Akademický senát TnUAD
Študentská 2
911 50 Trenčín

Značka: 134/AS/2010

Dátum: 11.10.2010

Zápisnica z riadneho zasadnutia Akademického senátu TnUAD konaného
dňa 6.10.2010
Program podľa pozvánky:
Bod 1 – Zahájenie, schválenie programu rokovania
Bod 2 – Kontrola plnenia úloh prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach AS TnUAD
Bod 3 – Voľba podpredsedu AS TnUAD
Bod 4 – Schválenie podmienok prijatia na štúdium ŠP politológia pre ak. rok 2011/2012
Bod 5 – Schválenie Organizačného poriadku TnUAD
Bod 6 – Schválenie Študijného poriadku TnUAD
Bod 7 – Schválenie programu jednotlivých zasadnutí - plán práce
Bod 8 – 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, z toho 15 za zamestnaneckú a 6 za
študentskú časť, čím je AS TnUAD uznášaniaschopný (prezenčná listina – príloha č. 1).
Schválenie skrutátorov a overovateľov:
Navrhnutí: RNDr. Viera Mazíková, PhD. a Ing. Monika Pilková.
Hlasovanie:
Za 21
proti 0
zdržal sa 0
Záver hlasovania: Skrutátormi a overovateľmi boli schválení RNDr. Viera Mazíková,
PhD. a Ing. Monika Pilková.
O 10,20 hod. sa dostavil MUDr. Kaščák, PhD., čím sa počet prítomných zvýšil na 22.
Schválenie programu zasadnutia:
Ing. Vanc navrhol stiahnuť z programu zasadnutia bod 5. schválenie Organizačného poriadku
TnUAD.
Prítomných členov AS TnUAD vyzval k hlasovaniu o navrhnutej zmene programu.
Hlasovanie o návrhu na zmenu programu zasadnutia:
Prítomní 22
Za 14
proti 0
zdržal sa 8
Záver hlasovania: Program zasadnutia bol schválený bez bodu 5.
K bodu 2:
Úlohy vyplývajúce z predchádzajúcich zasadnutí AS TnUAD sa plnia priebežne, do programu
budúceho zasadnutia sa zaradí bod – zmena členov vo VR TnUAD za FPT.
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K bodu 3:
Navrhnutá bola volebná komisia na voľbu podpredsedu AS TnUAD v zložení:
RNDr. Soňa Pavlíková, CSc.
Ing. Lenka Rybičková
Bc. Samuel Fujak
Hlasovanie:
Prítomní 22
Za 21
proti 0
zdržal sa 1
Záver hlasovania: Volebná komisia bola AS TnUAD schválená.
Návrhy na podpredsedu:
Doc. Pajtášová navrhla Dr. Zdenku Krajčovičovú a
Ing. Vanc navrhol doc. Jána Kútika.
Navrhnutí kandidáti s kandidatúrou súhlasia.
Priebeh a výsledky hlasovania o voľbe podpredsedu AS TnUAD sú uvedené v zázname
volebnej komisie AS TnUAD (príloha č. 2).
Podpredsedníčkou AS TnUAD sa stala RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.
K bodu 4:
Podmienky prijatia na štúdium ŠP politológia pre ak. rok 2011/2012 na schválenie predložil
PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD. a vysvetlil, že 1. stupeň ŠP politológia garantuje doc. Karol
Janas a prijímacie konanie pre 2. stupeň sa začne len v tom prípade, ak získame garanta.
Dr. Krajčovičová navrhla doplnenie textu o slová „prihlášku“ a „na“.
Návrh uznesenia:
Uchádzač si môže na študijný program Politológia poslať len jednu prihlášku a na nej...
Hlasovanie:
Prítomní 22
Za 22
proti 0
zdržal sa 0
Uznesenie:
Uchádzač si môže na študijný program Politológia poslať len jednu prihlášku a na nej...
Návrh uznesenia:
V prípade, že ŠP politológia budú pozastavené práva, nebudú sa prijímať študenti.
Hlasovanie:
Prítomní 22
Za 19
proti 0
zdržal sa 3
Uznesenie:
V prípade, že ŠP politológia budú pozastavené práva, nebudú sa prijímať študenti.
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Návrh uznesenia:
AS TnUAD schvaľuje podmienky prijatia na štúdium ŠP politológia pre ak. rok 2011/2012
v znení pozmeňujúceho návrhu.
Hlasovanie:
Prítomní 22
Za 21
proti 0
zdržal sa 1
Uznesenie:
AS TnUAD schvaľuje podmienky prijatia na štúdium ŠP politológia pre ak. rok
2011/2012 v znení pozmeňujúceho návrhu.
K bodu 5: vypustený
K bodu 6:
Návrh Študijného poriadku TnUAD predložila v mene rektora Mgr. Aková a poukázala hlavne
na zmeny v čl. 14 a 23.
Pripomienky:
Dr. Krajčovičová navrhla zmeny v čl. 3 ods. 9. , čl. 42. ods. 1, 4 a 7.
Návrh uznesenia:
Čl. 3 ods. 9 znie: „Študijné programy v študijných odboroch, ktorých absolvovaním sa získa
vysokoškolské vzdelanie požadované ako súčasť odbornej spôsobilosti na výkon
