Akademický senát TnUAD
Študentská 2
911 50 Trenčín

Značka:102/AS/2010

Dátum: 21.6.2010

Zápisnica z riadneho zasadnutia Akademického senátu TnUAD konaného
dňa 16.6.2010
Program podľa pozvánky:
Bod 1 – Zahájenie, schválenie programu rokovania
Bod 2 – Kontrola plnenia úloh prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach AS TnUAD
Bod 3 – Schválenie návrhu rektora na vymenovanie prorektorov
Bod 4 – Voľba podpredsedu AS TnUAD
Bod 5 – Rôzne
K bodu 1:
Podpredseda AS TnUAD doc. Ing. Jaroslav Binka, CSc. zahájil zasadnutie AS TnUAD
a ospravedlnil predsedu AS TnUAD, ktorý sa nemohol z rodinných dôvodov zúčastniť
zasadnutia. Privítal doc. Ing. Dušana Turana, CSc. prorektora pre investície, stratégiu a rozvoj
povereného zastupovaním rektora na zasadnutí AS TnUAD a skonštatoval, že je prítomných
15 členov AS TnUAD, z toho 11 za zamestnaneckú a 4 za študentskú časť (členovia za
študentskú časť AS TnUAD za FZ ukončili štúdium 7.6.2010), čím je AS TnUAD
uznášaniaschopný (prezenčná listina – príloha č. 1).
Schválenie skrutátorov a overovateľov:
Navrhnutí: Ing. Rybičková a PhDr. Kvasnicová, PhD.
Hlasovanie:
Za 13
proti 0
zdržal sa 2
Záver hlasovania: Skrutátormi a overovateľmi boli schválení Ing. Rybičková a PhDr.
Kvasnicová, PhD..

Schválenie programu zasadnutia:
Podpredseda AS TnUAD navrhol stiahnuť z programu zasadnutia bod 4. z dôvodu, že nie sú
splnené všetky náležitosti. Ing. Vanc žiadal vysvetliť dôvod stiahnutia tohto bodu. Doc. Binka
vysvetlil, že funkciu podpredsedu AS TnUAD bude možné obsadiť novým členom až po jej
uvoľnení, to znamená, keď skončí jeho členstvo v AS TnUAD. Do dňa konania riadneho
zasadnutia doterajší predseda AS TnUAD nedoručil predsedovi AS TnUAD písomné
oznámenie o vzdaní sa členstva spôsobom upraveným v Štatúte TnUAD.
Podpredseda navrhol upraviť program zasadnutia nasledovne :
Bod 1 – Zahájenie, schválenie programu rokovania
Bod 2 – Kontrola plnenia úloh prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach AS TnUAD
Bod 3 – Schválenie návrhu rektora na vymenovanie prorektorov
Bod 4 – Rôzne
Prítomných členov AS TnUAD vyzval k hlasovaniu o navrhnutej zmene programu.
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Hlasovanie o programe zasadnutia:
Prítomní 15
Za 15
proti 0
zdržal sa 0
Záver hlasovania: Upravený program zasadnutia AS TnUAD bol schválený.

K bodu 2:
Úlohy vyplývajúce z predchádzajúcich zasadnutí AS TnUAD sú splnené. Podpredseda
skonštatoval, že výsledky volieb rektora s návrhom AS TnUAD na menovanie prof. Ing. Ivana
Kneppa, DrSc. do funkcie rektora TnUAD boli zaslané na MŠ SR.

