Akademický senát TnUAD
Študentská 2
911 50 Trenčín

Značka: 80/AS/2011

Dátum: 24.6.2011

Zápisnica z riadneho zasadnutia Akademického senátu TnUAD konaného
dňa 22.6.2011 o 15.00 hod
Program podľa pozvánky:
Bod 1 – Zahájenie, schválenie programu rokovania
Bod 2 – Kontrola plnenia úloh prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach AS TnUAD
Bod 3 – Schválenie návrhu nových Zásad volieb do AS TnUAD
Bod 4 - Riešenie funkčného obdobia členov AS TnUAD za FZ TnUAD
Bod 5 - Rôzne
K bodu 1:
Predseda AS TnUAD doc. RNDr. Dušan Holý, CSc. zahájil riadne zasadnutie AS
TnUAD a privítal prítomných. Skonštatoval, že AS TnUAD je uznášaniaschopný
(prezenčná listina – príloha č. 1) a otvoril otázku platnosti vyhlásenia doplňujúcich volieb
do študentskej časti AS TnUAD za FSEV, ktorou sa zaoberala aj legislatívna komisia AS
TnUAD. Dôvodom pochybností je to, že voľby neboli vyhlásené uznesením AS FSEV na
jeho zasadnutí dňa 9.3.2011. Predseda dal návrh na zopakovanie volieb a dal o ňom
hlasovať s tým, že keď senát neodhlasuje návrh na opakovanie volieb, budú zvolení
členovia považovaní za právoplatne zvolených.
Predsedníčka legislatívnej komisie AS TnUAD Dr. Krajčovičová informovala
o materiáloch týkajúcich sa pochybností a o zasadnutí, na ktorom legislatívna komisia
neodporučila opakovanie volieb počtom hlasov 4:1 a navrhla uznať voľby FSEV do
študentskej časti AS TnUAD za právoplatné.
Ing. Vanc – zopakoval výsledok hlasovania legislatívnej komisie a navrhol, že AS
má zobrať na vedomie závery komisie.
Doc. Vojtovič sa opýtal, či predseda senátu má väčšie kompetencie ako
legislatívna komisia.
Dr. Mazíková vysvetlila, že komisie sú poradným orgánom AS TnUAD, takže
nemajú rozhodovaciu kompetenciu. Rozhodnúť musí senát.
Doc. Kútik – poukázal na to, že na predsedníctve AS TnUAD 10.6.2011 bolo
konštatované, že jedno písmeno „a“ tam chýba a to nie je dôvod na neuznanie volieb.
Predseda pozval novozvolených členov za FSEV na rokovanie 20. aj 22.6.2011 a druhý
deň dal podnet na legislatívnu komisiu na prešetrenie platnosti volieb. Senát má zobrať
na vedomie to, čo konštatovala legislatívna komisia, a nemá už o čom hlasovať.
Dr. Mazíková skonštatovala, že zásady volieb boli porušené, doc. Kútik oponoval,
že sa neporušili.
Predseda žiadal odhlasovať celým senátom záver legislatívnej komisie.
Ing. Žabka – poukázal na to, v akom stave je univerzita, aby sa členovia senátu
nenapádali a nehádali. Ide o to, či senát dokáže položiť rektorovi otázky a či rektor bude
schopný na ne odpovedať, otázky typu – rieši koncepciu univerzity, rieši transparentnosť
ekonomických procesov, rieši akreditáciu, rieši personálne otázky?
Doc. Kútik – navrhol opustiť sálu, ostatní môžu zostať, nebudú uznášaniaschopní
a je koniec rokovania.
O 15,35 odišli členovia AS TnUAD za FSEV, FŠT a rektorát, čím sa stal AS TnUAD
neuznášaniaschopný.
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Predseda ukončil rokovanie a poďakoval prítomným.
Prílohy: v texte
Zapísala:
Milena Hunanová

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

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

Táto zápisnica bude zverejnená na intranete TnUAD. Zvukový záznam z rokovania AS
TnUAD je založený v evidencii dokumentácie AS TnUAD v kancelárii AS TnUAD.
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