
 
       

Z Á P I S N I C A 

z rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene, 
konaného dňa 25.4.2016 o 13:00 h  v konferenčnej miestnosti B-307, 

R-TU vo Zvolene 
         č. R – 3463/2016 

  
Prítomní členovia AS TU: podľa prezenčnej listiny  

Prizvaní a hostia: prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., doc. Ing. Josef Drábek, CSc.,    

doc. Mgr. Ing. Rastislav Šulek, PhD., RNDr. Andrej Jankech, 

PhD., doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka, prof. RNDr. Danica 

Kačíková, PhD., prof. Dr. Ing. Viliam Pichler, doc. Ing. Branko 

Slobodník PhD., doc. Ing. Marian Kučera, PhD. Mgr. Kamila 

Gallová  

Ospravedlnení: doc. Ing. Vladimír Kunca, PhD., Ing. Daniel Halaj, PhD. Bc. 

Lucia Beňová, Bc. Marek Adamica 

Neospravedlnení:   - 

 

Program rokovania:  

1.    Otvorenie a kontrola uznesení 

2. Voľba návrhovej, volebnej komisie a verifikátorov zápisnice 

3. Výročná správa o činnosti TU vo Zvolene za rok 2015 

4. Výročná správa o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2015 

5. Návrh na vymenovanie prorektorov TU vo Zvolene 

6. Návrh na vymenovanie členov VR TU vo  Zvolene na nové funkčné obdobie 

7. Návrh na odpredaj majetku TU vo Zvolene – ŠD Záhonok 

8. Návrh na odpredaj areálu TU vo Zvolene – Zlatý potok 

9. Rôzne 

10. Návrh uznesení 

11. Záver 

  

Ad 1) Otvorenie a kontrola uznesení 

Rokovanie Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene otvoril a viedol  

prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. – predseda AS TU vo Zvolene. Na základe vyhodnotenia 

účasti členov AS TU podľa prezenčnej listiny oznámil, že je prítomných 31 členov, 4 členovia 

sa ospravedlnili. Akademický senát TU vo Zvolene je uznášania schopný a môže rokovať. 
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Predseda senátu privítal hostí a členov Akademického senátu TU vo Zvolene 

a predniesol návrh programu rokovania AS TU. Navrhol, aby sa body 8 a 9 prerokovali spolu. 

Vyzval členov senátu, aby sa vyjadrili k navrhnutému programu.  

 

Uskutočnilo sa hlasovanie, aby rokovanie AS TU prebehlo podľa upraveného programu:  

 

Počet hlasujúcich členov:  31 

Výsledok hlasovania: 

Za:       31 

Proti: 0  

Zdržali sa: 0  

 

Upravený program rokovania AS TU bol schválený jednomyseľne. 

Predseda senátu konštatoval, že zo zasadnutia AS TU vo Zvolene v marci 2016 neboli žiadne 

ukladacie uznesenia.  

 

Ad 2) Voľba návrhovej komisie a verifikátorov zápisnice   

Predseda AS TU navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení: doc. Mgr. Elena 

Pivarčiová, PhD. a doc. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.  

Uskutočnilo sa hlasovanie pre odsúhlasenie návrhovej komisie: 

Počet hlasujúcich členov: 31 

 

Výsledok hlasovania: 

Za: 31 

Proti:   0  

Zdržali sa:   0  

 

Návrhová komisia bola jednomyseľne schválená. 

 

Do volebnej komisie a za verifikátorov zápisnice boli navrhnutí:  

prof RNDr. František Kačík,  PhD. a Ing. Pavol Hlaváč, PhD. 

 

Uskutočnilo sa hlasovanie pre odsúhlasenie volebnej komisie a verifikátorov zápisnice: 

Počet hlasujúcich členov: 31 

 

Výsledok hlasovania: 

Za: 31 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

 

Členovia volebnej komisie a verifikátori zápisnice  boli jednomyseľne schválení. 
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Ad 3) Výročná správa o činnosti TU vo Zvolene za rok 2015 

 Výročnú správu predniesla formou prezentácie  prorektorka pre rozvoj univerzity prof. 

RNDr. Danica Kačíková, PhD. Nakoľko materiál dostali členovia senátu na preštudovanie, 

stručne zhodnotila hlavné aktivity univerzity, ako sú vzdelávacia činnosť, rozvoj univerzity 

a medzinárodné aktivity. Konštatovala, že TU vo Zvolene sa v hodnotení univerzít Slovenska 

umiestnila na 7. mieste, zaznamenali sme progres v plnení cieľov dlhodobého zámeru rozvoja 

univerzity v oblasti optimalizácie a financovania, zvyšovaní úrovne vzdelávania 

a modernizácie pracovísk. V medzinárodnej spolupráci sme dosiahli uznania za členstvá 

v medzinárodných organizáciách a projektoch. Univerzita má funkčný vnútorný systém 

kvality, hodnotenie vzdelávania so zapojením študentov.  

 Po skončení prezentácie sa prihlásil o slovo p. rektor, ktorý doplnil, že zo 100 žiadostí 

o akreditáciu študijných programov v komplexnej akreditácii bolo schválených 99, čo je 

úspech. Dosiahnutá úroveň hodnotenia v komplexnej akreditácii A a B zaväzuje v budúcnosti 

zlepšiť ukazovatele, dosiahnuť v konkurenčnom prostredí slovenských škôl hodnotenie 

A a B+, v oblasti výskumu a doktorandského štúdia. Očakáva sa, že bude pretrvávať pokles 

študentov na všetkých fakultách univerzity vplyvom demografickej situácie na Slovensku. 

