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Z Á P I S N I C A  č. 7 

z elektronického rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene,  

konaného od 27. 03. 2020 do 20. 04. 2020  

 

R-2387/2020 

 

Program rokovania 

1. Schválenie programu rokovania 

2. Schválenie verifikátorov zápisnice 

3. Výsledky hospodárenia TU vo Zvolene za rok 2019 

4. Metodika rozdelenia dotácie TU vo Zvolene na rok 2020 

5. Návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2020 

6. Dodatok č. 3 k Štipendijnému poriadku TU vo Zvolene 2020 

7. Organizačný poriadok TU vo Zvolene 

8. Rozhodnutie o vylúčení zo štúdia študentky UŠP 

9. Záver 
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Elektronické rokovanie AS TUZVO prebiehalo vo viacerých etapách v termíne od 27. marca 2020 
do 17. apríla 2020. Materiály boli zaslané členom AS TUZVO dňa 27. marca 2020 o 08:20. 

V prvej etape sa členovia AS TU vo Zvolene vyjadrovali k navrhovanému programu rokovania 
a k návrhu verifikátorov: doc. Ing. Hubert Paluš, PhD. a Ing. Juraj Modranský, PhD. 

Hlasovanie prebiehalo od 27. 03. 2020 do 30. 03. 2020. 

 

Výsledky hlasovania k bodu 1: 

počet hlasujúcich:  31 

za:    31 

proti:    0 

zdržali sa:  0 

 

AS TU vo Zvolene schválil program rokovania všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 7 – 1 – A: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil Program rokovania. 

 

Výsledky hlasovania k bodu 2: 

počet hlasujúcich:  31 

za:    30 

proti:    0 

zdržali sa:  1 

 

AS TU vo Zvolene schválil za verifikátorov zápisnice doc. Ing. Hubert Paluša, PhD. a Ing. Juraj 
Modranského, PhD. väčšinou hlasov. 

 

Uznesenie 7 – 1 – B: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil za verifikátorov zápisnice doc. Ing. Hubert Paluša, PhD. 
a Ing. Juraj Modranského, PhD. 

 

Nik z členov AS TUZVO nepožiadal o tajné hlasovanie ani k jednému z bodov programu, preto 
je možné podľa Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku AS TUZVO rokovať elektronicky ku všetkým 
bodom programu.  

Elektronická diskusia k bodom č. 3, 4 a 5 začala 31. 03. 2020 o 12:00. 

Z rokovania ekonomickej komisie k predloženým materiálom nevyplynuli žiadne výrazné 
pripomienky, len niekoľko doplňujúcich otázok, ktoré boli tlmočené Vedeniu TU. Zápis z rokovania  
EK s otázkami a stanoviskami TU sú uvedené v Prílohe 2 tejto zápisnice. 
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Prof. Gömöry v súvislosti so súčasnou krízou SARS-CoV-2 navrhol, aby AS TU prijal uznesenie 
s textom: AS TU navrhuje vedeniu TUZVO, aby pozastavilo vyplácanie motivačných zložiek mzdy a iné 
výdavky, ktoré nie sú nevyhnutné pre zabezpečenie chodu univerzity alebo nie sú účelovo viazané, 
vzhľadom na možnosť krátenia rozpočtu alebo viazania rozpočtových prostriedkov zo strany MŠVVŠ 
SR alebo MF SR v priebehu roka 2020. Nevyčerpané prostriedky zostávajú súčasťou rozpočtov 
organizačných zložiek TUZVO, ktorým boli pridelené. 

Profesor Tuček jeho návrh podporil, keďže situácia určite v nasledujúcom roku nebude 
jednoduchá. Dekan LF, prof. Fabrika, sa k návrhu vyjadril odmietavo a vo svojom zdôvodnení 
uviedol, že nie vhodné pozastaviť vyplácanie motivačných zložiek mzdy. Tiež uviedol, že manažment 
každej fakulty a tiež aj univerzity má dané kritériá na hodnotenie pracovníkov a vyplácanie 
motivačnej zložky mzdy, odmeny sa pracovníkom vyplácajú podľa možností fakúlt, nepovažuje preto 
za vhodné, aby manažéri boli takto limitovaní. 

