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Značka:   /AS/2011         Dátum : 30.6.2011 
 

Zápisnica z mimoriadneho  zasadnutia Akademického s enátu  TnUAD konaného 
dňa 29.6.2011 o 10.00 hod 

 
Program pod ľa pozvánky: 
Bod 1 – Otvorenie 
Bod 2 – Podmienky prijatia na študijný program Politológia, študijný odbor 3.1.6 

Politológia, študijný program Politológia 
Bod 3 – Návrh Dodatku č. 2 k organizačnej smernici Určenie výšky školného pre 

akademický rok 2011/2012 a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD. 
Bod 4 – Rôzne 
 
K bodu 1: 

Predseda AS TnUAD doc. RNDr. Dušan Holý, CSc. zahájil mimoriadne zasadnutie 
AS TnUAD a privítal prítomných. Skonštatoval, že  AS TnUAD je uznášaniaschopný 
(prezenčná listina – príloha č. 1) a že toto rokovanie nebolo zvolané v súlade 
s rokovacím poriadkom AS TnUAD. Bolo zvolané rektorom len 24 hodín pred jeho 
konaním, hoci predseda mal na jeho zvolanie 14 dní. Zahájil ho z toho dôvodu, že 
programom jeho rokovania sú dôležité body, ktoré z dôvodu predčasného odchodu 
niektorých členov AS TnUAD a následnej neuznášaniaschopnosti neboli na minulom 
zasadnutí AS TnUAD prerokované.  

Podpredsedníčka AS TnUAD Dr. Krajčovičová navrhla pokračovať v dnešnom 
mimoriadnom rokovaní tam, kde minulé skončilo, a odhlasovať závery legislatívnej 
komisie pri AS TnUAD, ktorá navrhla uznať voľby FSEV do študentskej časti AS TnUAD 
za právoplatné. Predseda sa pridal k jej návrhu.  
 
Návrh uznesenia: 
AS TnUAD berie na vedomie závery legislatívnej komisie pri AS TnUAD bez pripomienok 
a potvrdzuje platnosť mandátov členov AS TnUAD za študentskú časť FSEV zvolených 
v dňoch 2. a 3.5.2011. 
Hlasovanie:  
Prítomní 20 
Za 19 
proti 0 
zdržal sa 1 
Uznesenie: 
AS TnUAD berie na vedomie závery legislatívnej komi sie pri AS TnUAD bez 
pripomienok a potvrdzuje platnos ť mandátov členov AS TnUAD za študentskú 
časť FSEV zvolených v d ňoch 2. a 3.5.2011. 
 
Predseda privítal všetkých novozvolených členov AS TnUAD. 
 
Schválenie skrutátorov a overovate ľov: 
Navrhnutí: Ing. Lenka Rybičková a Martin Grenčík 
Hlasovanie:  
Prítomní 20 
Za 18 



Akademický senát TnUAD  
    Študentská 2 
    911 50 Trenčín  

   

 
 2

proti 0 
zdržal sa 2  
Záver hlasovania: Skrutátormi a overovate ľmi boli schválení Ing. Lenka Rybi čková 
a Martin Gren čík  
 
Schválenie programu zasadnutia: 
Predseda prečítal program podľa pozvánky. 
Dr. Gerlichová navrhla doplniť bod programu – vyhlásenie doplňujúcich volieb za FZ do 
AS TnUAD do konca funkčného obdobia AS TnUAD ako bod 4. 
Dr. Petrušová podala návrh na doplnenie bodu programu – odvolanie doc. Holého 
z funkcie predsedu AS TnUAD ako bod. 5, súčasne odovzdala predsedovi AS TnUAD 
návrh podpísaný 11 členmi AS TnUAD . 
Dr. Kaščák  nesúhlasil s doplňovaním programu. Keďže je mimoriadny senát  treba 
urobiť len faktické body (2 a 3) a nezaraďovať žiadne iné body. 
doc. Barborák, ktorý zastupoval rektora, skonštatoval, že rektor konzultoval s právnikmi, 
ako má zvolať tento AS, je správne, že senátori prišli a chcú riešiť univerzitné veci. 
Ing. Vanc súhlasí s tým, čo povedal dr. Kaščák, zase na druhej strane každý má právo 
dávať návrhy, ak tu bol daný návrh na odvolanie, dajme o tom hlasovať. 
Doc. Kútik žiadal, aby cez prázdniny nebolo zasadanie AS, najskôr na konci augusta, 
aby sa do 5.9 2011 mohli vyhlásiť voľby a schváliť nové zásady volieb do AS TnUAD. 
 
