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Značka:  163 /AS/2010         Dátum : 13.12.2010 
 

Zápisnica z mimoriadneho  zasadnutia Akademického s enátu  TnUAD konaného 
dňa 8.12.2010  

 
 
Program pod ľa pozvánky: 
Bod 1 – Zahájenie, schválenie programu rokovania 
Bod 2 – Kontrola plnenia úloh prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach AS TnUAD  
Bod 3 –  Schválenie navrhnutého člena SR TnUAD za študentskú časť AS TnUAD 
Bod 4 –  Zrušenie uznesenia k bodu 7 zo dňa 10.11.2010 a schválenie navrhnutého 

člena ŠRVŠ za študentskú časť AS TnUAD 
Bod 5 – Schválenie podmienok prijímania študentov na TnUAD pre ak. rok 2011/2012 

pre II. a III. stupeň celouniverzitných ŠP 
Bod 6 – Návrh zmeny Zásad volieb do AS TnUAD  
Bod 7 – Menovanie člena komisie pre VO AIS za AS TnUAD 
Bod 8 –  Návrh nových členov do VR TnUAD 
Bod 9 – Rôzne 
 
K bodu 1: 

Predseda AS TnUAD doc. RNDr. Dušan Holý, CSc. zahájil riadne zasadnutie AS 
TnUAD. Skonštatoval, že je prítomných 18 členov AS TnUAD, z toho 13 za 
zamestnaneckú a 5 za študentskú časť, čím je AS TnUAD uznášaniaschopný 
(prezenčná listina – príloha č. 1). Privítal novozvolenú členku študentskej časti AS 
TnUAD  Ing. Blanku Fuskovú. 
 
Schválenie skrutátorov a overovate ľov: 
Navrhnutí: Ing. Eva Ivanová, CSc. a Mgr. Zuzana Aková 
Hlasovanie:  
Za 17 
proti 0 
zdržal sa 1  
 
Záver hlasovania: Skrutátormi a overovate ľmi boli schválení Ing. Eva Ivanová, CSc. 
a Mgr. Zuzana Aková. 
 
Schválenie programu zasadnutia: 
Predseda skonštatoval, že body navrhnuté v harmonograme zasadnutí - Schválenie OS 
Určenie výšky školného pre akademický rok 2011/2012 a poplatkov spojených so 
štúdiom na TnUAD, - Schválenie aktualizovaného dlhodobého zámeru TnUAD na roky 
2009-2015 sa presúvajú na ďalšie zasadnutia AS TnUAD. 
Predseda AS TnUAD prečítal program zasadnutia a požiadal o pripomienky a návrhy  k 
programu. 
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD. z dôvodu neprítomnosti 2 študentiek za FZ, ktoré                                                      
sa dostavia neskôr, posunúť body 3 a  4 programu operatívne na čas, kedy bude 
prítomných viac členov študentskej časti AS TnUAD. 
Hlasovanie o návrhu na zmenu programu: 
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Prítomní 18 
Za 17 
Proti 0 
Zdržal sa 1 
 
Záver hlasovania: AS TnUAD schva ľuje všetky body programu, ktoré sa budú 
operatívne posúva ť. 
 
 
K bodu 2:  
Úlohy vyplývajúce z predchádzajúcich zasadnutí AS TnUAD – predseda skonštatoval, že 
z minulých zasadnutí nie je dokončené prešetrenie podaní FM ekonomickou komisiou AS 
TnUAD, šetrenie pokračuje a výsledky šetrenia predloží ekonomická komisia po 
prešetrení referátom hlavného kontrolóra TnUAD. 
 
K bodu 6:  
Predseda skonštatoval, že Zásady volieb do AS TnUAD je nutné novelizovať z dôvodu  
zabezpečiť zastúpenie zamestnancov a študentov celouniverzitných pracovísk v AS 
TnUAD.  
Do diskusie sa zapojili Mgr. Aková, doc. Macalák, doc. Pajtášová, RNDr. Mazíková, Ing. 
Rybičková, JUDr. Kňazovická, RNDr. Krajčovičová, ktorí vyjadrili svoj názor: Študenti 
i zamestnanci celouniverzitných študijných programov a pracovísk majú právo byť 
zastúpení v AS TnUAD.  Je potrebné navrhnúť časový harmonogram novelizácie Zásad 
volieb do AS TnUAD.  Do zásad je potrebné určiť volebnú paritu všetkých súčastí.  
 
Termín predkladania návrhov zmien Zásad volieb od AS TnUAD do 31.1.2011. 
Hlasovanie: 
Prítomní 18 
Za 18 
Proti 0 
Zdržal sa 0 
Záver hlasovania: Termín predkladania návrhov zmien Zásad volieb do AS TnUAD je 
schválený. 
 
