
 
Vá�ení èlenovia Akademickej obce Technickej univerzity, kolegyne, kolegovia. 

 
 Po uplynutí viac ako jedného roka sa opä� stretávame na zhroma�dení akademickej 

obce, aby som Vás informoval  v zmysle zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých �kolách, 
v znení neskor�ích predpisov o èinnosti Akademického senátu Technickej univerzity za 

obdobie od 9.6.2008 do 26.10.2009.  
 
AS TU zasadal za ostatné obdobie 7- krát (10. 11. 2008,  3. 12. 2008, 10. 12. 2008, 12. 

1. 2009,  30. 3. 2009, 27. 4. 2009, 25. 5. 2009). Na pravidelných zasadnutiach boli 

prerokované a schva¾ované predov�etkým právne normy a vnútorné predpisy, od ktorých sa 

odvíjal �ivot a èinnos� na Technickej univerzite. Medzi najdôle�itej�ie patrili: �tatút Správnej 

rady TU vo Zvolene, Organizaèná smernica - Motivaèné �tipendiá na TU vo Zvolene, 
�tudijný poriadok bakalárskeho a in�inierskeho �túdia na FEE, �tudijný poriadok 

bakalárskeho a in�inierskeho �túdia DF, �tudijný a skú�kový poriadok bakalárskeho 

a in�inierskeho �túdia na FEVT, �tudijný poriadok bakalárskeho a in�inierskeho �túdia na LF, 

�tatút LF, �tatút FEVT, �tatút DF, Návrh a vymenovanie prorektora pre rozvoj doc. RNDr. 
Danicu Kaèíkovú, PhD. A zvolenie prof. Ing. Milana Sanigu, DrSc. za zástupcu 

Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene v Rade vysokých �kôl SR. 
 
      Ve¾ká pozornos� AS TU bola venovaná rozpisu dotácie a rozpoètu na rok 2009. 
Dotácia finanèných prostriedkov z Ministerstva �kolstva SR nepokryla najnutnej�ie potreby 
Technickej univerzity, èo sa v koneènom dôsledku podpísalo aj na nepriaznivej bilancii 
rozpoètu a následne nedo�lo na rokovaní AS dòa 27. 04. 2009 v AS TU k jeho schváleniu na 
prvýkrát. V zmysle metodiky pre tvorbu rozpoètu  V�, ale i zákona è. 131/2002 Z. z., je 

jednoznaèná orientácia na viac zdrojové financovanie V� s dôrazom na hodnotenie 

výkonnosti univerzity a jej jednotlivých súèastí. Uvedené skutoènosti následne vyvolali 
nedostatok finanèných prostriedkov na mzdy, okrem LF. Návrh rozpisu dotácie a delenia 
rozpoètu TU vo Zvolene na rok 2009 AS TU opätovne prerokoval a schválil dòa 25. 05. 2009. 
 
      Rokovania Akademického senátu Technickej univerzity sú verejné. Ka�dý èlen 

akademickej obce má mo�nos� zoznámi� sa s èinnos�ou AS TU aj formou zverejnených 

zápisníc a uznesení na webovej stránke Technickej univerzity a vo vývesnej skrinke AS TU 

na II. poschodí na rektoráte. Dovo¾te mi preto len struène uvies� najdôle�itej�ie body, ktoré 

rie�il AS na svojich �iestich zasadnutiach od ostatného zhroma�denia akademickej obce TU. 
 
 

Akademický senát Technickej univerzity zobral na vedomie: 
 
10. 11. 2008  

 
 informácie o stave registrácie vnútorných predpisov Technickej univerzity vo Zvolene 

Ministerstvom �kolstva SR (v súèasnosti s novelou zákona è. 131/2002 Z. z. v znení 

neskor�ích predpisov); 
 
12. 1. 2009  
 

 list Predsedníctva AS FEE predsedovi AS TU vo Zvolene oh¾adom rozpoètu TU vo 

Zvolene pre rok 2008 (paradox); 
 

30. 3. 2009 
 

 informáciu prof. Sanigu z rokovania Rady vysokých �kôl; 
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25. 5. 2009  
 

 stanovisko z rokovania Ekonomickej komisie AS TU vo Zvolene zo dòa 25. mája 

2009; 
 pripomienky prof. Ing. Milana Mikle�a, DrSc. k návrhu rozpisu dotácie a delenia 

rozpoètu na rok 2009; 
 informáciu o výsledku hlasovania o prenájme priestorov v �tudentskom domove 
¼udovíta �túra vo Zvolene MUDr. Kaliskej na 5 rokov. 

 
 
AS TU zvolil: 

 
10. 11. 2008  
 

 prof. Ing. Milana Sanigu, DrSc. za zástupcu Akademického senátu Technickej 

univerzity vo Zvolene v Rade vysokých �kôl Slovenskej republiky; 
 

3. 12. 2008 
 

 Ing. Du�inského do predsedníctva AS TU za �tudentskú èas� AS TU väè�inou hlasov. 
 
