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Značka: 8 /AS/2010         Dátum : 21.1.2011 
 

Zápisnica z mimoriadneho  zasadnutia Akademického s enátu  TnUAD konaného 
dňa 19.1.2011  

 
 
Program pod ľa pozvánky: 
Bod 1 – Zahájenie, schválenie programu rokovania 
Bod 2 – Kontrola plnenia úloh prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach AS TnUAD  
Bod 3 –  Schválenie návrhu organizačnej smernice ON 3-003-05 
Bod 4 –  Schválenie návrhu na odvolanie a menovanie členov VR TnUAD 
Bod 5 – Voľba člena predsedníctva za študentskú časť AS TnUAD 
Bod 6 – Príprava výročnej správy o činnosti AS TnUAD za rok 2010 
Bod 7 – Rôzne 
 
K bodu 1: 

Predseda AS TnUAD doc. RNDr. Dušan Holý, CSc. zahájil riadne zasadnutie AS 
TnUAD. Skonštatoval, že je prítomných 21 členov AS TnUAD, z toho 14 za 
zamestnaneckú a 7 za študentskú časť, čím je AS TnUAD uznášaniaschopný 
(prezenčná listina – príloha č. 1).  
 
Schválenie skrutátorov a overovate ľov: 
Navrhnutí: Ing. Milan Vanc, PhD. a Lucia Šmalová 
Hlasovanie:  
Prítomní 21 
Za 21 
proti 0 
zdržal sa 0  
 
Záver hlasovania: Skrutátormi a overovate ľmi boli schválení Ing. Milan Vanc, PhD. 
a Lucia Šmalová. 
 
Schválenie programu zasadnutia: 
Predseda skonštatoval, že je návrh na stiahnutie bodu 4 z programu, nakoľko sa nestihol 
koncipovať návrh na menovanie nových členov VS TnUAD. Rektor požiadal AS TnUAD 
o vyjadrenie sa k návrhu na zrušenie celouniverzitnej katedry kvality, metrológie 
a inovácií TnUAD.  
Doc. Macalák navrhol zaradiť rektorovu žiadosť do bodu 7 – rôzne. 
Hlasovanie o návrhu doc. Macaláka:  
Prítomní 21 
Za 21 
proti 0 
zdržal sa 0  
Záver hlasovania: Žiadosť rektora bude zaradená do bodu rôzne. 
Hlasovanie o návrhu na stiahnutie bodu 4 z programu :  
Prítomní 21 
Za 21 
proti 0 
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zdržal sa 0  
Záver hlasovania:  Bod 4 je stiahnutý z programu rokovania. 
 
Návrh programu: 
Bod 1 – Zahájenie, schválenie programu rokovania 
Bod 2 – Kontrola plnenia úloh prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach AS TnUAD  
Bod 3 –  Schválenie návrhu organizačnej smernice ON 3-003-05 
Bod 4 – Voľba člena predsedníctva za študentskú časť AS TnUAD 
Bod 5 – Príprava výročnej správy o činnosti AS TnUAD za rok 2010 
Bod 6 – Rôzne 
Hlasovanie o programe rokovania:  
Prítomní 21 
Za 21 
proti 0 
zdržal sa 0  
Záver hlasovania: Program rokovania je schválený. 
 
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 3: 
Návrh smernice ON 3-003-05 Určenie výšky školného pre akademický rok 2011/2012 
a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD predložila prorektorka pre vzdelávanie Ing. 
Jankacká. Smernica bola pripomienkovaná fakultami, pripomienky z KR boli 
zapracované a je predložená na rokovanie AS TnUAD. Vysvetlila zmeny, ktoré sú oproti 
smernice z minulého ak. roka. 
Diskusia: 
Doc. Macalák – žiadal vysvetliť platnosť predchádzajúcich smerníc – vysvetlenie podali 
JUDr. Kňazovická, RNDr. Krajčovičová a Mgr. Aková. 
RNDr. Mazíková navrhla zmenu v prílohe č. 1 k tejto smernici -  namiesto garanta 
študijného programu uviesť vedúci celouniverzitného pracoviska. 
Doc. Macalák – prečo je rozdielna výška školného na fakultách – výška bola stanovená 
na návrh jednotlivých fakúlt, ktoré zohľadňujú svoje špecifické faktory. 
 
