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Značka:  99 /AS/2011         Dátum : 21.9.2011 
 
 

Zápisnica z mimoriadneho  zasadnutia Akademického s enátu  TnUAD konaného 
dňa 21.9.2011 o 15.15 hod. 

 
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 na odvolanie členov VR TnUAD 
Bod 4 – Schválenie návrhu na menovanie členov VR TnUAD 
Bod 5 – Prerokovanie zrušenia Organizačno – právneho referátu 
Bod 6 – Vysvetlenie rektora k vypísaniu výberového konania na obsadenie funkčného 

miesta kvestora 
Bod 7 – Prerokovanie podnetu FM na prešetrenie nezákonného postupu rektora pri 

vyhlásení mimoriadnych opatrení voči FM – krízového manažmentu 
Bod 8 – Voľba zástupcu študentskej časti AS TnUAD do predsedníctva AS TnUAD 
 
 
K bodu 1: 
Predseda AS TnUAD doc. RNDr. Dušan Holý, CSc. zahájil zasadnutie AS TnUAD 
a skonštatoval, že je prítomných 18 členov AS TnUAD, 12 za zamestnaneckú a 6 za 
študentskú časť a AS TnUAD je uznášaniaschopný (prezenčná listina – príloha č. 1).  
 
Schválenie skrutátorov a overovate ľov: 
Navrhnutí: Ing. Alena Krchňavá, Lucia Šmalová 
Hlasovanie: 
Prítomní 18 
Za 18 
proti 0 
zdržal sa 0  
Záver hlasovania: Skrutátormi a overovate ľmi boli schválení Ing. Alena Krch ňavá 
a Lucia Šmalová. 
 
Schválenie programu zasadnutia: 
Návrhy na zmenu programu: 
Presunúť Bod 8: Voľba zástupcu študentskej časti AS TnUAD do predsedníctva AS TnUAD 
namiesto Bodu 5, ostatné posunúť. 
Na návrh prorektora doc. Ing. Dušana Turana, CSc. vynechať z Bodu 7 Prerokovanie podnetu 
FM na prešetrenie nezákonného postupu rektora pri vyhlásení mimoriadnych opatrení voči FM 
– krízového manažmentu slovo „nezákonného“. 
Hlasovanie o schválení programu s 2 pripomienkami: 
Prítomní 18 
Za 17 
proti 0 
zdržal sa 1  
Záver hlasovania: Program bol schválený s 2 pripomienkami v nasledovnom znení: 
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Bod 1 – Zahájenie, schválenie programu rokovania 
Bod 2 – Kontrola plnenia úloh prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach AS TnUAD 
Bod 3 – Schválenie návrhu na odvolanie členov VR TnUAD 
Bod 4 – Schválenie návrhu na menovanie členov VR TnUAD 
Bod 5 – Voľba zástupcu študentskej časti AS TnUAD do predsedníctva AS TnUAD 
Bod 6 – Prerokovanie zrušenia Organizačno – právneho referátu 
Bod 7 – Vysvetlenie rektora k vypísaniu výberového konania na obsadenie funkčného 

miesta kvestora 
Bod 8 – Prerokovanie podnetu FM na prešetrenie postupu rektora pri vyhlásení 

mimoriadnych opatrení voči FM – krízového manažmentu 
Bod 9 – Rôzne 
 
 
K bodu 2: 
Úlohy vyplývajúce z predchádzajúcich zasadnutí – Harmonogram volieb do AS TnUAD je 
zverejnený. 
 
 
K bodu 3:  
Doc. Ing. Dušan Turan, CSc. v zastúpení rektora predstavil Bod 3 – interní členovia VR musia 
byť zamestnancami TnUAD  a mali by mať titul minimálne docent. 
 
Do volebnej komisie na schvaľovanie návrhov na odvolanie a menovanie členov VR TnUAD 
boli navrhnutí:  
RNDr. Ing Dagmar Petrušová, PhD. - predseda     
Ing. Alena Krchňavá - člen 
Lucia Šmalová - člen 
 
Hlasovanie o schválení volebnej komisie na schva ľovanie návrhov na odvolanie 
a menovanie členov VR TnUAD: 
Prítomní 18 
Za 15 
proti 0 
zdržal sa 3  
Záver hlasovania o volebnej komisii:   
Členmi volebnej komisie pre schvaľovanie odvolania a menovania členov VR TnUAD boli 
schválení: 
RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD. - predseda     
Ing. Alena Krchňavá - člen 
Lucia Šmalová - člen 
 
Uznesenie č. 1: 
Návrh na odvolanie členov VR bol schválený.  
Záznam volebnej komisie AS TnUAD o priebehu hlasova nia o návrhu na odvolanie 
členov Vedeckej rady TnUAD konaného d ňa  21.9.2011 počas mimoriadneho zasadnutia 
AS TnUAD je prílohou č. 2 tejto zápisnice. 
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K bodu 4:  
Prorektor doc. Ing. Dušan Turan, CSc. v zastúpení rektora predniesol Bod 4 – schválenie 
návrhu na menovanie členov VR TnUAD – ide o garantov alebo odborníkov, ktorí svojou 
vedeckou hodnosťou a prácou spĺňajú predpoklady pre členstvo vo VR. 
 
Uznesenie č. 2:  
Návrh na menovanie členov VR TnUAD bol schválený. 
Záznam volebnej komisie AS TnUAD o priebehu hlasova nia o návrhu na menovanie 
členov Vedeckej rady TnUAD konaného d ňa  21.9.2011 počas mimoriadneho zasadnutia 
AS TnUAD je prílohou č. 3 tejto zápisnice. 
 