K bodu 3:
Navrhnutá bola volebná komisia pre hlasovanie o schválení návrhu rektora TnUAD na
vymenovanie prorektorov v zložení:
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD. - predsedníčka
Doc. Ing. Ján Kútik, CSc. - člen
Bc. Samuel Kunec -člen
Hlasovanie:
Prítomní : 15
Za 15
proti 0
zdržal sa 1
Záver hlasovania: Volebná komisia pre hlasovanie o schválení návrhu rektora TnUAD
na vymenovanie prorektorov bola AS TnUAD schválená.
Doc. Turan v zastúpení rektora predložil návrh na vymenovanie prorektorov – prof. Ing.
Mareka Lišku, DrSc. do funkcie prorektora pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy a doc.
Ing. Ota Barboráka, CSc. do funkcie prorektora pre informatizáciu a predniesol stručnú
charakteristiku obidvoch navrhnutých kandidátov.
RNDr. Pavlíková navrhla, aby sa navrhnutí kandidáti predstavili sami.
Ing. Vanc skonštatoval, že podrobné charakteristiky obidvoch boli zverejné počas volieb
kandidáta na rektora.
Doc. Binka požiadal predsedníčku volebnej komisie, aby sa ujala voľby.
Pred voľbou sa dostavila dr. Petrušová, čím sa počet prítomných zvýšil na 16.
Priebeh a výsledky hlasovania o schválení návrhu rektora na vymenovanie prorektorov
TnUAD sú uvedené v zázname volebnej komisie AS TnUAD (príloha č. 2).
Predsedníčka volebnej komisie konštatovala, že hlasovanie je platné a za kandidátov
na prorektorov boli schválení prof. Ing. Marek Liška, DrSc. do funkcie prorektora pre
vedu, výskum a medzinárodné vzťahy a doc. Ing. Oto Barborák, CSc. do funkcie
prorektora pre informatizáciu.
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K bodu 4:
Mgr. Aková informovala, že členstva v pedagogickej komisii AS TnUAD sa vzdala doc. Ing.
Jamrichová, PhD., a navrhuje namiesto nej zvoliť Ing. Eliáša, PhD. z FŠT.
Hlasovanie:
Prítomní 16
Za 16
proti 0
zdržal sa 0
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil za člena pedagogickej komisie AS TnUAD Ing.
Jozefa Eliáša, PhD..
Do diskusie sa prihlásil prof. Maga, ktorý informoval o stave akreditácie ŠP na FM, vedenie
univerzity síce koná, ale nespolupracuje s vedením FM.
ŠP mechatronika má 289 študentov, 10 profesorov (z toho 5 nad 65 rokov), 6 docentov a 14
OA s PhD., potom je podiel 13,76 študentov na učiteľa. Nerozumie, prečo má mať FM
problémy s akreditáciou, keďže odborný problém nemá. Rektor už prerozdeľuje študentov FM.
Žiada AS TnUAD o podporu Fakulty mechatroniky a navrhuje, aby sa aj na iných fakultách
vyhodnotilo a vzájomne porovnalo plnenie kritérií komplexnej akreditácie A3 a A6.
Mgr. Aková odpovedala, že je to možné, ale musí byť predložený oficiálny návrh.
Ing. Vanc navrhuje, aby FM napísala akreditačnej komisii (AK) list so žiadosťou o vysvetlenie
jej postupu proti FM.
Doc. Binka poukázal na to, že s AK môže komunikovať len rektor, nie fakulty. AS môže
rektora zaviazať, aby bola vytvorená komisia, ktorá urobí analýzu a porovnanie plnenia kritérií
komplexnej akreditácie jednotlivých fakúlt. S návrhom prof. Magu súhlasí.
Prof. Maga skonštatoval, že vedenie TnUAD nerieši akreditáciu s FM. Napísal list predsedovi
vlády SR, ktorý mu odpísal, že univerzita nedala žiadne námietky proti výsledkom komplexnej
akreditácie za FM.
Doc. Kútik navrhol AS TnUAD podporiť FM, nezdržiavať sa analýzou po fakultách, ale ísť
priamo rokovať na MŠ SR.
Doc. Macalák skonštatoval, že AS TnUAD nie je o výsledku komplexnej akreditácie
a o kontrole pracovnej skupiny AK konanej dňa 11.6.2010 na FM informovaný.
Doc. Tkáč – dekan FM informoval o priebehu kontroly na FM. Žiadal rektora, aby sa mohol
zúčastniť rokovania rektora s pracovnou skupinou AK po skončení jej kontroly, ale rektor
nesúhlasil. Prof. Michalík – podpredseda ASK a člen kontrolnej skupiny povedal, že nemajú
pripomienky k opatreniam FM na odstránenie nedostatkov zistených pri komplexnej
akreditácii, a aby bol dekan FM prítomný u rektora na rokovaní s pracovnou skupinou po
skončení kontroly. Dekan FM preukázal pracovnej skupine AK, že majú garanta pre ŠP
mechatronika v príbuznom odbore, čo bolo pracovnou skupinou akceptované. FM preukázala
aj zlepšenie vekovej štruktúry pedagógov, s čím boli členovia pracovnej skupiny tiež spokojní.
O absolventov FM je v praxi veľký záujem. FM patrí medzi najlepšie fakulty na Slovensku
(podľa ARRA).
Doc. Binka navrhuje vytvoriť komisiu v zložení: prorektorka pre vzdelávanie, prodekani pre
výchovu a vzdelávanie na fakultách a členovia pedagogickej komisie AS TnUAD, ktorá do
30.6.2010 zanalyzuje plnenie kritérií komplexnej akreditácie A3 a A6 podľa jednotlivých ŠP
a výsledok predloží AS TnUAD na jeho najbližšom mimoriadnom zasadnutí.
Návrh uznesenia: AS TnUAD schvaľuje vytvorenie komisie v zložení: prorektorka pre
vzdelávanie, prodekani pre výchovu a vzdelávanie na fakultách a členovia pedagogickej
komisie AS TnUAD, ktorá do 30.6.2010 zanalyzuje plnenie kritérií komplexnej akreditácie A3
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a A6 podľa jednotlivých ŠP a výsledok predloží AS TnUAD na jeho najbližšom mimoriadnom
zasadnutí.
Hlasovanie:
Prítomní 16
Za 16
proti 0
zdržal sa 0
Uznesenie: AS TnUAD schvaľuje vytvorenie komisie v zložení: prorektorka pre
vzdelávanie, prodekani pre výchovu a vzdelávanie na fakultách a členovia pedagogickej
komisie AS TnUAD, ktorá do 30.6.2010 zanalyzuje plnenie kritérií komplexnej
akreditácie A3 a A6 podľa jednotlivých ŠP a výsledok predloží AS TnUAD na jeho
najbližšom mimoriadnom zasadnutí.

Podpredseda AS TnUAD poďakoval prítomným a ukončil rokovanie.
Prílohy: v texte

Zapísala:
Milena Hunanová

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

Overovatelia:
PhDr. Zuzana Kvasnicová, PhD.

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

Ing. Lenka Rybičková

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

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

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