
  
       

Z Á P I S N I C A 

z rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene, 
konaného dňa 19.05.2017 o 09:00 h  v konferenčnej miestnosti B-307, 

R-TU vo Zvolene 

   
        č. R - 4854/2017  

 

Prítomní členovia AS TU: podľa prezenčnej listiny  

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

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

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

PhD., doc. Ing. Jozef Schwarz, PhD., prof. Ing. Ján Sedliačik, 

PhD., prof. Dr. Ing. Pichler, doc. Marián Kučera, PhD.,Mgr. 

Kamila Gallová, ostatní v prezenčnej listine 

Ospravedlnení: doc. Ing. Vladimír Kubovčík, PhD., Ing. Erik Selecký, PhD., 

Ing. Veronika Ľuptáčiková, Michaela Michalová 

Neospravedlnení:   - 

 

Program rokovania:  

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a verifikátorov zápisnice 

3. Kontrola uznesení 

4. Výročná správa o činnosti TUZVO za rok 2016 

5. Výročná správa o hospodárení TUZVO za rok 2016  

6. Návrh na vymenovanie prorektora pre rozvoj  

7. Návrh člena do  Správnej rady TUZVO za študentskú časť AS TUZVO  

8. Návrh na udelenie titulu „doctor honoris causa“ Technickej univerzity vo Zvolene  

9. Návrh na udelenie súhlasu s predĺžením doby nájmu nehnuteľného majetku TUZVO  

10. Návrh na odpredaj majetku TUZVO 

11. Dodatok k študijnému poriadku TU 

12. Rôzne 

13. Návrh  uznesení 

14. Záver 

 

Ad 1) Otvorenie 

Rokovanie Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene otvoril a viedol  

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

Predseda senátu privítal hostí a členov Akademického senátu TU vo Zvolene 

a predniesol návrh programu rokovania AS TU. Vyzval členov senátu, aby sa vyjadrili 

k navrhnutému programu.  

K programu neboli žiadne pripomienky a pozmeňovacie návrhy,  predseda AS dal 

program odhlasovať.   

Uskutočnilo sa hlasovanie, aby rokovanie AS TU prebehlo podľa predloženého pôvodného  

programu:  

 

Počet hlasujúcich členov:  31 

 

Výsledok hlasovania: 

Za:       31 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

Predložený program rokovania AS TU bol schválený jednomyseľne. 

 

Ad 2) Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a verifikátorov 
zápisnice   

Predseda AS TU navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení: prof. Ing. Iveta 

Hajdúchová, PhD. a  Ing. Pavol Gejdoš, PhD. 

Uskutočnilo sa hlasovanie pre schválenie návrhovej komisie: 

Počet hlasujúcich členov: 31 

 

Výsledok hlasovania: 

Za: 31 

Proti:   0  

Zdržali sa:   0  

 

Návrhová komisia bola schválená jednomyseľne. 

 

Do volebnej komisie a za verifikátorov zápisnice boli navrhnutí: doc. Ing. Mariana 

Sedliačiková, PhD. doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD. a Ing. Ondrej Bajza za študentskú časť.  

 

Uskutočnilo sa hlasovanie pre schválenie členov volebnej komisie a verifikátov zápisnice: 

Počet hlasujúcich členov: 31 

 

Výsledok hlasovania: 

Za: 31 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

 

Volebná komisia a verifikátori zápisnice  boli schválení jednomyseľne. 
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Ad 3) Kontrola uznesení 

Predseda senátu konštatoval, že ukladacie uznesenie adresované vedeniu TU vo 

Zvolene - zabezpečiť aktualizáciu dizajnu a obsahu webovej stránky univerzity s termínom do 

septembra 2017 je v riešení. Požiadal p. rektora, aby informoval o tom, ako pokračuje táto 

úloha. 

