Akademický senát TnUAD
Študentská 2
911 50 Trenčín

Značka: 146/AS/2010

Dátum: 15.11.2010

Zápisnica z riadneho zasadnutia Akademického senátu TnUAD konaného
dňa 10.11.2010

Program podľa pozvánky:
Bod 1 – Zahájenie, schválenie programu rokovania
Bod 2 – Kontrola plnenia úloh prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach AS TnUAD
Bod 3 – Kontrola platnosti mandátov členov AS TnUAD
Bod 4 – Prerokovanie šetrenia ekonomických podnetov zaslaných AS FM
Bod 5 – Schválenie odvolania a menovania členov VR TnUAD
Bod 6 – Schválenie Dodatku č. 1 štatútu TnUAD
Bod 7 – Voľba člena Študentskej rady vysokých škôl za TnUAD
Bod 8 – Návrh študentskej časti AS TnUAD na člena Správnej rady TnUAD
Bod 9 – Prerokovanie otázky AS TnUAD rektorovi, či sa pracuje na obstaraní nového
akademického informačného systému, ak áno, prečo?
Bod 10 – Rôzne

K bodu 1:
Predseda AS TnUAD doc. RNDr. Dušan Holý, CSc. zahájil riadne zasadnutie AS
TnUAD. Privítal novozvolených členov študentskej časti AS TnUAD a skonštatoval, že je
prítomných 18 členov AS TnUAD, z toho 12 za zamestnaneckú a 6 za študentskú časť,
čím je AS TnUAD uznášaniaschopný (prezenčná listina – príloha č. 1).
O 10.12 hod sa dostavili Ing. Rybičková, 2 študenti z FŠT a 1 študentka z FSEV, čím sa
počet prítomných zvýšil na 22.
Schválenie skrutátorov a overovateľov:
Navrhnutí: Bc. Fujak a Ing. Ivanová, CSc.
Hlasovanie:
Za 21
proti 0
zdržal sa 1
Záver hlasovania: Skrutátormi a overovateľmi boli schválení Ing. Eva Ivanová, CSc.
a Bc. Samuel Fujak.
Schválenie programu zasadnutia:
Predseda AS TnUAD prečítal program zasadnutia a požiadal o pripomienky a návrhy k
programu.
Ing. Vanc sknonštatval, že rokovania senátu sa začínajú uberať zvláštnym smerom a
prečítal pripravené pripomienky. Nepáčia sa mu zápisnice z rokovania AS TnUAD.
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Predsedníctvo AS TnUAD bolo zvolané len pozvánkou bez materiálov, o ktorých sa má
rokovať na riadnom zasadnutí AS, čo nie je v súlade s Rokovacím poriadkom.
Na minulom zasadnutí AS sme sa zaviazali rokovať iba o tom, čo je v harmonograme.
Treba zmeniť uznesenie z minulého rokovania.
Dr. Krajčovičová – reagovala na vystúpenie Ing. Vanca, 6.11. sa konalo predsedníctvo
AS, na ktorom boli zástupcovia všetkých fakúlt, plus pozvaní – Mazíková predsedníčka
EK AS a tajpmníčka AS, prítomných bolo 8 ľudí. Pozvánka, ktorú sme dostali podľa
zvyklostí, bola bez programu, pretože predsedníctvo zasadá niekoľko dní pred riadnym
zasadnutím AS, aby navrhlo program. Pán Ing. Vanc bol prítomný, prečo nepoložil tieto
otázky tam? Súhlasil aj s navrhnutým programom. Prečo nenamietal tam?
Ing. Vanc – namietam už niekolľokrát, nič proti tomu, ako sme sa dohodli. Aby sme
dodržiavali to, čo nám ukladá Rokovací poriadok AS. Aby sme mohli o tomto rokovať
musíme zmeniť uznesenie z minulého rokovania. Senát nie je nad všetkým, aj my
musíme dodržiavať predpisy.
Dr. Mazíková povedala, že bola prítomná na predsedníctve a program na dnešné
rokovanie tam bol schválený.
O 10.18 hod sa dostavil MUDr. Kaščák, CSc., čím sa počet prítomných zvýšil na 23.
Ing. Vanc predložil návrh opravy uznesenia z 6.10.2010:
Oprava uznesenia k bodu 7 zasadnutia AS TnUAD konaného dňa 6.10.2010.
Návrh uznesenia: AS TnUAD schvaľuje harmonogram a program zasadnutí AS TnUAD
s tým, že jednotlivé body budú podľa potrieb doplňované a upravované.
Doc. Macalák navrhol vypustiť bod 6 – schválenie dodatku štatútu TnUAD.
Doc. Holý dal hlasovať o návrhu Ing. Vanca:
Hlasovanie:
Prítomní 23
Za 17
proti 1
zdržal sa 5
Opravené uznesenie k bodu 7 zasadnutia AS TnUAD dňa 6.10.2010: AS TnUAD
schvaľuje harmonogram a program zasadnutí AS TnUAD s tým, že jednotlivé body
budú podľa potrieb upravované a doplňované.
Doc. Macalák: znovu navrhuje vypustiť bod programu 6, pretože akýkoľvek dodatok
nemá zákonnú oporu, lebo v zákone nie je definované, že sa môže robiť dodatok, ale má
sa spracovať kompletný štatút.
O 10.40 hod sa dostavila PhDr. Schmidtová, PhD., čím sa počet prítomných zvýšil na 24.
Dr. Kňazovická upresnila, že MŠ registruje dodatky. Nie je vylúčené, aby sa spracoval
celý štatút. Do 30. 11. sa musia zosúladiť vnútorné predpisy univerzity so zákonom,
takže aj štatút.