zdravotníckeho povolania sa uskutočňujú v súlade s osobitnými predpismi11).“
Hlasovanie:
Prítomní 21
Za 21
proti 0
zdržal sa 0
Uznesenie: Čl. 3 ods. 9 znie: „Študijné programy v študijných odboroch, ktorých
absolvovaním sa získa vysokoškolské vzdelanie požadované ako súčasť odbornej
spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania sa uskutočňujú v súlade s osobitnými
predpismi11).“
Návrh uznesenia:
Ods. 1, 4 a 7 Čl. 42 sa menia a znejú:
(1) Podmienky začatia rigorózneho konania:
a) odovzdanie rigoróznej práce obvykle v rozsahu 60 – 80 strán do 18 mesiacov od
podania prihlášky
a) kladný oponentský posudok
(4) Druhou časťou rigoróznej skúšky je úspešné absolvovanie ústnej skúšky predmetov
určených príslušnou súčasťou.
(7) Úspešné absolvovanie rigoróznej skúšky pozostáva z úspešnej obhajoby rigoróznej
práce a z absolvovania predmetov, ktoré boli ohodnotené „vyhovel“.
Hlasovanie:
Prítomní 22
Za 22
proti 0
zdržal sa 0
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Uznesenie:
Ods. 1, 4 a 7 Čl. 42 sa menia a znejú:
(1) Podmienky začatia rigorózneho konania:
a) odovzdanie rigoróznej práce obvykle v rozsahu 60 – 80 strán do 18 mesiacov
od podania prihlášky
b) kladný oponentský posudok
(4) Druhou časťou rigoróznej skúšky je úspešné absolvovanie ústnej skúšky
predmetov určených príslušnou súčasťou.
(7) Úspešné absolvovanie rigoróznej skúšky pozostáva z úspešnej obhajoby
rigoróznej práce a z absolvovania predmetov, ktoré boli ohodnotené „vyhovel“.
Do diskusie k tomuto bodu sa zapojili doc. Macalák a doc. Kútik.
Návrh uznesenia:
AS TnUAD schvaľuje Študijný poriadok TnUAD v znení pozmeňujúcich návrhov.
Hlasovanie:
Prítomní 21
Za 20
proti 0
zdržal sa 1
Uznesenie:
AS TnUAD schvaľuje Študijný poriadok TnUAD v znení pozmeňujúcich návrhov.
K bodu 7:
Ing. Vanc navrhol uznesenie:
Návrh uznesenia:
AS TnUAD schvaľuje harmonogram riadnych zasadnutí s tým, že jednotlivé body budú podľa
potrieb upravované.
Hlasovanie:
Prítomní 20
Za 5
proti 4
zdržal sa 11
Uznesenie:
Návrh uznesenia Ing. Vanca nebol prijatý.
Predseda AS TnUAD navrhol uznesenie:
Návrh uznesenia: AS TnUAD schvaľuje preložený harmonogram riadnych zasadnutí AS
TnUAD.
Hlasovanie:
Prítomní 20
Za 15
proti 1
zdržal sa 4
Uznesenie: AS TnUAD schvaľuje preložený harmonogram riadnych zasadnutí AS
TnUAD.
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K bodu 8:
Predseda AS TnUAD navrhol, aby sa zo zasadnutí AS robili zvukové záznamy, z dôvodu
objektívneho zápisu zápisnice zo zasadnutia AS TnUAD.
Návrh uznesenia: AS TnUAD súhlasí, aby sa zo zasadnutí robili zvukové záznamy.
Hlasovanie:
Prítomní 19
Za 15
proti 3
zdržal sa 1
Uznesenie: AS TnUAD súhlasí, aby sa zo zasadnutí robili zvukové záznamy.
V ďalšej diskusii vystúpili:
Doc. Tkáč – dekan FM, Ing. Vanc, doc. Holý, prof. Kneppo – rektor TnUAD.
Doc. Holý na žiadosť dekana FPT prof. Vavra požiadal rektora o včasné zasielanie materiálov
z vyšších inštitúcií (MŠ, akreditačná komisia, ...) na fakulty.
Po diskusii k úrovni a finančným nákladom univerzitného časopisu TnU Trendy navrhol
predseda AS TnUAD uznesenie:
Návrh uznesenia:
AS TnUAD ukladá rektorovi TnUAD, aby v spolupráci v členmi redakčnej rady časopisu TnU
Trendy, ktorí sú súčasne členmi AS TnUAD, overili opodstatnenosť finančných nákladov,
možnosti ich zníženia a koncepcie časopisu v termíne do budúceho zasadnutia AS TnUAD.
Hlasovanie:
Prítomní 21
Za 21
proti 0
zdržal sa 0
Uznesenie:
AS TnUAD ukladá rektorovi TnUAD, aby v spolupráci v členmi redakčnej rady časopisu
TnU Trendy, ktorí sú súčasne členmi AS TnUAD, overili opodstatnenosť finančných
nákladov, možnosti ich zníženia a koncepcie časopisu v termíne do budúceho
zasadnutia AS TnUAD.
Predseda AS TnUAD poďakoval prítomným a ukončil rokovanie.
Prílohy: v texte
Overovatelia:
RNDr. Viera Mazíková, PhD.

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

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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