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Z Á P I S N I C A  

z rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene, 

konaného dňa 25.05.2018 o 09:00h  
v konferenčnej miestnosti B-307, R-TU vo Zvolene  

 

                            č. R-5147/2018 

  

Prítomní členovia AS TU: podľa prezenčnej listiny  

Prizvaní a hostia:  Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., Ing. Miroslava Kapustová 

poverená kvestorka, doc. Ing. Josef Drábek, CSc., doc. Dr. Ing. Jaroslav 

Šálka, RNDr. Andrej Jankech, PhD., doc. Ing. Branislav Oláh, PhD., Ing. 

Ľubica Benková, Ing. Elena Fekiačová, doc. Mgr. Ing. Rastislav Šulek, 

PhD.  

Ospravedlnení:  prof. Ing. I. Hajdúchová, PhD., doc. Ing. J. Krilek, PhD., doc. Ing. V. Kunca, 

PhD.. Ing Z. Slatkovská, Bc. M. Sitárčiková, Ing. V. Ľuptáčiková,   

Neospravedlnení: Ing. R. Mozdík, M. Šoltís,  

 

Program rokovania 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie a verifikátorov zápisnice 

3. Kontrola uznesení 

4. Výročná správa o činnosti TUZVO za rok 2017 

5. Výročná správa o hospodárení TUZVO za rok 2017 

6. Návrh na predĺženie nájmu priestorov TUZVO 

7. Návrh na zriadenie vecných bremien na pozemkoch TUZVO 

8. Rôzne  

9. Návrh uznesení 

10. Záver 

 

Ad 1) Otvorenie  

Pred začatím rokovania požiadala p. kancelárka Tallová predsedu AS TU o prečítanie oznamu 

o platnosti Zákona o osobných údajoch od 25.5.2018 z čoho vyplynulo upozornenie, že sa bude na 

rokovaní senátu fotografovať, kto by nesúhlasil s uverejnením fotografií na www stránke TU má 



2  

  

napísať svoje zamietavé stanovisko. Toto upozornenie bude bývať súčasťou pozvánky na zasadnutie 

senátu TU vo Zvolene. 

Rokovanie Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene otvoril a viedol predseda AS TU 

vo Zvolene prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. Na základe vyhodnotenia účasti členov AS TU podľa 

prezenčnej listiny oznámil, že je prítomných 27 členov, 6 členovia sa ospravedlnili, dvaja sa 

neospravedlnili. Predseda konštatoval, že Akademický senát TU vo Zvolene je uznášania schopný a 

môže rokovať.  

Predseda senátu privítal hostí a členov Akademického senátu TU vo Zvolene a prečítal program 

rokovania. Vyzval členov AS, aby sa vyjadrili k navrhnutému programu, keďže neboli žiadne 

pripomienky, pán predseda naformuloval uznesenie a dal o ňom  hlasovať: „AS schválil Program 

rokovania AS TU predložený predsedníctvom senátu.“ 

Počet hlasujúcich členov: 27  

Výsledok hlasovania:  

Za:  27 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0  

  

Predložený program rokovania AS TU bol schválený jednomyseľne.  

 

Ad 2) Voľba návrhovej komisie a verifikátorov zápisnice   

Predseda senátu prečítal návrh na členov návrhovej komisie a verifikátorov zápisnice:  

Návrhová komisia: Mgr. Zlata Androvičová, CSc., doc. Mgr. Art. Marián Inring, ArtD.  

Následne vyzval členov AS, aby sa vyjadrili k návrhu. Keďže neboli pripomienky ani doplňujúce 

návrhy, uskutočnilo sa hlasovanie na schválenie navrhnutých členov do návrhovej komisie.  

Počet hlasujúcich členov: 27 

Výsledok hlasovania:  

Za:  27 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0  

  

Návrhová komisia bola schválená jednomyseľne.  

  

Predseda  senátu predstavil návrh na verifikátorov zápisnice:  

Ing. et Ing. Šimon Saloň, Mgr. Attila Rácz, PhD.  

Následne vyzval členov AS, aby sa vyjadrili k návrhu.  Keďže pripomienky ani pozmeňovacie návrhy 

neboli, uskutočnilo sa hlasovanie pre schválenie verifikátorov zápisnice. 

Počet hlasujúcich členov: 27 

Výsledok hlasovania:  

Za:  27 

Proti:  0 
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Zdržal sa:  0  

  

Členovia návrhovej komisie boli schválení jednomyseľne.  

  

Ad 3) Kontrola uznesení  

V súvislosti s uznesením  týkajúcim sa  riešenia pripomienok študentov (uznesenie č.1 z rokovania 

senátu zo dňa 27.2.2017,  materiál „Správa návrhov, pripomienok a opatrení delegátov študentskej 

časti Akademického senátu Technickej Univerzity vo Zvolene“)  predseda senátu požiadal rektora 

prof. Kropila o stanovisko ku tomuto uzneseniu. Pán rektor konštatoval, že ku tomuto dokumentu sa 

vyjadril na zhromaždení Akademickej obce TU v apríli 2018 a k podrobnej analýze predmetnej 

„Správy“ prebehla diskusia na úrovni prorektorov, ktorých sa týkali  príslušné témy.  

Predseda senátu otvoril diskusiu a vyzval členov AS aby sa vyjadrili k tomuto bodu uznesenia. Keďže 

nemal nikto pripomienky, dal hlasovať o splnení  uznesenia zo strany vedenia TU.  