K bodu 7: 
Predseda prečítal list od doc. Ing. Babroráka, CSc., v ktorom žiada o menovanie 
zástupcu AS TnUAD do komisie pre VO AIS. Predseda navrhol Ing. Igora Košťála z FM. 
Doc. Pajtášová predložila AS TnUAD kópiu listu dekana FPT, ktorým dekan reaguje na 
žiadosť doc. Barboráka, prorektora pre informatizáciu, aby určil členov do Komisie pre 
posudzovanie AIS. Dekan FPT v liste informuje o prieskume na iných VŠ o spokojnosti 
s informačným systémom, ktorý majú. Z prieskumu vyplýva, že tie VŠ, ktoré majú AIS 
(ako aj TnUAD) sú s AISom spokojné a nemajú problémy. Naopak tie, ktoré majú MAIS 
sú nespokojné a majú problémy.  Dekan FPT navrhuje, aby zamestnanci, ktorí pracujú 
s AIS,  boli preškolení.  
V diskusii prevládal názor, že je potrebné preškoliť užívateľov AIS. Treba hľadať, kde je 
problém, či v technických alebo v programových prostriedkov alebo v ľuďoch. Predseda 
vyjadril názor, aby sa zastavilo verejné obstarávanie. Rektor povedal, že je potrebné 
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nájsť správnu cestu. Teší sa záujmu a aktivite AS TnUAD, teraz sme v štádiu analýzy 
AIS, žiadne verejné obstarávanie zatiaľ nebolo vyhlásené.  
Doc. Pajtášová položila otázku, či sa jedná o jednu komisiu alebo dve, jedna pre 
posudzovanie AIS a druhá pre verejné obstarávanie?  Z listov od prorektora pre 
informatizáciu vyplýva, že ide o dve komisie.   
 
Návrh uznesenia: 
AS TnUAD ukladá rektorovi TnUAD pred vyhlásením verejného obstarávania na nový 
akademický informačný systém predložiť AS TnUAD závery Komisie pre posudzovanie 
akademického informačného systému. 
Hlasovanie: 
Prítomní 21 
Za 21 
Proti 0 
Zdržal sa 0 
Uznesenie: 
AS TnUAD ukladá rektorovi TnUAD pred vyhlásením ver ejného obstarávania na 
nový akademický informa čný systém predloži ť AS TnUAD závery Komisie pre 
posudzovanie akademického informa čného systému. 
 
Návrh uznesenia: 
AS TnUAD schvaľuje do Komisie pre posudzovanie akademického informačného 
systému člena za AS TnUAD Ing. Igora Košťála. 
Hlasovanie: 
Prítomní 21 
Za 18 
Proti 0 
Zdržal sa 3 
Uznesenie: 
AS TnUAD schva ľuje do Komisie pre posudzovanie akademického inform ačného 
systému člena za AS TnUAD Ing. Igora Koš ťála. 
 
K bodu 3: 
Volebná komisia pre body rokovania 3 a 4 bola navrhnutá v zložení: 
Zuzana Fabšíková - predsedníčka 
Bc. Martin Bartoš 
Hlasovanie: 
Za 7 
Proti 0 
Zdržal sa 0 
Záver hlasovania: 
Volebná komisia bola schválená. 
Priebeh a výsledky tajného hlasovania o schválení návrhu na menovanie člena SR 
TnUAD za študentskú časť AS TnUAD sú uvedené v zázname volebnej komisie AS 
TnUAD (príloha č.  2). 
Predsedníčka volebnej komisie konštatovala, že hlasovanie je platné a návrh na 
menovanie  člena SR TnUAD – Lucie Šmalovej je schválený.  
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K bodu 4: 
Predseda AS TnUAD konštatoval, že uznesenie k bodu 7 zo zasadnutia AS TnUAD dňa 
10.11.2010 bolo nesprávne prijaté a navrhol ho zrušiť. 
Hlasovanie: 
Prítomní 19 
Za 18 
Proti 0 
Zdržal sa 1 
Záver hlasovania: 
Ruší sa uznesenie k bodu 7 prijaté na zasadnutí AS TnUAD dňa 10.11.2010. 
 
Priebeh a výsledky tajného hlasovania o schválení návrhu na menovanie člena ŠRVŠ za 
študentskú časť AS TnUAD sú uvedené v zázname volebnej komisie AS TnUAD (príloha 
č.  3). 
Predsedníčka volebnej komisie konštatovala, že hlasovanie je platné a návrh na 
menovanie  člena ŠRVŠ – Lucie Šmalovej je schválený.  
 