Ďalej konštatoval, že je nutné znížiť vekový priemer docentov a profesorov urýchlením 

profesijného rastu mladých vedecko-pedagogických pracovníkov. Pripomenul, že na všetkých 

fakultách boli pripravené na akreditáciu aj študijné programy v anglickom jazyku, čo dáva 

predpoklad k internacionalizácii štúdia na našej univerzite.  

Predseda senátu otvoril diskusiu k prednesenej správe. Keďže sa nikto neprihlásil, 

diskusia bola ukončená. Akademický senát prijal  uznesenie: „AS TU vo Zvolene schvaľuje 

„Výročnú správu o činnosti TU vo Zvolene za rok 2015“ bez pripomienok.“   

Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

 

Ad 4) Výročná správa o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2015 

 

Výročnú správu o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2015  predniesol  kvestor doc. 

Ing. Josef Drábek CSc. Vzhľadom k tomu, že členovia AS mali materiál zaslaný na 

preštudovanie, správu komentoval stručnejšie. Zameral sa na hlavné oblasti hospodárenia 

s finančnými prostriedkami pridelenými z MŠ v podobe kapitálových a bežných prostriedkov, 

čo je hlavný zdroj financovania  pre činnosť TU vo Zvolene. Konštatoval, že TU hospodárila 

v minulom roku so ziskom vyšším ako v roku 2014, hospodársky výsledok predstavuje 

hodnotu 1 015 194 €. Vytvára sa fond reprodukcie, pripravujú sa rozvojové projekty, na ich 

spolufinancovanie sa počíta  s jeho využitím. Na TU vo Zvolene sa zlepšili podmienky pre 

napĺňanie úloh rozvoja  v období do roku 2020. Kvestor informoval o stave posudzovania 

Výročnej správy o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2015 na MŠ SR, časť správy bola ku 

dňu konania zasadnutia senátu schválená. V ostatných 4 rokoch je hospodárenie s financiami 

na TU pozitívne, výnosy sú za 4 roky vo výške zhruba 4 milióny €. 

Rektor prof. Kropil doplnil informácie k výročnej správe. Konštatoval, že po 

vzájomných rokovaniach s rektorskou konferenciou vláda navýšila finančné prostriedky pre 

vysoké školy o 32 miliónov €. V programovom vyhlásení vlády SR je plánované pre školstvo 

na Slovensku vyše dvoch miliárd €, ešte nie je jasné či sú v tom aj štrukturálne fondy. 

 Predseda senátu  otvoril diskusiu a  vyzval predsedu EK AS TU Ing. Seleckého, aby 

predniesol stanovisko komisie k predkladanému materiálu. Predseda komisie oznámil, že 

komisia po prerokovaní materiálov Výročnej správy o hospodárení TU vo Zvolene za rok 

2015 aj s prizvanými hosťami p. kvestorom a prorektorom Jankechom, nemala žiadne 

pripomienky a odporúča senátu správu schváliť.  
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Následne sa  prihlásil  o slovo  dekan LF prof. Pichler, ktorý ocenil kvalitu oboch 

predložených správ. Konštatoval, že aj LF pociťuje pokles záujemcov o vysokoškolské 

štúdium v ponúkaných študijných odboroch, podotkol že  netreba zabúdať na veľkú 

konkurenciu, rastúci tlak vedeckého prostredia zvonku, vyzýva k flexibilite fakúlt 

prispôsobovať sa súčasnému stavu, neuspokojovať sa s dosiahnutými výsledkami 

v komplexnej akreditácii. Do diskusie sa prihlásila  doc. Střelcová, ktorá sa na vedenie 

obrátila s otázkou, aké sú plány rozvoja a využitie fondu reprodukcie. Odpovedal  rektor prof. 

Kropil, kde vysvetlil, že  pred dvoma rokmi bol podaný projekt na vybudovanie Vedeckého 

parku TU na mieste betónovej nedokončenej stavby na Barinách, vtedy neboli peniaze na jeho 

spolufinancovanie v primeranom rozsahu, pričom  projekt nebol ministerstvom schválený. 

V súčasnosti sa otvoril priestor na podávanie väčších projektov, na ktoré sa fond použije.  

Rektor informoval  o prísľube  ministra školstva financovať vedecký park, ale budú problémy 

s peniazmi na stavebné činnosti, aj tam sa počíta v prípade úspešnosti s využitím fondu 

reprodukcie. Tiež načrtol rozvojové plány na TU – vybudovanie relaxačnej zóny 

s reštauráciou a priestormi pre štúdium a relax študentov resp. zamestnancov v areáli 

univerzity  aj vonku na trávnikoch. Vedenie TU má pripravené aj investičné zámery. Využitie 

rezervného fondu je určené na nepredvídané situácie, ak by na financovanie činnosti TU 

nestačili peniaze z dotácií MŠ, tak by tento fond na určité obdobie pomohol.  