Počet hlasujúcich členov: 27 

Výsledok hlasovania:  

Za:     25 

Proti:     0 

Zdržal sa:    2 

Splnenie bodu uznesenia bolo schválené väčšinou hlasov. 

 

K bodom uznesenia zo zasadnutia AS TU zo dňa 19.3.201, ktoré sa týkali dodatkov ku štatútu AS 

a jeho rokovacieho poriadku sa prihlásil s vysvetlením  predseda Legislatívnej komisie AS TU prof. 

Gömöry, ktorý v zápisnici z 19.3.2018 a jej uzneseniach zistil chybu v terminológii, v používaní 

slova doplnok a dodatok v Štatúte AS TU vo Zvolene a Rokovacom poriadku AS TU. Informoval, že 

v legislatíve tejto oblasti sa používa slovo dodatok. Prečítal opravu uznesení so správnou dikciou na 

schválenie a odporučil zapracovať schválené úpravy do celého znenia týchto materiálov (vykonať ich 

novelizáciu) a zverejniť ich na www stránke TU vo Zvolene.   

Predseda AS prof. Saniga následne prečítal uznesenia s úpravou terminológie a dal hlasovať:  

„Akademický senát TU vo Zvolene schválil zmenu termínu doplnok na Dodatok č. 1  Rokovaciemu 

poriadku Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene č. R - 6871/ 2013 a následne 

zmenu termínu doplnok na Dodatok č.1 Štatútu Akademického senátu Technickej univerzity vo 

Zvolene č. R - 6866/2013, ktoré boli schválené  na rokovaní AS TUZVO dňa 19.3.2018 pod bodom 

č.3.“ 

„Akademický senát TU vo Zvolene ukladá predsedníctvu AS TU Zvolen vypracovať novelizáciu 

úplného znenia Štatútu Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene č. R - 6866/2013 a 

Rokovaciemu poriadku Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene č. R - 6871/ 2013 

a zabezpečiť jeho umiestnenie na web. sídle Technickej univerzity vo Zvolene. T: 1.6.2018.“ 

 

Počet hlasujúcich členov: 27 
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Výsledok hlasovania:  

Za:     27 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

Úprava terminológie v uzneseniach zo zasadnutia AS TU zo dňa 19.3.2018 bola schválená 

jednomyseľne aj s úlohou zverejniť na www.stránke TU plné znenie obidvoch opravených 

materiálov. 

 

Ad 4) Výročná správa o činnosti TU vo Zvolene za rok 2017 

 

Predseda senátu požiadal rektora prof. Kropila aby uviedol tento bod programu. Rektor prof. Kropil 

k tomuto bodu poznamenal a vysvetlil, že Výročná správa o činnosti aj Výročná správa o hospodárení 

TU za rok 2017 bola podrobne analyzovaná aj na zasadnutí AO TU vo Zvolene v apríli 2018. Požiadal 

prorektora doc. Drábeka aby urobil prezentáciu. 

Prorektor konštatoval, že správa schválená na zasadnutí AS TU  vo Zvolene v marci 2018  bola 

zaslaná na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, odkiaľ prišlo kladné stanovisko 

k výsledkom prezentovaným v správe. Prorektor doc. Drábek analyzoval jednotlivé oblasti 

vzdelávania, medzinárodnej spolupráce, výsledkov publikačnej a umeleckej činnosti. Skonštatoval, 

že v oblasti vzdelávania ponúka TU 108 akreditovaných  študijných programov vo všetkých 

stupňoch, tieto sú vytvorené v súlade s požiadavkami spoločnosti, pretrváva nízky počet študentov 

prihlásených na štúdium, počet zapísaných študentov sa opäť znížil v porovnaní s minulým rokom aj 

napriek tomu, že fakulty TU vyvinuli veľké úsilie na to, aby zatraktívnili štúdium na ponúkaných 

študijných programoch. Vyzdvihol úspechy dosiahnuté v oblasti vedy a výskumu, získané projekty 

VEGA, KEGA, APVV konštatoval, že podávanie nových projektov má narastajúcu úroveň. Aj vďaka 

motivačnému systému obohatenému o nové prvky na TU narástol počet publikácií v databázach 

WEB of Science a Current Contents Connect. Zvýšil sa záujem o mobility študentov a učiteľov 

v rámci projektov medzinárodnej spolupráce Erasmus+ a CEEPUS. Vyzdvihol investičné aktivity 

TU, z vlastných zdrojov boli vo výške cca 2,7 mil. € financované rekonštrukčné práce na 

Študentskom domove na Barinách, modernizujú sa posluchárne športoviská, infraštruktúra fakúlt. 

Podporuje sa vzdelávanie zamestnancov, čerpajú sa aktívne štipendijné fondy na motiváciu 

študentov, ktorí reprezentujú univerzitu doma aj v zahraničí. Podotkol, že pokles študentov na TU si 

vyžiadal aj zníženie stavu zamestnancov, z radov učiteľov bol zaznamenaný pokles o 13, naďalej sa 

počíta so znižovaním stavu zamestnancov, aby sa ušetrili finančné prostriedky. Na základe výsledkov 

analýz prorektora pre pedagogiku Dr. Jankecha je možné konštatovať, že spokojnosť študentov so 

štruktúrou ponúkaných študijných programov vyjadrilo 89% opýtaných, sú spokojní aj so službami 

študijných oddelení a celkovo s úrovňou TU. V roku 2017 sa podarilo naplniť ciele rozvoja 

univerzity. Aj v oblasti financovania sme hodnotení pozitívne, hospodársky výsledok je síce nižší ako 

v minulom roku, ale to je spôsobené napríklad aj poklesom príjmov z financovania externého štúdia, 

kde klesá počet záujemcov o túto formu  štúdia. Celá činnosť TU však smeruje k tomu, aby sme sa 

stali konkurencie schopní aj v rámci EU.  