Rektor informoval, že si pozval vedúceho CIT Ing. Weisa, aby mu dal aktuálne 

informácie o riešení úlohy. Konštatoval, že firma vybratá formou verejného obstarávania, 

ktorá ponúkla najvhodnejší návrh bude podpisovať zmluvu a zaviazala sa ukončiť úlohu do 

konca septembra 2017. Snahou vedenia je, aby sa termín skrátil a v čase uskutočnenia  

plánovaných osláv výročí Založenia lesníckeho  vysokého školstva na Slovensku a vzniku 

Drevárskej a Lesníckej fakulty vo Zvolene už bola stránka funkčná. Pán rektor informoval, že  

vyzve dekanov jednotlivých  fakúlt a vedúcich všetkých organizačných súčastí TU, aby 

pripravili aktuálne materiály na naplnenie obsahu www stránky.  

Pán rektor sa vyjadril aj k Správe návrhov, pripomienok a opatrení delegátov 

študentskej časti Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene. Uskutočnilo sa 

stretnutie vedenia s delegátmi AO študentov ,  o úlohách ktoré vyplynuli zo stretnutia vedenia 

TU so zástupcami študentov členov AS TU vo Zvolene a ich následnom riešení bude vedenie 

okrem iného informovať Akademickú obec TU na jej plánovanom zasadnutí. Uskutočnilo sa  

jedno stretnutie zástupcov študentov a Vedenia TU. Rektor TU konštatoval, že námety 

v správe sú podnetné, užšia spolupráca zástupcov študentov a vedenia naštartuje ďalšie zmeny 

v aktualizácii infraštruktúry univerzity a ešte v júni 2017 je plánované ďalšie stretnutie 

vedenia so študentmi. 

Predseda AS sa vyjadril k bodu uznesenia, ktoré bolo výsledkom pripomienky  

predloženej v bode Rôzne na poslednom zasadnutí AS TU doc. Kubovčíkom. Jednalo sa o 

pripomienku k podmienkam prihlásenia sa doktoranda   na obhajobu dizertačnej práce, ktoré 

zahŕňa   Študijný poriadok TU vo Zvolene R-6799/2013. Predseda konštatoval, že  tento 

materiál je  jeden z bodov rokovania  dnešného programu AS TU vo Zvolene.  Následne 

vyzval členov AS TU  na diskusiu k otázke  plneniu uznesení. Keďže neboli žiadne 

pripomienky, naformuloval bod uznesenia a dal hlasovať: „AS TU vo Zvolene prerokoval 

ukladacie uznesenia a konštatuje, že sú v procese plnenia.“ 

 

Počet hlasujúcich členov: 31 

 

Výsledok hlasovania: 

Za: 31 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

 

 Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.   

 

 

Ad 4) Výročná správa o činnosti TUZVO za rok 2016 

 

Predseda senátu úvodom vysvetlil, že bývalá pani prorektorka pre rozvoj TU prof. 

Kačíková už nie je od 1.4.2017 vo funkcii, nie je ani členkou senátu. Vedenie TU odporúčalo 
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aby správa o činnosti TU Zvolen, ktorá  bola v jej agende bola prezentovaná prof. Kačíkovou. 

Predseda AS TU navrhol, aby správu na základe súhlasu akademického senátu mohla 

predniesť a vyzval členov senátu, aby sa vyjadrili k návrhu. Prebehlo hlasovanie, 

senát jednomyseľne schválil, že Správu o činnosti TU vo Zvolene za rok 2016 prednesie  

prof. Kačíková. 

Pred prednesením správy ešte  rektor prof. Kropil podotkol, že spolupráca nového 

prorektora a bývalej prorektorky bude pokračovať ešte pár mesiacov. 

Prof. Kačíková poukázala, že Správa o činnosti TU vo Zvolene za rok 2016 je 

vypracovaná v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Je rozdelená na kapitoly, obsahuje 

tabuľky, ktoré budú so správou zaslané na odsúhlasenie na MŠ SR.  V úvode správa opisuje 

poslanie univerzity, prehľad najdôležitejších faktov a udalostí, ktoré sa na univerzite udiali. 

TU vo Zvolene buduje svoj obraz ako Zelená univerzita, je významnou súčasťou mesta 

Zvolen, ktoré má štatút Zvolen - mesto lesníctva. Na univerzite bolo podpísané Memorandum 

o spolupráci so Spoločným  výskumným centrom Európskej komisie a uskutočňujú sa akcie 

v rámci medzinárodnej spolupráce. 