Po skončení diskusie p. predseda senátu naformuloval uznesenie, v súlade so závermi 

Ekonomickej komisie AS TU: „AS TU vo Zvolene schvaľuje Výročnú správu o hospodárení 

TU vo Zvolene za rok 2015 bez pripomienok“ 

 

Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

 

Ad 5) Návrh na vymenovanie prorektorov TU vo Zvolene 

Návrh podal  rektor univerzity, kde v úvode  prečítal charakteristiku kandidátov 

navrhnutých na funkcie prorektorov TU vo Zvolene na 4 ročné funkčné obdobie od 1. 5. 2016 

do 30.4.2020.  

Za prorektora pre vedeckovýskumnú činnosť bol navrhnutý doc. Dr. Ing. Jaroslav 

Šálka, ktorému skončilo funkčné obdobie 31. marca 2016. Rektor ho poveril vykonávaním 

tejto funkcie od 1.4.2016 do 30.4. 2016. Členovia senátu však dostali materiál k tomuto bodu 

zo dňa 17.3.2016 so znením návrhu na vymenovanie prorektora Šálku s účinnosťou od 

1.4.2016. Pán rektor vo svojom vystúpení vysvetlil tieto okolnosti a požiadal senát 

o akceptáciu nového termínu, napísaného v opravenej verzii listu, ktorý bol predsedníctvu 

senátu odovzdaný pred začatím rokovania senátu. K uvedenému spornému termínu 

predkladania návrhu  vystúpil prof. Gőmőry, ktorý navrhol toto vysvetlenie  časového posunu  

vložiť ku prerokovávanému bodu. K navrhnutému riešeniu vzniknutej situácie  neboli zo 

strany členov senátu  vznesené ďalšie pripomienky.  

Rektor vyslovil spokojnosť s doterajšou prácou doc. Šálku v uvedenej funkcii, ďalšími 

argumentmi odôvodnil návrh na jeho vymenovanie pre nasledujúce funkčné obdobie.  

Za prorektora pre pedagogickú činnosť na TU vo Zvolene bol navrhnutý RNDr. 

Andrej Jankech, PhD. Rektor prečítal  charakteristiku navrhovaného, vyzdvihol prínos jeho 

práce v oblasti riadenia pedagogického procesu na univerzite, aj v oblasti pomoci pri riešení 

ekonomických otázok na univerzite v doterajšom funkčnom období.  

Vzhľadom k tomu, že prorektor Šulek – prorektor pre vonkajšie vzťahy  pracoval vo 

funkcii dve funkčné obdobia, v zmysle platnej legislatívy bol predložený nový návrh na 

prorektora pre vonkajšie vzťahy.  
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Za prorektora bol navrhnutý doc. Ing. Branislav Olah, PhD. z Fakulty ekológie 

a environmentalistiky. Rektor prečítal  charakteristiku navrhovaného, zhodnotil jeho 

viacročné pôsobenie na univerzite v Kodani v úlohe národného experta, čo dáva dobrý  

predpoklad pre vykonávanie uvedenej  funkcie.  

Predseda senátu otvoril diskusiu k uvedeným návrhom. Do diskusie sa prihlásil dekan 

FEE doc. Slobodník, ktorý podporil návrh doc. Olaha na funkciu prorektora pre vonkajšie 

vzťahy, ocenil jeho prácu na FEE. Nakoľko neboli ďalšie príspevky  predseda diskusiu 

ukončil. 

Po ukončení diskusie bola vykonaná  voľba navrhnutých kandidátov  tajným 

hlasovaním za každého kandidáta jednotlivo.  

 

Výsledky hlasovania – doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka: 

 

Počet členov senátu:    31 

Počet rozdaných hlasovacích lístkov: 31 

Počet kladných hlasov:   30 

Počet záporných hlasov:     1 

Počet neplatných hlasov:     0 

 

 

Výsledky hlasovania – RNDr. Andrej Jankech, PhD.: 

  

Počet členov senátu:    31 

Počet rozdaných hlasovacích lístkov: 31 

Počet kladných hlasov:   31 

Počet záporných hlasov:     0 

Počet neplatných hlasov:     0 

 

 

Výsledky hlasovania – doc. Ing. Branislav Olah, PhD.: 

 Počet členov senátu:    31 

Počet rozdaných hlasovacích lístkov: 30 

Počet kladných hlasov:   29 

Počet záporných hlasov:     1 

Počet neplatných hlasov:     0 

 

Po skončení volebného aktu  predseda senátu naformuloval uznesenie: 

„AS TU vo Zvolene schválil návrh rektora na vymenovanie prorektorov TU vo Zvolene s 

účinnosťou od 1. mája  2016 na 4 ročné funkčné obdobie:  

- doc. Dr. Ing. Jaroslava Šálku za prorektora pre vedeckovýskumnú činnosť väčšinou 

hlasov, 

- RNDr. Andreja Jankecha, PhD. za prorektora pre pedagogickú prácu všetkými hlasmi, 

- doc. Ing. Branislava Olaha, PhD. za prorektora pre vonkajšie vzťahy väčšinou hlasov. 

 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 
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Ad 6) Návrh na vymenovanie členov Vedeckej rady TU vo Zvolene na 
nové funkčné obdobie 

 Rektor prof. Kropil informoval senát, že vedeckú radu univerzity zredukoval. Každá 

fakulta má 4 členov, externí členovia tvoria ¼ z počtu členov, v priebehu roka možno bude 

zoznam externých členov doplnený.  