Rektor univerzity prof. Kropil v závere prezentácie dodal, že stav študentov je menej ako 3 tisíc, čo 

http://www.stránke/
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si v súčasných podmienkach vynúti potrebu optimalizovať štruktúru zamestnancov. Oznámil, že 

výsledky hospodárenia TU boli ocenené aj na ostatnom zasadnutí Rektorskej konferencie SR.  

Predseda senátu otvoril diskusiu k prerokovanému bodu, keďže nikto nemal žiadne otázky ani 

pripomienky k prednesenej Správe o činnosti TU za rok 2017, naformuloval uznesenie a dal 

hlasovať:“ AS TU vo Zvolene schválil Výročnú správu o činnosti TU vo Zvolene za rok 2017“  

Počet hlasujúcich členov: 27 

Výsledok hlasovania:  

Za:     27 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

AS TU vo Zvolene schválil uznesenie jednomyseľne 

   

Ad 5) Výročná správa o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2017  

V úvode prerokovávaného bodu rektor TU prof. Kropil  konštatoval, že Výročná správa 

o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2017 bola  v rámcových bodoch  predložená aj na zasadnutí AO 

TU v apríli 2018. MŠVVaS  tento materiál zhodnotilo kladne. Požiadal poverenú kvestorku  Ing. 

Kapustovú aby odkomunikovala výsledky hospodárenia TU. V prezentácii bolo konštatované, že 

hlavným zdrojom financovania  TU sú zdroje zo štátneho rozpočtu. Dotačná zmluva bola podpísaná 

19.1.2017, doplnená bola 7 doplnkami. MŠVVaS poskytlo na základe hodnotenia činnosti TU dotáciu 

na bežné výdavky vo výške 12 859 748 € a na investície 403 000 €. Dotácia na podporu APVV – 

bežné výdavky 972 927 €, podpora na štipendiá pre zahraničných študentov 13 400 €. Okrem dotácie 

z ministerstva TU získala 750 764 € z iných zdrojov, z úradu vlády získala 204 000 € na projekt 

Technické inovácie na využitie dažďovej vody, zo zahraničia 375 890 € na aktivity Sokrates, 

Erasmus, Fond na podporu umenia. Ministerstvo vnútra poskytlo 81 074 € spoluriešiteľom projektu. 

Pani kvestorka konštatovala, že všetky informácie sú v prerokovávanej správe. V závere svojho 

vystúpenia zhrnula, že zdroje financií boli využívané efektívne a prispejú k skvalitneniu 

vzdelávacieho a výskumného procesu na TU. Všetky výkazy o hospodárení sú súčasťou tejto správy 

a boli predložené na kontrolu na ministerstvo, kde boli odsúhlasené. Správu doplnil rektor prof. 

Kropil s konštatovaním, že vývoj hospodárskych výsledkov je kladný, pokles počtu študentov 

externého štúdia znížil príjmy, tiež k zníženiu príjmov prispelo odpustenie poplatku za nadštandardnú 

dĺžku štúdia pre študentov, ktorí absolvovali študijný pobyt v zahraničí. Výdavky z vlastných zdrojov 

univerzity boli vyššie, nakoľko štrukturálne fondy EU boli vládou pozastavené.  

Predseda senátu požiadal predsedu EK Ing. Seleckého, aby predniesol stanovisko komisie 

k predmetnej správe. Ing. Selecký konštatoval, že členovia komisie preštudovali všetky zaslané 

materiály, ktoré mala komisia prerokovať. Členovia sa k materiálom vyjadrili e-mailom. Dvaja 

členovia mali pripomienky, na ktoré vedenie obratom odpovedalo. Na základe toho bola vypracovaná 

zápisnica. Všetci 8 členovia odporúčajú AS TUZVO schváliť Výročnú správu o hospodárení TU za 

rok 2017 bez pripomienok. 

Predseda senátu otvoril diskusiu k Výročnej správe o hospodárení TU. Nakoľko neboli v diskusii 

žiadne pripomienky, naformuloval uznesenie a dal o ňom hlasovať: „AS TU vo Zvolene schválil 

Výročnú správu o hospodárení TUZVO za rok 2017“, bez pripomienok. 

Počet hlasujúcich členov: 27 

Výsledok hlasovania:  

Za:     25 
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Proti:     0 

Zdržali sa:    2 

AS TU vo Zvolene schválil uznesenie väčšinou hlasov. 

 

Ad 6) Návrh na predĺženie nájmu priestorov TU 

Prorektor Drábek v úvode prerokovávaného bodu vysvetlil, že okrem požiadavky na predĺženie 

nájmov nebytových priestorov TU na 2 roky (podľa tabuľky v predloženom materiáli v prílohe č. 3), 

je jedna nová neštandardná požiadavka z obce Tŕnie. Obec ide realizovať stavbu vodojemu Tŕnie – 

Kašova Lehôtka, z toho dôvodu potrebujú od TU vo Zvolene prenajať pozemok v KU Tŕnie o výmere 

512m2 na dobu do 31.5.2028.  Predseda senátu požiadal predsedu EK Ing. Seleckého o stanovisko 

komisie. Predseda EK prečítal závery zápisnice k tomuto bodu. Všetci členovia komisie odporučili 

AS TU vo Zvolene schváliť nájmy podľa požiadavky vedenia TU (tabuľka v  prílohe č. 3) bez 

pripomienok. Nakoľko v diskusii nevystúpil žiadny člen senátu, predseda diskusiu ukončil,  

naformuloval uznesenie a dal hlasovať: „AS TU vo Zvolene podľa § 13 ods. 1 písm. h) zák. č. 

