
Správa o činnosti AS TU Zvolen za obdobie od  10.3.2011  do 11.10.2012. 
 
 
Vážení členovia Akademickej obce Technickej univerzity, kolegyne, kolegovia, 
 
stretávame na zhromaždení akademickej obce po viac ako roku od volieb nového AS TU 
a následného kreovania nového predsedníctva, ktoré sa konalo dňa 10. 3. 2011.  Týmto 
dátumom sa začala jeho   legitímna činnosť.  V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách, v znení neskorších predpisov dovoľte aby som podal správu  o činnosti 
Akademického senátu Technickej univerzity za obdobie od 10.3.2011  do 11.10.2012. 

V úvode by som chcel poznamenať, že predsedníctvo v zložení prof. Ing. Milan 
Saniga, DrSc., prof. Ing. Jozef Kúdela, CSc.  podpredseda AS TU vo Zvolene, prof. Ing. 
Ladislav Dzurenda, PhD. predseda legislatívnej komisie, doc. Ing. Josef Drábek, CSc.  
predseda ekonomickej komisie AS TU , Ing. Eva Ružinská, PhD.  tajomníčka AS TU a  Ing. 
Marek Rešetka ako zástupca študentskej časti odsúhlasilo  zásadu maximálnej informovanosti 
členov AO. Táto zásada sa prejavuje v podrobných zápisniciach AS TU a prerokovaných 
materiáloch, ktoré sú  ako prílohy ku jednaniu AS TU  prezentované v zápisniciach. Je to 
pomerne rozsiahla práca najmä tajomníčky AS TU, za ktorú jej chcem aj touto cestou 
poďakovať. Prerokované materiály sú kompletne umiestnené na webovej stránke univerzity, 
v položke materiály AS TU a vo vývesnej skrinke na rektoráte TU. Touto   formou  má AO 
možnosť byť maximálne informovaná o prerokovaných materiáloch. 

AS TU od tajnej voľby predsedníctva zasadal  9 – krát s tým, že program rokovania  
posledného  zasadnutia bol prejednávaný  s  prerušením na dvakrát.  Jednalo sa o nasledovné 
termíny zasadnutí: 20.4.2011, 30.6.2011, 18.10.2011, 15.11.2011, 19.1.2012, 30.3.2012, 
26.4.2012, 31.5.2012 , 8.10.2012 s pokračovaním dňa 11.10.2012. Na pravidelných 
zasadnutiach, po príprave v predsedníctve AS TU boli prerokované, pripomienkované  a 
schvaľované hlavne  vnútorné predpisy, ktoré tvoria základ činností   na Technickej 
univerzite. Jednalo sa o novelu vysokoškolského zákona, návrhy dodatkov ku Štatútom 
jednotlivých fakúlt. 

Veľká pozornosť  AS TU bola venovaná ekonomickej oblasti činnosti univerzity. 
Jednalo sa  o  výročné správy  o činnosti TU vo Zvolene za roky 2010 a 2011, výsledky  
hospodárenia za roky 2010, 2011 a  rozpis dotácie a rozpočtu na roky 2011, 2012. Po veľmi 
podrobnej rozprave, ktorá je detailne popísaná v zápisniciach zo dňa 20.4.2011 a 30.3.2012  
uvedené materiály AS TU s pripomienkami  schválil. 

V metodike  rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na roky 
2011 a 2012 je proklamovaná  jednoznačná orientácia na viaczdrojové financovanie vysokých 
škôl  s dôrazom na hodnotenie výkonnosti univerzity a jej jednotlivých súčastí. Práve 
s vedeckou výkonnosťou  fakúlt bolo na základe pripomienok členov AS TU formulované 
uznesenie AS TU zamerané na optimalizáciu vhodného priestorového umiestnenia 
prístrojovej techniky s vysokou obstarávacou cenou, získanej z európskych fondov                  
a výskumných úloh niektorými pracoviskami TU. Napriek časovému presúvaniu plnenia toho 
uznesenia od roku 2011 bolo na poslednom zasadnutí AS TU dňa 8.10.2012 prezentované 
riešenie navrhnuté  rektorom univerzity prof. R. Kropilom. Úplnú analýzu existujúcich 
priestorov po kontrole priestorov fakúlt predložila na rokovanie AS TU v tabuľkovej forme 
prorektorka pre rozvoj – doc. RNDr. Danica Kačíková, PhD. (Príloha č.2, zápisnice z konania 
AS TU Zvolen dňa 8.10.2012).  Prorektorka    podrobne vysvetlila aj možnosti doriešenia 
chýbajúcich priestorov pre potreby vybraných pracovísk na umiestnenie získaných prístrojov 
z projektov EÚ. Predpokladá sa aj odovzdanie priestorov v novovybudovanom zariadení VDL 
do 15.1.2013. Predložená analýza pre alokáciu miestností  a riešenie chýbajúcich priestorov 
na jednotlivých fakultách bola konzultovaná s dekanmi fakúlt. Jedná sa najmä o postupný 



