Akademický senát TnUAD
Študentská 2
911 50 Trenčín

Výpis zo zápisnice z riadneho zasadnutia Akademického senátu TnUAD konaného
dňa 17.3.2010 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 – Návrh na odvolanie, menovanie členov Správnej rady TnUAD za AS TnUAD
Bod 4 – Schválenie návrhu rektora na vymenovanie prorektora
Bod 5 – Vymenovanie volebnej komisie pre voľby rektora
Bod 6 – Schválenie podmienok prijatia na štúdium na celouniverzitné študijné programy pre
akademický rok 2010/2011
Bod 7 – Rôzne
Členovia AS TnUAD boli vopred oboznámení s materiálmi k bodu 6.
Predseda AS TnUAD doc. RNDr. Dušan Holý, CSc. zahájil zasadnutie AS TnUAD
a skonštatoval, že je prítomných 22 členov AS TnUAD, 13 za zamestnaneckú a 9 za
študentskú časť a AS TnUAD je uznášaniaschopný (prezenčná listina – príloha č. 1).
Schválenie skrutátorov a overovateľov:
Navrhnutí: Bc. Samuel Fujak, Dr. Soňa Pavlíková
Hlasovanie:
Za 22
proti 0
zdržal sa 0
Záver hlasovania: Skrutátormi a overovateľmi boli schválení Bc. Fujak a Dr. Pavlíková
O 10,10 hod. sa dostavil Dr. Kaščák, čím sa počet prítomných zvýšil na 23.
Schválenie programu zasadnutia:
Bc. Ladislav Annuš predložil požiadavku, aby sa do programu doplnil bod rokovania –
schválenie zástupcu TnUAD v Študentskej rade vysokých škôl.
Hlasovanie o programe zasadnutia doplnenom o navrhovaný bod:
Za 23
proti 0
zdržal sa 0
Záver hlasovania: Doplnený program bol schválený.
Predseda AS TnUAD skonštatoval, že k zápisnici z mimoriadneho zasadnutia 3.3.2010 neboli
predložené žiadne pripomienky.
K bodu 2:
Úlohy vyplývajúce z predchádzajúcich zasadnutí AS TnUAD sa plnia priebežne.
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K bodu 3:
Návrh na odvolanie, menovanie členov Správnej rady TnUAD za AS TnUAD – predseda
vysvetlil postup a spôsob schválenia odvolania a menovania členov SR TnUAD –
Zamestnanecká a študentská časť AS TnUAD schváli návrh na odvolanie a menovanie člena
SR za svoju časť postupne. Každá časť si vymenuje svoju volebnú komisiu.
Navrhnutá bola volebná komisia pre hlasovanie o návrhu na odvolanie a menovanie člena
SR TnUAD za zamestnaneckú časť v zložení:
doc. Mariana Pajtášová
Dr. Zuzana Kvasnicová - predsedníčka
Ing. Lenka Rybičková
Hlasovanie:
Za 22
proti 0
zdržal sa 1
Záver hlasovania: Volebná komisia bola AS TnUAD schválená.
Navrhnutá bola volebná komisia pre hlasovanie o návrhu na odvolanie a menovanie člena
SR TnUAD za študentskú časť v zložení:
Eva Gavendová
Bc. Samuel Kunec
Bc. Ladislav Annuš - predseda
Hlasovanie:
Za 22
proti 0
zdržal sa 1
Záver hlasovania: Volebná komisia bola AS TnUAD schválená.
Priebeh a výsledky hlasovania o schválení návrhu na odvolanie člena SR TnUAD za
zamestnaneckú časť Ing. René Harťanského, PhD. sú uvedené v zázname volebnej komisie
AS TnUAD (príloha č. 2).
Predsedníčka volebnej komisie konštatovala, že hlasovanie je platné a návrh na odvolanie
člena SR TnUAD za zamestnaneckú časť uvedeného v návrhu je schválený.
Priebeh a výsledky hlasovania o schválení návrhu na odvolanie člena SR TnUAD za
študentskú časť Ing. Mariána Kiktu sú uvedené v zázname volebnej komisie AS TnUAD
(príloha č.3).
Predsedníčka volebnej komisie konštatovala, že hlasovanie je platné a návrh na odvolanie
člena SR TnUAD za študentskú časť uvedeného v návrhu je schválený.
Priebeh a výsledky hlasovania o schválení návrhu na menovanie člena SR TnUAD za
zamestnaneckú časť doc. RNDr. Dušana Holého, CSc. sú uvedené v zázname volebnej
komisie AS TnUAD (príloha č. 4).
Predseda volebnej komisie konštatoval, že hlasovanie je platné a návrh na menovanie člena
SR TnUAD za zamestnaneckú časť uvedeného v návrhu je schválený.
Priebeh a výsledky hlasovania o schválení návrhu na menovanie člena SR TnUAD za
študentskú časť Bc. Milana Lokšíka sú uvedené v zázname volebnej komisie AS TnUAD
(príloha č.5).
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Predseda volebnej komisie konštatoval, že hlasovanie je platné a návrh na menovanie člena
SR TnUAD za študentskú časť uvedeného v návrhu je schválený.