176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov, s ch 

v a ľ u j e predĺženie doby nájmu na dobu tak, ako je požadované v nižšie uvedenej tabuľke: Príloha 

č. 3.“ 

Počet hlasujúcich členov: 27 

Výsledok hlasovania:  

Za:     27 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

AS TU vo Zvolene schválil uznesenie väčšinou hlasov. 

 

Ad 7) Návrh na zriadenie vecných bremien na pozemkoch TUZVO 

V úvode prorektor doc. Drábek informoval o požiadavkách na zriadenie vecného bremena a vysvetlil 

tento problém. Jedná sa o požiadavku SSE zriadiť vecné bremeno na pozemku TU, kde pôjde nové 

zemné vedenie k novovybudovanej distribučnej trafostanici na Lieskovskej ceste. Ďalej vecné 

bremeno Zvolen – Balkán na umiestnenie elektroenergetického zariadenia na rozšírenie NN vedení 

pri železničnej stanici, presmerovanie napájania 9 odberných miest z transformačnej stanice vo 

vlastníctve ŽSR na existujúce ERZ vo vlastníctve SSE-D. Vecné bremeno Zvolen - Podborová 

výstavba nového vodovodu pre RD na Podborovej. V diskusii predseda senátu požiadal predsedu EK 

o stanovisko členov komisie. Ing. Selecký prečítal závery zápisnice  k predmetnému bodu kde 

konštatoval, že všetci členovia komisie odporúčajú AS TUZVO schváliť požiadavky na zriadenie 

vecných bremien podľa Prílohy č. 4. Predseda senátu otvoril diskusiu. Nakoľko neboli vznesené 

ďalšie pripomienky, predseda senátu ukončil diskusiu k tomuto bodu, sformuloval uznesenia, za 

ktoré dal hlasovať: 

„Akademický senát TU vo Zvolene s c h v a ľ u j e zriadenie vecného bremena spočívajúceho v 

umiestnení elektroenergetického zariadenia na pozemkoch, jeho prevádzke – vykonávanie povolenej 

činnosti (distribúcia elektriny) a prístupe k pozemkom v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z, o energetike 

v znení neskorších predpisov; týka sa to pozemkov vo vlastníctve TU vo Zvolene, nachádzajúcich sa 

v k. ú. Zvolen, zapísaných v katastri nehnuteľností na LV č. 4134, a to: - parc. KN-C 5000/10 v 

rozsahu 90 m2 - parc. KN-C 5000/1 v rozsahu 131 m2, všetko podľa (dodatočne vypracovaného) 

geometrického plánu, v prospech Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a. s., Žilina, ako 

oprávneného z vecného bremena, na dobu neurčitú, bezodplatne.“ 
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„Akademický senát TU vo Zvolene s c h v a ľ u j e zriadenie vecného bremena spočívajúceho v 

umiestnení elektroenergetického zariadenia, jeho prevádzke (distribúcia elektriny) a za tým účelom 

prístupe na pozemok vo vlastníctve TU vo Zvolene, nachádzajúci sa v k. ú. Zvolen, zapísaný v katastri 

nehnuteľností na LV č. 572, parc. KN-C 668/34 v rozsahu 22 m2 s tým, že skutočný rozsah vecného 

bremena bude vymedzený po realizácii stavby porealizačným geometrickým plánom, v prospech 

žiadateľa Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Žilina, ako oprávneného z vecného bremena, 

na dobu neurčitú, bezodplatne.“ 

 

„Akademický senát TU vo Zvolene s c h v a ľ u j e zriadenie vecného bremena spočívajúceho vo 

vybudovaní a umiestnení vodovodu, jeho prevádzke a za tým účelom prístupe na pozemok vo 

vlastníctve TU vo Zvolene, nachádzajúci sa v k. ú. Zvolen, na Borovianskej ulici, zapísaný v katastri 

nehnuteľností na LV č. 572, parc. KN-E 4395/7 v rozsahu 34m2 podľa dodatočne vypracovaného 

geometrického plánu, v prospech Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s., 

Zvolen, ako oprávneného z vecného bremena, na dobu neurčitú, bezodplatne.“ 

Počet hlasujúcich členov: 27 

Výsledok hlasovania:  

Za:     27 

Proti:     0 

Zdržal sa:    0 

Uznesenia boli schválené všetkými hlasmi.  