Vedenie TU vo svojom stanovisku uviedlo, že pozorne sleduje súčasnú situáciu, zaoberá sa ďalším 
vývojom a po konzultáciách na MŠVVaŠ SR prijme nevyhnutný balík opatrení pre minimalizovanie 
rizík v rozpočte príjmov a tým aj dopadom na úpravu rozpočtu TUZVO na rok 2020. V prípade zmien 
bude rozpočet opäť predložený na rokovanie AS TUZVO.  

O návrhu uznesenia budú členovia AS TUZVO hlasovať osobitne. 

Ing. Modranský upozornil na možný nepomer pri oddeľovaní finančných prostriedkov pre 
celouniverzitné pracoviská a navrhol pozmeňovací návrh na úpravu. Po podrobnom vysvetlení od 
Vedenia TU, Ing. Modranský pozmeňovací návrh stiahol a nie je potrebné o ňom hlasovať. 

Ing. Veľková upozornila, že v čl. 13, bod (3) v Metodike rozpisu dotácií sa uvádza 
„....nesúvisiace s činnosťou projektu“, čo ale podľa pravidiel APVV nemôže byť, pretože nepriame 
náklady sú „náklady súvisiace s riešením projektu“. Ing. Jalakša, kvestor TU, uviedol, že pripomienka 
bude zapracovaná do pripravovanej internej smernice TU o nakladaní s finančnými prostriedkami 
APVV. 

Ďalšie pripomienky k bodom programu 3, 4 a 5 neboli a diskusia k nim bola ukončená. Hlasovanie 
k bodom 3, 4 a 5 bolo vyhlásené 03. 04. 2020 o 10:20 a hlasovať bolo možné do 06. 04. 2020 15:00. 

Výsledky hlasovania k bodu 3:  

počet hlasujúcich:  35 

za:     35 

proti:    0 

zdržali sa:   0 

AS TU vo Zvolene schválil Výsledky hospodárenia TU vo Zvolene za rok 2019 všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 7 – 1 - C: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil Výsledky hospodárenia TU vo Zvolene za rok 2019. 

 

Výsledky hlasovania k bodu 4: 

zúčastnení:    35 

za:     35 
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proti:     0 

zdržali sa:   0 

AS TU vo Zvolene schválil Metodiku rozdelenia dotácie TU vo Zvolene na rok 2020 všetkými hlasmi. 

 

7 – 1 – D: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil Metodiku rozdelenia dotácie TU vo Zvolene na rok 2020  

 

Výsledky hlasovania k bodu 5: 

počet hlasujúcich:  35 

za:     35 

proti:     0 

zdržali sa:   0 

AS TU vo Zvolene schválil Návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2020 všetkými 
hlasmi. 

 

7 – 1 – E: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil Návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu TU vo Zvolene na 
rok 2020 

 

Výsledky hlasovania k návrhu uznesenia: AS TU navrhuje vedeniu TUZVO, aby pozastavilo 
vyplácanie motivačných zložiek mzdy a iné výdavky, ktoré nie sú nevyhnutné pre zabezpečenie chodu 
univerzity alebo nie sú účelovo viazané, vzhľadom na možnosť krátenia rozpočtu alebo viazania 
rozpočtových prostriedkov zo strany MŠVVŠ SR alebo MF SR v priebehu roka 2020. Nevyčerpané 
prostriedky zostávajú súčasťou rozpočtov organizačných zložiek TUZVO, ktorým boli pridelené. 

 

počet hlasujúcich:   35 

za:     5 

proti:     17 

zdržali sa:   13 

AS TU vo Zvolene neschválil návrh uznesenia väčšinou hlasov. 

 

V ďalšej časti rokovania AS TU vo Zvolene pokračovalo diskusiou k bodom programu 6, 7, a 8. 
Diskusia bola otvorená 06. 04. 2020 o 16:30. Pripomienky z rokovania Legislatívnej komisie k týmto 
bodom boli predložené vedeniu TU a sú uvedené v Prílohe 3 tejto zápisnice. Návrhy úpravy 
niektorých formulácií v Organizačnom poriadku TU vo Zvolene boli predkladateľom prijaté. 
Stanovisko RNDr. Jankecha k návrhom úprav Štipendijného poriadku TU vo Zvolene je uvedené 
v Prílohe 4 tejto zápisnice. 