časový harmonogram presunu  odlúčených pracovísk FEVT, ktoré sú priestorovo umiestnené 
v areáli hlavnej budovy TU a pracovísk  FEE. Informáciu  doplnil  rektor prof. R. Kropil              
o konštatovanie, že úplné vyriešenie alokácie chýbajúcich priestorov je zložitý proces nielen 
pre pracoviská, ktorých sa to dotýka, ale aj pre nové vedenie TU, ktoré malo pomerne málo 
času na komplexné riešenie tohto problému. Napriek tejto skutočnosti  bol zaznamenaný po 
konzultáciách s dekanmi fakúlt názorový posun, s cieľom vyhovieť požiadavkám fakúlt.  
        Významnou činnosťou, ktorou sa  AS TU zaoberal bola aj  otázka nedobytných 
pohľadávok univerzity voči prenajímateľom jej priestorov. Tieto pohľadávky tvoria 
významnú časť finančných zdrojov, o ktoré univerzita prichádza. V súvislosti s touto 
nepriaznivou situáciou boli AS TU prijaté dve uznesenia: 
Vedeniu univerzity určiť zodpovednú osobu za uzatváranie zmlúv a sledovanie pohľadávok 
TU vo Zvolene v termíne do 1.9. 2012. Podobne bolo uložené uznesie  Vedeniu univerzity 
predložiť analýzu pohľadávok, výpožičiek a prenájmu priestorov TU vo Zvolen v termíne     
do 1. 9. 2012. K plneniu druhého uznesenia ohľadom prehodnotenia procesu manažmentu 
pohľadávok na TU vo Zvolene a k prijatiu adresného opatrenia vecného a personálneho 
charakteru pre zastavenie rastu, resp. zníženie pohľadávok v roku 2012 sa po úvodnom slove  
rektora prof. R. Kropila  k predloženému materiálu Manažment pohľadávok na TU vo 
Zvolene, podrobnejšie vyjadril  kvestor TU doc. J. Drábek. Predkladaný dokument pozostáva 
z nasledovných častí : 
• Usmernenie procesu riadenia pohľadávok na TU vo Zvolene 
• Smernica: Zabezpečenie a správa pohľadávok v rámci TU VšLP Zvolen 
• Úprava povinností a zodpovednosti, ktoré sa týkajú nájomných vzťahov na TU vo Zvolene 
• Prehľad nájomných vzťahov TU vo Zvolene. 
     V personálnych otázkach, ktoré  AS TU prerokoval  treba  spomenúť zmenu v skupine 
zamestnaneckej časti za DF, kde na základe obsadenia pracovnej pozície kvestora TU         
doc. Ing. Jozefom Drábekom, CSc., čo je nezlučiteľné s funkciou člena AS, bol 
v doplňujúcich voľbách zvolený prof. h. c. prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc., ktorý bol následne 
v tajných voľbách AS zvolený za predsedu EK senátu. 

V súvislosti s ukončením štúdia, resp. prechodom na druhý stupeň sa uskutočnili 
doplňujúce voľby do študentskej časti AS TU. Za  DF bol zvolený Ing. Filip Argay, za FEVT 
Ing. Richard Bergel, Ľubomír Rajko, Lucia Beňová, za LF  Ing. Ján Jaďuď, za celouniverzitné 
študijné programy Bc. Marián Líška, za FEE sa zvolená študentka vzdala funkcie v AS TU 
a budú nasledovať nové doplňujúce voľby. 

Rokovania Akademického senátu Technickej univerzity sú verejné. Každý člen 
akademickej obce má možnosť zoznámiť sa s činnosťou AS TU formou zverejnených 
zápisníc a uznesení na webovej stránke Technickej univerzity , ktoré ako som spomínal sú 
veľmi podrobné. 

V správe by som chcel prezentovať ťažiskové body rokovania AS TU vo  Zvolene 
v jednotlivých termínoch  počas hodnoteného obdobia . 
 