 
Hlasovanie o návrhu na zmenu prílohy č. 1: 
Prítomní 21 
Za 21 
Proti 0 
Zdržal sa 0 
Záver hlasovania: 
Zmena prílohy je schválená. 
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Hlasovanie o návrhu smernice 3-003-05: 
Prítomní 21 
Za 18 
Proti 0 
Zdržal sa 3 
Záver hlasovania: 
ON 3-003-05 Určenie výšky školného pre akademický rok 2011/2012 a poplatkov 
spojených so štúdiom na TnUAD je schválená v znení pozmeňujúcich návrhov. 
 
K bodu 4 
Volebná komisia pre bod rokovania 4 bola navrhnutá v zložení: 
Zuzana Fabšíková  
Bc. Samuel Fujak 
Hlasovanie: 
Prítomní 7 
Za 7 
Proti 0 
Zdržal sa 0 
Záver hlasovania: 
Volebná komisia bola schválená. 
 
 
Priebeh a výsledky tajného hlasovania o schválení návrhu na člena predsedníctva AS 
TnUAD za študentskú časť AS TnUAD sú uvedené v zázname volebnej komisie AS 
TnUAD (príloha č.  2). 
Predseda volebnej komisie konštatoval, že hlasovanie je platné a návrh na člena 
predsedníctva AS TnUAD – Lucie Šmalovej je schválený.  
 
 
K bodu 5: 
Predseda AS TnUAD konštatoval, že podľa harmonogramu je schvaľovanie výročnej 
správy o činnosti AS TnUAD plánované na marec 2011. 
Návrh uznesenia: 
AS TnUAD ukladá predsedovi AS TnUAD predložiť senátu správu o činnosti AS TnUAD 
v spolupráci s predsedníctvom AS do 16.3.2011. 
Hlasovanie: 
Prítomní 21 
Za 21 
Proti 0 
Zdržal sa 0 
Uznesenie: 
AS TnUAD ukladá predsedovi AS TnUAD predloži ť senátu správu o činnosti AS 
TnUAD v spolupráci s predsedníctvom AS do 16.3.2011 . 
 
 
K bodu 6: 
Žiadosť o vyjadrenie sa k návrhu na zrušenie celouniverzitnej katedry kvality, metrológie 
a inovácií TnUAD predložil prorektor doc. Turan. 
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Návrh uznesenia: 
AS TnUAD prerokoval bez pripomienok návrh na zrušenie celouniverzitnej katedry 
kvality, metrológie a inovácií TnUAD.  
Hlasovanie: 
Prítomní 21 
Za 19 
Proti 0 
Zdržal sa 2 
Uznesenie: 
 AS TnUAD prerokoval bez pripomienok návrh na zruše nie celouniverzitnej katedry 
kvality, metrológie a inovácií TnUAD.  
 
Kvestor TnUAD informoval AS TnUAD o zmenách v metodike financovania MŠVVaŠ SR. 
Informoval o predpokladanej výške dotácie, ktorá bude o cca 1.118.000€ nižšia ako vlani. 
 
Predseda AS TnUAD navrhol do diskusie postup delenia pridelených financií 
nasledovne: v prvom kroku dodržiavať metodiku financovania s tým, že takéto rozdelenie 
ukáže, akým objemom financií budú jednotlivé fakulty disponovať, čo bude nútiť fakulty, 
ktoré budú mať nedostatok financií, riešiť personálne otázky a až potom môžme prejsť 
k diskusii o solidarite.  
RNDr. Mazíková navrhla, aby sa na tvorbe rozpočtu podieľala ekonomická komisia AS 
TnUAD.  
 
 Návrh uznesenia: 
AS TnUAD poveruje predsedu, predsedníctvo a ekonomickú komisiu AS TnUAD, aby 
prerokoval s rektorom delenie dotácie a tvorbu rozpočtu a aby jednotlivé etapy tvorby 
rozpočtu boli prejednané za prítomnosti kvestora a spomínaných zložiek AS TnUAD. 
Hlasovanie: 
Prítomní 20 
Za 20 
Proti 0 
Zdržal sa 0 
Uznesenie: 
AS TnUAD poveruje predsedu, predsedníctvo a ekonomi ckú komisiu AS TnUAD, 
aby prerokoval s rektorom delenie dotácie a tvorbu rozpo čtu a aby jednotlivé etapy 
tvorby rozpo čtu boli prejednané za prítomnosti kvestora a spomín aných zložiek AS 
TnUAD. 
 
Predseda ukončil rokovanie a  poďakoval prítomným. 
 
Prílohy: v texte 
 
 
Zapísala: 
Milena Hunanová                 .................................................................. 
 
Overovatelia: 
Ing. Milan Vanc, PhD.   .................................................................. 
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Lucia Šmalová    .................................................................. 
 

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

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

 
 
 
Táto zápisnica bude zverejnená na intranete TnUAD. 