  Volebná komisia rozdala volebné lístky so zoznamom členov vedeckej rady, kde sa 

mali členovia senátu vyjadriť ku každému členovi. Vyjadrenie nesúhlasu vyznačiť krížikom 

k menu. V zozname členov VR TU sú 4 členovia AS TU vo Zvolene, pri ich menách sa zníži 

z toho titulu počet hlasov o jeden.  

Po skončení aktu tajných volieb členov VR TU vo Zvolene volebná komisia spočítala 

hlasy a vyznačila počty hlasov do zoznamu.  

Výsledky volieb: 

Počet členov senátu:    31 

Počet rozdaných hlasovacích lístkov: 31 

Počet neplatných hlasov:     0 

 

Po sčítaní hlasov volebná komisia menovite prečítala zoznam zvolených členov VR TU vo 

Zvolene aj s počtom hlasov pre každého člena VR, kde konštatovala že navrhnutí členovia  

boli AS TU schválení. Predseda senátu naformuloval uznesenie: 

„AS TU vo Zvolene schvaľuje návrh rektora na vymenovanie členov VR TU vo Zvolene na  

funkčné obdobie od 01. 05. 2016 do 30. 04. 2020:  

prof. Ing. Peter Garaj, CSc. a Dr. h. c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. MBA LL.M. 

väčšinou hlasov, ostatní navrhnutí členovia všetkými hlasmi.“ 

    

Ad 7) Ad 8) Návrh na odpredaj majetku TU vo Zvolene - Študentský 
domov Záhonok, areál TU vo Zvolene - Zlatý Potok 

  

Rektor prof. Kropil zdôvodnil návrhy na odpredaj majetku TU vo Zvolene. 

K Slobodárni TU na Záhonku povedal, že vzhľadom na znižujúci sa počet študentov 

požadujúcich ubytovanie, je tento objekt nevyužitý, chátra a  bolo by potrebné investovať 

pomerne veľké finančné prostriedky  do jeho rekonštrukcie. Jeho odpredajom by univerzita 

získala prostriedky na prípadné investície v areáli univerzity. Kvestor predstavil cenu 

nehnuteľnosti zo znaleckého posudku, ktorý robil Ing. Vladislav Pražma. Všeobecná hodnota 

majetku je 707 000,00 €. Podľa názoru vedenia za túto cenu bude problém nehnuteľnosť TU 

predať.  

Areál TU na Zlatom potoku je zložený z viacerých budov a pozemku, univerzita ho 

získala od VUC výmenou za nehnuteľnosti v Banskej Štiavnici a na Šachtičkách v hodnote 

1,2 mil €. Súčasná všeobecná hodnota areálu je Ing. Pražmom v znaleckom posudku 

vyčíslená na 1,64 mil €. Vedenie TU plánuje odpredať nehnuteľnosti v zmysle Zákona 176 

o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií verejnou súťažou, ak to nebude možné v 1. 

kole predať ako celok, pokúsi sa o predaj po častiach. Zákon povoľuje znížiť cenu v prípade, 

ak nikto nebude mať o kúpu ponúkaného majetku záujem. Momentálne nie je záujem o kúpu 

ani jednej z predmetných nehnuteľností. 

Predseda senátu požiadal Ing. Seleckého, aby predniesol stanovisko, ktoré k tomuto 

bodu vypracovala EK AS TU. Ekonomická komisia vyjadrila po preštudovaní materiálov 

súhlas s odpredajom predmetného majetku TU vo Zvolene. 
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Predseda senátu otvoril diskusiu. Prvý vystúpil zástupca študentov Ján Supuka, ktorý 

povedal, že doktorandi univerzity by mali záujem o ubytovanie v ŠD na Záhonku, že veľa 

študentov býva na privátoch v meste, kvôli horším ubytovacím podmienkam, ktoré ponúka 

univerzita. Kvestor odpovedal, že doktorandov je tak málo, že vysoké náklady na 

rekonštrukciu by neboli adekvátne využitiu internátu. Rektor doplnil, že vedenie plánuje 

budovanie potrebných zariadení v areáli univerzity, je vypracovaný projekt na rekonštrukciu 

internátov TU, že vláda vyčlenila finančné prostriedky na začatie rekonštrukcií internátov 

vysokých škôl na Slovensku, takže sa podmienky na ubytovanie  v krátkej dobe zlepšia. 

Ďalšie diskusné príspevky neodzneli a diskusia bola ukončená. 

Predseda senátu oznámil, že hlasovanie sa vykoná jednotlivo ku každej predmetnej 

nehnuteľnosti. Ako prvý bod bolo hlasovanie za odpredaj Slobodárne TU na  Záhonku.  

Predseda senátu  sformuloval návrh uznesení (úplné texty sú v prílohe č. 1): 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil právny úkon odpredaja majetku TU vo Zvolene, a 

to nehnuteľností nachádzajúcich sa vo Zvolene v k. ú. Môťová – budovy Slobodárne TU . 

 

Odpredaj Slobodárne TU  na Záhonku bol schválený jednomyseľne.   

 

Predseda senátu vyzval k hlasovaniu o odpredaji majetku TU – Areál Zlatý Potok Zvolen. 

Prebehlo hlasovanie. Akademický senát TU vo Zvolene  schválil právny úkon odpredaja 

majetku TU vo Zvolene, a to nehnuteľností nachádzajúcich sa vo Zvolene v k. ú. Zvolen – 

Areál Zlatý potok. 
  

