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Značka:     /AS/2011         Dátum: 14. 03. 2012 
 

Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu  TnUAD konaného 
dňa 14. 03. 2012 o 14.00 h. 

 
Program podľa pozvánky: 
Bod 1 – Otvorenie a privítanie hostí 
Bod 2 –    Voľba komisií (mandátová, volebná, overovateľ) 
Bod 3 –    Schválenie programu zasadnutia AS TnUAD 
Bod 4 –    Kontrola plnenia úloh prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach AS TnUAD  
Bod 5 –    Voľba predsedu legislatívnej komisie 
Bod 6 –    Schvaľovanie návrhu rozpočtu TnUAD na rok 2012 
Bod 7 –    Rôzne 
 
K bodu 1: 
Predseda AS TnUAD doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc. zahájil zasadnutie AS TnUAD 
a skonštatoval, že je prítomných 25 členov AS TnUAD, 16 za zamestnaneckú a 9 za 
študentskú časť a AS TnUAD je uznášaniaschopný (prezenčná listina – príloha č. 1).  
 
K bodu 2: 
Schválenie overovateľov, mandátovej komisie: 
Navrhnutí: Ing. Lenka Rybičková, Petra Rendková 
Hlasovanie: 
Prítomní 25 
Za 23 
proti 0 
zdržal sa 2  
Záver hlasovania: Overovateľmi a členmi mandátovej komisie boli schválení Ing. Lenka 
Rybičková a Petra Rendková. 
  
Schválenie volebnej komisie: 
Navrhnutí: PhDr. Katarína Gerlichová, PhD., RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD. a Jozef 
Bárta. 
Hlasovanie: 
Prítomní 25 
Za 24 
proti 0 
zdržal sa 1 
Záver hlasovania: Volebná komisia bola schválená a bude pracovať v zložení: 
Predsedníčka: RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD. 
Členovia VK: PhDr. Katarína Gerlichová, PhD. 
                      Jozef Bárta   
 
K bodu 3: 
Schválenie programu zasadnutia: 
Predseda AS TnUAD doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc. predniesol program zasadnutia a dal o ňom 
hlasovať. 
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P. rektor prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. požiadal o doplnenie programu o bod: Schvaľovanie 
návrhu na odvolanie člena VR a schvaľovanie návrhu na nového člena VR ako bod 6. 
Hlasovanie:  
Prítomní 25 
Za 25 
Proti 0 
Zdržal sa 0 
Záver hlasovania: Program zasadnutia AS TnUAD bol schválený v nasledujúcom znení: 
Bod 1 – Otvorenie a privítanie hostí 
Bod 2 –    Voľba komisií (mandátová, volebná, overovateľ) 
Bod 3 –    Schválenie programu zasadnutia AS TnUAD 
Bod 4 –    Kontrola plnenia úloh prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach AS TnUAD  
Bod 5 –    Voľba predsedu legislatívnej komisie 
Bod 6 –    Schvaľovanie návrhu na odvolanie člena Vedeckej rady TnUAD a schvaľovanie 

návrhu na nového člena Vedeckej rady TnUAD 
Bod 7 –    Schvaľovanie návrhu rozpočtu TnUAD na rok 2012 
Bod 8 –    Rôzne 
 
K bodu 4: 
AS TnUAD konštatuje, že plní úlohy z predchádzajúcich zasadnutí priebežne. 
 
K bodu 5: 
Predseda AS TnUAD doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc. vyzval prítomných na prednesenie návrhov 
na predsedu legislatívnej komisie AS TnUAD. Navrhnutí boli Ing. Ivan Kopecký, PhD. a Ing. 
Alena Krchňavá.  
Pán Ing. Kopecký podporil návrh na Ing. Alenu Krchňavú, takže sa hlasovalo iba o jednom 
návrhu. 
Hlasovanie: 
Prítomní 25 
Za 24 
Proti 0 
Zdržal sa 1 
Záver hlasovania: Predsedom legislatívnej komisie bola zvolená Ing. Alena Krchňavá. 
Uznesenie k bodu 5: Predseda legislatívnej komisie AS TnUAD Ing. Alena Krchňavá oznámi 
predsedníctvu AS TnUAD zloženie legislatívnej komisie do 18. 4. 2012. 
 
K bodu 6: 
Rektor TnUAD prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. uviedol materiál Schvaľovanie návrhu na 
odvolanie a menovanie členov VR TnUAD. 
Z dôvodu nepripravenosti hlasovacích lístkov bol tento bod posunutý po schvaľovaní návrhu 
rozpočtu TnUAD na rok 2012. 
 
