Akademický senát TnUAD
Študentská 2
911 50 Trenčín

Výpis zo zápisnice z riadneho zasadnutia Akademického senátu TnUAD konaného
dňa 14.4.2010 o 10.00 hod.
Program podľa pozvánky:
Bod 1 – Zahájenie, schválenie programu rokovania
Bod 2 – Kontrola plnenia úloh prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach AS TnUAD
Bod 3 – Prerokovanie a schválenie rozpočtu TnUAD na rok 2010
Bod 4 – Prerokovanie a schválenie Správy o činnosti AS TnUAD za rok 2009
Bod 5 – Vytvorenie komisií pri AS TnUAD a voľba ich predsedov
Bod 6 – Rôzne
Členovia AS TnUAD boli vopred oboznámení s materiálmi k bodom 3 a 4.
K bodu 1:
Predseda AS TnUAD doc. RNDr. Dušan Holý, CSc. zahájil zasadnutie AS TnUAD
a skonštatoval, že je prítomných 19 členov AS TnUAD, 12 za zamestnaneckú a 7 za
študentskú časť a AS TnUAD je uznášaniaschopný (prezenčná listina – príloha č. 1).
Schválenie skrutátorov a overovateľov:
Navrhnutí: doc. Jaroslav Macalák, Ing. Lenka Rybičková
Hlasovanie:
Za 19
proti 0
zdržal sa 0
Záver hlasovania: Skrutátormi a overovateľmi boli schválení doc. Macalák a Ing.
Rybičková
Schválenie programu zasadnutia:
Predseda AS TnUAD prečítal program dnešného zasadnutia a dal o ňom hlasovať.
Hlasovanie o programe zasadnutia:
Za 19
proti 0
zdržal sa 0
Záver hlasovania: Program zasadnutia AS TnUAD bol schválený.
K bodu 2:
Úlohy vyplývajúce z predchádzajúcich zasadnutí AS TnUAD
sa
plnia priebežne,
rekonštrukcia Štatútu TnUAD bude vykonaná po odovzdaní všetkých pripomienok k štatútu
a následne bude predložený Dodatok Štatútu TnUAD na schválenie AS TnUAD.
K bodu 3:
Návrh na prerokovanie a schválenie rozpočtu TnUAD na rok 2010 predložil prorektor pre
investície, stratégiu a rozvoj doc. Turan, ktorý bol k tomu poverený rektorom. Doc Turan
skonštatoval, že rozpočet TnUAD na rok 2010 bol vypracovaný na základe metodiky a kritérií
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MŠ SR, bol prerokovaný na Kolégiu rektora, kde boli niektoré položky korigované. Ing. Haščic,
PhD. – kvestor v diskusii odpovedal na otázky týkajúce sa rozpočtu.
Diskusie sa zúčastnili:
prof. Vavro – dekan FPT, doc. Turan, prof. Maga, doc. Binka, doc. Vojtovič, Ing. Vanc, doc.
Kútik, doc. Tkáč.
Predseda AS TnUAD navrhol uznesenie a vyhlásil hlasovanie.
Návrh uznesenia:
AS TnUAD schvaľuje rozpočet TnUAD na rok 2010 s pripomienkou – dopracovať vzájomné
zápočty medzi FPT a VILA na študijný program Chemické technológie 2. stupeň
a Anorganické technológie a nekovové materiály 3. stupeň.
Hlasovanie:
Za 18
proti 0
zdržal sa 1
Uznesenie:
AS TnUAD schvaľuje rozpočet TnUAD na rok 2010 s pripomienkou – dopracovať
vzájomné zápočty medzi FPT a VILA na študijný program Chemické technológie 2.
stupeň a Anorganické technológie a nekovové materiály 3. stupeň (príloha č. 2).
K bodu 4
Predseda AS TnUAD skonštatoval, že prepracovanú Správu o činnosti AS TnUAD za rok
2009 prerokovalo predsedníctvo AS TnUAD na svojom zasadnutí 7.4.2010 a odporučil ju na
schválenie.
Hlasovanie:
Za 19
proti 0
zdržal sa 0
Uznesenie:
AS TnUAD schvaľuje Správu o činnosti AS TnUAD za rok 2009 (príloha č. 3).
Predseda AS TnUAD informoval, že akademická obec TnUAD bude so správou oboznámená
jej zverejnením na www.tnuni.sk a na výveske AS TnUAD vo vestibule rektorátnej budovy.