 

Ad 8) Rôzne 

V úvode tohto bodu rokovania rektor prof. Kropil vystúpil s úvodnou informáciou, ktorá bola 

prednesená na zasadnutí AO TU vo Zvolene. Informácia sa týkala štúdia v tom zmysle, že vedenie 

TU pripraví akreditačný spis na zriadenie 3. stupňa vysokoškolského štúdia/VŠ/ na univerzitnom 

študijnom programe, ktorý bude potrebné v zmysle legislatívy prerokovať AS TU, nakoľko senát 

k tento materiál prerokováva (čl.2 odsek l,  Štatút AS TUZVO). K termínu predkladania materiálov 

na zasadnutie AS TU ešte materiály z vedenia neboli kompletné. Na zasadnutí senátu členovia AS 

dostali len informačný list s názvom, garantmi a anotáciou pripravovaného programu, čo je podľa 

predsedu AS nepostačuje na to, aby sa k tomu senát vyjadril. Je potrebné, aby členovia AS TU dostali 

k preštudovaniu kompletnejší návrh. Predseda AS  navrhol, že  materiál bude členmi senátu  

schvaľovaný per rollam, nakoľko bol čiastočne prerokovaný na zasadnutí senátu. Odporučil rektorovi 

prof. Kropilovi, aby tento materiál bol rozposlaný členom AS do 29.5.2018. Pán rektor s návrhom 

súhlasil. Predseda  Akademického senátu  otvoril k tejto požiadavke diskusiu. Vystúpila p. Mgr. 

Androvičová a prof. Kačík, že na predloženom liste nie je napísané, že ide o III. stupeň štúdia, čo 

treba doplniť. Keďže neboli ďalšie pripomienky, predseda diskusiu ukončil, navrhol uznesenie a dal 

hlasovať:„ AS TU vo Zvolene berie na vedomie informáciu a základné atribúty materiálu Študijný 

program: Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu (tretí stupeň VŠ), ktorý 

predložil rektor TU prof. Kropil.“ 

„AS TU ukladá rektorovi TU Zvolen prof. Kropilovi predložiť komplexný materiál Študijný 

program: Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu (tretí stupeň VŠ) 

predsedovi AS TU vo Zvolene na prerokovanie tohto materiálu členmi AS TU Zvolen formou per 

rollam. T: 29.5.2018.“ 

Počet hlasujúcich členov: 27 
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Výsledok hlasovania:  

Za:     23 

Proti:     0 

Zdržali sa:    4 

Uznesenia boli schválené väčšinou hlasov.  

 

Následne sa prihlásil o slovo pán rektor, ktorý informoval, že sa zúčastnil na zasadaní 

Europarlamentu v Bruseli, kde urobil fotodokumentáciu a dal ju práve dnes zverejniť na www stránke 

TU. Zároveň konštatoval, že bude musieť tieto dokumenty dať stiahnuť, keďže od 25.5. 2018 

nadobudol platnosť zákon o ochrane osobných údajov (GDPR - General Data Protection Regulation), 

ktorý bude zohľadňovať požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy. Súčasne 

vyzval prítomných, že treba tento zákon na akademickej pôde rešpektovať.  

Predseda senátu prof. Saniga informoval, že po skončení akademického roka 2017/2018 bude počet 

členov (AO študenti) znížený o 7. Na základe skúseností z minulosti je potrebné vytvoriť už na 

dnešnom zasadnutí volebné komisie na doplňujúce voľby členov AS TU z radov študentov. Prečítal 

návrh volebných komisií vytvorených z ostávajúcich 6 členov.  

Volebná komisia bez titulov: 

LF:  Slatkovská, Filípek, Darabošová  

DF:   Ľuptáčiková, Slatkovská, Ondrejka 

FEE:   Darabošová, Šoltís, Filípek 

FEVT:  Ľuptáčiková, Šoltís, Filípek 

Predseda otvoril diskusiu, keďže neboli pripomienky k zloženiu komisií, naformuloval uznesenie 

a dal hlasovať:“ AS TUZVO zvolil volebné komisie pre doplňujúce voľby do akademického senátu 

(AO) študenti v nasledovnom zložení: 

AO LF a UŠP: Ing. Zuzana Slatkovská, Ing. Michal Filípek, sl. Anna Darabošová 

AO FEE: sl. Anna Darabošová, p. Matúš Šoltís, Ing.  Michal Filípek 

AO DF: Ing. Veronika  Ľuptáčiková, Ing. Zuzana Slatkovská, Ing. Vojtěch  Ondrejka 

Počet hlasujúcich členov: 27 

Výsledok hlasovania:  

Za:     27 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

Uznesenia bolo schválené jednomyseľne.  

 

Ad9) Návrh uznesení 

Predseda AS TU požiadal členov návrhovej komisie doc. Ihringa a Mgr. Androvičovú, aby predniesli 

návrh uznesení zo zasadnutia AS TU vo Zvolene a dal o nich hlasovať. 

Počet hlasujúcich členov: 27 

Výsledok hlasovania:  
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Za:     27 

Proti:     0 

Zdržal sa:    0  

Návrh uznesení bol schválený všetkými hlasmi. 

 

Ad10) Záver 

Predseda AS TU, prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. poďakoval členom Akademického senátu za ich 

účasť na rokovaní AS TU vo Zvolene, poďakoval prítomným hosťom a ukončil rokovanie senátu.  

 

Podklady k zápisnici pripravila a zapísala: 

 

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

doc. Ing. Daniela Kalincová, PhD.  