Odpredaj majetku TU – Areál Zlatý Potok vo Zvolene  bol schválený jednomyseľne.  

 

 Súčasne s týmito predajmi akademický senát TU vo Zvolene  schválil, že v prípade potreby 

opakovania verejnej obchodnej súťaže, a v prípade, ak budú splnené podmienky pre zníženie 

kúpnej ceny stanovené zákonom č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych 

inštitúcií v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), súhlasí s odpredajom 

nehnuteľností špecifikovaných vyššie v bode 8. a 9. za zníženú cenu stanovenú postupom 

podľa § 5 ods. 2 až 5 Zákona v medziach tohto Zákona. 

 

 

AS TU vo Zvolene schvalil   návrhy uznesení jednomyseľne 

 

 

Ad 9) Rôzne  

 

V úvode predseda senátu oznámil, že člen senátu Ing. Daniel Halaj, PhD. bol zvolený 

za prodekana Lesníckej fakulty TU vo Zvolene, preto je potrebné vykonať doplňujúce voľby 

na nového člena AS TU za AO /zamestnanci/ LF. Doc. Ing. Branislav Olah, PhD. bol AS TU 

schválený  na funkciu prorektora TU vo Zvolene pre vonkajšie vzťahy. Potrebné je vykonať  

doplňujúce voľby na nového člena do AS TU za FEE AO / zamestnanci/.  

 

V zmysle platnej legislatívy  predseda AS predniesol návrh členov volebných komisií:  

 

Predsedom komisií bude podľa legislatívy predseda AS TU vo Zvolene prof. Ing. Milan 

Saniga, DrSc. 

 

Členovia komisie pre doplňujúce voľby na Lesníckej fakulte:  
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doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., Ing. Pavol Hlaváč, PhD.  

 

Členovia komisie pre doplňujúce voľby na Fakulte ekológie a environmentalistiky:  

Prof. Ing. Dagmar Samešová, PhD., Mgr. Attila Rácz, PhD. 

 

Uskutočnilo sa hlasovanie za predložené návrhy osobitne.  

 

Návrhy členov volebných komisií pre doplňujúce voľby na LF a FEE boli jednomyseľne 

schválené.  

 

Predseda senátu naformuloval uznesenie: 

„AS TU vo Zvolene zvolil volebné komisie pre doplňujúce voľby do Akademického senátu 

Technickej univerzity vo Zvolene: 

Lesnícka fakulta: doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., Ing. Pavol Hlaváč, PhD., všetkými 

hlasmi. 

Fakulta ekológie a environmentalistiky: doc. Ing. Dagmar Samešová, PhD., Mgr. Attila Rácz, 

PhD., všetkými hlasmi. 

 

V ďalšej časti vystúpil študent Ján Supuka, ktorý formou prezentácie predniesol 

požiadavky študentov adresované vedeniu TU vo Zvolene. Prezentoval žiadosť  o vytvorenie 

grantovej agentúry na podporu študentských aktivít, ktoré by boli spracované formou 

projektov zameraných na športovú, kultúrnu a vedeckovýskumnú  činnosť študentov TU vo 

Zvolene a financované po schválení podaných projektov. Informoval, že sa zakladá tradícia 

organizovania Univerzitných dní na TU, ktoré práve minulý týždeň už po druhýkrát na 

univerzite študenti organizovali s kladnou odozvou vo verejnosti.  

 Pán rektor reagoval na túto výzvu, povedal, že vedenie podporuje aktivity študentov, 

prisľúbil stretnutie so študentmi a riešenie tohto návrhu.  

S poznámkou vystúpil prof. Gömöry, ktorý podotkol, že takýto návrh v zmysle 

rokovacieho poriadku AS TU  mali študenti dať ako materiál na rokovanie predsedníctva 

a následne na rokovanie senátu. Nakoľko tento procesný postup nenastal,  navrhol aby sa táto 

požiadavka študentov dostala do uznesenia. Predseda senátu naformuloval uznesenie: 

„AS TU vo Zvolene berie na vedomie návrh Bc. Jána Supuku na vytvorenie Grantovej 

agentúry na podporu aktivity študentov.“ 

 

AS TU vo Zvolene schválil návrh uznesenia jednomyseľne 

 

 

 

Ad 10) Návrh uznesení  

Predseda AS TU požiadal návrhovú komisiu v zložení doc. Mgr. Elena Pivarčiová, 

PhD. a doc. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD. o predloženie Návrhu uznesení z rokovania AS 

TU vo Zvolene zo dňa 25.4.2016. Doc. Pivarčiová prečítala Návrh uznesení (Príloha č. 1). 

Uskutočnilo sa hlasovanie o prijatých uzneseniach: 

 

Počet hlasujúcich členov: 31 

Výsledok hlasovania: 

Za:    31 

Zdržali sa:   0  

Proti:    0  
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Návrh uznesení bol jednomyseľne schválený. 

 

Ad 11) Záver 

Predseda AS TU poďakoval prítomným členom Akademického senátu za ich účasť na 

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

 

Podklady k zápisnici pripravila a zapísala: 

 

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

doc. Ing. Daniela Kalincová, PhD.   

tajomníčka AS TU 

 

Verifikátori: 

 

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

Prof. RNDr. František Kačík,  PhD.  