Väčšina členov AS TUZVO k predloženým materiálom nemala pripomienky.  
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Ing. Hlaváč predložil návrh na úpravu čl. 3 bodu a) Organizačného poriadku TUZVO. 
Doc. Drábek, prorektor TU, návrh na úpravu akceptoval. Ing. Hlaváč tiež upozornil na formálnu 
chybu v bode 7 článok 11 písmeno a) Štipendijného poriadku TUZVO. Vysvetlenie pán prorektora 
Jankecha je uvedené v Prílohe 4 tejto zápisnice. 

Dr. Lukáčová odporučila pri formulácii uznesenia k bodu 8 doplniť konkrétne čísla rozhodnutí 
a dátumy dokumentov.  

Ďalšie pripomienky k predloženým materiálom už neboli a diskusia bola ukončená. Dňa 16. 
04. 2020 o 12:00 bolo otvorené hlasovanie k predmetným bodom 6, 7 a 8. Hlasovanie bolo 
ukončené 17. 04. 2020 o 17:00. 

Výsledky hlasovania k bodu 6: 

počet hlasujúcich:  29 

za:    29 

proti:    0 

zdržali sa:  0 

AS TU vo Zvolene schválil Dodatok č. 3 k Štipendijnému poriadku TU vo Zvolene 2020 
s pripomienkami všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 7 – 1 – F: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil Dodatok č. 3 k Štipendijnému poriadku TU vo Zvolene 
2020 s pripomienkami. 

 

Výsledok hlasovania k bodu 7: 

počet hlasujúcich: 29 

za:    29 

proti:    0 

zdržali sa:  0 

AS TU vo Zvolene schválil Organizačný poriadok TU vo Zvolene s pripomienkami všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 7 – 1 – G: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil Organizačný poriadok TU vo Zvolene s pripomienkami. 

 

Výsledok hlasovania k bodu 8: 

počet hlasujúcich  29 

za:    29 

proti:    0 

zdržali sa:  0 
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AS TU vo Zvolene nevyhovel žiadosti študentky UŠP Masárovej a potvrdil rozhodnutie rektora TU 
o jej vylúčení zo štúdia na TU vo Zvolene.  

 

Uznesenie 7 – 2 – A: 

Akademický senát TU vo Zvolene potvrdzuje Rozhodnutie rektora TU vo Zvolene o uložení 
disciplinárneho opatrenia vylúčením zo štúdia Bc. Masárovej, vydané dňa 28.03.2019 pod číslom 
R-2405/2019-RPP, nakoľko jeho preskúmaním bolo zistené, že nie je v rozpore so zákonom ani 
v rozpore s vnútornými predpismi TUZVO a jej súčastí a tiež z dôvodu, že žiadosť o preskúmanie 
rozhodnutia podala Bc. Masárová po uplynutí 8-dňovej lehoty po doručení napadnutého 
rozhodnutia, stanovenej v čl. 9 ods.1 Disciplinárneho poriadku TUZVO pre študentov, schváleného 
v AS TUZVO dňa 3.6.2013 pod č. R-6796/2013. Z uvedených dôvodov AS TUZVO žiadosti 
Bc. Masárovej o zrušenie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia, doručenej rektorovi 
TUZVO dňa 04.06.2019 nevyhovel. 

 

V hlasovaní v termíne 16. 04. – 17. 04. 2020 členovia AS TUZVO hlasovali aj o znení uznesení 
z rokovania AS TU vo Zvolene, ktoré sú uvedené v Prílohe 1 tejto zápisnice. 

 

Výsledok hlasovania k bodu 9: 

počet hlasujúcich: 29 

za:    29 

proti:    0 

zdržali sa:  0 

AS TU vo Zvolene schválil návrh uznesení z elektronického rokovania AS TUZVO všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 7 – 1 – H: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil Návrh uznesení. 

 

Rokovanie AS TU vo Zvolene bolo ukončené dňa 20. 04. 2020. 

 

Podklady k zápisnici vytvorila a zapísala Ing. Veronika Veľková, PhD., tajomníčka AS TU vo Zvolene. 
Celá elektronická komunikácia je uložená u tajomníčky AS TUZVO. 

 

 

............................................................ 

Ing. Veronika Veľková, PhD.  

tajomníčka AS TU vo Zvolene 
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Verifikátori:  

 

 

..........................................................    ........................................................... 

