
Správa 
o činnosti  Akademického senátu  TU Zvolen za rok  2013 

      

Akademický senát Technickej univerzity vo Zvolene sa v priebehu roku 2013 zišiel na 
svojich zasadnutiach 5 krát. Nakoľko materiály prerokovávané na uvedených zasadnutiach  sú 
podrobne  prezentované v zápisniciach a rozhodnutia  senátu vo forme uznesení na webe 
Technickej univerzity pod položkou AS TU v správe sa dotknem len významných materiálov 
s odvolaním sa na uvedenú webovú stránku. Podrobné informácie z jednaní AS TU Zvolen 
formou zápisníc, ktoré sú prezentované v položke jednania Akademického senátu súvisia 
s princípom maximálnej informovanosti akademickej obce, ktorú senát uplatňuje od svojho 
zvolenia. Na základe uvedených skutočností správa bude orientovaná na materiály 
ekonomickej a právnej povahy, ktoré sa významne dotkli a dotýkajú chodu Technickej 
univerzity vo Zvolene. Senát v tomto hodnotenom období prerokoval a  riešil významné 
rozhodnutia exekutívy univerzity, ktoré vytvárajú základ pre jej ďalší rozvoj. 

       V ekonomickej oblasti  sa jednalo  o Výročnú správu o činnosti TU vo Zvolene za rok 
2012, Výsledky hospodárenia za rok 2012 a Rozpis dotácie a rozpočtu na rok 2013. Po veľmi 
podrobnej rozprave, ktorá je detailne popísaná v zápisnici zo dňa 18. 4. 2013  uvedené 
materiály s pripomienkami zakomponovanými  do uznesení zo zasadnutia schválil.                
V metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2013 je 
proklamovaná jednoznačná orientácia na viaczdrojové financovanie vysokých škôl s dôrazom 
na hodnotenie výkonnosti univerzity a jej jednotlivých súčastí. Tento princíp sa uplatňuje 
dlhodobejšie, no napriek tejto skutočnosti si určitá časť AO uvedenú skutočnosť málo všíma.  
S vedeckou výkonnosťou fakúlt bolo ešte v roku 2012  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.  Riešenie navrhnuté rektorom 
univerzity prof. R. Kropilom nadobudlo konkrétne obrysy v tomto roku, kedy sa dislokácia 
v rámci fakúlt univerzity zrealizovala a súčasnom období spolu s odovzdaním   priestorov      
v novovybudovanom zariadení VDL sú primerane  uspokojené požiadavky jednotlivých 
fakúlt. 

     Ďalšou významnou skutočnosťou, ktorou sa AS TU vo Zvolene zaoberal a následne po 
diskusii  schválil bol predaj ÚVZ  Šachtičky vo výške 203.000,- EUR namiesto pôvodnej 
ceny 139.300,- EUR, čím sa získali prostriedky na spolufinancovanie projektov                       
z prostriedkov ŠF EÚ. V ekonomickej oblasti rozvoja univerzity sa uskutočnila aj výmena 
nehnuteľností medzi TU vo Zvolene a VÚC Banská Bystrica, ktorá bola AS TU schválená. 
Pri jej zdôvodnení rektor TU – prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. konštatoval, že  obe inštitúcie 
tento  doterajší majetok považujú z pohľadu  rozvojových potrieb za málo využívaný, resp. 
nie je využívaný  účelne a hospodárne. Ďalej uviedol, že uvedený návrh výmeny predmetných 
nehnuteľností je výsledkom ústretového rokovania medzi predsedom BBSK Ing.  Vladimírom 
Maňkom a vedením TU vo Zvolene. Výmena sa týkala  objektu vo vlastníctve TU vo Zvolene 
– budova bývalej FEE, ktorá  je umiestnená v meste Banská Štiavnica, na ulici Kolpašská 
cesta. Stavba je v oplotenom areáli. Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je spolu: 1 950 



000,00 €.  Objektmi  na výmenu boli vo vlastníctve VÚC Banská Bystrica – budova bývalej 
Spojenej strednej školy, ktorá  sa nachádza na Lieskovskej ceste vo Zvolene v lukratívnej 
lokalite Zlatý potok. Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov bola  spolu: 1 190 000,00 EUR. 
Ďalším objektom VÚC Banská Bystrica, ktorý bol  na výmenu ponúknutý a následne 
zrealizovaný  bol  Rekreačný objekt Tajov. 