 

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

Ing. Pavol Hlaváč,  PhD. 

 

 

Zvolen,  27.4.2016    ............................................................... 

       prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. 

       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 rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene 

konaného dňa 25.4.2016 

 

Akademický senát TU vo Zvolene:  

 

a) Schvaľuje:  

1. Návrh programu rokovania so zmenou programu – spojenie bodov 7 a 8. 

 

2. Členov návrhovej komisie: doc. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD., doc. Mgr. Elena    

Pivarčiová, PhD. 

 

3. Verifikátorov zápisnice a členov volebnej komisie: prof. RNDr. František Kačík, PhD., 

Ing. Hlaváč Pavol, PhD.  

 

4. Výročnú správu o činnosti Technickej univerzity vo Zvolene za rok 2015 bez 

pripomienok. 

 

5. Výročnú správu o hospodárení Technickej univerzity vo Zvolene za rok 2015 bez 

pripomienok. 

 

6. Návrh rektora na vymenovanie prorektorov TU vo Zvolene s účinnosťou od 1. mája    

2016 na 4 ročné funkčné obdobie:  

- doc. Dr. Ing. Jaroslava Šálku za prorektora pre vedeckovýskumnú činnosť väčšinou 

hlasov, 

- RNDr. Andreja Jankecha, PhD. za prorektora pre pedagogickú prácu všetkými 

hlasmi, 

- doc. Ing. Branislava Olaha, PhD. za prorektora pre vonkajšie vzťahy väčšinou 

hlasov. 

 

7. Návrh rektora na vymenovanie členov VR TU vo Zvolene na nové funkčné obdobie (od 

01. 05. 2016 do 30. 04. 2020):  

prof. Ing. Peter Garaj, CSc. a Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. MBA 

LL.M. väčšinou hlasov, ostatní navrhnutí členovia všetkými hlasmi. 

 

8. Akademický senát TU vo Zvolene schválil právny úkon odpredaja majetku TU vo 

Zvolene, a to nehnuteľností nachádzajúcich sa vo Zvolene v k. ú. Môťová – budovy 

Slobodárne TU súpisné číslo 2102 na pozemku parc. KN-C číslo 1318/24 s 

príslušenstvom, ako aj a pozemkov parc. KN-C číslo 1318/24 zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 792 m2 a pare. KN-C číslo 1318/95 zastavané plochy a nádvoria o 

výmere 4178 m2, zapísaných v katastri nehnuteľností na LV č. 1498, za kúpnu cenu 
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najmenej 707 000 €, vychádzajúc zo znaleckého posudku Ing. Vladislava Pražmu, 

ktorý odpredaj bude realizovaný na základe verejnej obchodnej súťaže. 

 

9. Akademický senát TU vo Zvolene  schválil právny úkon odpredaja majetku TU vo 

Zvolene, a to nehnuteľností nachádzajúcich sa vo Zvolene v k. ú. Zvolen – Areál Zlatý 

potok, budovy Telocvičňa súpisné číslo 2159 na pozemku par. KN-C číslo 5000/6, 

Škola súpisné číslo 2159 na pozemku parcel. KN-C číslo 5000/7, Kuchyňa súpisné číslo 

2159 na pozemku parcel. KN-C číslo 5000/8, Garáže súpisné číslo 2159 na pozemku 

par. KN-C číslo 5000/20, Sklad plynu súpisné číslo 2159 na pozemku parcel. KN-C 

číslo 5000/23, s príslušenstvom a pozemkov par. KN-C čísla 5000/1 ostatne plochy o 

výmere 15494 m2, par. KN-C 5000/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 728 m2, 

par. KN-C 5000/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 655 m2, par. KN-C 5000/8 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 374 m2, par. KN-C 5000/9 zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 169 m2, par. KN-C 5000/10 ostatné plochy o výmere 4931 m2, par. 

KN-C 5000/20 zastavané plochy a nádvoria o výmere 169 m2, par. KN-C 5000/23 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2, par. KN-C 5000/51 ostatné plochy o 

výmere 6613 m2, par. KN-C 5000/52 ostatné plochy o výmere       1252 m2, zapísaných 

v katastri nehnuteľností na LV č. 4134, za kúpnu cenu najmenej    1 640 000 €, 

vychádzajúc zo znaleckého posudku Ing. Vladislava Pražmu, ktorý odpredaj bude 

realizovaný na základe verejnej obchodnej súťaže. 

 

10. Akademický senát TU vo Zvolene  schválil, že v prípade potreby opakovania verejnej 

obchodnej súťaže, a v prípade, ak budú splnené podmienky pre zníženie kúpnej ceny 

stanovené zákonom č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), súhlasí s odpredajom nehnuteľností 

špecifikovaných vyššie v bode 8. a 9. za zníženú cenu stanovenú postupom podľa § 5 

ods. 2 až 5 Zákona v medziach tohto Zákona. 

 

b) Zvolil: 

 Volebné komisie pre doplňujúce voľby do Akademického senátu Technickej univerzity   

vo Zvolene: 

 Lesnícka fakulta:  doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD.,  

            Ing. Pavol Hlaváč, PhD., všetkými hlasmi. 

 Fakulta ekológie a environmentalistiky: doc. Ing. Dagmar Samešová, PhD.,  

Mgr. Attila Rácz, PhD., všetkými hlasmi. 