K bodu 4
Prof. Kneppo predložil na schválenie návrh na vymenovanie prorektora pre investície,
stratégiu a rozvoj.
Diskusie v tomuto bodu sa zúčastnili doc. Binka, doc. Bielik a navrhnutý doc. Turan, ktorý
povedal niekoľko slov o sebe.
Navrhnutá bola volebná komisia pre hlasovanie o návrhu na vymenovanie prorektora pre
investície, stratégiu a rozvoj v zložení:
doc. Mariana Pajtášová
Dr. Zdenka Krajčovičová
Bc. Igor Oravec
Hlasovanie:
Za 22
proti 0
zdržal sa 1
Záver hlasovania: Volebná komisia bola AS TnUAD schválená.
Po tomto hlasovaní odišiel Dr. Kaščák, čím sa počet prítomných znížil na 22.
Priebeh a výsledky hlasovania o schválení návrhu na vymenovanie prorektora pre investície,
stratégiu a rozvoj sú uvedené v zázname volebnej komisie AS TnUAD (príloha č.6).
Predseda volebnej komisie konštatoval, že hlasovanie je platné a návrh na vymenovanie doc.
Ing. Dušana Turana, CSc. za prorektora pre investície, stratégiu a rozvoj je schválený
nadpolovičnou väčšinou prítomných členov AS TnUAD.
K bodu 5
Predseda vyzval prítomných o návrhy na členov volebnej komisie pre voľby rektora tak, aby
bola zastúpená zamestnanecká časť TnUAD jedným členom z každej fakulty a študentská
časť TnUAD jedným členom.
Navrhnutá bola volebná komisia pre voľby kandidáta na rektora v zložení:
Dr. Soňa Pavlíková za FM
Ing. Eva Ivanová za FSEV
Mgr. Zuzana Aková za FPT a rektorát
Ing. Lenka Rybičková za FŠT
Dr. Zuzana Kvasnicová za FZ
Bc. Igor Oravec za študentov.
Hlasovanie:
Za 20
proti 0
zdržal sa 2
Záver hlasovania: Volebná komisia bola AS TnUAD schválená. Volebná komisia si zvolí
svojho predsedu na 1. stretnutí, ktoré sa uskutoční po skončení zasadnutia AS TnUAD.
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K bodu 6
Schválenie podmienok prijatia na štúdium na celouniverzitné študijné programy pre
akademický rok 2010/2011 – Mgr. Aková predložila pozmeňujúci návrh pre študijný program
politológia.
Do diskusie k tomuto bodu sa zapojili doc. Tkáč a doc. Turan.
Návrh uznesenia: AS TnUAD schvaľuje podmienky prijatia na štúdium študijného programu
politológia v znení predložených pripomienok
Hlasovanie:
Za 19
proti 0
zdržal sa 3
Uznesenie:
AS TnUAD schvaľuje podmienky prijatia na štúdium študijného programu politológia v znení
predložených pripomienok (pozmeňujúci návrh – príloha č. 7)
Mgr. Aková predložila pripomienku k študijnému programu CHT – posunúť termín podávania
prihlášok na štúdium na 31.5.2010.
Hlasovanie o zmene termínu na 31.5.2010:
Za 20
proti 0
zdržal sa 2
Návrh uznesenia:
AS TnUAD schvaľuje podmienky prijatia na štúdium študijného programu chemické
technológie a študijného programu anorganické technológie a nekovové materiály v znení
pozmeňujúcej pripomienky
Hlasovanie:
Za 21
proti 0
zdržal sa 1
Uznesenie:
AS TnUAD schvaľuje podmienky prijatia na štúdium študijného programu chemické
technológie a študijného programu anorganické technológie a nekovové materiály v znení
pozmeňujúcej pripomienky
O 12,30 hod rokovanie opustil doc. Kútik, čím sa počet prítomných znížil na 21.
K doplnenému bodu 7
Študentská časť AS TnUAD bod z rokovania stiahla.
K bodu 8 - rôzne
Ing. Vanc predložil požiadavku na zmenu Štatútu TnUAD. V článku 8 ods. 9 sa zmení text
o zastúpení fakúlt v predsedníctve.
Návrh uznesenia: AS TnUAD vyslovuje súhlas so zaradením návrhu Ing. Vanca na
rekonštrukciu Štatútu TnUAD.
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Hlasovanie:
Za 19
proti 1
zdržal sa 1
Uznesenie:
AS TnUAD vyslovuje súhlas so zaradením návrhu Ing. Vanca na rekonštrukciu Štatútu
TnUAD.
Predseda vyzval prítomných na podávanie návrhov na obsadenie komisií AS TnUAD –
elektronickou formou a požiadal členov AS TnUAD za FZ, aby prepracovali návrh Správy
o činnosti AS TnUAD.
Predseda AS TnUAD poďakoval prítomným a ukončil rokovanie.

Zapísala: Milena Hunanová – tajomníčka AS TnUAD v.r.
Overovatelia:
RNDr. Soňa Pavlíková, PhD. v.r.
Bc. Samuel Fujak v.r.

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

Zápisnica v úplnom znení s prílohami je uložená v agende AS TnUAD.
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