 
AS vyslovil súhlas s návrhom rektora TUZVO: 
 
30. 3. 2009 
 

 na vymenovanie za èlenov Správnej rady TUZVO na funkèné obdobie 6. rokov 
�Ing. Du�ana Mráza � podpredsedu predstavenstva a prezidenta spoloènosti Doprastav 

a.s., dvojtretinovou väè�inou hlasov; 
�Ing. ¼ubo�a Németha � ekonomického riadite¾a Lesy SR Banská Bystrica, 

dvojtretinovou väè�inou hlasov. 
 
 
AS TU schválil: 

 
10. 11. 2008 
 

 návrh programu rokovania Akademického senátu TU; 
 návrhovú komisiu v zlo�ení: Ing. Juraj Modranský, PhD., Ing. Juraj Mikle�; 
 volebnú komisiu v zlo�ení: doc. Ing. Ivan Klement, CSc., doc. Ing. Ján Sekere�, CSc.; 
 verifikátorov: doc. RNDr. Iveta Marková, PhD., doc. Ing. Vladimír Kunca, PhD.; 
 zmenu rokovacieho poriadku ,,ad hoc�, �e vo¾ba èlenov volebnej komisie pre 

doplòujúce vo¾by do AS TU sa uskutoèní verejným hlasovaním; 
 volebnú komisiu pre doplòujúce vo¾by do Akademického senátu Technickej 

univerzity v zlo�ení: predseda - doc. Ing. Jozef Suchomel, CSc., èlenovia . Ivana 
Hru�ková, Ing. Marián Kuèera, PhD., Ivana Mandicová, doc. RNDr. Iveta Marková, 
PhD., doc. Ing. Du�an Gömöry, CSc., prof. Ing. Peter Garaj, CSc., Ladislav Bíro, Ing. 
Lucia Uhorskaiová; 

 termíny a miesta doplòujúcich volieb do Akademického senátu Technickej univerzity; 
 
 
 



3. 12. 2008 
 

 -návrhovú komisiu v zlo�ení pp. Ivan, Polakoviè; 
 -verifikátorov v zlo�ení pp. Sekere�, Garaj; 

 správu o priebehu a výsledkoch doplòujúcich volieb do �tudentskej a zamestnaneckej 

èasti AS TU � jednomyse¾ne; 
 ,,�tatút Správnej rady TU vo Zvolene�; 
 návrh zmien ,,Pravidiel �túdia� univerzitných �tudijných programov ,,Ekonomika a 

mana�ment obnovite¾ných prírodných zdrojov a Mana�ment a financovanie lesných 

podnikov� bez pripomienok; 
 organizaènú smernicu ,,Motivaèné �tipendiá na TU vo Zvolene � jednomyse¾ne; 
 termín nasledujúceho zasadnutia AS TU vo Zvolene na deò 10.12.2008 o 13.00 hod.; 
 prof. Dzurendu za èlena Legislatívnej komisie AS TU väè�inou hlasov; 

 
10. 12. 2008 
 

 - program AS TUZVO jednomyse¾ne; 
- návrhovú komisiu v zlo�ení prof. Garaj, Bc. Hru�ková; 
- verifikátorov v zlo�ení doc. Veselovský, Ing. Friè; 

 zmenu èlánku 21 ods. (4) a èlánku 23 ods. (3) navrhovaného �tatútu TUZVO 

v súvislosti so zvolením kandidáta na funkciu rektora a s návrhom na schválenie 

návrhu na odvolanie rektora z funkcie z pôvodnej navrhovanej potrebnej 

nadpoloviènej väè�iny v�etkých èlenov TU oprávnených voli� na 3/5-vaè�inu 

v�etkých èlenov AS TU oprávnených voli� jednomyse¾ne; 
 návrh �tatútu AS TU jednomyse¾ne; 
 spôsob hlasovania aklamáciou za èlena Legislatívnej komisie AS TU jednomyse¾ne; 
 Ing. Máriu Antalovú za èlenku Legislatívnej komisie AS TU jednomyse¾ne; 
 termín nasledujúceho rokovania AS TU na 12. 01. 2009 o 13.00 jednomyse¾ne; 