Jedná sa o budovu pre spoločnú rekreáciu v rekreačnej oblasti Tajov pri Banskej Bystrici. 
Objekt je trojpodlažný,  pôvodne bol postavený v roku 1969 ako chata pre juniorov, od   roku 
2005 je delimitovaný pre BBSK. V roku 2008 bola na objekte vykonaná rozsiahla 
rekonštrukcia pozostávajúca z architektonického a stavebného riešenia a všetkých inštalácií, 
vonkajších úprav a vykurovania. Objekt má kapacitu 25 lôžok s kompletnou zariadenou 
kuchyňou a jedálňou. V objekte bola vykonaná zamestnancami TU prehliadka v rámci 
športového dňa univerzity. Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je spolu: 650 000,00 
EUR. 

   V legislatívnej oblasti v súvislosti s novelou vysokoškolského zákona bolo potrebné upraviť 
predpisy  akademického senátu ako aj predpisy Technickej univerzity vo Zvolene. Senát na 
svojom zasadnutí dňa 3. 6. 2013 prerokoval a následne schválil nasledovné legislatívne 
materiály: 

-Vnútorné predpisy Akademického senátu  TU Zvolen 

- Štatút AS TU Zvolen 

- Rokovací poriadok AS TU Zvolen, 

- Zásady volieb do AS TU Zvolen 

- Štatút TU Zvolen 

- Zásady výberového konania na TU Zvolen 

- Pracovný poriadok pre zamestnancov TU Zvolen 

- Platový poriadok TU Zvolen 

- Štatút Správnej rady TU Zvolen 

- Disciplinárny poriadok TU Zvolen 

- Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie TU Zvolen 

- Organizačný poriadok TU Zvolen 

- Štipendijný poriadok TU Zvolen 

- Študijný poriadok TU Zvolen 

       Nakoľko Štatút TU pred jeho účinnosťou  podlieha kontrole ministerstva,  tento bol 
zaslaný na MŠVVaŠ SR v Bratislave. K predmetnému materiálu boli zo strany ministerstva 



vznesené pripomienky legislatívneho, ale aj formálneho charakteru, ktoré si vyžadovali 
zapracovanie. Nakoľko od školského roku 2013/2014 mal akademický život  podľa týchto 
upravených legislatívnych predpisov na TU vo Zvolene fungovať, bolo potrebné upravený 
Štatút TU, v ktorom boli pripomienky ministerstva zapracované opätovne schváliť 
v akademickom senáte. Z uvedeného dôvodu bol na 26.8.2013 zvolaný akademický senát, 
ktorý po odporúčaní Legislatívnej komisie  AS  Štatút TU  schválil.  

   Práca senátu v legislatívnej oblasti a organizačnej oblasti  pokračovala aj na jeho  
poslednom  zasadnutí, ktoré sa konalo 13. 11. 2013. Na zasadnutí AS TU bol  schválený: 

-Štatút Drevárskej fakulty TU vo Zvolene s pripomienkami 

-Študijný poriadok Drevárskej fakulty TU vo Zvolene 

      V súvislosti so zmenou legislatívnych predpisov  univerzity,  na návrh rektora TU vo 
Zvolene, AS TU  odvolal všetkých členov Disciplinárnej komisie TU a následne podľa platnej  
legislatívy schválil nových členov tohto orgánu univerzity. Zoznam nových členov je 
súčasťou materiálov z rokovania AS TU z tohto dátumu zasadania akademického senátu. 
Ďalším bodom rokovania senátu bolo schválenie volebných komisií pre doplňujúce voľby pre  
skupiny študentov na DF a LF, nakoľko zástupcovia študentov z týchto skupín ukončili 
štúdium na spomínaných fakultách. Zároveň  bol schválený  časový harmonogram 
doplňujúcich volieb. 

Volebná komisia pre doplňujúce voľby skupina študentov DF bola zvolená v zložení: 

Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.,  Ing. Lukáš Ridzik,  Ing. Filip  Argay. 

Volebná komisia pre doplňujúce voľby skupina študentov LF bola zvolená v zložení: 

Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., Ing. Peter Smolko, Ing. Ján Jaďuď. 

      V zmysle  legislatívnych predpisov prebehli  doplňujúce voľby na oboch fakultách dňa    
4. 12. 2013. Za Drevársku fakultu bol zvolený Ing. Ľubomír Pňakovič, za Lesnícku fakultu 
Ing. Zuzana Allmanová, študenti doktorandského štúdia. 

       Kolegyne, kolegovia , chcel by som ešte raz zdôrazniť, že správa rámcovo informuje 
o činnosti AS TU vo Zvolene. V zmysle zásady maximálneho informovania AO sú podrobné 
zápisnice z rokovania akademického senátu  ako aj všetky prerokovávané materiály v plnom 
znení a rozsahu na stránke akademického senátu univerzity. 

 

 

Zvolen, 12. 12.2013                                                         prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. 

                                                                                        predseda AS TU Zvolen 

 