V ďalších kapitolách je analyzovaná oblasť vysokoškolského vzdelávania, výskumná 

a umelecká činnosť, nosné smery fakúlt, riešených projektov. Plnenie hlavných úloh 

zabezpečujú zamestnanci fakúlt a organizačných súčastí. Správa uvádza aktivity fakúlt 

a ostatných súčastí TU, v spojitosti s potrebou zlepšovania infraštruktúry, ktorá zabezpečí 

rozvoj školy a naplnenie dlhodobých zámerov vo všetkých oblastiach. Hlavný dôraz je 

kladený na vzdelávanie, výskumnú a umeleckú činnosť, propagáciu, zahraničné aktivity, 

členstvá v medzinárodných organizáciách. Kvalita na TU je riadená Vnútorným systémom 

kvality, ktorý je podrobne rozpracovaný a zapája aj študentov do hodnotenia kvality 

vzdelávania a ostatných činností. V závere pani profesorka konštatovala, že činnosť 

univerzity v roku 2016 bola v súlade s dlhodobým plánom TU a prispela k naplneniu zámerov 

rozvoja TU. 

Pán rektor doplnil, že úspešnosť plnenia dlhodobých zámerov je viditeľná, boli  

vybudované parkoviská, pokračuje sa v rekonštrukcii auly. Zvýšenie úrovne vysokoškolského 

kampusu vyžaduje do budúcnosti vypracovať dobré projekty. Kvalita vzdelávania sa potvrdila 

v predchádzajúcej akreditácii, jej výsledky zaradili TU medzi 7 úspešných výskumných 

univerzít na Slovensku. Udržať si tento štatút si vyžaduje neustále zlepšovať metódy riadenia, 

zlepšovať stav infraštruktúry, hľadať rezervy a zvyšovať výkonnosť celej univerzity.  

Predseda senátu otvoril diskusiu k prednesenej Výročnej správe o činnosti TU za rok 

2016.  Z pléna neboli žiadne otázky ani pripomienky, preto  naformuloval uznesenie a dal 

hlasovať: „ AS TU vo Zvolene  schvaľuje Výročnú správu o činnosti TU za rok 2016 bez 

pripomienok.“ 

 

Počet hlasujúcich členov: 31 

 

Výsledok hlasovania: 

Za: 31 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

 

 Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.   

  

Ad 5) Výročná správa o hospodárení TUZVO za rok 2016 
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Výročnú správu predniesol  kvestor TU  doc. Ing. Jozef Drábek, CSc. Na úvod  

konštatoval, že schvaľovanie správy trvalo mesiac, pri jej tvorbe museli rešpektovať 5 

základných pravidiel vyplývajúcich zo Zákona o vysokých školách, zo Zákona o verejnom 

obstarávaní, atď. Správa je členená na kapitoly, analyzuje náklady, výnosy, výdavky a zisk 

univerzity. Výsledky hospodárenia sú hodnotené pozitívne aj napriek zníženiu rozpočtu 

o takmer 200 tisíc € oproti roku 2015. Za posledné 2 roky vedenie odhaľovalo rezervy najmä 

v nákladových položkách – energie, voda, služby. Očakáva sa, že zvýšené výdavky na opravy 

a údržbu budú premietnuté v budúcich rokoch do úspor.  Po porovnaní výnosov a výdavkov je 

celkový hospodársky výsledok TU za rok 2016 vo výške 816 998 €. Z hľadiska rentability 

hospodárenia sme v prvej trojke univerzít na Slovensku.  

