Zápisnica č. 12/2010 z riadneho zasadnutia AS TF,
konaného dňa 6. 12. 2010 o 1430 hod. v zasadačke D – TF SPU v Nitre
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Dodatok k Štatútu TF SPU v Nitre
Predkladá: Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Kročko, CSc., dekan TF
4. Rôzne
K bodu 1:
Zasadnutie AS TF otvorila predsedníčka AS TF SPU v Nitre RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Privítala všetkých prítomných členov AS TF, ako aj prodekanov TF a členov AS SPU.
V zmysle čl. 11 Rokovacieho poriadku AS TF SPU v Nitre predložila návrh programu
riadneho zasadnutia.
Zároveň vyzvala prítomných na doplnenie alebo ďalšie zmeny predloženého návrhu
programu.
Žiadne doplnenia alebo zmeny programu neboli predložené, preto dala predsedníčka AS TF
za návrh programu zasadnutia hlasovať.
Uznesenie 1/12/10:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje návrh programu riadneho zasadnutia jednomyseľne, bez
pripomienok.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

10

Počet hlasov za návrh:

10

Počet hlasov proti návrhu:

0

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

0

K bodu 2:
Ing. Mikuš, tajomník AS TF:
Všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia AS TF, konaného dňa 24. 11. 2010, boli
splnené.
K bodu 3:
Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu TF SPU v Nitre zo dňa 4. marca 2009 predniesol, v zastúpení
dekana TF prof. Kročka, prodekan TF doc. Pogran. Text dodatku je uvedený v prílohe
zápisnice.
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Diskusia:
•

RNDr. Vozárová, predsedníčka AS TF uviedla dôvody pre úpravu štatútu. Ide o výsledok
rokovaní s LK AS SPU zo dňa 12. 10. 2010, z ktorého vyplynula potreba definovania
funkčného obdobia AS TF v Štatúte TF a následne aj v Zásadách volieb TF. Úprava
vnútorných predpisov, ktorá zabezpečí časovú harmonizáciu funkčného obdobia členov
AS za študentskú aj zamestnaneckú časť bola odporúčaná aj zo strany AS SPU v Nitre.
Voľby do študentskej časti AS TF už budú prebiehať v súlade s novelizovanými
vnútornými predpismi.

•

Doc. Hlaváčová, prodekanka TF podala návrh na zmenu čl. 17, ods. 2 Štatútu TF.

Vzhľadom na to, že žiadne ďalšie návrhy a pripomienky neboli predložené, predsedníčka AS
TF RNDr. Vozárová dala hlasovať za uznesenie:
Uznesenie 2/12/10:
AS TF SPU v Nitre schvaľuje návrh Dodatku č. 1 k Štatútu TF SPU v Nitre zo dňa
4. 3. 2009 jednomyseľne, bez pripomienok.
Výsledok hlasovania:
Celkový počet hlasujúcich členov AS TF SPU v Nitre:

10

Počet hlasov za návrh:

10

Počet hlasov proti návrhu:

0

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

0

K bodu 4:
Predsedníčka AS TF RNDr. Vozárová informovala prítomných o udalostiach, ktoré sa udiali
od predchádzajúceho zasadnutia AS TF, na ktorom bol volený kandidát na dekana TF.
Neúspešný kandidát, prof. Gaduš, podal námietku proti priebehu a výsledkom volieb. Po
prerokovaní v predsedníctve AS TF bola prof. Gadušovi, ako aj rektorovi SPU a predsedovi
AS SPU, zaslaná odpoveď, v závere ktorej sa konštatuje, že pri voľbe kandidáta na dekana
boli dodržané všetky ustanovenia všeobecne záväzných predpisov, ako aj vnútorných
predpisov TF SPU a kandidát na dekana bol zvolený nespochybniteľnou väčšinou hlasov,
preto žiadosť o vyhlásenie neplatnosti volieb a vyhlásenie nových volieb považuje
Predsedníctvo AS TF za právne irelevantnú.
Rektor SPU dal predmetnú námietku na posúdenie právnikom, preto je potrebné počkať na
ich vyjadrenie.
Diskusia:
•

Ing. Jablonický súhlasne konštatoval, že je potrebné počkať na stanovisko právnikov

•

Ing. Kosiba uviedol, že súčasný systém volieb do AS TF, to znamená že voľby do
zamestnaneckej a študentskej časti neprebiehajú súčasne, je dlhodobý a doteraz to
nebol problém. Čiže práve takto je to v súlade s tradíciou na TF a nie ako bolo uvedené
v námietke.

2

Predsedníčka AS TF RNDr. Vozárová poďakovala všetkým prítomným za konštruktívny
prístup a ukončila zasadnutie AS TF SPU v Nitre.
V Nitre, dňa 6. 12. 2010
Zapísal:
Ing. Rastislav Mikuš, tajomník AS TF SPU v Nitre

Ing. Rastislav Mikuš
tajomník AS TF SPU v Nitre

RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
predsedníčka AS TF SPU v Nitre
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