 

c) Berie na vedomie: 

 Návrh Bc. Jána Supuku na vytvorenie Grantovej agentúry na podporu aktivít   študentov. 

 

Uznesenia zapísali: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD., doc. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD. 

 

Návrhová komisia: 

 

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

doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.  doc. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD. 
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Verifikátori: 

 

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

prof. RNDr. František Kačík, PhD.                                         Ing. Pavol Hlaváč, PhD. 

 

 

 

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

prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. 

predseda AS TU vo Zvolene 

Zvolen 25. 4. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

P r í l o h a  č . 2  
 

 

 

 

Zápis zo zasadnutia Ekonomickej komisie AS TUZVO dňa 21. 4. 2016 
 

Prítomní:  

Podľa prezenčnej listiny: p. Ivan, p. Hnilica, p. Selecký, p. Gejdoš, p. Sedliačiková, p. Halaj  

 

Ospravedlnili sa: p. Androvičová, p. Viszlai  

Nezúčastnili sa:  

Pozvaný: p. Drábek  

 

Program rokovania:  

 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania  

2. Návrh na odpredaj majetku TU vo Zvolene – ŠD Záhonok, návrh na odpredaj areálu TU vo 

Zvolene – Zlatý potok 

  

3. Výročná správa o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2015  

 

4. Záver  

 

Ad. 1  

Rokovanie EK AS TU otvoril a viedol jej predseda. Program rokovania bol schválený 

všetkými prítomnými členmi EK AS TU.  

 

Ad. 2  

EK AS TU prerokovala „Návrh na odpredaj majetku TU vo Zvolene – ŠD Záhonok, návrh na 

odpredaj areálu TU vo Zvolene – Zlatý potok“.  

EK AS TU konštatuje, že po zdôvodnení materiálu p. Drábekom – kvestorom TUZVO a 

prerokovaní pripomienok členov EK AS TUZVO materiál schváliť bez pripomienok.  

 

Ad. 3 

EK AS TU prerokovala „Výročnú správa o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2015.“  

EK AS TU konštatuje materiál schváliť bez pripomienok.  

 

Ad. 4 

Rokovanie EK ukončil jej predseda a poďakoval sa členom EK AS TU za aktívnu prácu.  

 

 

Zvolen, 21. 4. 2016  

 

Ing. Erik Selecký, PhD. v. r.  

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

 

 

 
Návrh na vymenovanie prorektorov TU vo Zvolene 

 
 
 
Vážený pán predseda AS TU, 

 

v súvislosti s uplynutím funkčného obdobia prorektora pre vedecko výskumnú činnosť 

dňom 31. marca 2016 a prorektora pre pedagogickú činnosť dňom 30. apríla 2016 

predkladám v zmysle § 9, ods. 1, písm. d) zákona o vysokých školách Akademickému 

senátu TU na schválenie:  

a) návrh na vymenovanie doc. Dr. Ing. Jaroslava Šálku za prorektora pre 

vedeckovýskumnú činnosť TU vo Zvolene s účinnosťou od 1. mája 2016 na druhé 

štvorročné funkčné obdobie; 

b) návrh na vymenovanie RNDr. Andreja Jankecha, PhD. za prorektora pre 

pedagogickú prácu TU vo Zvolene s účinnosťou od 1. mája 2016 na druhé štvorročné 

funkčné obdobie. 

V súvislosti s tým, že dňom 30. apríla 2016 uplynie druhé funkčné obdobie prorektora pre 

vonkajšie vzťahy doc. Mgr. Ing. Rastislava Šuleka, PhD. predkladám v zmysle § 9, ods. 1, 

písm. d) zákona o vysokých školách Akademickému senátu TU na schválenie:  

c) návrh na vymenovanie doc. Ing. Branislava Olaha, PhD. za prorektora pre 

vonkajšie vzťahy s účinnosťou od 1. mája 2016 na štvorročné funkčné obdobie. 

 
  

 
 

 
       prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 
        r e k t o r 
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P r í l o h a  č . 4  

 
 

Vedecká rada Technickej univerzity vo Zvolene 

návrh zloženia na štvorročné funkčné obdobie od 01. 05. 2016 do 30. 04. 2020 

 

Materiál na rokovanie AS TU 25. 4. 2016 
 
Predkladá: prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., rektor 
 
Členovia vedeckej rady z akademickej obce TU vo Zvolene: 
 
1. prof. Ing. Štefan Barcík, CSc., FEVT 

technika v lesnom hospodárstve a spracovanie dreva 
2. doc. Ing. Pavel Beňo, PhD., FEVT 

výrobná technika 
3. doc. Ing. Jozef Černecký, CSc., FEVT 

inžinierstvo strojov a zariadení 
4. doc. Ing. Miroslav Dado, PhD., FEVT 

kvalita produkcie 
5. doc. Ing. Josef Drábek, CSc., kvestor 

manažment a financovanie lesných podnikov 
6. prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD., DF 

technológia spracovania dreva 
7. prof. Ing. Peter Garaj, CSc., LF 

ochrana lesa  
8. prof. RNDr. Ján Gáper, CSc., FEE 

lesnícka fytológia 
9. prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc., LF 

pestovanie lesa 
10. RNDr. Andrej Jankech, PhD., prorektor 

matematická analýza 
11. prof. RNDr. František Kačík, PhD., DF 

technológia spracovania dreva  
12. prof. RNDr. Danica Kačíková, PhD., prorektorka 