Pán kvestor informoval, že dotácia určená  z ministerstva  bola v januári vo výške 13,2 

mil.€, neskôr bol rozpočet navýšený o príspevok na výskumné projekty. Investičné 

prostriedky boli v rozpočte pokryté len na 30% z požadovaných prostriedkov. Za posledné 2 

roky neboli veľké výzvy podporené EU, škola preinvestovala vyše 300 tisíc € z EU, 

spolufinancovanie TU bolo vo výške   23 000 €. Pri analýze fondov kvestor vysvetlil, že fond 

rezervný a štipendijný sú účelové, fond reprodukcie bol navýšený z predaja majetku TU a bol 

použitý na nákup prevádzkových strojov, dopravných prostriedkov, softvéru a  výpočtovej 

techniky. Konštatoval, že  vo väzbe na súčasnú ekonomickú situáciu vo vysokoškolskom 

priestore Slovenska je nutné do budúcnosti odhaľovať rezervy, hľadať cesty zvyšovania 

výkonnosti a diverzifikovať podnikateľskú činnosť.  

V závere  kvestor uviedol, že výsledok auditu dostalo vedenie 18.5.2017, kde závery 

tohto materiálu požadujú stanovisko k riešeniu umŕtvenej stavby Lanice. Vypracovaný 

projekt na dokončenie v podobe výskumného centra neprešiel, hľadajú sa nové spôsoby 

riešenia  spolu s vedením mesta Zvolen.  

S doplnkom ku prezentovanej  správe vystúpil rektor ktorý  pripomenul, že ciele 

čerpania finančných prostriedkov na TU boli splnené v súlade so zákonmi. Vo fonde 

reprodukcie má TU  4,6 mil € a v Rezervnom fonde 1,5mil €, je snaha míňať ich efektívne, 

kým niektoré univerzity na Slovensku berú pôžičky aby naplnili ciele vo vzdelávaní 

a výskume, u nás sa hospodári so ziskom.  

Predseda senátu následne požiadal  Ing. Ľubomíra  Ivana člena EK , aby predniesol 

zápis EK k tomuto materiálu. Ing. Ivan konštatoval, že materiál bol členmi EK posúdený 

a odsúhlasený per rollam. Osem členov EK súhlasilo bez pripomienok s predloženou 

výročnou správou, 1 člen sa nevyjadril, predseda EK poslal zápis p. kvestorovi, ktorý  

pripomienky EK vysvetlil. Záverečné stanovisko je,  že   EK  AS TU súhlasí väčšinou hlasov 

s predloženou správou bez pripomienok. 

Predseda senátu otvoril diskusiu k prednesenej správe. Do diskusie sa prihlásil  Bc. 

Supuka, ktorý sa opýtal, ako sa budú realizovať odpisy za  objekt  Lanice. Rektor prof. Kropil 

odpovedal, že toto vedenie TU prebralo nedokončenú stavbu pred rokmi, bol vypracovaný 

projekt na Vedecký park, tento nebol financovaný.  Jedno z riešení je, uhradiť spoločný dlh 

3,5 mil, z čoho podiel TUZVO je 1,3mil € a Mesto Zvolen cca. 330 000 € (10mil Sk). 

v splátkach (3-4 roky) tak, aby to univerzitu nezaťažilo a nepôsobilo likvidačne na jej činnosť. 

Pred 5 rokmi bolo vo fonde reprodukcie len cca 1 mil €, teraz je situácia iná. Vedenie TU  

bude hľadať z pohľadu hospodárenia univerzity optimálne riešenia, no počíta aj  s týmto  

ekonomicky tvrdým variantom. 

Keďže ďalšie otázky do diskusie neboli,  predseda AS  uzavrel diskusiu, naformuloval 

uznesenie a dal hlasovať: „ AS TU vo Zvolene schvaľuje Výročnú správu o hospodárení TU 

vo Zvolene bez pripomienok“. 
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Počet hlasujúcich: 31 

Výsledok hlasovania: 

Za: 31 

Proti:  0  

Zdržal sa:  0  

  

 Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

Ad 6) Návrh na vymenovanie prorektora pre rozvoj  

 
Predseda AS TU požiadal p. rektora, o prednesenie návrhu. Rektor prof. Kropil 

predniesol návrh na vymenovanie prorektora TU pre rozvoj, nakoľko prof. Kačíkovej  bývalej 

prorektorke uplynuli dve funkčné obdobia a 31.3.2017 ukončila činnosť v tejto funkcii. Do 

funkcie je navrhovaný súčasný kvestor  doc. Ing. Jozef Drábek,CSc., ktorý má predpoklady  

pre plnenie tejto funkcie, nakoľko aj v súčasnosti spolupracoval pri tvorbe rozvojových 

plánov a dlhodobých zámerov TU.  