K bodu 7: 
Návrh rozpočtu TnUAD na rok 2012 uviedla kvestorka TnUAD Ing. Ľubica Harakaľová, PhD. 
Upozornila na fakt, že rozpočet neobsahuje len rozdelenie dotácie z MŠVVaŠ SR, ale všetky 
príjmy a výdavky univerzity. Podrobnejšie oboznámila senátorov s prejednávaním tohto 
dokumentu v Kolégiu rektora TnUAD. Ohľadom rozdelenia rozpočtu na jednotlivé súčasti – 
rozpočet je pripravený tak, aby boli finančné potreby súčastí TnUAD uspokojené a aby úlohy, 
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ktoré boli stanovené pre tento rok moli byť splnené. Treba si uvedomiť, že subjektom, ktorý je 
zodpovedný za čerpanie rozpočtu je zo zákona rektor univerzity. Podrobne sa zaoberala 
poslednou stranou materiálu, kde je v tabuľke prehľadne uvedené, s akým objemom 
finančných prostriedkov budú jednotlivé súčasti TnUAD v roku 2012 hospodáriť. V rozpočte 
nie sú uvedené príjmy zo štrukturálnych projektov – ešte nevieme, či budeme úspešní 
v jednotlivých žiadostiach o projekty – takáto zmena by potom znamenala schvaľovanie 
zmeny rozpočtu TnUAD na rok 2012 v AS TnUAD. 
Predseda ekonomickej komisie AS TnUAD doc. Ing. Pavol Lizák, PhD. žiadal o stanovisko k 
oceňovaniu pedagógov na základe výkonov vo vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti..  
Kvestorka Ing. Ľubica Harakaľová, PhD. v odpovedi uviedla, že každý zamestnanec TnUAD je 
odmeňovaný za svoju prácu. Upozornila na analýzu, ktorú si dala vypracovať – analýza 
mzdových nákladov jednotlivých súčastí – z ktorej vyplýva disproporcia vo vyplácaní 
mzdových prostriedkov medzi jednotlivými súčasťami.  
Doc. Ing. Pavol Lizák, PhD. ďalej požiadal o vysvetlenie nerozdelenia dotácie na doktorandov. 
P. kvestorka Ing. Ľubica Harakaľová, PhD. pripustila, že tieto finančné prostriedky mali byť 
rozdelené na súčasti, na ktorých sa uskutočňuje doktorandské štúdium, ale ide o účelové 
finančné prostriedky, takže inak ako na doktorandov by ani nemohli byť použité. 
V diskusii ďalej vystúpil dekan FPT prof. Ing. Ján Vavro, PhD., ktorý nepripúšťa inú možnosť 
delenia dotácie ako na základe metodiky MŠVVaŠ SR, to znamená na základe výkonov. 
Podľa p. dekana je toto pravidlo uvedené aj v Štatúte TnUAD, ktorý bol schválený aj na 
MŠVVaŠ SR. Vyzýva na opatrnosť pri schvaľovaní tohto návrhu. Žiada teda vysvetliť, na 
základe akých pravidiel bol rozpočet TnUAD pre rok 2012 pripravený. Podľa dekana FPT 
bude budúci akademický rok pre univerzitu kritický – klesá počet študentov, klesajú výkony, 
nebudeme mať finančné prostriedky za výkony FM, ktoré boli pre tento rok v dotácii ešte 
zohľadňované. Podľa neho by mal byť rozpočet prepracovaný v zmysle metodiky MŠVVaŠ. 
Reagoval p. rektor TnUAD prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc., podľa ktorého sú tieto reakcie  
oneskorené, dekani a tajomníci mali dosť času na pripomienky. Metodika MŠVVaŠ SR 
zohľadňuje len minulé výsledky univerzity. Podľa neho v tejto metodike chýba reakcia na 
súčasný a budúci stav univerzity, nezohľadňuje budúci rozvoj, potrebu spoluúčasti na projekty 
štrukturálnych fondov, ani meniace sa potreby regiónu. 
P. rektor ďalej oznámil, že v súčasných dňoch bol na Akreditačnú komisiu SR odoslaný návrh 
na zrušenie Fakulty mechatroniky. Tento návrh bude následne predložený na schválenie do 
AS TnUAD.  
Kvestorka Ing. Ľubica Harakaľová, PhD. vyjadrila poľutovanie nad tým, že odpovedá po 
niekoľkýkrát na tie isté otázky – rozpočet bol preberaný na Kolégiu rektora aj na poradách 
s tajomníkmi fakúlt. Jedna vec je metodika MŠVVaŠ SR – podľa ktorej natekajú peniaze na 
univerzity. To, akým spôsobom finančné prostriedky rozdelí univerzita na svoje súčasti je 
v réžii vlastnej finančnej politiky univerzity. Metodika MŠVVaŠ SR je rovnaká ako minulý rok. 
Suma dotačnej zmluvy je tiež približne taká istá ako minulý rok, takže rozdelenie tohtoročnej 
dotácie je podobné. Nerozumie teda námietkam p. dekana na delenie dotácie na rok 2012. 
Pravidlá na použitie finančných prostriedkov určuje dotačná zmluva, takže sa nejedná 
o žiadne porušenie zákona.  
Na záver p. kvestorka spomenula na roky strávené vo funkcii tajomníčky a pripomenula, že 
v tej dobe si hlavne želala, aby bol rozpočet schválený, pretože neschválenie rozpočtu 
znamená pre univerzitu rozpočtové provizórium. 
Čo sa týka zostatkov z minulých rokov – tajomníci boli 4 mesiace vyzývaní, aby prednostne 
míňali tieto zostatkové finančné prostriedky. Nestalo sa tak, napriek tomu sú tieto prostriedky 
pridelené na jednotlivé súčasti a po dohode s p. kvestorkou bude možné tieto zostatkové 
finančné prostriedky čerpať. 
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Predseda AS TnUAD uzavrel diskusiu a vyzval na hlasovanie. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní 25 
Za 20 
Proti 0 
Zdržal sa 5 
Záver hlasovania: AS TnUAD schvaľuje Rozpočet TnUAD na rok 2012. 
 