     Ing. Juraj Modranský, PhD.            doc. Ing. Hubert Paluš, PhD. 

 

 

 

Zvolen, 20. 04. 2020       

.......................................................... 

      prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 

      predseda AS TU vo Zvolene  
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P r í l o h a  č . 1  

 

U z n e s e n i a 

z elektronického rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene 

konaného v termíne od 27. 03. 2020 do 20. 04. 2020 

 

7 – 1:  

Akademický senát TU vo Zvolene schválil: 

A. Program rokovania  

B. Verifikátorov zápisnice: Ing. Juraj Modranský, PhD., doc. Ing. Hubert Paluš, PhD.  

C. Výsledky hospodárenia TU vo Zvolene za rok 2019 

D. Metodiku rozdelenia dotácie TU vo Zvolene na rok 2020 

E. Návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2020 

F. Dodatok č. 3 k Štipendijnému poriadku TU vo Zvolene 2020 s pripomienkami 

G. Organizačný poriadok TU vo Zvolene s pripomienkami 

H. Návrh uznesení zo zasadnutia AS TU vo Zvolene  

 

7 – 2: 

A. Akademický senát TU vo Zvolene potvrdzuje Rozhodnutie rektora TU vo Zvolene o uložení 

disciplinárneho opatrenia vylúčením zo štúdia Bc. Masárovej, vydané dňa 28.03.2019 pod 

číslom R-2405/2019-RPP, nakoľko jeho preskúmaním bolo zistené, že nie je v rozpore so 

zákonom ani v rozpore s vnútornými predpismi TUZVO a jej súčastí a tiež z dôvodu, že žiadosť 

o preskúmanie rozhodnutia podala Bc. Masárová po uplynutí 8-dňovej lehoty po doručení 

napadnutého rozhodnutia, stanovenej v čl. 9 ods.1 Disciplinárneho poriadku TUZVO pre 

študentov, schváleného v AS TUZVO dňa 3.6.2013 pod č. R-6796/2013. Z uvedených dôvodov 

AS TUZVO žiadosti Bc. Masárovej o zrušenie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia, 

doručenej rektorovi TUZVO dňa 04.06.2019 nevyhovel. 
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P r í l o h a  č .  2  

 

 

Doplňujúce otázky členov EK AS TUZVO majú  k materiálom: 

 

a)    Otázka k metodike rozdelenia dotácie, konkrétne k čl. 1 bod (3). Ako sa má rozumieť textu "Z 

projektov APVV sa budú celouniverzitné výdavky hradiť v objeme do 15 % z prideleného objemu 

finančných prostriedkov". Ide mi o to spojenie do 15 %. 

Stanovisko TU: Vychádzame zo Záväzných podmienok hospodárenia s finančnými 

prostriedkami, určenými na projekty APVV. Na základe nich navrhujeme použiť na úhradu 

celouniverzitných výdavkov  objem do 15 % z prideleného objemu finančných prostriedkov na 

projekt. Internou smernicou, ktorú spracujeme do konca 04/ 2020, bude určený jednotný 

postup pri plánovaní a čerpaní nepriamych režijných nákladov a rozpätie 0- 15 % pri každom 

konkrétnom projekte APVV.  

b)    Motivačné štipendiá - je uvedené, že budú v priemernej hodnote až 1200 eur. Vzťahuje sa to na 

odbory, kde je malý počet študentov alebo len pre študentov s výborným prospechom? 

Stanovisko TU: Ide o odborové štipendiá vo vybraných študijných odboroch. Vybrané študijné 
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odbory sú dané MŠVVaŠ a musia naviac spĺňať kritérium, uvedené aj v metodike TUZVO, čl. 

15 ods. 2 – KAP viac ako 0,94. Štipendium je na TUZVO udeľované 50 % študentov v danom 

vybranom študijnom odbore a výška prideleného štipendia sa odvíja od aktuálneho počtu 

študentov v danom odbore v dennej forme štúdia na I. a II. stupni v príslušnom akademickom 

roku. Priemerná suma 1 200,- € by vychádzala, keby sa toto štipendium vyplácalo 15 % 

študentov tak, ako je uvedené v Metodike MŠVVaŠ. Kritériá udeľovania odborového štipendia 

sú uvedené v Štipendijnom poriadku TUZVO- čl. 3, ods. 11 a 12. 

c)    Prečo sa nedá preplácať štartovné na športovej aktivite zo športového štipendia, alebo 

z mimoriadneho pre študentov, ktorí reprezentujú univerzitu na športových aktivitách? 