Zasadnutie dňa 20.4.2011  
- Výročná správa o činnosti TU za rok 2010 
- Výsledky hospodárenia TU za rok 2010 
-  Rozpis dotácie a rozpočet TU na rok 2011 
- Štatút FEE 
- Novela Vysokoškolského zákona /V.Z 2012/ 
AS TU schválil: 
-Výročnú správu o činnosti Technickej univerzity vo Zvolene za r. 2010 
s pripomienkami. 
- Výsledky hospodárenia TU za rok 2010 s pripomienkami. 



-  Rozpis dotácie a rozpočet na rok 2011 na organizačné súčasti TU s pripomienkami. 
- Štatút FEE TU vo Zvolene. 
Zasadnutie 30.6.2011 
- Návrh na udelenie súhlasu s predĺžením doby nájmu nehnuteľných vecí 
-Návrh na schválenie Ing. Daniela Kvocera za člena Správnej rady TU vo Zvolene 
na 6-ročné funkčné obdobie 
AS TU schválil: 
- Návrh na udelenie súhlasu s predĺžením doby nájmu nehnuteľných vecí 
-Návrh na schválenie Ing. Daniela Kvocera za člena Správnej rady TU vo Zvolene 
na 6-ročné funkčné obdobie 
 
Zasadnutie dňa 18.10.2011 
- Príprava volieb rektora TU 
-  Doplňujúce voľby do študentskej časti AS TU (zástupca FEVT) 
- Novela vysokoškolského  zákona 
AS TU navrhnuté body na prerokovanie schválil. 
 
Zasadanie dňa 15.11.2011 
 Hlavným bodom  rokovania AS TU bola tajná voľba kandidáta na funkciu rektora TU 
Zvolen. AS TU vo Zvolene v tajných voľbách v prvom kole väčšinou hlasov zvolil kandidáta 
na funkciu rektora TU Zvolen prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc. 
Zasadnutie dňa 19.1.2012  
 -Návrh na súhlas s odpísaním pohľadávky TU Zvolen 
-  Návrh na súhlas s predĺžením doby nájmu časti pozemku a s výpožičkou nebytových 
    priestorov 
- Návrh na členov Správnej rady TU (Ing. Igor Patráš, Ing. Peter Oravec) 
Uznesenia prijaté ku týmto závažným bodom: 
AS TU  neschválil: 
- Návrh na vymenovanie Ing. Igora Patráša za člena Správnej rady TU vo Zvolene. 
- Návrh na vymenovanie Ing. Petra Oravca za člena Správnej rady TU vo Zvolene. 
- Predĺženie doby nájmu časti pozemku parc. č. 3305/1 v k. ú. Zvolen na osadenie 3 ks 
reklamných panelov do r. 2017. 
 Uložil: 
-Vedeniu univerzity určiť  zodpovednú osobu za uzatváranie zmlúv a sledovanie 
pohľadávok TU vo Zvolene s termínom  do 1.9. 2012. 
-Vedeniu univerzity predložiť  analýzu pohľadávok, výpožičiek a prenájmu priestorov TU vo 
Zvolene s termínom  do 1.9. 2012. 
Súhlasil : 
- S predloženým návrhom na odpísanie pohľadávky TU vo Zvolene voči dlžníkovi TAK, 
spol. s.r.o. v uvedenej výške. 
Zasadnutie dňa 30.3.2012 
-Výsledky hospodárenia TU vo Zvolene v roku 2011 
- Návrh rozpisu dotácie a rozpočtu na TU vo Zvolene na rok 2012 
- Výročná správa o činnosti TU za rok 2011 
- Návrhy dodatkov k Štatútu a študijnému poriadku LF TU vo Zvolene 
- Návrhy dodatkov k Štatútu a študijnému poriadku DF TU vo Zvolene 
- Návrhy dodatkov k Študijnému poriadku FEE TU vo Zvolene 
- Návrhy dodatkov k Štatútu a študijnému poriadku FEVT TU vo Zvolene 
- Návrh na odvolanie prorektorky TU pre VVČ a vymenovanie prorektora pre VVČ 
 