 
12. 1. 2009  
 

 návrh programu rokovania; 
 overovate¾ov zápisnice: prof. Mgr. J. Ladomerský, CSc., Bc. Hru�ková; 
 èlenov návrhovej komisie: doc. Ing. I. Klement, CSc., Ing. L. Uhorskaiová; 
 �tudijný poriadok bakalárskeho �túdia na FEE (so zmenou v èlánku 14 ods. 6); 
 �tudijný poriadok in�inierskeho �túdia na FEE (so zmenou v èlánku 14 ods. 6); 
 �tatút DF (so zmenou v èlánku 10 ods. 8); 
 �tudijný a skú�obný poriadok dobiehajúceho in�inierskeho �túdia DF 
 �tudijný poriadok bakalárskeho a in�inierskeho �túdia DF (s doplnením v èlánku 21 

odsek 4 a úpravou èlánku 16 odsek 13); 
 �tatút FEVT (so zmenami v èlánku 7); 
 �tudijný a skú�kový poriadok bakalárskeho a in�inierskeho �túdia FEVT; 
 �tatút LF; 
 �tudijný poriadok bakalárskeho a in�inierskeho �túdia LF (s doplnením dátumu 

ukonèenia èasti I. dobiehajúceho �túdia); 
 
30. 3. 2009 
 

 program rokovania AS TU; 
 èlenov návrhovej komisie � doc. Marková, Ing. Antalová; 
 verifikátorov zápisnice � prof. Dzuenda. Ing. Mikle�; 



 návrh na odvolanie prorektora pre rozvoj doc. Ing. Jozefa Drábeka, CSc. na vlastnú 

�iados� väè�inou hlasov; 
 návrh na vymenovanie prorektora pre rozvoj doc. RNDr. Danicu Kaèíkovú, PhD. 

väè�inou hlasov; 
 
27. 4. 2009 
 

 upravený program rokovania s vypustením bodu 3: Návrh projektu zmeny 

organizaènej �truktúry KPO DF TU na celo univerzitné pracovisko; 
 návrhovú komisiu v zlo�ení: doc. Ing. M. Fabrika, PhD., PaedDr. P. Polakoviè, PhD.; 
 verifikátorov zápisnice: doc. Ing. I. Klement, CSc., Ing. L. Uhorskaiová; 
 Výroènú správu o èinnosti TU za rok 2008 bez pripomienok jednomyse¾ne; 
 Výroènú správu o hospodárení TU na rok 2008 bez pripomienok jednomyse¾ne; 
 

25. 5. 2009  
 

 návrh programu rokovania; 
 doc. RNDr. I. Markovú, PhD. a Ing. V. Kubovèíka, PhD. za èlenov návrhovej 

komisie; 
 doc. Ing. Jána Svoreòa, CSc. a Bc. Lýdiu Divokovú za overovate¾ov zápisnice; 
 návrh rozpisu dotácie a delenia rozpoètu TU vo Zvolene na rok 2009, tak ako bol 

predlo�ený prof. Ing. Jánom Tuèekom, CSc., rektorom TU vo Zvolene. 
 
 

AS TU neschválil: 
 

3. 12. 2008  
 

 �tatút TU vo Zvolene � AS o tomto dokumente opätovne rokoval; 
 

27. 4. 2009 
 

 návrh rozpisu dotácie a rozpoètu TU na rok 2009; 
 
 
AS TU vyhlásil: 

 
10. 11. 2008 
 

 v zmysle Zásad volieb do AS TU doplòujúce vo¾by do Akademického senátu 

Technickej univerzity vo Zvolene v nasledovných termínoch: 
-I. kolo v dòoch 13. - 18. novembra 2008; 
-II. kolo dòa 25. novembra 2008 v èase od 8.00-12.00 h; 

 termín doplòujúcej vo¾by zástupcu AS TU Zvolen, èas� zamestnanci DF na deò 25. 
11. 2008 v èase od 8.00-12.00 h vo vestibule TU Zvolen. 

 
 
 
 
 



Vá�ené dámy, vá�ení páni, na základe uvedených skutoèností mo�no kon�tatova�, �e 

AS TU Zvolen zodpovedne plnil úlohy orgánu akademickej samosprávy TU Zvolen za 
uvedené obdobie.  
 
      Väè�ina senátorov si v�dy dokázala zorganizova� pracovné povinnosti tak, aby sa 

mohla zúèastni� na zasadnutiach AS a tým prispie� k naplneniu poslania Technickej 
univerzity vo Zvolene. Dovo¾te mi poïakova� v�etkým senátorom z radov zamestnancov a aj 
zo �tudentskej èasti za odvedenú prácu. Zvlá�� by som chcel poïakova� èlenom 

predsedníctva AS, predsedom a èlenom stálych pracovných komisií a komisií AS 

menovaných ad hoc.  
 

     Na záver mi dovo¾te poïakova� pánovi rektorovi prof. Ing. Jánovi Tuèekovi, CSc. 
a v�etkým kolegom, spolupracovníkom a �tudentom, èlenom AO TU vo Zvolene, za 
vytvorenie dobrých a korektných vz�ahov a podmienok pre èinnos� AS TU Zvolen. 
 

 
 
 
    
 

Vo Zvolene, 26. 10. 2009    doc. Ing. Jozef Suchomel, CSc. 
         predseda AS TU vo Zvolene 


