Zápisnica č. 5/2016 z mimoriadneho zasadnutia AS TF,
konaného dňa 29. 7. 2016 o 830 h v zasadačke D‐TF SPU v Nitre
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomný: Ing. Peter Černák ‐ z dôvodu ukončenia štúdia mu členstvo zaniklo

Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Návrh na odvolanie Dr.h.c. prof. Ing. Vladimíra Kročka, CSc., z funkcie prodekana TF SPU v Nitre
Predkladá: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan TF
3. Záver

K bodu 1:
Zasadnutie AS TF otvorila predsedníčka AS TF SPU v Nitre doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. Privítala
všetkých prítomných členov AS TF, prodekanov TF, tajomníčku TF a hostí.
V zmysle čl. 11 Rokovacieho poriadku AS TF SPU v Nitre predložila návrh programu mimoriadneho
zasadnutia. Zároveň vyzvala prítomných členov AS TF na doplnenie alebo zmeny predloženého
návrhu programu. Žiadne návrhy na doplnenie alebo zmeny návrhu programu neboli predložené. Za
predložený návrh programu zasadnutia dala hlasovať.

Uznesenie 1/5/2016:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje návrh programu zasadnutia jednomyseľne, bez pripomienok.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:
Počet hlasov za návrh:
Počet hlasov proti návrhu:
Počet členov AS TF SPU v Nitre, ktorí sa zdržali hlasovania:

14
14
0
0

K bodu 2:
Prof. Tkáč, dekan TF: uviedol, že včera, t. j. 28. 7. 2016, vo večerných hodinách sa jeho rodine
vyhrážal Ing. Michal Kročko, PhD., syn prof. Kročka a vyvíjal na neho nátlak, aby stiahol odvolanie
prof. Kročka z funkcie prodekana. Na Ing. Michala Kročka, PhD. podal trestné oznámenie. Upozornil,
že nechce, aby táto skutočnosť mala akýkoľvek vplyv na rozhodovanie AS. Zároveň sa musí opýtať
prítomných členov AS TF, či nebol aj na nich nejakým spôsobom vyvíjaný nátlak.
Nikto z prítomných neuviedol, že by na neho bol vyvíjaný nátlak.
Prof. Tkáč ďalej uviedol, že v zmysle Zákona o VŠ dekan predkladá návrh na vymenovanie a odvolanie
prodekanov akademickému senátu fakulty, pričom týmto využíva svoje právo a predkladá návrh na
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odvolanie Dr.h.c. prof. Ing. Vladimíra Kročka, CSc., z funkcie prodekana pre vzťahy s verejnosťou TF
SPU v Nitre bez uvedenia dôvodu.

Diskusia:
Prof. Kročko, prodekan TF: Podľa § 2 ods. 4 Trestného poriadku každý, proti komu sa vedenie trestné
konanie, považuje sa za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho
vinu.
V uvedenom ustanovení je obsiahnutá zásada prezumpcie neviny, ktorá je spojená so všeobecným
demokratickým princípom „presumptio boni viri“. Každý občan je poriadny, pokiaľ nebude dokázaný
opak. Prezumpcia neviny však neznamená, že počas trestného konania orgány činné v trestnom
konaní (policajt, prokurátor) a taktiež súd nenadobudnú príslušný stupeň presvedčenia o vine osoby,
voči ktorej sa konanie vedie.
Zásada prezumpcie neviny zabezpečuje osobe, voči ktorej s konanie vedie, že sa s ňou bude
zaobchádzať ako s nevinnou. Teda, že nepreukázaná vina má rovnaké dôsledky ako preukázaná
nevina. Osoba, voči ktorej sa konanie vedie, nemá povinnosť preukázať svoju nevinu, ale naopak,
túto povinnosť majú orgány činné v trestnom konaní.
Taktiež Ústava Slovenskej republiky v čl. 50 hovorí, že len súd rozhoduje o vine a treste za trestný čin.
Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, sa považuje za nevinného, kým súd nevysloví
právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu.
Vo vzťahu k môjmu trestnému stíhaniu voči mojej osobe prišlo zo strany vyšetrovateľa napriek tomu,
že z doposiaľ zadovážených dôkazov nie je možné vyvodiť ani len podozrenie, že som konal
protiprávne, alebo že by som akýmkoľvek nedovoleným spôsobom konal v rozpore s ustanoveniami
trestného zákona a už vôbec nie je možné prijať záver, že by obvinenie bolo dôvodné.
V danom prípade nebol produkovaný žiaden dôkaz, a to ani nepriamy, že by som svojím konaním
naplnil skutkovú podstatu trestného činu.
Zároveň sa spýtal, prečo neodstúpi doc. Vozárová z funkcie predsedníčky senátu a vedúcej katedry,
keďže priestupky boli uskutočnené na jej katedre v spoluúčasti s jej osobou.
Doc. Vozárová, predsedníčka AS TF: AS TF nerieši vinu alebo nevinu. Pokiaľ ide o mňa, ak mi AS TF
vysloví nedôveru, tak odstúpim. Nevidím však absolútne žiaden dôvod na odstúpenie. Nemám
vedomosť o konaní osôb z mojej katedry, na základe ktorého boli zadržaní, na tomto konaní som sa
nijako nezúčastňovala.
Doc. Žitňák: uviedol, že s prof. Kročkom roky spolupracuje a verí, že keď sa ukončí dokazovanie
a všetci budú očistení, prinavráti sa dobré meno TF.

Žiadne ďalšie návrhy a pripomienky k predkladanému materiálu neboli predložené.
Za overovateľov hlasovania boli navrhnutí: Ing. Juraj Jablonický, PhD. a doc. Ing. Marián Kučera, CSc.

Uznesenie 2/5/2016:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje za overovateľov hlasovania doc. Ing. Mariána Kučeru, CSc. a Ing. Juraja
Jablonického, PhD.
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Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

14

Počet hlasov za návrh:

14

Počet hlasov proti návrhu:

0

Počet členov AS TF SPU v Nitre, ktorí sa zdržali hlasovania:

0

Predsedníčka AS TF doc. Vozárová dala hlasovať za návrh uznesenia, pričom hlasovanie bolo, v zmysle
Rokovacieho poriadku AS TF, tajné:

Uznesenie 3/5/2016:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje návrh dekana na odvolanie Dr.h.c. prof. Ing. Vladimíra Kročka, CSc.,
z funkcie prodekana TF SPU v Nitre.

Výsledok tajného hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

14

Počet platných hlasov:

14

Počet hlasov za návrh:

12

Počet hlasov proti návrhu:

0

Počet členov AS TF SPU v Nitre, ktorí sa zdržali hlasovania:

2

Predsedníčka AS TF doc. Vozárová na záver poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila
zasadnutie AS TF SPU v Nitre.

V Nitre, dňa 29. 7. 2016

Zapísal: Ing. Rastislav Mikuš, PhD., tajomník AS TF SPU v Nitre

Ing. Rastislav Mikuš, PhD.
tajomník AS TF SPU v Nitre
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doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
predsedníčka AS TF SPU v Nitre
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