Uznesenia ku týmto bodom 
AS TU vo Zvolene schválil: 
-Výsledky hospodárenia TU vo Zvolene v roku 2011 s pripomienkami. 
- Návrh rozpisu dotácie a rozpočet na TU vo Zvolene v roku 2012 s pripomienkami. 
- Výročnú správu o činnosti TU vo Zvolene za rok 2011 všetkým hlasmi. 
- Návrhy dodatkov k Štatútu a študijnému poriadku LF TU vo Zvolene bez pripomienok. 
- Návrhy dodatkov k Štatútu a študijnému poriadku DF TU vo Zvolene bez pripomienok. 
- Návrhy dodatkov k Študijnému poriadku FEE TU vo Zvolene s pripomienkami 
-  Návrhy dodatkov k Štatútu a študijnému poriadku FEVT TU vo Zvolene s pripomienkami. 
-  JUDr. Danicu Lukáčovú za členku legislatívnej komisie AS TU vo Zvolene. 
- Návrh na odvolanie doc. RNDr. Anny Danihelovej, PhD. z funkcie prorektorky pre  
    vedeckovýskumnú činnosť  s účinnosťou od 31.3.2012 väčšinou hlasov. 
- Návrh na vymenovanie doc. Dr. Ing. Jaroslava Šálku na funkciu prorektora pre vedecko-  
výskumnú činnosť s účinnosťou od 1.4. 2012 väčšinou hlasov na 4-ročné funkčné obdobie. 
 
Zasadnutie dňa 26.4.2012 
-Návrh na udelenie súhlasu s predĺžením doby nájmu nehnuteľných vecí (pozemku) 
- Výročná správa o hospodárení TU vo Zvolene v roku 2011 
- Pracovný poriadok pre zamestnancov TU vo Zvolene, č. 1604/2012 
- Návrh na odvolanie prorektora TU pre pedagogickú prácu a vymenovanie nových 
prorektorov 
- Návrh na odvolanie člena Vedeckej rady TU vo Zvolene 
- Návrh členov Vedeckej rady TU vo Zvolene 
- Návrh na odvolanie člena Správnej rady TU a návrh na vymenovanie nových členov 
Správnej rady TU vo Zvolene 
Prijaté uznesenia ku týmto bodom rokovania: 
AS TU Zvolen schválil: 
-Návrh na predĺženie nájmu pozemku o výmere 6 m2  pod novinovým stánkom pred ŠD  
na ul. Študentská 17 vo Zvolene firme Alfa-Omega na dobu 1.7.2012.30.6.2015. 
- Výročnú správu o hospodárení TU vo Zvolene v roku 2011 s pripomienkami. 
- Pracovný poriadok pre zamestnancov Technickej univerzity vo Zvolene č. 1604/2012 
s pripomienkami. 
- Návrh na odvolanie plk. JUDr. A. Nejedlého z funkcie člena Vedeckej rady Technickej 
univerzity vo Zvolene dňom 30.4.2012 väčšinou hlasov. 
- Návrh na odvolanie doc. Ing.  Ľ. Javoreka, CSc. z funkcie prorektora Technickej 
univerzity vo Zvolene pre pedagogickú prácu dňom 30.4.2012 väčšinou hlasov. 
- Návrh na vymenovanie RNDr. A. Jankecha, PhD. do funkcie prorektora Technickej 
univerzity vo Zvolene pre pedagogickú prácu s účinnosťou od 1.5.2012 väčšinou hlasov. 
- Návrh na vymenovanie doc. Mgr. Ing. R. Šuleka, PhD. do funkcie prorektora Technickej 
univerzity vo Zvolene pre vonkajšie vzťahy s účinnosťou od 1.5.2012 väčšinou hlasov. 
- Návrh členov Vedeckej rady Technickej univerzity vo Zvolene na funkčné obdobie 
1.5.2012.30.4.2016 väčšinou hlasov. 
- Návrh na odvolanie prof. Ing. J. Bujňáka, CSc. z funkcie člena Správnej rady 
Technickej univerzity vo Zvolene dňom 30.4.2012 väčšinou hlasov. 
- Návrh na členov Správnej rady Technickej univerzity vo Zvolene na 6- ročné funkčné 
obdobie väčšinou hlasov: 
- prof. Ing. Libora Vozára, CSc. 
- Ing. Vladimíra Maňku 
- Ing. Miroslava Kuseina 
-študentská časť AS TU schválila p. Michala Hybského za člena Správnej rady TU 