 
K bodu 5:  
Za členov volebnej komisie na voľbu zástupcu študentskej časti AS TnUAD do predsedníctva 
AS TnUAD boli navrhnutí – Marcela Galovská, Patrik Macejka a Zuzana Fabšíková. 
 
Hlasovanie o schválení volebnej komisie: 
Prítomní 6  
Za 5 
Proti 0 
Zdržal sa 1 
Záver hlasovania o zložení volebnej komisie: 
Marcela Galovská – predseda  
Patrik Macejka - člen 
Zuzana Fabšíková - člen 
 
Uznesenie č. 3:  
Návrh na zástupcu študentskej časti AS TnUAD v predsedníctve AS TnUAD bol 
schválený.  
Záznam volebnej komisie AS TnUAD o priebehu hlasova nia o návrhu zástupcu 
študentskej časti AS TnUAD v predsedníctve AS TnUAD je prílohou č. 3 tejto zápisnice. 
 
 
K bodu 6:  
Predseda AS TnUAD doc. RNDr. Dušan Holý, CSc. informoval o materiály, ktorý bol 
prerokovaný v KR TnUAD - bola vypracovaná finančná analýza, na základe ktorej je zrušené 
OPR. Predseda AS TnUAD doc. RNDr. Dušan Holý, CSc. si na základe vlastnej skúsenosti 
myslí, že OPR pracovalo profesionálne a teda nie je dôvod na jeho zrušenie. 
Prorektor doc. Ing. Dušan Turan, CSc. informoval o spomínanej analýze – bola presná a 
precízna. OPR vyprodukovalo podľa analýzy veľa agendy, ktorá nehájila TnUAD. Analýza 
prešla cez OPV aj KR TnUAD. 
Ing. Ján Žabka, CSc. sa pýtal, kto spracoval analýzu. Prorektor doc. Ing. Dušan Turan, CSc. 
odpovedal – odborníci z personálneho oddelenia, ekonomického oddelenia a prorektor pre 
investície, stratégiu a rozvoj. 
Ing. Milan Vanc, PhD. vysvetlil pôsobnosť AS TnUAD v oblasti rušenia a zlučovania súčastí 
univerzity v rámci štatútu TnUAD – podľa neho je táto záležitosť v kompetencii rektora.  
Podľa RNDr. Viery Mázikovej, PhD. práve senát kontroluje vedenie univerzity a rektora. 
V prípade zrušenia OPR malo túto skutočnosť vedenie TnuAD prerokovať s odbormi. Osobne 
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si myslí, že OPR pracovalo profesionálne na úrovni. OPR je nevyhnutné na každej VŠ, ak má 
vedenie TnUAD problém s OPR, má tento problém riešiť osobne s právničkou. 
Podľa doc. Mgr. Sergeja Vojtoviča, DrSc. OPR nepracovalo profesionálne. 
Prorektor doc. Ing. Dušan Turan, CSc. Turan ubezpečuje senátorov, že rektor postupoval 
v súlade so zákonom. 
 
Predseda AS TnUAD doc. RNDr. Dušan Holý, CSc. ukončil tento bod zasadnutia. 
 
 
K Bodu 7: 
Predseda AS TnUAD doc. RNDr. Dušan Holý, CSc. začal diskusiu o výberovom konaní na 
miesto kvestora – podľa neho miesto kvestora nie je voľné. Mohlo byť obsadené dočasným 
zastupovaním, ale nemalo byť na naň vypísané výberové konanie. 
Doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc. si nemyslí, že ide o porušenie zákona.  
Prorektor doc. Ing. Dušan Turan, CSc. oponuje predsedovi AS – podľa neho rozviazanie 
pracovného pomeru s Ing. Haščicom aj vyhlásenie výberového konania na obsadenie tohto 
miesta bolo v súlade so zákonom.  
Predseda AS – v komisii výberového konania má byť člen senátu, ale senát nikoho 
nedelegoval. Ing. Milan Vanc, PhD. vysvetlil zloženie komisie na výberové konanie podľa 
zákona. Podľa neho ani zo zákona, ani zo smernice TnUAD nevyplýva, kto má určiť zástupcu 
senátu vo výberovej komisii. 
 
 
K Bodu 8: 
Podľa novely štatútu krízový manažment nastáva, ak fakulta porušuje rozpočtové pravidlá – 
podľa doc. Ing. Jozefa Tkáča, CSc. rozpočtové pravidla na FM porušené neboli. 
Prorektor doc. Ing. Dušan Turan, CSc. vysvetľuje problém na FM. Podľa neho rektor konal 
a koná v súlade so zákonom, svoje kroky prejednával aj s GP. Financie použité na 
neakreditované študijné programy sú porušením rozpočtových pravidiel. 
Kvestorka Ing. Ľubica Harakaľová vysvetľuje, čo je porušenie rozpočtových pravidiel – nejde 
len o to, či je fakulta finančné v pluse alebo v mínuse – ide aj o to, či fakulta nepoužíva 
finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu neoprávnene. 
Podľa Ing. Milana Vanca, PhD. rektor musel konať, inak by sa dopustil trestného činu pri 
správe finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. 
 
Zapísala: Daniela Vavrová – tajomníčka AS TnUAD ........................... 
 
Overovatelia: Ing. Alena Krchňavá                             ........................... 
 
                       Lucia Šmalová                                      ...........................          
 

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

 
 
 
Táto zápisnica bude zverejnená na intranete TnUAD a na www.tnuni.sk. 