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
13. prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., predseda VR 

aplikovaná zoológia a poľovníctvo 
14. doc. Ing. Marián Kučera, PhD., dekan FEVT 

mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby 
15. prof. Ing. Valéria Messingerová, CSc., LF 

technika v lesnom hospodárstve a spracovaní dreva 
16. doc. Ing. Branislav Olah, PhD., prorektor 

ochrana a využívanie krajiny 
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17. prof. Dr. Ing. Viliam Pichler, dekan LF 
ekológia 

18. prof. Ing. Dagmar Samešová, PhD., FEE 
environmentálne inžinierstvo 

19. prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., predseda AS TU 
pestovanie lesa  

20. prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD., DF 
technológia spracovania dreva 

21. doc. Ing. Marián Schwarz, CSc., FEE 
environmentálne inžinierstvo 

22. prof. Ing. Mikuláš Siklienka, PhD., dekan DF 
technológia spracovania dreva 

23. doc. Ing. Branko Slobodník, PhD., dekan FEE 
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií               

24. prof. Ing. Slavomír Stašiov, PhD., FEE 
 všeobecná ekológia, ekológia jedinca a populácií 

25. doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka, prorektor 
manažment a financovanie lesných podnikov 

26. prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc., LF 
environmentalistika  

27. prof. Ing. Jozef Štefko, CSc., DF 
konštrukcia a procesy drevárskej výroby 

 
 
 
Ostatní členovia vedeckej rady:  

1. prof. Ing. Jiří Balík, CSc., rektor ČZU v Prahe 
2. Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor SPU v Nitre 
3. prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi, rektor Akadémie umení v Banskej 

Bystrici 
4. Ing. Vojtech Ferencz, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR 
5. prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor Mendelovej univerzity v Brne 
6. doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor UMB v Banskej Bystrici 
7. prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.,  podpredseda SAV Bratislava 
8. Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. MBA  LL.M., prezident Vysokej 

školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach 
9. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka UVLF v Košiciach 

10. Dr. Ing. František Simančík, Ústav materiálov SAV v Bratislave 
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P r í l o h a  č . 5  

 

 

 

 

Materiál na rokovanie Akademického senátu TU vo Zvolene 

dňa 25. 04. 2016 

 

 

 k bodu 7 a 8  

 

Členom AS TU 

 

 

 

 

 

1. Návrh na odpredaj majetku TU vo Zvolene – ŠD Záhonok 

 

2. Návrh na odpredaj areálu TU Zvolen – Zlatý potok 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvolen, apríl 2016 
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Odpredaj ŠD Záhonok –  Slobodáreň TU súpisné číslo 2102 na pozemku parcel.  

KN-C číslo 1318/24s s príslušenstvom a pozemkov par. KN-C 

čísla 1318/24, 1318/95 v k.ú. Môťová. 

 

 

- cena stanovená znaleckým posudkom .................... 707.000,- EUR 

 

- informácia o nehnuteľnosti – Znalecký posudok č. 20/2016 

 

- forma predaja – verejná obchodná súťaž 

 

Dôvod predaja: 

 

 od 09/2016 nevyužívaný ŠD z titulu poklesu počtu ubytovaných študentov v ŠD 

TUZVO 

 za posledné obdobie priemerné využitie v rámci akademického roka cca v úrovni 50% 

 ŠD generuje z titulu nevyužitia kapacity stratu, ktorá bola za posledné obdobie rokov 

(2010 – 2015) vykrývaná príjmami ŠD Študentská 17, Študentská 27 

 pre ďalšie využívanie sú nevyhnutné investície (komplexná rekonštrukcia cca na 

úrovni 965.000 Eur) 

 

Odpredaj areálu Zlatý potok –  Telocvičňa súpisné číslo 2159 na pozemku par.  

KN-C číslo 5000/6, Škola súpisné číslo 2159 na 

pozemku parcel. KN-C číslo 5000/7, Kuchyňa súpisné 

číslo 2159 na pozemku parcel. KN-C číslo 5000/8, 

Garáže súpisné číslo 2159 na pozemku par. KN-C číslo 

5000/20, Sklad plynu súpisné číslo 2159 na pozemku 

parcel. KN-C číslo 5000/23, s príslušenstvom 

a pozemkov par. KN-C čísla 5000/1, 5000/6, 5000/7, 

5000/8, 5000/9, 5000/10, 5000/20, 5000/23, 5000/51, 

5000/52 v k.ú. Zvolen. 

 

- cena stanovená znaleckým posudkom ................. 1 640 000,- EUR 

 

- informácia o nehnuteľnosti – Znalecký posudok č. 81/2016 

 

- forma predaja – verejná obchodná súťaž 

 

Dôvod predaja: 

 

- nevyužiteľný majetok pre súčasné potreby ako aj budúci rozvoj TUZVO - hlavná 

a podnikateľská činnosť  

- odpredaj ako celku, resp. po neúspešnom odpredaji návrh rozčlenenia na 3 ucelené             

celky (1. hlavná budova, jedáleň, telocvičňa + pozemky) 

 
 

Príloha:    1. Znalecký posudok č. 20/2016 

2. Znalecký posudok č. 81/2016 