 

Verifikátori:  

 

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

Mgr. Atilla Rácz, PhD.    Ing. et Ing. Šimon Saloň 

(študentská časť AS TU)  

 

 

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

Zvolen, 25.05.2018      prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. 

predseda AS TU vo Zvolene 
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Dodatok ku  Zápisnici zo zasadnutia AS TU vo Zvolene konaného  dňa 
25. 5. 2018 

 

V bode rôzne pán rektor predložil informáciu a základné atribúty materiálu Študijný program UŠP: 

Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu (tretí stupeň VŠ). Keďže materiál 

nebol komplexný, AS TU prijal nasledovné uznesenie: 

„AS TU vo Zvolene ukladá rektorovi TU vo Zvolene prof. Kropilovi predložiť komplexný materiál 

Študijný program UŠP: Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu (tretí stupeň 

VŠ) predsedovi AS TU vo Zvolene, aby zabezpečil prerokovanie tohto materiálu členmi AS TU 

Zvolen formou per rollam. T: 29.5.2018“ 

Rektor TU poslal na schválenie per rollam predsedovi ASTU dňa 28.5.2018 komplexný materiál 

(Príloha č. 5 – žiadosť). Do 1.6.2018 do 15:00 h sa vyjadrilo per rollam predsedovi AS TU 25 členov 

AS TU. 

Počet hlasujúcich členov per rollam: 25 

Výsledok hlasovania:  

Za:    24 

Proti:    0 

Zdržal sa:   1 

 

Materiál Študijný program Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu (tretí 

stupeň VŠ UŠP), bol schválený per rollam väčšinou hlasov. 

 

Na základe výsledkov hlasovania per rollam bolo sformulované uznesenie: 

„AS TU vo Zvolene prerokoval per rollam materiál Študijný program UŠP: Ekonomika 

a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu (tretí stupeň VŠ).“ 

Podklady pripravila a zapísala:  

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

doc. Ing. Daniela Kalincová, PhD.  

 

Verifikátori:  

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

Mgr. Atilla Rácz, PhD.    Ing. et Ing. Šimon Saloň 

(študentská časť AS TU) 

 

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

Zvolen, 25.05.2018     prof.Ing.MilanSaniga,DrSc  
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       predseda AS TU vo Zvolene 

P r í l o h a  č . 1  

 

 

U z n e s e n i a 
z rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene 

konaného dňa 25.05.2018 

 

Akademický senát TU vo Zvolene:  

a) Schválil: 

1. Program rokovania AS TU predložený predsedníctvom senátu  

2. Verifikátorov zápisnice v zložení: Mgr. Atilla Rácz, Ing. et. Ing. Šimon Saloň, členov návrhovej 

komisie v zložení: doc. Mgr. art. Marián Ihring ArtD., Mgr. Zlata Androvičová, CSc. 

3. Zmenu termínu doplnok na Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu 

Technickej univerzity vo Zvolene č. R - 6871/ 2013 a následne zmenu termínu doplnok na dodatok 

č.1 k Štatútu Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene č. R-6866/2013, ktoré boli 

schválené na rokovaní AS TUZVO dňa 19.3.2018 pod bodom č.3. 

4. Výročnú správu o činnosti Technickej univerzity vo Zvolene  za rok 2017 bez pripomienok.  

5. Výročnú správa o hospodárení Technickej univerzity vo Zvolene  za rok 2017 bez pripomienok. 

6. Podľa § 13 ods. 1 písm. h) zák. č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií 

v znení neskorších predpisov  predĺženie doby nájmu na dobu tak, ako je požadované v tabuľke 

v Prílohe č. 3. 

7. Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v umiestnení elektroenergetického zariadenia na 

pozemkoch Zvolen – Lieskovská cesta, vo vlastníctve TU vo Zvolene, jeho prevádzke – vykonávanie 

povolenej činnosti (distribúcia elektriny) a prístupe k pozemkom v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. 

o energetike v znení neskorších predpisov; týka sa to pozemkov vo vlastníctve TU vo Zvolene, 

nachádzajúcich sa v k. ú. Zvolen, zapísaných v katastri nehnuteľností na LV č. 4134, a to:  

- parc. KN-C 5000/10 v rozsahu 90 m2 

- parc. KN-C 5000/1 v rozsahu 131m2, všetko podľa (dodatočne vypracovaného) geometrického 

plánu, v prospech Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a. s., Žilina, ako oprávneného z vecného 

bremena, na dobu neurčitú, bezodplatne. Bez pripomienok. 

8. Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v umiestnení elektroenergetického zariadenia, jeho 

prevádzke (distribúcia elektriny) a za tým účelom prístupe na pozemok Zvolen-Balkán vo vlastníctve 

TU vo Zvolene, nachádzajúci sa v k. ú. Zvolen, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 572, parc. 

KN-C 668/34 v rozsahu 22m2 s tým, že skutočný rozsah vecného bremena bude vymedzený po 

realizácii stavby porealizačným geometrickým plánom, v prospech žiadateľa Stredoslovenská 

energetika – Distribúcia, a. s., Žilina, ako oprávneného z vecného bremena, na dobu neurčitú, 

bezodplatne. Bez pripomienok  
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9. Zriadenie vecného bremena spočívajúceho vo vybudovaní a umiestnení vodovodu, jeho prevádzke 

a za tým účelom prístupe na pozemok  Zvolen-Podborová, ktorý je vo vlastníctve TU vo Zvolene, 

nachádzajúci sa v k. ú. Zvolen, na Borovianskej ulici, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 572, 

parc. KN-E 4395/7 v rozsahu 34m2 podľa dodatočne vypracovaného geometrického plánu, v 

prospech Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s., Zvolen, ako oprávneného z 

vecného bremena, na dobu neurčitú, bezodplatne. Bez pripomienok. 

b) Zvolil:  

1. Volebné komisie pre doplňujúce voľby do akademického senátu (AO) študenti v nasledovnom 

zložení: 

AO LF a UŠP: Ing. Zuzana Slatkovská, Ing. Michal Filípek, sl. Anna Darabošová 

AO FEE:  sl. Anna Darabošová, p. Matúš Šoltís, Ing.  Michal Filípek 

AO DF: Ing. Veronika Ľuptáčiková, Ing. Zuzana Slatkovská, Ing. Vojtěch Ondrejka 

c) Berie na vedomie:  

1. Riešenie pripomienok študentov (uznesenie č.1 z rokovania senátu zo dňa 27.2.2017) bolo 

odprezentované rektorom TU Zvolen prof. Kropilom  na zhromaždení AO konanej  dňa  9.5.2018. 

