
Príloha č.1 k Zápisnici č. 13 č. R-11900/2021 

 

 

U z n e s e n i a 

z rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene 

konaného dňa 23. 11. 2021 

 

13 – 1:  

Akademický senát TU vo Zvolene schválil: 

A. program rokovania so zmenami 

B. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Juraj Modranský, PhD., doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 

C. verifikátorov zápisnice: prof. Ing. Ivan Klement, CSc., Mgr. Attila Rácz, PhD. a Bc. Zuzana 

Kmeťová 

D. volebnú komisiu v zložení: Ing. Veronika Veľková, PhD., Bc. Michal Chudý a Serhii Marko 

E. návrh rektora na predĺženie doby prenájmu a výpožičky podľa § 13 ods. 1 písm. h) a g) 

zák. č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení 

neskorších predpisov tak, ako je uvedené v tabuľke:  

 

Por.č.                 

 

Predmet nájmu      

 

Nájomca 

Žiadosť o predĺženie 
doby nájmu 

1 Časť podlahovej plochy 0,50 m2 
na prízemí ŠDaJ Bariny a časť 
podlahovej plochy na prízemí ŠD 
na Študentskej ul. vo Zvolene 
k umiestneniu nápojových 
automatov 

 

Delikomat Slovensko, spol. 
s r.o. 

 

nájom končí: 
30.11.2021 

predĺžiť do: 
30.11.2024 

2 Miestnosť A 009 o výmere 12 m2 
a časť strechy 56 m2 
k poskytovaniu elektronických 
komunikačných služieb 

 

O2 Slovakia. s.r.o. 

 

nájom končí: 
11.12.2021 

predĺžiť do: 
11.12.2024 

         Por.č.  Predmet výpožičky Vypožičiavateľ Žiadosť o predĺženie 
doby výpožičky 

               1 Nebytové priestory - miestnosť č. 
A 411 v hlavnej budove TUZVO 

Zväz spracovateľov dreva 
Slovenskej republiky  

Výpož. končí: 
31.12.2021 

predĺžiť do:   
31.12.2024 



F. návrh opatrení optimalizačnej štruktúry TUZVO s pripomienkami 

G. volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS TUZVO za Fakultu 

techniky a doplňujúce voľby do študentskej časti AS TUZVO za Drevársku fakultu prof. Ing. 

Ján Tuček, CSc., doc. Ing. Richard Hnilica, PhD., Ing. Ján Turis, PhD., Sarah Saloňová, Lucia 

Babjaková. 

H. návrh uznesení z rokovania AS TU vo Zvolene dňa 23. 11. 2021 

 

13 – 2:  

Akademický senát TU vo Zvolene zvolil: 

A. Luciu Babjakovú za zástupcu študentov v Predsedníctve AS TUZVO  

B. Bc. Ivana Strmého za zástupcu v Ekonomickej komisii AS TUZVO za študentskú časť 

 

13 – 3:  

Akademický senát TU vo Zvolene zobral na vedomie: 

A. informáciu o výsledku doplňujúcich volieb do AS TU vo Zvolene za študentskú časť AO 

B. informáciu o výsledku volieb zástupcov TU vo Zvolene v Študentskej rade VŠ 

 

13 – 4:  

Akademický senát TU vo Zvolene vyjadril súhlas s pripomienkami: 

A. s návrhom Vnútorného systému kvality TU vo Zvolene spolu s vykonávacími predpismi 

s pripomienkami (Organizačná smernica Etický kódex a akademická integrita na 

Technickej univerzite vo Zvolene, Organizačná smernica o získavaní práv, zosúlaďovaní 

práv, úprave a zrušení práv na habilitačné konanie a inauguračné konanie na Technickej 

univerzite vo Zvolene, Organizačná smernica o hodnotení tvorivých činností na Technickej 

univerzite vo Zvolene, Organizačná smernica Vykonávacie predpisy Technickej univerzity 

vo Zvolene k vyhláške MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, Všeobecné 

kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na 

obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Lesníckej fakulte Technickej univerzite vo 

Zvolene, Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne 

podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Technickej univerzite vo 

Zvolene (Drevárska fakulta TUZVO), Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií 

profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a 

docentov na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzite vo Zvolene, 

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne 

podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Fakulte 

techniky Technickej univerzite vo Zvolene). 

 



Návrhová komisia: 

 

 

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

       doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.          Ing. Juraj Modranský, PhD. 

 

 

Verifikátori:  

 

 

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

     prof. Ing. Ivan Klement, CSc.    Mgr. Attila Rácz, PhD. 

 

 

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

      Bc. Zuzana Kmeťová (študentka)  

 

 

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

Zvolen, 23. 11. 2021           prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 

      predseda AS TU vo Zvolene                       


