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Výpis zo zápisnice z mimoriadneho  zasadnutia Akade mického senátu  TnUAD 
konaného d ňa 3.3.2010 o 9.00 hod. 

na základe písomnej žiadosti  10 členov Akademického senátu TnUAD zo d ňa 24.2.2010         
 
Program pod ľa pozvánky: 
Bod 1 – Zahájenie, schválenie programu rokovania 
Bod 2 – Kontrola plnenia úloh prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach AS TnUAD  
Bod 3 – Návrh a schválenie tajomníka AS TnUAD 
Bod 4 –  Prerokovanie platnosti/neplatnosti doplňujúcich volieb do AS TnUAD za FŠT  
Bod 5 – Prerokovanie návrhu na organizačné zmeny 
Bod 6 – Schválenie návrhu rektora na vymenovanie prorektorov 
Bod 7 – Príprava a vyhlásenie volieb kandidáta na rektora TnUAD 
Bod 8 – Správa o činnosti AS TnUAD za rok 2009 
Bod 9 –  Schválenie podmienok prijatia na štúdium na celouniverzitné študijné programy pre 

akademický rok 2010/2011 – predkladá rektor TnUAD 
Bod 10 –  Odvolanie  4 členov Vedeckej rady TnUAD   
Bod 11 – Rôzne 
 
Členovia AS TnUAD boli vopred oboznámení s materiálmi k bodom:4,5,6,7,8,9,10. 

 
Predseda AS TnUAD doc. RNDr. Dušan Holý, CSc. zahájil zasadnutie AS TnUAD 

a skonštatoval, že je prítomných 17 členov AS TnUAD, 7 za zamestnaneckú a 10 za 
študentskú časť a AS TnUAD je uznášaniaschopný (prezenčná listina – príloha č. 1).  
 
Schválenie skrutátorov a overovate ľov: 
Navrhnutí: doc. Turan, Dr. Pavlíková 
 
Hlasovanie:  
Za 17  
proti 0 
zdržal sa 0 
 
Záver hlasovania: Skrutátormi a overovate ľmi boli schválení doc. Turan a Dr. Pavlíková 
 
K bodu 2: 
Na predchádzajúcich zasadnutiach AS TnUAD bola AS fakúlt daná úloha dovoliť členov AS aj 
predsedníctva – plní sa priebežne. 
 
K bodu 3: 
Z dôvodu ukončenia pracovného pomeru p. Dagmar Gajdošovej, ktorá bola vo funkcii 
tajomníčky AS TnUAD, navrhuje predseda AS schváliť do tejto funkcie p. Milenu Hunanovú. 
Hlasovanie: 
Za 17 
proti 0 
zdržal sa 0 
 
Záver hlasovania: Za tajomní čku AS TnUAD bola schválená p. Milena Hunanová. 
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K bodu 4: 
Ing. Vanc a doc. Barborák sa snažili vysvetliť situáciu, ktorá nastala na FŠT, priznali určité 
pochybenia, v záujme pokračovania práce senátu a celej TnUAD na jej konsolidácii 
a napredovania žiadali uznať doplňujúce voľby do AS TnUAD na FŠT. 
AS TnUAD rozhodne hlasovaním, či berie na vedomie, že za FŠT sú právoplatne zvolení noví 
3 členovia za zamestnaneckú časť – Ing. Vanc, PhD., Ing. Rybičková a Ing. Pilková. 
 
Hlasovanie: 
Za 21 
proti 1 
zdržal sa 0 
 
Uznesenie: 
AS TnUAD sa uzniesol, že v doplňujúcich voľbách za FŠT  do zamestnaneckej časti AS 
TnUAD nedošlo k závažnému porušeniu Zásad volieb do AS TnUAD, ktoré by odôvodňovalo 
opakovanie volieb. 
 
 
K bodu 5:  
rektor predložil návrh na organizačnú zmenu týkajúcu sa zmeny názvu, zrušenia a vytvorenia 
funkcií prorektorov (príloha č. 3). 
Po tejto diskusii sa do prezenčnej listiny zapísali 5 členovia AS TnUAD za FZ, čím počet 
prítomných členov vzrástol na 22. 
Hlasovanie: 
Za 16 
proti 0 
zdržal sa 6 
 
Uznesenie: 
AS TnUAD schva ľuje návrh na organiza čné zmeny tak, ako bol predložený rektorom. 
 

O 11,55 hod. sa noví členovia AS TnUAD za FŠT podpísali do prezenčnej listiny, čím 
sa počet prítomných členov zvýšil na 25. 
K bodu 6: 
prof. Kneppo predložil na schválenie návrh na vymenovanie prorektorov (príloha č. 4) 
 
Dr. Krajčovičová navrhla, aby  sa navrhnutí kandidáti na prorektorov vyjadrili k návrhu.  
Predseda AS TnUAD dal hlasovať o tomto návrhu: 
Za 11 
proti 6 
zdržal sa 8 
Záver hlasovania: Návrh na vyjadrenie sa kandidátov  nebol schválený. 
 