2. Informáciu a základné atribúty materiálu  Študijný program: Ekonomika a manažment lesnícko-

drevárskeho komplexu (tretí stupeň VŠ), ktorý predložil rektor TU prof. Kropil. 

d) Ukladá: 

1. Predsedníctvu AS TU Zvolen vypracovať novelizáciu úplného znenia Štatútu Akademického 

senátu Technickej univerzity vo Zvolene č. R - 6866/2013 a Rokovaciemu poriadku Akademického 

senátu Technickej univerzity vo Zvolene č. R - 6871/2013 a zabezpečiť jeho umiestnenie na web. 

sídle Technickej univerzity vo Zvolene. 

 T: 1.6.2018 

2. Rektorovi TU vo Zvolene prof. Kropilovi predložiť komplexný materiál Študijný program UŠP: 

Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu (tretí stupeň VŠ) predsedovi AS TU 

vo Zvolene, aby zabezpečil prerokovanie tohto materiálu členmi AS TU Zvolen formou per rollam. 

T: 29.5.2018“ 

Návrhová komisia: 

 

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

 doc. Mgr. Art. Marián Ihring ArtD.      Mgr. Zlata Androvičová, CSc. 

Verifikátori: 

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

 Mgr. Atilla Rácz, PhD.      Ing. et Ing. Šimon Saloň 

  (študent) 

 

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

 Zvolen, 25.05.2018      prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. 

predseda AS TU vo Zvolene 
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U z n e s e n i e  z  r o k o v a n i a  A S  T U  Z v o l e n  p e r  r o l l a m ,  k  t e r m í n u  

1 . 6 . 2 0 1 8  d o  1 5 : 0 0  h :  

AS TU vo Zvolene prerokoval per rollam materiál Študijný program UŠP: Ekonomika 

a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu (tretí stupeň VŠ). 

 

 Návrhová komisia: 

 

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

doc. Mgr. Art. Marián Ihring ArtD.     Mgr. Zlata Androvičová, CSc. 

 

Verifikátori: 

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

Mgr. Atilla Rácz, PhD.     Ing. et Ing. Šimon Saloň 

  (študent) 

 

 

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

 Zvolen, 1.6.2018      prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.   

         predseda AS TU vo Zvolene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14  

  

P r í l o h a  č . 2  

      

      

 

 
 

Zápis z vyjadrenia členov Ekonomickej komisie AS TUZVO dňa 24. 5. 2018 – per rollam 
 

Zápis je vyhotovený na základe zaslania dokumentov z predsedníctva AS TUZVO, ktoré sa 

uskutočnilo 16.5.2018 o 9:00h a následne boli materiály zaslané členom EK AS TUZVO na 

vyjadrenie. Všetci členovia odpovedali e-mailom do 22.5.2018. Dvaja členovia zaslali svoje 

pripomienky, na ktoré bolo obratom z vedenia TUZVO odpovedané. Na základe týchto skutočností 

bola vypracovaná finálna verzia zápisnice členov EK AS TUZVO. 

  

Predložené materiály: 

  

1/ Výročná správa o hospodárení za rok 2017 

  

2/ Návrh na predĺženie nájmu 

  

3/ Návrh na zriadenie vecných bremien 

  

Vyjadrenia členov EK AS TUZVO: 

 

 Ad. 1 Súhlasí bez pripomienok – 8. Odporúča členom AS TUZVO predložený materiál schváliť bez 

pripomienok.  

  

Ad. 2 Súhlasí bez pripomienok – 8. Odporúča členom AS TUZVO predložený materiál schváliť bez 

pripomienok.  

  

Ad.3 Súhlasí bez pripomienok – 8. Odporúča členom AS TUZVO predložený materiál schváliť bez 

pripomienok.  

 

 

 

 

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

Zvolen, 24. 5. 2018      Mgr. Ing. Erik Selecký, PhD. v. r 

predseda EK AS TU  
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P r í l o h a  č . 3  
 

       
 

 

Vec: Návrh na udelenie súhlasu s predĺžením doby nájmu  

  

Vážený pán predseda AS TU, 

  

v súvislosti s prenajímaním nebytových priestorov a pozemkov v podmienkach verejnoprávnych 

inštitúcií podľa § 13 ods. 1 písm. h) zák. č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych 

inštitúcií v znení neskorších zmien a doplnkov, sa na nájom nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden 

rok alebo na neurčitý čas vyžaduje k platnosti právneho úkonu predchádzajúci písomný súhlas AS 

TU. Na základe uvedeného Vám predkladám na schválenie nižšie uvedený návrh na udelenie súhlasu 

s predĺžením doby nájmu a žiadam o schválenie uznesenia tohto znenia: 

  

U Z N E S E N I E : 

  

Akademický senát TU vo Zvolene podľa § 13 ods. 1 písm. h) zák. č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s 

majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov, s ch v a ľ u j e predĺženie doby 

nájmu na dobu tak, ako je požadované v nižšie uvedenej tabuľke: 
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Keďže schválenie predĺženia doby nájmu Akademickým senátom TU je potrebné založiť do 

príslušných spisov na Rektoráte TU, žiadam Vás pre tento účel o zabezpečenie vyhotovenia výpisu z 

uznesení AS TU, aby nebolo potrebné do každého spisu zakladať celú zápisnicu a všetky uznesenia 

z rokovania AS TU.  

