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Značka:     /AS/2012        Dátum: 18. 10. 2012 
 

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu  TnUAD  
dňa 17. 10. 2012 o 11.00 h. 

 
Program: 
 
Bod 1 –    Otvorenie a privítanie hostí 
Bod 2 –    Voľba komisií (volebná a návrhová komisia, overovateľ) 
Bod 3 –    Schválenie programu zasadnutia AS TnUAD 
Bod 4 –    Vystúpenie rektora 
Bod 5 –    Rôzne  
 
K bodu 1: 
Predseda AS TnUAD doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc. privítal prítomných a zahájil mimoriadne zasadnutie AS 
TnUAD.  
Po diskusii o programe mimoriadneho zasadnutia AS TnUAD všetci zúčastnení uvítali možnosť vypočuť si 
vystúpenie rektora TnUAD prof. Ing. Ivana Kneppa, DrSc. Po vystúpení rektora TnUAD prebehla diskusia. Bolo 
navrhnuté uznesenie: 
 

Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vyhlasuje plnú podporu 
rektorovi  Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pri riešení situácie, ktorá vznikla na Fakulte 
priemyselných technológií TnUAD v Púchove a ktorá spôsobuje destabilizáciu a dezintegráciu 
TnUAD, poškodzuje jej dobré meno a ohrozuje jej existenciu . Rektor koná v súlade s platnými právnymi 
predpismi a svojim konaním nezasahuje do rozsahu samosprávnej pôsobnosti  fakulty.  

Na základe situácie, ktorá vznikla na FPT, Akademický senát TnUAD bezodkladne poveruje rektora 
TnUAD prof. Ing. Ivana Kneppa, DrSc. – štatutárneho zástupcu TnUAD, riadením, výlučným zastupovaním 
a konaním vo veciach FPT  a to na obdobie, pokiaľ výkonom funkcie dekana FPT nebude rektorom poverená 
osoba, ktorú navrhne Akademický senát FPT.  

 
Z dôvodu objektívnosti a informovanosti všetkých členov AS TnUAD, možnosti slobodne prejaviť svoj 

názor a k zaručeniu demokratických princípov hlasovania AS TnUAD, predseda AS TnUAD rozhodol v zmysle čl. 
9, ods. 9 Rokovacieho poriadku AS TnUAD o hlasovaní o uznesení per rollam. 
 
Predseda AS TnUAD doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc. poďakoval prítomným za účasť.  
 
 
 
 
Zapísala:  
Mgr. Daniela Vavrová                          ....................................... 
 
 
                                                   
                                                                                                               ............................................... 

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

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