StanoviskoTU: Metodika rozpisu dotácií zo ŠR verejným vysokým školám na rok 2020 určuje 

kategorizáciu štipendií a spôsob ich použitia, preplácanie štartovného z tohto zdroja je 

v rozpore s Metodikou. Refundáciu štartovného riešime poskytovaním mimoriadnych štipendií 

vrátane zohľadnenia nákladov, spojených so športovým podujatím. 
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P r í l o h a  č .  3  

 

Pripomienky legislatívnej komisie k materiálu Dodatok č. 3 k Štipendijnému poriadku 

Technickej univerzity vo Zvolene č. R-6798/2013 

1.LK navrhuje v názve dokumentu namiesto textu "v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2" uviesť text: 

"zmenenému a doplnenému Dodatkom č. 1 schváleným v AS TUZVO dňa 30.3.2015 a Dodatkom 

č. 2 schváleným v AS TUZVO dňa ......“ 

V tejto súvislosti LK upozorňuje, že Dodatok č. 2 nie je k dispozícii na Dokumentovom serveri TU 

vo Zvolene. V súčasnej situácii nie je možné preveriť, či existuje, kedy bol schválený v AS TUZVO 

a čo bolo jeho obsahom. 

2. V bode 1. návrhu je potrebné upraviť umiestnenie zátvoriek: "(§96 ods.1 Zákona o VŠ)". 

3. Text bodov 6. a 8. v návrhu je totožný, vzhľadom na poradie bodov, na ktoré text odkazuje, je 

potrebné bod 8 návrhu odstrániť (duplicita) a upraviť číslovanie nasledujúcich bodov v návrhu. 

4. Pred záverečnými ustanoveniami, t.j. v závere pred bodmi 1,2,3 treba vyznačiť, že sa jedná o časť 

II. Návrhu (doplniť „II.“ nad text bodu 10. 

 

Pripomienky legislatívnej komisie k materiálu Organizačný poriadok Technickej univerzity vo 

Zvolene 

LK navrhuje preformulovať čl. 3 bod (2) písm. c) v nasledovnom znení: 

c) Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene (ďalej aj „FEE“) je prvou a jedinou čisto 

ekologicky a environmentálne zameranou fakultou v systéme vysokého školstva SR. Jej prioritným 

poslaním je výchova odborníkov a rozvíjanie výskumu v oblasti ekológie a vied o životnom prostredí. 

FEE organizuje vysokoškolské štúdium v študijných programoch vo všetkých troch stupňoch 

(bakalárske, inžinierske a doktorandské) v dennej a externej forme. Výskumné aktivity na FEE sú 

zamerané najmä na problematiku krajinnej ekológie, ochranu prírody a krajiny, integrovaný 

manažment krajiny a krajinno-ekologické plánovanie, územné plánovanie, starostlivosť o krajinu 

a tvorbu krajiny, a to aj v kontexte adaptačných a mitigačných opatrení na zmenu klímy, ďalej na 

ekológiu spoločenstiev, ochranu biodiverzity, hodnotenie environmentálnych vplyvov výrob, najmä 

priemyselných technológií a ťažby surovín, biotechnológie, zhodnocovanie odpadov, technológie 

zneškodňovania odpadov a čistenia odpadových plynov, aplikácií forenzných vied v oblasti životného 

prostredia pri vyšetrovaní a dokazovaní v trestných aj civilných konaniach pred štátnymi orgánmi. 

Významnú úlohu zohráva tiež hodnotenie ekológie a postoja človeka k prírode z pohľadu filozofie. 

V rámci spolupráce s domácou i zahraničnou praxou, výskumnými a vzdelávacími inštitúciami rieši 

fakulta úlohy a problémy vo všetkých vyššie uvedených oblastiach. 