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Hlasovanie o návrhu doc. Macaláka vypustiť bod programu 6 – schválenie dodatku č. 1
štatútu TnUAD:
Hlasovanie:
Prítomní 24
Za 5
proti 12
zdržal sa 7
Výsledok hlasovania: Návrh na vypustenie bodu programu 6 – schválenie dodatku
č. 1 štatútu TnUAD nebol prijatý.
Hlasovanie o programe zasadnutia:
Prítomní 24
Za 19
proti 0
zdržal sa 5
Záver hlasovania: Program zasadnutia bol schválený.
K bodu 2:
Úlohy vyplývajúce z predchádzajúcich zasadnutí AS TnUAD – problematika časopisu
TnTrendy – rektor bude informovať v rôznom.
K bodu 3:
Predseda AS TnUAD skonštatoval, že mandáty členov zamestnaneckej časti AS TnUAD
boli skontrolované podľa trvania pracovných pomerov zamestnancov potvrdených
OPaM. Žiadnemu členovi v tomto roku neskončí mandát z dôvodu skončenia pracovného
pomeru.
K bodu 4:
Predsedníčka ekonomickej komisie AS TnUAD skonštatovala, že podklady na
prešetrenie podaní boli predložené, šetrenie pokračuje a výsledky šetrenia predloží
ekonomická komisia po prešetrení referátom hlavného kontrolóra TnUAD.
K bodu 5:
Návrh na odvolanie a menovanie členov VR TnUAD predložil rektor TnUAD.
Diskusia: doc. Tkáč položil rektorovi otázku, prečo je navrhnutý na odvolanie z VR
TnUAD, keď vo VR majú byť dekani fakúlt?
Rektor odpovedal, že doc. Tkáč je členom VR, ospravedlnil sa, že na návrh na odvolanie
sa dostal nedopatrením. Nie je dôvod na jeho odvolanie.
Prof. Maga má vedomosť, že neboli oslovení navrnutí kandidáti na členov VR TnUAD.
Má ich osloviť dekan, ktorý ich navrhol rektorovi, alebo rektor, ktorý ich po schválení v AS
menuje?
Ing. Vanc protestoval proti udeleniu slova prof. Magovi. Predseda AS mu odpovedal, že
prof. Maga je ním pozvaný a on mu udelil slovo. Je profesorom našej univerzity, ktorých
máme málo a preto si vážme jeho vystúpenie.
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Doc. Kútik vyjadril názor, že pri vymenovaní nového rektora by sa mala odvolať celá
vedecká rada a navrhnúť nová.
Dr. Krajčovičová polžila rektorovi otázku, či je nejaký princíp, podľa ktorého sa navrhujú
členovia VR za fakulty.
Rektor odpovedal, že neexistuje pravidlo, zviazali by sme si tým ruky, musíme mať na
zreteli aj činnosť jednotlivých fakúlt – akreditácia, veda a pod.
V návrhu na menovanie je uvedený aj prof. Turza, ktorý je členom VR, preto nemá byť
znova navrhovaný.
Hlasovacie lístky boli upravené podľa návrhu, ktorý prečítal rektor.
Navrhnutá bola volebná komisia na hlasovanie o návrhu na odvolanie aj menovanie
členov VR TnUAD v zložení:
RNDr. Soňa Pavlíková, CSc. - predsedníčka
RNDr. Viera Mazíková, PhD. - člen
Ing. RNDr. Dagmar Petrušová – člen
Bc. Martin Bartoš - člen
Hlasovanie:
Prítomní 24
Za 21
proti 0
zdržal sa 3
Volebná komisia bola AS TnUAD schválená.
Doc. Barborák oznámil, že redaktorka TA3 žiada o povolenie vstúpiť do rokovacej
miestnosti a urobiť zvukový a obrazový záznam z rokovania.
Po krátkej diskusii, v ktorej členovia skonštatovali, že rokovanie je verejné, čiže sa ho
môže zúčastniť každý občan, bolo navrhnuté uznesenie:
Návrh uznesenia: AS TnUAD umožňuje redaktorke TA3 robiť zvukový a obrazový
záznam.
Hlasovanie:
Prítomní 24
Za 0
proti 23
zdržal sa 1
Záver hlasovania: AS TnUAD neumožní redaktorke TA3 robiť zvukový a obrazový
záznam z rokovania.
Predseda AS TnUAD vyhlásil prestávku od 11.35 do 12.00 hod.
Po prestávke sa nedostavil MUDr. Kaščák, PhD., čím sa počet prítomných znížil na 23.
Priebeh a výsledky hlasovania o návrhu na odvolanie členov VR TnUAD sú uvedené
v zázname volebnej komisie AS TnUAD o priebehu hlasovania o schválení návrhu na
odvolanie členov VR TnUAD (príloha č. 2).
Predsedníčka volebnej komisie konštatovala, že hlasovanie je platné, návrh na odvolanie
člena VR TnUAD prof. Ing. Dušana Magu, PhD. nie je schválený a návrh na odvolanie
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členov VR TnUAD RNDr. Evy Grmanovej, PhD. a doc. Ing. Júliusa Tótha, PhD. je
schválený.
Priebeh a výsledky hlasovania o návrhu na menovanie členov VR TnUAD sú uvedené
v zázname volebnej komisie AS TnUAD o priebehu hlasovania o schválení návrhu na
menovanie členov VR TnUAD (príloha č. 3).
Predsedníčka volebnej komisie konštatovala, že hlasovanie je platné, návrh na
menovanie členov VR TnUAD je schválený tak, ako bol predložený.