Predseda senátu poďakoval za predstavenie kandidáta a otvoril diskusiu. Do diskusie 

sa  prihlásil Bc. Trautenberger, ktorý položil otázku, či je už známy kandidát na funkciu 

kvestora. Pán rektor vysvetlil, že obsadenie miesta kvestora nepodlieha schvaľovaniu 

v senáte, že bude vypísané výberové konanie, kde  bude stanovená  požiadavka na zručnosti 

v oblasti ekonomiky a financovania.  Rozvojové aktivity bude robiť prorektor pre rozvoj. 

Nový kvestor bude po výberovom konaní menovaný do 6 mesiacov.  

Ďalšie príspevky do diskusie neboli a predseda AS TU  diskusiu ukončil. Následne 

v zmysle rokovacieho poriadku AS TU  sa uskutočnila  tajná voľba. Za vymenovanie doc. 

Ing. Jozefa Drábeka, CSc.,  sa pozitívne vyslovilo 29 členov akademického senátu. V zmysle 

platnej legislatívy  naformuloval uznesenie a dal o ňom  hlasovať: „AS schvaľuje návrh 

rektora na vymenovanie doc. Ing.  Josefa Drábeka, CSc., na prorektora pre rozvoj TU.“ 

 

Počet hlasujúcich:  31 

 

Výsledok hlasovania: 

Za: 29 

Proti:  2  

Zdržal sa:  0  

  

 Uznesenie bolo schválené väčšinou hlasov. 

 

Ad 7) Návrh člena do  Správnej rady TUZVO za študentskú časť AS 
TUZVO  

 

Predseda požiadal zástupcu  študentov v AS  o vysvetlenie postupu tvorby návrhov. Bc. 

Supuka konštatoval, že sa stretli členovia AS zástupcovia študentov, aby prerokovali 

požiadavku navrhnúť člena do Správnej rady TU z radov študentov. Postupne sa prihlásili 3 

kandidáti, charakteristiky ktorých rozposlal členom AS TU. Do termínu zasadnutie sa 

kandidatúry písomne vzdal študent Ing. Michal Filípek v prospech študentky Bc. Kláry 

Bálikovej. Súčasne predkladajú zástupcovia študentov dvoch kandidátov: Bc. Klára Báliková, 

Bc. Martin Trautenberger. 
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 Predseda AS vyzval členov volebnej komisie, aby rozdali  hlasovacie lístky. 

Informoval, že kvórum hlasujúcich v zmysle platnej legislatívy bude znížené o dvoch 

kandidátov na 29. Na zvolenie kandidáta je  požadovaná  2/3 väčšina hlasov všetkých členov 

AS, znížená o nominovaných. Po volebnom akte komisia sčítala hlasy, p. doc. Sedliačiková 

členka volebnej komisie vyhlásila výsledky hlasovania: 

 

Počet hlasujúcich:  29 

Bc. Klára Báliková   23 hlasov  

Bc. Martin Trautenberger  6 hlasov  

 

Na základe výsledkov hlasovania predseda AS TU navrhol uznesenie a dal hlasovať: 

„AS TU vo Zvolene schvaľuje návrh na vymenovanie za členku Správnej rady TU vo 

Zvolene za študentskú časť AS TU vo Zvolene Bc. K. Bálikovú väčšinou hlasov. 

 

Počet hlasujúcich:      31 

 

Výsledok hlasovania 

Za: 30 

Proti:  0  

Zdržal sa:  1 

  

 Uznesenie bolo schválené väčšinou hlasov. 