Predseda dal hlasovať o návrhu programu: 
 
Bod 1 – Otvorenie 
Bod 2 – Podmienky prijatia na študijný program Politológia, študijný odbor 3.1.6 

Politológia, študijný program Politológia 
Bod 3 – Návrh Dodatku č. 2 k organizačnej smernici Určenie výšky školného pre 

akademický rok 2011/2012 a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD 
Bod 4 – Vyhlásenie doplňujúcich volieb za FZ do AS TnUAD do konca funkčného 

obdobia AS TnUAD 
Bod 5 – Odvolanie doc. Holého z funkcie predsedu AS TnUAD 
Bod 6 – Rôzne 
 
Hlasovanie:  
Prítomní 20 
Za 15 
proti 1 
zdržal sa 4 
Záver hlasovania: Program rokovania bol schválený. 
 
 
K bodu 2: 
Mgr. Aková  zastupujúca prorektorku pre vzdelávanie stručne vysvetlila, že podmienky 
prijatia na celouniverzitný študijný program politológia musí schváliť AS TnUAD a musia 
byť zverejnené do 20.9.2011. Materiál bol predložený na minulé zasadnutie (príloha č. 2). 
V diskusii sa Dr. Krajčovičová opýtala na aktuálny počet študentov politológie. 
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Hlasovanie: 
Prítomní 20 
Za 20 
proti 0 
zdržal sa 0 
 
Návrh uznesenia: 
AS TnUAD schvaľuje podmienky prijatia na študijný program Politológia, študijný odbor 
3.1.6 Politológia pre akademický rok 2012/2013. 
Hlasovanie:  
Prítomní 20 
Za 20 
proti 0 
zdržal sa 0 
Uznesenie:  
AS TnUAD schva ľuje podmienky prijatia na študijný program Politoló gia, študijný 
odbor 3.1.6 Politológia pre akademický rok 2012/201 3. 
 
K bodu 3: 
Mgr. Aková  zastupujúca prorektorku pre vzdelávanie stručne vysvetlila, že dodatok 
k smernici sa týka školného za externú formu štúdia podľa novely zákona o vysokých 
školách, ktorá platí od 1.5.2011. Spoplatnené externé štúdium nemalo FPT 
a celouniverzitný ŠP. Materiál bol predložený na minulé zasadnutie (príloha č. 3). 
Do diskusie sa nikto neprilhásil. 
 
Návrh uznesenia: 
AS TnUAD schvaľuje Dodatok č. 2 k organizačnej smernici Určenie výšky školného pre 
akademický rok 2011/2012 a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD. 
Hlasovanie:  
Prítomní 19 
Za 19 
proti 0 
zdržal sa 0 
Uznesenie:  
AS TnUAD schva ľuje Dodatok č. 2 k organiza čnej smernici Ur čenie výšky školného 
pre akademický rok 2011/2012 a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD. 
 
K bodu 4: 
Dr. Gerlichová vysvetlila dôvody potreby doplňujúcich volieb na FZ.  
 
Členovia AS TnUAD za FPT sa ospravedlnili a odišli z rokovania. Dôvodom  odchodu 
boli promócie, ktoré v ten deň na FPT prebiehali. Podpredsedníčka AS TnUAD Dr. 
Krajčovičová sa ujala vedenia mimoriadneho zasadnutia AS TnUAD. 
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Návrh uznesenia: 
AS TnUAD vyhlasuje doplňujúce voľby do AS TnUAD za študentskú a zamestnaneckú 
časť akademickej obce FZ TnUAD na obdobie do konca funkčného obdobia súčasného 
AS TnUAD, t.j. do 5.11.2011. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní 16 
Za 16 
proti 0 
zdržal sa 0 
Uznesenie:  
AS TnUAD vyhlasuje dopl ňujúce vo ľby do AS TnUAD za študentskú 
a zamestnaneckú časť akademickej obce FZ TnUAD na obdobie do konca 
funk čného obdobia sú časného AS TnUAD, t.j. do 5.11.2011. 
 
  
Po tomto bode odišli 4 členovia AS TnUAD za FZ okrem dr. Krajčovičovej, čím sa stal AS 
TnUAD neuznášaniaschopný.  
 
Podpredsedníčka AS TnUAD ukončila rokovanie a  poďakovala prítomným. 
 
Prílohy: v texte 
 
Zapísala: 
Milena Hunanová                .................................................................. 
Overovatelia: 
Ing. Lenka Rybičková             .................................................................. 
 
Martin Grenčík               .................................................................. 

 
 

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

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

 
 
 
Táto zápisnica bude zverejnená na stránke www.tnuni.sk a intranete TnUAD. Zvukový 
záznam z rokovania AS TnUAD je založený v evidencii dokumentácie AS TnUAD 
v kancelárii AS TnUAD. 