 

LK nemá pripomienky s materiálom Príloha č. 1 k Organizačnému poriadku Technickej 

univerzity vo Zvolene č. R-4472/2019 a Príloha č. 2 k Organizačnému poriadku Technickej 

univerzity vo Zvolene č. R-4472/2019 
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Stanovisko Legislatívnej komisie AS TUZVO k žiadosti Bc. Jany Masárovej (UŠP TUZVO) 

o preskúmanie rozhodnutia rektora TU o vylúčení zo študia 

 

Bc. Masárovej bolo vyrubené školné 600,- EUR rozhodnutím z 1.10.2018 s lehotou zaplatenia 

31.10.2018 (uložené na doručujúcej pošte 8.10.2018, vyzdvihnuté 13.10.2018). 

Disciplinárna komisia zasadala 14.1.2019. Rektor uložil na návrh DK podmienečné vylúčenie zo 

štúdia 28.1.2019 s podmienkou úhrady školého do 28.2.2019. Rozhodnutie bolo uložené na 

doručujúcej pošte 11.2.2019, vyzdvihnuté 22.2.2019. 

DK opäť zasadala 18.3.2019 (pozvánka bola Bc. Masárovej zaslaná 4.3.2019; materiály poskytnuté 

rektorátom neobsahujú doručenku), navrhla vylúčenie zo štúdia, návrh bol doručený rektorovi 

20.3.2019. Rektor rozhodol o vylúčení zo štúdia 28.3.2019. Rozhodnutie bolo uložené na doručujúcej 

pošte 1.4.2019, vyzdvihnuté 12.4.2019. Bc. Masárová bola poučená o lehote na podanie žiadosti 

o preskúmanie rozhodnutia 8 dní od dňa doručenia, ktorá uplynula 20.4.2019. 

Bc. Masárová podala žiadosť o preskúmanie rozhodnutia 3.6.2019. Rektor TU dňa 21.10.2019 jej 

žiadosti nevyhovel a dňa 25.3.2020 bola jej žiadosť postúpená AS TU na preskúmanie. 

Z uvedených skutočností vyplýva, že Bc. Masárová nesplnila podmienky, ktoré jej boli uložené 

rozhodnutím z 28.1.2019. Medzi doručením rozhodnutia (22.2.2019) a lehotou zaplatenia školného 

(28.2.2019) uplynulo 7 dní. Z článku 4 bod (2) písm. b) Disciplinárneho poriadku pre študentov 

vyplýva, že vylúčenie zo štúdia v tomto prípade nastupuje automaticky, bez potreby opätovného 

zasadnutia DK („(2) Za disciplinárny priestupok možno uložiť študentovi niektoré z týchto 

disciplinárnych opatrení: ...b) podmienečné vylúčenie zo štúdia s určením lehoty a podmienok, pri 

dodržaní ktorých bude podmienečné vylúčenie zo štúdia zrušené“). Sťažnosť na oneskorené pozvanie 

na zasadnutie DK z dňa 18.3.2019 je teda bezpredmetná. Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia bola 

podaná 3.6.2019. teda viac ako 1 mesiac po uplynutí zákonnej lehoty, ktorá uplynula 20.4.2019. 

Čl. 9 bod (4) Disciplinárneho poriadku pre študentov stanovuje: 

„(4) Ak rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia vydal rektor, môže sám žiadosti 

o preskúmanie rozhodnutia vyhovieť a svoje rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť. Ak žiadosti nevyhovie, 

postúpi ju k vybaveniu Akademickému senátu TU. AS TU rozhodnutie rektora preskúma a ak zistí, že 

je v rozpore so zákonom, vnútorným predpisom TU alebo jej súčasti, rozhodnutie rektora zmení alebo 

zruší. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný riadny opravný prostriedok, je preskúmateľné len 

súdom.“ 

AS TU teda preskúmava len súlad rozhodnutí so zákonom a vnútornými predpismi. V tomto prípade 

LK nezistila rozpor so zákonom a vnútornými predpismi. Odporúča AS TU prijať uznesenie: 

AS TU preskúmal žiadosť Bc. Jany Masárovej, študentky UŠP TU vo Zvolene, o preskúmanie 

rozhodnutia rektora TU o vylúčení zo študia. AS TU nezistil rozpor rozhodnutia so zákonom 

a vnútornými predpismi TU. AS TU nezrušil ani nezmenil rozhodnutia rektora TU o vylúčení Bc. 