 

Ad 8) Návrh na udelenie titulu „doctor honoris causa“ Technickej 
univerzity vo Zvolene  

 

Rektor  prof. Kropil prečítal charakteristiku navrhnutého kandidáta na udelenie titulu 

Dr. h. c. TU vo Zvolene /viď príloha zápisnice/. Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. je rektorom  

Univerzity Komenského v Bratislave od r. 2011, vedúci Katedry botaniky Prírodovedeckej 

fakulty UK od r. 1995 vysokoškolský profesor v odbore Všeobecná ekológia, ekológia 

jedinca a ekológia populácií. Garant študijného programu Botanika na Prírodovedeckej 

fakulte UK pre 2. a 3. stupeň VŠ vzdelávania, je výskumne aktívny v oblasti 

environmentálnej botaniky a ekogenotoxikológie. Spolupracuje s Lesníckou fakultou a s FEE 

TU v oblasti environmentálnej botaniky a ekológie, je to významný vedec s bohatou 

publikačnou činnosťou, je prínosom pre spoluprácu s odborníkmi na TU vo Zvolene. Pán 

rektor konzultoval návrhy udelenia titulu s dekanmi LF a FEE, ktorí návrh podporili.  

Predseda senátu otvoril diskusiu. Prihlásil sa Bc. Supuka, ktorý sa opýtal na históriu 

udeľovania titulov Dr. h. c. na TU. Pán rektor vysvetlil, že už 5 rokov nebol na TU tento titul 

udelený. Pri oslavách 60. výročia založenia DF a LF boli menovaní za doktorov honoris causa 

dvaja kandidáti – prof . Dr. Giovanni G. Vendramin  /Taliansko/ a prof. Ing. V. Marek DrSc. 

z LF Mendelovej univerzity v Brne za prínos v medzinárodnej spolupráci s TU vo Zvolene. 

Vedenie TU navrhuje, že by mali byť aspoň každé dva roky oceňovaní významní vedci 

spolupracujúci v oblasti vedy a vzdelávania s našou univerzitou. 

     Nakoľko neboli v diskusii  vznesené ďalšie otázky, predseda AS  diskusiu ukončil. 

Následne v zmysle rokovacieho poriadku AS TU  sa uskutočnilo hlasovanie, kde za udelenie 
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titulu Dr. h. c. TU vo Zvolene prof. RNDr. Karolovi Mičietovi, PhD  hlasovalo 30 členov 

akademického senátu. Následne predseda  AS TU   naformuloval uznesenie a dal hlasovať:  

„ AS TU vo Zvolene vyjadruje súhlas s udelením titulu Dr. h. c. TU vo Zvolene prof. RNDr. 

Karolovi Mičietovi, PhD. väčšinou hlasov.“ 

 

Počet hlasujúcich: 31 

 

Výsledok hlasovania: 

Za: 30 

Proti:  1  

Zdržal sa:  0  

 

Uznesenie bolo schválené väčšinou hlasov. 

  

Ad 9) Návrh na udelenie súhlasu s predĺžením doby nájmu nehnuteľného 
majetku TUZVO  

 

Návrh vypracovaný p. Ing. Molnárom prezentoval  kvestor doc. Ing. Jozef  Drábek, 

CSc. Jedná sa o 3 položky, predĺženie nájmu za podlahovú plochu pod automaty na TU 

, nájmy nebytových priestorov lekárke, regeneračnému a  rekondičnému centru. Ceny 

prenájmu odpovedajú podmienkam v lokalite.  

 

Predseda AS otvoril diskusiu, požiadal  Ing. Ivana člena EK, aby predniesol 

pripomienky EK. Správa  EK prednesená  Ing. Ivanom  odporúča AS TU schváliť   predĺženia 

nájmu podľa uvedenej tabuľky všetkými hlasmi členov EK  vyjadrenými per rollam.  

 

Nakoľko do diskusie sa neprihlásili ďalší členovia AS,  predseda akademického senátu  

ukončil diskusiu, 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 schvaľuje predĺženie doby nájmu na dobu tak, ako je 

požadované v  uvedenej tabuľke.“  

 

Počet hlasujúcich: 31 

 

Výsledok hlasovania: 

Za: 31 

Proti:  0  

Zdržali sa:  0  

 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

   

Ad 10) Návrh na odpredaj majetku TUZVO 

 

 Návrh na odpredaj majetku TUZVO predniesol p. rektor. Informoval, že po odpredaní 

pozemku na Barinách v minulom roku vznikla požiadavka na vecné bremeno k pozemku TU. 

