
Vyhlásenie rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne k súčasnej
situácii na Fakulte priemyselných technológii v Púchove

Vzhľadom na skutočnosť, že v uplynulých dľíoch odzneli rôzne nepravdivé informácie v televízii,
rozhlase, na internete, ako aj v printových médiách o situácii, ktorá vznikla na Fakulte priemyselných
technológii v Púchove, ako rektor - štatutárny orgán Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne,
považujem za potrebné vyjadriť sa k celej situácii.

1. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len "TnUAD") je verejnou vysokou
školou a má právnu subjektivitu. Jej štatutárnym orgánom je rektor.

2. Jednou zo súčastí TnUAD je aj Fakulta priemyselných technológii so sídlom v Púchove. Samotná Fakulta
priemyselných technológii v Púchove (ďalej len ,.FPT") nemá právnu subjektivitu a to už od 1.4.2002.

3. S bývalým dekanom FPT, prof. Ing. Jánom Vavrom, PhD., zamestnancom TnUAD, bol dňa
09.10.2012 okamžite skončený pracovný pomer za opakované závažné a pre zamestnávateľa
neakceptovatel'né porušovanie pracovnej disciplíny. Tento právny úkon Trenčianska un iverzita
Alexandra Dubčeka v Trenčíne vykonala v súlade so Zákonníkom práce, a neporušila tým žiadne
ustanovenie platných právnych predpisov. Od 10.10.2012 prof. Ing. Ján Vavro, PhD. nie je
zamestnancom TnUAD a preto nie je oprávnený dávať akékoľvek pokyny ostatným zamestnancom
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a ani študentom Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka v Trenčíne.

4. Dňa l 1.10.2012 o 10:00 hod. som spolu s vedením TnUAD navštívil FPT, pretože som považoval za
potrebné informovať vedenie FPT o okamžitom skončení pracovného pomeru bývalého dekana FPT prof.
Ing. Jána Vavra, PhD. Zároveň som považoval za potrebné osobne oznámiť vedeniu FPT ich zákonnú
povinnosť, v čo najkratšom čase navrhnúť rektorovi TnUAD osobu, ktorú rektor môže poveriť výkonom
funkcie dekana FPT do doby, kým bude riadne zvolený a vymenovaný nový dekan tejto fakulty.

5. Rezolútne popieram, že by účelom mojej návštevy na FPT dňa 11.10.2012 bolo sťahovanie FPT do
Trenčína. Táto informácia bola mylne a účelovo podaná zo strany vedenia FPT študentom FPT,
ako aj médiám za účelom medializácie celej kauzy.

6. Nemal som a ani nemám v úmysle v súčasnej dobe sťahovať FPT do Trenčína. Pre úplnosť veci
dodávam, že do Trenčína sa sťahuje Oddelenie priemyselného dizajnu, ktoré predtým sídlilo
v Ružomberku v prenajatých priestoroch, ktoré boli nevyhovujúce na vysokoškolské vzdelávanie. Všetci
študenti uvedeného oddelenia, ktorých je cca 50, s týmto sťahovaním súhlasili a v súčasnej dobe už
študujú v Trenčíne, kde im Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka zabezpečila vhodné priestory na
výučbu a aj internátne ubytovanie.

7. Okupačný štrajk, ktorý na podnet primátora Púchova vyhlásili študenti a niektorí členovia vedenia
FPT, považujem za protizákonný a protiústavný. Samozrejme, ako rektor TnUAD, nemôžem
pripustiť, aby týmto konaním bola poškodzovaná povesť, dobré meno a majetok TnUAD, a v prípade
zistenia protiprávneho konania zodpovedných osôb som povinný vyvodiť právne dôsledky.

8. Ubezpečujem všetkých študentov FPT, ktorí sa stali rukojemníkmi niektorých členov vedenia FPT, že
som nemal a ani nemám záujem rušiť FPT a ani žiadnym iným spôsobom zasahovať do rozsahu
samosprávnej pôsobnosti FPT. Plním si povinnosti štatutárneho orgánu, ktoré mi vyplývajú zo zákona o
vysokých školách, Zákonníka práce a Štatútu TnU AD. S dekanom FPT, zamestnancom TnUAD, som
okamžite skončil pracovný pomer pre opakované závažné porušenie pracovnej disciplíny, pričom tento
právny úkon nie je žiadnym spôsobom spojený s údajným sťahovaním FPT. Skutočnost', že prof. Ing.
Ján Vavro, PhD. od 10. 10.2012 nie je zamestnancom TnUAD nijako neovplyvní chod FPT, keďže
tento zamestnanec nebol garantom žiadneho študijného programu.

V Trenčíne dňa 17. 10. 2012

/~
prof. lng. lvan Kneppo, DrSc.

rektor TnUAD