  

Aktualizácie cien nájmov a energií budú upravené k termínu predĺženia nájmov.   

  

Za porozumenie ďakujem. 

 

      Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

        rektor 
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P r í l o h a  č . 4  
        

        

      
 

Materiál na rokovanie  

Akademické senátu TU vo Zvolene dňa 25. 05. 2018 

 

          Členom AS TUZVO 

 

 

Návrh na zriadenie vecných bremien na pozemkoch TUZVO: 

  

1) Vecné bremeno Zvolen – Lieskovská cesta 

  

2) Vecné bremeno Zvolen – Balkán 

  

3) Vecné bremeno Zvolen -  Podborová 

  

Zvolen, máj 2018 

 

1) Vecné bremeno Zvolen – Lieskovská cesta 

 

- nové zemné vedenie k novovybudovanej distribučnej trafostanici 

 

KN – C 5000/10 Rozsah vecného bremena: 90 m2, LV 4134, nové zemné vedenie 

 

KN – C 5000/1 Rozsah vecného bremena: 131 m2, LV 4134, nové zemné vedenie 
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Návrh uznesenia: 

 

Akademický senát TU vo Zvolene  s c h v a ľ u j e  zriadenie vecného bremena spočívajúceho v 

umiestnení elektroenergetického zariadenia na pozemkoch, jeho prevádzke – vykonávanie povolenej 

činnosti (distribúcia elektriny) a prístupe k pozemkom v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z, o energetike 

v znení neskorších predpisov; týka sa to pozemkov vo vlastníctve TU vo Zvolene, nachádzajúcich sa 

v k. ú. Zvolen, zapísaných v katastri nehnuteľností na LV č. 4134, a to: - parc. KN-C 5000/10 v 

rozsahu 90m2 - parc. KN-C  5000/1 v rozsahu 131m2, všetko podľa (dodatočne vypracovaného) 

geometrického plánu, v prospech Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a. s., Žilina, ako 

oprávneného z vecného bremena, na dobu neurčitú, bezodplatne. 

 

2) Vecné bremeno Zvolen – Balkán     

  

- rozšírenie NN vedení pri železničnej stanici, presmerovanie napájania 9 odberných miest z 

transformačnej stanice vo vlastníctve ŽSR na existujúce ERZ vo vlastníctve SSE-D, a. s. KN-C 

668/34 Roszah vecného bremena: 22m2, LV 572 Situácia rozvodu NN: 

 

 
 

 

Návrh uznesenia: 

  

Akademický senát TU vo Zvolene s  c h v a ľ u j e  zriadenie vecného bremena spočívajúceho v 

umiestnení elektroenergetického zariadenia, jeho prevádzke (distribúcia elektriny) a za tým účelom 

prístupe na pozemok vo vlastníctve TU vo Zvolene, nachádzajúci sa v k. ú. Zvolen, zapísaný v katastri 

nehnuteľností na LV č. 572, parc. KN-C  668/34 v rozsahu 22m2 s tým, že skutočný rozsah vecného 
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bremena bude vymedzený po realizácii stavby porealizačným geometrickým plánom, v prospech 

žiadateľa Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Žilina, ako oprávneného z vecného bremena, 

na dobu neurčitú, bezodplatne. 

 

  

3) Vecné bremeno Zvolen – Podborová 

  

- výstavba nového vodovodu pre RD na Podborovej  

  

KN – E 4395/7, LV 572 – výstavba vodovodu, Borovianska ulica  

  

Situácia – trasa výstavby vodovodu: 

 

 
 

Návrh uznesenia:  

  

Akademický senát TU vo Zvolene s  c h v a ľ u j e  zriadenie vecného bremena spočívajúceho vo 

vybudovaní a umiestnení vodovodu, jeho prevádzke a za tým účelom prístupe na pozemok vo 

vlastníctve TU vo Zvolene, nachádzajúci sa v k. ú. Zvolen, na Borovianskej ulici, zapísaný v katastri 

nehnuteľností na LV č. 572, parc. KN-E 4395/7 v rozsahu 34m2 podľa dodatočne vypracovaného 

geometrického plánu, v prospech Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s., 

Zvolen, ako oprávneného z vecného bremena, na dobu neurčitú, bezodplatne. 
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P r í l o h a  č . 5  

 

Akademický senát Technickej  univerzity vo Zvolene 

 

 

 

 

 

 

Žiadosť o prerokovanie návrhu študijného programu v treťom stupni VŠ 

s názvom:  

Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu 

 

 

 

 

Predkladá: Dr.h.c. Prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

 

Prílohy:  

1. Formulár k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný 

program oprávňujúci udeliť jeho absolventom akademický titul 

2. Vedecko-pedagogická pedagogická charakteristika garanta študijného programu 

3. Vedecko-pedagogická pedagogická charakteristika spolugaranta študijného programu 

4. Vedecko-pedagogická pedagogická charakteristika spolugaranta študijného programu 
 

Poznámka: Z dôvodu rešpektovania Zákona o ochrane osobných údajov nie sú prílohy zverejnené.  

 

 