(zástupca študentov) vo Zvolene na dvojročné funkčné obdobie jednomyseľne. 
Zasadnutie AS TU dňa 31.5.2012 
-Návrh na vymenovanie členov Vedeckej rady TU vo Zvolene 
- Zmena garantov III. stupňa Univerzitného študijného programu (prerokované per 
rollam) 
-  Návrhy na udelenie titulu  doctor honoris causa Technickej univerzity vo Zvolene. 
-  Návrh na udelenie Ceny TU vo Zvolene za r. 2012  v oblasti: Lesníctvo, Drevárstvo a  
   Ekológia 
-  Návrh na schválenie Disciplinárnej komisie TU vo Zvolene 
-  Schválenie Volebnej komisie AS TU a časový harmonogram pre doplňujúce voľby 
do AS TU (za zamestnaneckú časť  AO DF) 
Prijaté uznesenia: 
Schválil: 
-Návrh členov Vedeckej rady Technickej univerzity vo Zvolene: 
väčšinou hlasov Ing. Igora Patráša, prezidenta Zväzu spracovateľov dreva SR,  prof. MVDr. 
Emila Pilipčinca, PhD., rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 
Ing. Jozefa Váľku, CSc., riaditeľa Ústavu ekológie lesa SAV. 
- jednomyseľne Dr. Ing. Františka Simančíka, riaditeľa Ústavu materiálov a mechaniky 
strojov SAV 
- Väčšinou hlasov Disciplinárnu komisiu TU vo Zvolene s účinnosťou  od 1.6.2012  
- Volebnú komisiu a harmonogram pre doplňujúce voľby do AS TU (za zamestnaneckú časť 
DF): 
- Predseda: prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. 
- Členovia: prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD. 
    -doc. Ing. Ivan Klement, CSc. 
    -Ing. Matej Kivader 
Vyjadril súhlas : 
- S udelením titulu doctor honoris causa TU vo Zvolene.: 
- väčšinou hlasov prof. RNDr. Ing. Michalovi V. Marekovi, DrSc. 
- väčšinou hlasov Dr. Giovannimu Giuseppemu Vendraminovi. 
- S udelením Ceny Technickej univerzity vo Zvolene za r. 2012.: 
- v oblasti Lesníctvo väčšinou hlasov prof. RNDr. Ing. JUDr. Františkovi Papánkovi 
( in memoriam) 
- v oblasti Drevárstvo väčšinou hlasov prof. Ing. Jánovi Zemiarovi, PhD. 
- v oblasti Ekológia väčšinou hlasov prof. RNDr. Jozefovi Halgošovi, DrSc. 
Zasadnutie AS TU dňa 8.10.2012  
- Návrh na udelenie súhlasu s predĺžením doby nájmu nehnuteľných vecí 
- Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok voči dlžníkovi SOFALINE s. r. o. 
- Kreovanie komisie pre doplňujúce voľby do AS TU vo Zvolene (študentská časť) 
- Predaj Učebno-výcvikového zariadenia Šachtičky 
- Návrh zámeny nehnuteľností medzi TU vo Zvolene a VÚC Banská Bystrica 
AS TU schválil: 
-Väčšinou hlasov odpis nevymožiteľných pohľadávok voči dlžníkovi SOFALINE s. r. o., na 
Vartičke 10, Žiar nad Hronom, IČO: 36629472, v sume 115.014,06 Eur (nájomné a vedľajšie 
náklady s tým spojené) a v sume 54.538,00 eur (škoda na objekte bývalej FEE v Banskej 
Štiavnici). 
- Jednomyseľne návrh na udelenie súhlasu s predĺžením doby nájmu u jednotlivých nájomcov 
na stanovenú dobu, podľa materiálu predloženého na rokovanie AS TU vo Zvolene dňa 
08.10.2012, pod evidenčným č.: R-11409/2012 rektorom TU vo Zvolene. 



-  Jednomyseľne zámenu nehnuteľností medzi TU vo Zvolene a VÚC Banská Bystrica, t. j. 
objekt TU vo Zvolene - budovu FEE v Banskej Štiavnici za objekt VÚC Banská Bystrica – 
školský internát súp. č. 1736 na parcele č. 2729/1 vo Zvolene. 
-  Jednomyseľne volebné komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS TU vo 
Zvolene podľa fakúlt 
-Na pokračujúcom zasadnutí AS TU vo Zvolene dňa 11.10.2012, väčšinou hlasov predaj 
Učebno-výcvikového zariadenia Šachtičky. 
 
     Kolegyne, kolegovia, na základe uvedených skutočností konštatujem, že AS TU Zvolen 
zodpovedne plnil úlohy orgánu akademickej samosprávy TU Zvolen za uvedené obdobie. 
Chcem poďakovať senátorkám a senátorom za zodpovedný a konštruktívny prístup na 
rokovaniach AS TU. Osobitne ďakujem členom predsedníctva AS,  predsedom a členom 
stálych pracovných komisií AS. 
    Ďakujem  rektorovi prof. Ing. Rudolfovi Kropilovi, CSc., členom exekutívy   za korektné 
vzťahy a vecný prístup  na rokovaniach AS. 
 
Zvolen 19.11.2012                                     
                                                                  Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. 
                                                                   predseda AS TU vo Zvolene 