Jany Masárovej zo študia na TU vo Zvolene. 
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P r í l o h a  č .  4  

 

Odpovede na pripomienky k Dodatku č. 3 k Štipendijného poriadku Technickej 

univerzity vo Zvolene č. R-6798/2013 

 

Pripomienka č. 1 

Pripomienky legislatívnej komisie k materiálu Dodatok č. 3 k Štipendijnému poriadku 

Technickej univerzity vo Zvolene č. R-6798/2013 

1.LK navrhuje v názve dokumentu namiesto textu "v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2" uviesť text: 

"zmenenému a doplnenému Dodatkom č. 1 schváleným v AS TUZVO dňa 30.3.2015 a Dodatkom č. 

2 schváleným v AS TUZVO dňa ......“ 

V tejto súvislosti LK upozorňuje, že Dodatok č. 2 nie je k dispozícii na Dokumentovom serveri TU 

vo Zvolene. V súčasnej situácii nie je možné preveriť, či existuje, kedy bol schválený v AS TUZVO 

a čo bolo jeho obsahom. 

2. V bode 1. návrhu je potrebné upraviť umiestnenie zátvoriek: "(§96 ods.1 Zákona o VŠ)". 

3. Text bodov 6. a 8. v návrhu je totožný, vzhľadom na poradie bodov, na ktoré text odkazuje, je 

potrebné bod 8 návrhu odstrániť (duplicita) a upraviť číslovanie nasledujúcich bodov v návrhu. 

4. Pred záverečnými ustanoveniami, t.j. v závere pred bodmi 1,2,3 treba vyznačiť, že sa jedná o  časť 

II. Návrhu (doplniť „II.“ nad text bodu 10. 

 

Odpoveď (prorektor Jankech): 

K bodu č. 1: súhlasím s návrhom úpravy. Všetky dodatky už sú zverejnené aj na dokumentovom 

serveri. 

K bodu č. 2: súhlasím s úpravou 

K bodu č. 3: bod 8. zostal v návrhu dodatku nesprávne a súhlasím s jeho odstránením a následným 

prečíslovaním bodov návrhu. Súhlasím s úpravou. 

K bodu č. 4: súhlasím s úpravou 

 

 

Pripomienka č. 2 

 

Pripomienka (Ing. Hlaváč) – návrh úpravy  v Dodatku č. 3 k Štipendijnému poriadku 

Technickej univerzity vo Zvolene č. R-6798/2013, bod 7 článok 11 písmeno a) 

 

V návrhu úpravy  bod 7 článok 3 odsek 11 písmeno a) má byť  pravdepodobne  namiesto slova 

„nebol“  správne slovo „bol“. Prečo máme dávať štipendium študentovi, ktorý nebol našim 

študentom?! Naopak mimoriadne štipendium sa má dať študentovi, ktorý bol študentom univerzity 

a tú aj reprezentoval. 

 

Pôvodný text: 

a) sa na koniec textu pridáva veta: „Štipendium môže byť priznané len tomu študentovi, ktorý v 

predchádzajúcom akademickom roku nebol študentom príslušnej fakulty.“ 
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Opravený text: 

a) sa na koniec textu pridáva veta: „Štipendium môže byť priznané len tomu študentovi, ktorý v 

predchádzajúcom akademickom roku bol študentom príslušnej fakulty.“ 

 

Celé znenie (článok 3 ods. 11 písmeno a)): 

(11) Mimoriadne štipendium sa priznáva študentom TU, ktorí nie sú študentmi tretieho stupňa štúdia, 

za: a) vynikajúci výsledok vo vedeckej činnosti, v umeleckej činnosti alebo v športovej činnosti. 

Štipendium môže byť priznané len tomu študentovi, ktorý v predchádzajúcom akademickom roku 

bol študentom príslušnej fakulty. 

 

Odpoveď (prorektor Jankech): 

V bode 6 návrhu došlo k prečíslovaniu článku 3 a bod 11 sa potom vzťahuje na odborové štipendiá 

a nie na mimoriadne štipendiá (tie po prečíslovaní majú číslo 10). Jedná sa potom o tento bod: 

(11) Študentom študujúcim vybrané študijné odbory môže byť priznané motivačné štipendium 

odborové:  

a) v prvom roku štúdia na I. stupni so zohľadnením študijných výsledkov z posledného roku štúdia 

na strednej škole, pričom sa nezapočítavajú výsledky z maturitnej skúšky,  

Tam pridaná veta v pôvodnom návrhu je správna so slovíčkom “nebol”. 

 