K bodu 6: 
Odvolanie doc. RNDr. Dušana Holého, CSc. z Vedeckej rady TnUAD prebehlo tajne. 
Predsedníčka volebnej komisie vysvetlila úpravu hlasovacích lístkov a vyzvala senátorov, aby 
pristúpili k voľbe. 
 
Priebeh a výsledky hlasovania o odvolaní doc. RNDr. Dušana Holého, CSc. z Vedeckej 
rady TnUAD sú uvedené v zázname volebnej komisie AS TnUAD (príloha č. 2), 
odvolanie je platné a doc. Ing. Dušan Holý, CSc. je odvolaný z Vedeckej rady TnUAD.  
 
Hlasovanie o schválení doc. Ing. Pavla Hrivíka, CSc. za člena Vedeckej rady TnUAD prebehlo 
tajne. Predsedníčka volebnej komisie vysvetlila úpravu hlasovacích lístkov a vyzvala 
senátorov, aby pristúpili k voľbe. 
 
Priebeh a výsledky hlasovania o schválení doc. Ing. Pavla Hrivíka, CSc. za člena 
Vedeckej rady TnUAD sú uvedené v zázname volebnej komisie AS TnUAD (príloha č. 3), 
voľba je platná a doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc. je schválený za člena Vedeckej rady 
TnUAD.  
 
K bodu 8: 
V tomto bode vystúpil Norbert Jiroš a predstavil návrh študentov TnUAD na zriadenie 
internetového študentského rádia. Predseda AS TnUAD doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc. uvítal 
túto iniciatívu s komentárom, že na spoločnom stretnutí vedenia TnUAD a predsedníctva AS 
TnUAD sa účastníci dohodli, že zástupkyňa študentskej časti v predsedníctve AS TnUAD 
Petra Rendková dostala za úlohu skoordinovať požiadavky študentov, študentských 
organizácií a občianskych združení pôsobiacich na TnUAD. 
 
Podpredseda AS TnUAD doc. Ing. Ján Kútik, CSc. informoval, že upravil Harmonogram 
novelizácie vnútorných predpisov TnUAD. Tento bude zaslaný aj členom vedenia TnUAD. 
 
Petra Rendková informovala senátorov, že predbežný termín pre univerzitný ples je 2. 2. 
2013. 
 
 
Predseda AS TnUAD doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc. ukončil rokovanie a poďakoval prítomným 
za aktívnu a konštruktívnu účasť.  
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Zapísala:  
Mgr. Daniela Vavrová                          ....................................... 
 
Overovatelia: 
Ing. Lenka Rybičková                          ........................................ 
 
Petra Rendková                                   ........................................ 
 
 
                                                   
                                                                                              ............................................... 

doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc. 
    predseda AS TnUAD 

 
 
 
Táto zápisnica bude zverejnená na intranete TnUAD a na www.tnuni.sk. 


