AS TU a taktiež schválil návrh rektora TU – kandidátov na členov 
Správnej rady TU v Trnave, RNDr. Petra Horvátha a Ing. Viliama Kupca, PhD. AS TU 
schválil správu o činnosti AS TU za rok 2013, Kritériá na ubytovanie študentov TU v Trnave 
v akad. r. 2014/2015 v znení nepozmeňujúceho návrhu. Za predsedu volebnej komisie pre 
doplňujúce voľby členov do ŠRVŠ volených študentskou časťou akademickej obce TU zvolil 
Alicu Štiglicovú, za členov volebnej komisie pre doplňujúce voľby členov do ŠRVŠ volených 
študentskou časťou akademickej obce TU zvolil Elenu Karasovú, Martina Šlachtu, Ivanu 
Navrátilovú a Olivera Seleckého. Študentská časť AS TU zvolila v tajnom hlasovaní v 
doplňujúcich voľbách člena ŠRVŠ voleného študentskou časťou AS TU, Olivera Seleckého. 
Študentská časť AS TU taktiež zvolila za člena Komisie pre ubytovanie študentov TU 
v Trnave Martina Šlachtu ako zástupcu AS TU, s funkčným obdobím od 1. 4. 2014. 

 
 Na svojom 5. 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.  
 

V dňoch 27. - 29. 5. 2014 sa uskutočnilo 1. korešpondenčné hlasovanie, v ktorom 
AS TU potrebnou väčšinou hlasov schválil návrh rektora TU na zriadenie vecného bremena 
na pozemkoch vo vlastníctve TU par. Č. 6561/7 a parc. č. 6561/4 mesta Trnava v prospech 
spoločnosti Trnavská teplárenská, a. s. na účel vybudovania horúcovodnej prípoky do objektu 
Pedagogickej fakulty TU v Trnave. 

 



V dňoch 14. - 18. augusta 2014 sa uskutočnilo 2. korešpondenčné hlasovanie, 
v ktorom AS TU potrebnou väčšinou hlasov schválil návrh rektora TU na zriadenie vecného 
bremena k majetku verejnej vysokej školy a zámenu nehnuteľnej veci v rámci kúpnej zmluvy 
obsahujúcej zriadenie vecného bremena (centrálne číslo zmluvy 614/2014) a zámennej 
zmluvy (centrálne číslo zmluvy 612/2014). Návrh na zriadenie vecného bremena sa vzťahoval 
k pozemkom: 

-  parcela č. 3547/63, zastavané plochy a nádvoria o výmere 235 m2, 
-  parcela č. 3547/64, zastavané plochy a nádvoria o výmere   36 m2, 
-  parcela č. 8813/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere     12 m2, 
-  parcela č. 8813/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere       6 m2 

Návrh na zámenu nehnuteľnej veci sa vzťahoval k pozemkom: 
A) vo vlastníctve Mesta Trnava:  

- časť pozemku parc. č. 3547/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 103 m2, označenom ako diel 
15, pričlenený k parcele č. 3547/49 
- časť pozemku parc. č. 3547/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2, označenom ako diel 
19, pričlenený k parcele č. 3547/49 
- časť pozemku parc. č. 3547/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2, označenom ako diel 
20, pričlenený k parcele č. 3547/49 

B) vo vlastníctve Trnavskej univerzity:  
- časť pozemku parc. č. 3547/49, zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m2, označenom ako diel 
5, pričlenený k parcele č. 3547/3 
- časť pozemku parc. č. 3547/49, zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2, označenom ako diel 
6, pričlenený do novo vytvorenej parcely č. 3547/64 
- časť pozemku parc. č. 3547/49, zastavané plochy a nádvoria o výmere 74 m2, označenom ako diel 
7, pričlenený do novo vytvorenej parcely  č. 3547/65 
- časť pozemku parc. č. 3547/49, zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m2, označenom ako diel 
8, pričlenený do novo vytvorenej parcely č. 3547/63 
- časť pozemku parc. č. 3547/49, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2, označenom ako diel 
9, pričlenený do parcely  č. 3547/3. 

 
 Na 6. riadnom zasadnutí AS TU dňa 6. 11. 2014 boli kooptovaní noví členovia AS TU:  
TU - za študentskú časť TF TU Bc. Petra Majerníková a Andrea Bulková, za študentskú časť FZaSP 
TU Mgr. Katarína Dudáková a za zamestnaneckú časť PdF TU doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. 
 AS TU schválil návrh rektora TU na odvolanie člena Vedeckej rady TU v Trnave, prof. JUDr. 
Jozefa Prusáka, CSc. a na vymenovanie členov Vedeckej rady TU v Trnave – prof. JUDr. Petra Blaha, 
CSc. a prof. MUDr. Miroslava Danaja, CSc. 
 AS TU schválil nový Pracovný poriadok TU v Trnave s účinnosťou od 1. januára 2015. 
 AS TU zvolil za členku Študentskej rady vysokých škôl za študentskú časť AS TU Katarínu 
Galajdovú. 
 Študentská časť AS TU zvolila za predsedníčku volebnej komisie pre voľby študentskej časti 
akademickej obce TU do  Študentskej rady vysokých škôl Bc. Alicu Štiglicovú a za členov volebnej 
komisie pre voľby študentskej časti akademickej obce TU do  Študentskej rady vysokých škôl Olivera 
Seleckého, Martina Šlachtu, Bc. Petru Majerníkovú, Katarínu Galajdovú.  
 

. 
Správu vypracovala: prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 
 
 
Túto správu o činnosť schválil AS TU svojím uznesením č. AS TU 7R-5/19022015 dňa 19. 
februára 2015 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 20. februára 2015. 