 
Navrhnutá bola volebná komisia  na hlasovanie o návrhu na vymenovanie prorektorov v 
zložení: 
doc. Pajtášová 
Dr. Kvasnicová 
Bc. Annuš 
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Hlasovanie:  
Za 24 
proti 0 
zdržal sa 1 
 
Záver hlasovania: Volebná komisia bola AS TnUAD sch válená. 
Priebeh a výsledky hlasovania o schválení návrhu na vymenovanie prorektorov TnUAD sú 
uvedené v zázname volebnej komisie AS TnUAD (príloha č. 5). 
Predsední čka volebnej komisie konštatovala, že hlasovanie je platné a za kandidátov 
na prorektorov boli schválení Ing. Katarína Jankack á, PhD. do funkcie prorektorky pre 
vzdelávanie a prof. Ing. Dušan Maga, PhD. do funkci e prorektora pre informatizáciu. 
 
K bodu 7 
Predseda AS TnUAD predložil návrh na prípravu a vyhlásenie volieb kandidáta na rektora 
TnUAD s časovým harmonogramom od 3.3.2010 do 5.5.2010 (príloha č. 6). 
Mgr. Aková predložila nový návrh harmonogramu volieb kandidáta na rektora v období od 
3.3.2010 do 2.6.2010 (príloha č. 7). 
doc. Kútik predložil ďalší návrh s časovým harmonogramom od 3.3.2010 do 8.9.2010 (príloha 
č. 8). 
 
Do diskusie sa zapojili doc. Nemčok, doc. Barborák, doc. Bielik, doc. Tkáč, doc. Binka. 
Ing. Vanc navrhol stiahnuť tento bod z rokovania. 
Hlasovanie o jeho návrhu:  
Za 12 
proti 12  
zdržal sa 1 
Záver hlasovania: bod sa nes ťahuje z rokovania. 
 
Hlasovanie o pôvodnom návrhu harmonogramu volieb: 
Za 8 
proti 13 
zdržal sa 4 
 
Hlasovanie o návrhu harmonogramu volieb Mgr. Akovej : 
Za 14 
proti 10 
zdržal sa 1 
 
Hlasovanie o návrhu harmonogramu volieb doc. Kútika : 
Za 10 
proti 13 
zdržal sa 2 
 
O 12,45 sa Mgr. Aková ospravedlnila predsedovi a opustila zasadnutie, čím počet členov AS 
TnUAD klesol na 24. 
 
Návrh uznesenia:  AS TnUAD schvaľuje návrh na prípravu a vyhlásenie volieb kandidáta na 
rektora TnUAD (harmonogram) tak, ako ho predložila Mgr. Aková.  
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Hlasovanie:  
za 24 
proti 0 
zdržal sa 0 
Uznesenie:  AS TnUAD schvaľuje návrh na prípravu a vyhlásenie volieb kandidáta na rektora 
TnUAD (harmonogram) tak, ako ho predložila Mgr. Aková.  
 
Predseda vyhlásil do 13,45 hod. prestávku na obed. 
Po prestávke sa nedostavil MUDr. Kaščák, čím sa počet prítomných znížil na  23 členov AS 
TnUAD.  
 
K bodu 8: 
Správa o činnosti AS TnUAD za rok 2009 (príloha č. 9) 
V diskusii vystúpili Dr. Krajčovičová, Ing. Vanc. 
 
Dr. Krajčovičová navrhla celú správu prepracovať a presunúť jej schválenie na ďalšie 
zasadnutie AS TnUAD.  Na príprave návrhu správy o činnosti sa majú podieľať všetky fakulty.   
Hlasovanie o návrhu: 
Za 14 
proti 5 
zdržal sa 4 
 
Záver hlasovania: bod 8 sa presúva na ďalšie zasadnutie AS TnUAD 
 
Bod 9 bol stiahnutý z rokovania. 

 
K bodu 10: 
Odvolanie  4 členov Vedeckej rady TnUAD (príloha č. 10) 
Navrhnutá bola volebná komisia  na hlasovanie o návrhu na odvolanie členov VR TnUAD v 
zložení: 
doc. Pajtášová 
Dr. Kvasnicová 
Bc. Annuš 
Hlasovanie:  
Za 22 
proti 0 
zdržal sa 1 
 
Volebná komisia bola AS TnUAD schválená. 
Priebeh a výsledky hlasovanie sú uvedené v zázname volebnej komisie AS TnUAD 
o priebehu hlasovania o schválení návrhu na odvolanie členov VR TnUAD (príloha č. 11). 
Predsední čka volebnej komisie konštatovala, že hlasovanie je platné a návrh na 
odvolanie členov VR TnUAD uvedených v návrhu je schválený. 
 
K bodu 11 
Rôzne: 
doc. Tkáč – poverený výkonom funkcie dekan FM – informoval o stave fakulty, jej akreditácie 
doc. Kútik – dňa 4.3.2010 sa bude konať zasadnutie AS FSEV, na ktorom bude zvolený člen  
predsedníctva AS TnUAD za FSEV. 
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Predseda AS TnUAD poďakoval prítomným a ukončil rokovanie. 
 
 
Prílohy: v texte 
 
 
Zapísala: Milena Hunanová – tajomníčka AS TnUAD 
 
 
Overovatelia: 
RNDr. Soňa Pavlíková, PhD. .................................................................. 
 
doc. Ing. Dušan Turan, CSc.  .................................................................. 
 

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

 
 
 
Podpísaná úplná zápisnica spolu s prílohami je založená v agende AS TnUAD. 