K bodu 5
Predseda navrhol zrušiť komisie AS TnUAD, ktoré boli vytvorené 5.12.2007 – komisia pre
vedu a výskum – predseda doc. Áč, pedagogická komisia – predseda doc. Binka, legislatívna
komisia – predseda Dr. Odokienko, ekonomická komisia – predseda Dr. Sidorová a sociálna
komisia – predseda Ing. Vanc, a vytvoriť len 3 nové komisie, a to pedagogickú, legislatívnu
a ekonomickú. Každá komisia bude mať min. 5 členov, jej predsedom bude člen AS TnUAD
a ostatní členovia budú z akademickej obce TnUAD.
Návrh uznesenia:
AS TnUAD ruší všetky svoje komisie, ktoré boli vytvorené 5.12.2007.
Hlasovanie:
Za 19
proti 0
zdržal sa 0
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Uznesenie:
AS TnUAD ruší všetky svoje komisie, ktoré boli vytvorené 5.12.2007.
Návrh uznesenia:
AS TnUAD zriaďuje nasledovné komisie AS TnUAD: pedagogická komisia, legislatívna
komisia a ekonomická komisia.
Hlasovanie:
Za 18
proti 0
zdržal sa 1
Uznesenie:
AS TnUAD zriaďuje nasledovné komisie AS TnUAD: pedagogická komisia, legislatívna
komisia a ekonomická komisia.
Návrh uznesenia:
Každá komisia má min. 5 členov, jej predsedom môže byť len člen AS TnUAD a ostatní
členovia musia byť z akademickej obce TnUAD.
Hlasovanie:
Za 19
proti 0
zdržal sa 0
Uznesenie:
Každá komisia má min. 5 členov, jej predsedom môže byť len člen AS TnUAD a ostatní
členovia musia byť z akademickej obce TnUAD.
Schvaľovanie predsedov komisií:
Za predsedu ekonomickej komisie bola navrhnutá doc. Pajtášová.
Hlasovanie:
Za 19
proti 0
zdržal sa 0
Za predsedu legislatívnej komisie bola navrhnutá Dr. Krajčovičová
Hlasovanie:
Za 18
proti 0
zdržal sa 1
Za predsedu pedagogickej komisie bola navrhnutá Mgr. Aková
Hlasovanie:
Za 18
proti 0
zdržal sa 1
Záver hlasovaní:
Za predsedu ekonomickej komisie bola schválená doc. Pajtášová.
Za predsedu legislatívnej komisie bola schválená Dr. Krajčovičová.
Za predsedu pedagogickej komisie bola schválená Mgr. Aková.
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Návrh uznesenia:
AS TnUAD ukladá predsedom komisií, aby na najbližšom zasadnutí predložili zoznam členov
komisií AS TnUAD.
Hlasovanie:
Za 19
proti 0
zdržal sa 0
Uznesenie:
AS TnUAD ukladá predsedom komisií, aby na najbližšom zasadnutí predložili zoznam
členov komisií AS TnUAD.
Predseda AS TnUAD skonštatoval, že Ing. Vanc predložil návrhy členov jednotlivých komisií
za FŠT (bude postúpené predsedom komisií).
K bodu 6
Bc. Annuš navrhol, aby sa ekonomická komisia zaoberala jeho otázkou, či finančné
prostriedky určené v rozpočte na motivačné štipendiá budú rozdelené na fakulty.
Mgr. Aková predložila návrh na doplnenie OS 3-003-04 – Určenie výšky školného pre
akademický rok 2010/2011 a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD (príloha č. 4).
Návrh uznesenia:
AS TnUAD schvaľuje Dodatok č. 1 k OS 3-003-04 – Určenie výšky školného pre akademický
rok 2010/2011 a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD v znení, ako bol predložený Mgr.
Akovou.
Hlasovanie:
Za 18
proti 0
zdržal sa 1
Uznesenie:
AS TnUAD schvaľuje Dodatok č. 1 k OS 3-003-04 – Určenie výšky školného pre
akademický rok 2010/2011 a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD v znení, ako
bol predložený Mgr. Akovou (príloha č. 5).
Predseda AS TnUAD poďakoval prítomným a ukončil rokovanie.
Prílohy: v texte
Zapísala: Milena Hunanová – tajomníčka AS TnUAD v.r.
Overovatelia:
doc. Ing. Jaroslav Macalák, CSc. v.r.
Ing. Lenka Rybičková
v.r.
..............................................
doc. RNDr. Dušan Holý, CSc.
predseda AS TnUAD, v.r.
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