K bodu 6:
Návrh na schválenie dodatku č. 1 štatútu TnUAD predložil rektor prof. Ing. Ivan Kneppo,
DrSc.
Predseda AS TnUAD na návrh rektora navrhol odstrániť technickú chybu v čl. 8., kde sa
vypúšťa ods. 10 a ods. 11 -15 sa označujú ako ods. 10 -14 a nový ods. 14 sa mení
a znie: Text ostáva
Hlasovanie bolo zastavené pre pripomienky Ing. Vanca, ktorý považuje za neprípustné,
aby kreovanie predsedníctva nebolo v štatúte ale iba v zásadách volieb do AS.
Ing. Vanc navrol, aby prebehlo ešte jedno pripomienkové konanie k návrhu, čítal
niektoré state zo štatútu a jeho návrhy.
Návrh uznesenia: AS TnUAD schvaľuje stiahnutie bodu č. 6 z rokovania AS TnUAD.
Hlasovanie:
Prítomní 23
Za 19
proti 0
zdržal sa 4
Uznesenie: AS TnUAD schvaľuje stiahnutie bodu č. 6 z rokovania AS TnUAD.
Ing. Rybičková prečítala znenie ods. 10 čl. 8, ktorý sa má vypustiť a navrhuje jeho
ponechanie.
Dr. Kňazovická vysvetlila zámer stiahnutia.
Doc. Kútik navrhuje, aby sa predsedníctvo riešilo aj v štatúte aj v zásadách volieb do AS
TnUAD.
K bodu 7:
Predseda TnUAD vyzval študentskú časť AS TnUAD, aby navrhli člena do Študentskej
rady VŠ.
Po krátkej porade študentská časť AS TnUAD navrhla jednomyseľne študentku Luciu
Šmálovú.
Návrh uznesenia: Študentská časť AS TnUAD odsúhlasila za svojho zástupcu do
Študentskej rady VŠ študentku Luciu Šmálovú.
Odišiel Ing. Vanc
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Hlasovanie:
Prítomní 22
Za 22
proti 0
zdržal sa 0
Uznesenie: Študentská časť AS TnUAD odsúhlasila za svojho zástupcu do
Študentskej rady VŠ študentku Luciu Šmálovú.
K bodu 8:
Predseda TnUAD vyzval študentskú časť AS TnUAD, aby navrhli člena do správnej rady
TnUAD.
Po krátkej porade študentská časť AS TnUAD navrhla jednomyseľne študentku Luciu
Šmálovú.
Dostavil sa Ing. Vanc.
Návrh uznesenia: Študentská časť AS TnUAD navrhuje za člena správnej rady TnUAD
študentku Luciu Šmálovú.
Hlasovanie:
Prítomní 23
Za 23
proti 0
zdržal sa 0
Uznesenie: Študentská časť AS TnUAD navrhuje za člena správnej rady TnUAD
študentku Luciu Šmálovú.
K bodu 9:
Predseda AS TnUAD konštatoval, že tento typ AISu majú aj iné VŠ, kontrolnou skupinou
MŠ nebolo poukázané na žiadne systémové chyby, ale na zlyhanie ľudského faktora.
Rektor informoval o tom, že doc. Barborák – prorektor pre informatizáciu vypracoval
k tomuto bodu materiál, ktorý bude rozposlaný všetkým členom AS TnUAD (príloha č. 4).
Predseda požiadal rektora, aby v komisii o verejnom obstarávaní bol aj zástupca AS
TnUAD. Rektor súhlasil.
Z časových dôvodov predseda ukončil rokovanie a poďakoval prítomným.
Prílohy: v texte

Zapísala:
Milena Hunanová

..................................................................

Overovatelia:
Ing. Eva Ivanová, CSc.

..................................................................
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Bc. Samuel Fujak

..................................................................

..............................................
doc. RNDr. Dušan Holý, CSc.
predseda AS TnUAD

Táto zápisnica bude zverejnená na intranete TnUAD.
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