K bodu 5: 
Podmienky prijímania študentov na celouniverzitné študijné programy v ak. roku 
2011/2012 predložila Mgr. Aková. 
RNDr. Máziková predniesla pripomienky: 
- doplniť do 1. bodu za slová „Chemické technológie“ slová „resp. v príbuzných študijných 
odboroch“ 
- vypustiť 2. bod začínajúci slovami „u absolventov“. 
 
Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch: 
Prítomní 19 
Za 19 
Proti 0 
Zdržal sa 0 
Záver hlasovania: 
Pozmeňujúce návrhy boli schválené. 
 
Návrh uznesenia: 
AS TnUAD schvaľuje podmienky prijímania na celouniverzitné ŠP v ak. roku 2011/2012. 
Hlasovanie: 
Prítomní 19 
Za 19 
Proti 0 
Zdržal sa 0 
Uznesenie: 
AS TnUAD schva ľuje podmienky prijímania študentov na celouniverzit né ŠP v ak. 
roku 2011/2012 v znení pozme ňujúcich návrhov. (príloha č.  4) 
 
K bodu 8: 
Volebná komisia pre bod rokovania 8 bola navrhnutá v zložení: 
Ing. Dr. Petrušová Dagmar - predsedníčka 
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Ing. Pilková Monika 
Bc. Bartoš Martin 
Hlasovanie: 
Prítomní 19 
Za 18 
Proti 0 
Zdržal sa 1 
Volebná komisia bola AS TnUAD schválená. 
Predsedníčka vysvetlila spôsob tajného hlasovania. 
Priebeh a výsledky hlasovania o návrhu na menovanie členov VR TnUAD sú uvedené 
v zázname volebnej komisie AS TnUAD o priebehu hlasovania o schválení návrhu na 
menovanie členov VR TnUAD (príloha č. 5). 
Predsedníčka volebnej komisie konštatovala, že hlasovanie je platné, návrh na 
menovanie člena VR TnUAD doc. Ing. Dušana Turana, CSc. nie je schválený  a návrh 
na menovanie členov VR TnUAD Ing. Kataríny Jankackej, PhD. a doc. Ing. Zdenka 
Vintra, CSc. je schválený. 
 
K bodu 9: 
Predseda AS TnUAD oboznámil členov AS TnUAD s výsledkom volieb študentov III. 
stupňa celouniverzitných študijných programov, v ktorých neboli zahrnutí študenti II. 
stupňa celouniverzitných ŠP. Títo študenti zaslali predsedovi protest proti voľbe, 
v ktorom uvádzajú, že Zásady volieb do AS TnUAD neumožňujú takéto voľby. Voľby by 
mal vyhlásiť AS TnUAD. Žiadajú vyhlásiť  tieto voľby za neplatné. 
V diskusii boli vyjadrené názory, že tieto voľby neboli vyhlásené AS TnUAD, takže sa ani 
vlastne nekonali. 
Návrh uznesenia: 
Nakoľko AS TnUAD nevyhlásil voľby do AS TnUAD akékoľvek voľby vykonané na 
celouniverzitných pracoviskách TnUAD považuje AS TnUAD za neplatné. 
Hlasovanie: 
Prítomní 18 
Za 18 
Proti 0 
Zdržal sa 0 
Uznesenie: 
Nakoľko AS TnUAD nevyhlásil vo ľby do AS TnUAD akéko ľvek vo ľby vykonané na 
celouniverzitných pracoviskách TnUAD považuje AS Tn UAD za neplatné. 
 
Predseda AS TnUAD oboznámil členov AS TnUAD s listom, v ktorom pisateľ poukazuje 
na vyplatenie odmien. O stanovisko boli požiadaní rektor TnUAD i kvestor TnUAD. 
Obidvaja reagujú tak, že anonymnou sťažnosťou sa podľa zákona o sťažnostiach  nemá 
zaoberať.  
Doc. Ing. Dušan Turan, CSc. – prorektor pre investície, stratégiu a rozvoj požiadal AS 
TnUAD o to, aby AS TnUAD riešil situáciu na FM. Oboznámil členov AS TnUAD 
s návrhom rektora na odvolanie dekana FM, o ktorom AS FM nehlasoval. 
 
Predseda ukončil rokovanie a  poďakoval prítomným. 
 
Prílohy: v texte 
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Zapísala: 
Milena Hunanová                 .................................................................. 
 
Overovatelia: 
Ing. Eva Ivanová, CSc.   .................................................................. 
 
Mgr. Zuzana Aková    .................................................................. 
 

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

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

 
 
 
Táto zápisnica bude zverejnená na intranete TnUAD. 


