Akademický senát TnUAD
Študentská 2
911 50 Trenčín

Značka: 97/AS/2010

Dátum: 2.6.2010

Zápisnica z zasadnutia Akademického senátu TnUAD konaného
dňa 2.6.2010
Program podľa pozvánky:
Bod 1 – Zahájenie, schválenie programu rokovania
Bod 2 – Voľba kandidáta na rektora TnUAD
Bod 3 – Rôzne
K bodu 1:
Predseda AS TnUAD doc. RNDr. Dušan Holý, CSc. zahájil zasadnutie AS TnUAD
a skonštatoval, že je prítomných 21 členov AS TnUAD, 12 za zamestnaneckú a 9 za
študentskú časť a AS TnUAD je uznášaniaschopný (prezenčná listina – príloha č. 1).
Schválenie skrutátorov a overovateľov:
Navrhnutí: Ing. Pilková a RNDr. Petrušová
Hlasovanie:
Za 19
proti 0
zdržal sa 2
Záver hlasovania: Skrutátormi a overovateľmi boli schválení Ing. Pilková a RNDr.
Petrušová
Po tomto hlasovaní sa dostavili doc. Kútik a RNDr. Krajčovičová, čím sa počet prítomných
zvýšil na 23.
Schválenie programu zasadnutia:
Predseda AS TnUAD prečítal program dnešného zasadnutia a dal o ňom hlasovať.
Hlasovanie o programe zasadnutia:
Prítomní 22
Za 22
proti 0
zdržal sa 0
Záver hlasovania: Program zasadnutia AS TnUAD bol schválený.
Po tomto bode sa členovia Akademického senátu TnUAD presunuli na zasadnutie
akademickej obce TnUAD, na ktorom sa predstavili prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. a doc. Ing.
Peter Ponický, PhD. – navrhnutí za kandidátov na rektora TnUAD. Navrhnutí doc. Ing. Oto
Barborák, CSc. a prof. Ing. Marek Liška, DrSc. sa kandidatúry vzdali.

1

Akademický senát TnUAD
Študentská 2
911 50 Trenčín

K bodu 2:
O priebehu a výsledku volieb je vyhotovený záznam, ktorý je prílohou č. 2 tejto zápisnice.
Po 1. hlasovaní Ing. Vanc navrhol, aby bola vyhlásená prestávka vo voľbách, aby sa členovia
AS TnUAD dohodli, ako sa bude postupovať, aby hlasovanie bolo jednoznačné, aby sa zvolil
silný rektor.
Predseda AS TnUAD dal hlasovať o vyhlásení prestávky vo voľbách, počas ktorej by sa
konala diskusia.
Hlasovanie:
Za 6
proti 18
zdržal sa 2
Záver hlasovania: Prestávka nebude vyhlásená a bude sa pokračovať v 2. hlasovaní volieb
kandidáta na rektora.
Predsedníčka volebnej komisie po sčítaní hlasovacích lístkov konštatovala, že prof. Ing. Ivan
Kneppo, DrSc. získal v druhom hlasovaní nadpolovičnú väčšinu všetkých odovzdaných
platných hlasov a bol zvolený za kandidáta na rektora TnUAD.

Po tomto bode sa členovia volebnej komisie presunuli na zasadnutie akademickej obce
TnUAD, na ktorom predsedníčka volebnej komisie vyhlásila výsledky volieb kandidáta na
rektora TnUAD.
K bodu 3:
V bode 3 neboli žiadne príspevky.
Predseda AS TnUAD poďakoval prítomným a ukončil rokovanie.
Prílohy: v texte

Zapísala:
Milena Hunanová

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

Overovatelia:
RNDr. Ing. Dagmar Petrušová

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

Ing. Monika Pilková

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

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