V minulom roku išlo o pozemok bokom od areálu TU a po dohode získala TU odpredajom  

Kauflandu dvojnásobok ceny 940 tisíc € za požadovaný pozemok. Kaufland má v súčasnosti 
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požiadavku využívať spoločne cestu okolo internátu na Barinách, vedenie nesúhlasilo 

s používaním cesty, aby dopravou  nenarušilo život v areáli TU. Materiál dostali členovia AS 

TU na preštudovanie v dostatočnom časovom predstihu.  

 Predseda senátu otvoril diskusiu, požiadal zástupcu predsedu EK Ing. Ľubomíra Ivana, 

PhD., aby prečítal vyjadrenie komisie. Komisia po preštudovaní a spresnení údajov 

o pozemku vyjadrila súhlas 7 členmi, jeden člen bol proti predaju. Do diskusie sa prihlásil  

Ing. Bajza, člen EK, ktorý konštatoval, že v materiáloch o predaji pozemku neboli 

zrozumiteľné schémy a čísla predmetných parciel. Po vysvetlení od p. kvestora a zaslaní 

dodatočných materiálov s vysvetlením nie sú pripomienky. Ešte podotkol, že z dlhodobého 

hľadiska rozvoja vysokoškolského kampusu by sa nemali predávať pozemky v blízkosti TU a  

mal otázku, čo bude s rozostavanou halou. Pán rektor vysvetlil, že v prípade predaja 

predmetného pozemku  ide aj o záujmy mesta Zvolen a musíme brať ohľad aj na potreby 

zamestnanosti v  regióne. Dohodnutá cena bude znova dvojnásobná oproti tzv. mapovej cene 

a nenaruší záujmy rozvoja kampusu. Čo sa týka haly na Laniciach, aj mesto bolo 

spoluzodpovedné pri podpise zmlúv o stavbe haly Lanice, predmetnú záležitosť  vysvetlil 

v predchádzajúcom bode programu rokovania.  

Ďalšie otázky a pripomienky do diskusie neboli,  predseda AS ukončil diskusiu, naformuloval 

uznesenie a dal hlasovať: „Akademický senát TU vo Zvolene schvaľuje  právny úkon 

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

Zvolen  parc. KN-C čísla 3301/3  o výmere 208 m
2
, parcela č.3305/38  o výmere 168 m

2
 

,parcela č.3305/39 o výmere 1763 m
2
 ,parcela č.3305/40 o výmere 22 m

2
,  parcela č.5285/6 

o výmere 557 m
2
 v k. ú. Zvolen, obec Zvolen, okres Zvolen  za kúpnu cenu najmenej 

278 000 € , vychádzajúc z právnej zásady , že Všeobecná hodnota nehnuteľností a stavieb 

bola stanovená podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty 

majetku a je znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu 08.03.2017 “. 
 

Počet hlasujúcich: 31 

 

Výsledok hlasovania: 

Za: 29 

Proti:  2  

Zdržali sa:  0  

 

Uznesenie bolo schválené väčšinou hlasov. 

 

Ad 11) Dodatok k študijnému poriadku TU 

 

Pán prorektor pre pedagogickú činnosť  RNDr. Jankech, PhD. oboznámil členov AS 

so znením dodatku k Študijnému poriadku TU č. R-6799/2013 upravenému na podnet doc. 

Kubovčíka, ktorý  písomne podal v bode Rôzne na predchádzajúcom zasadnutí AS TU. 

Materiál bol členom AS zaslaný na preštudovanie. Prorektor upozornil, že  sa menia 

a dopĺňajú s nasledovné body: 

1. V článku 13 ods. (2) v bode b) sa vypúšťa posledná veta a nahrádza sa novou vetou: 
 

Táto podmienka platí len pre postup do ďalšieho roka štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia  

študijného programu. 
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2. V článku 31 ods. (1) sa v prvej vete doterajší text „a dokladoval zaslanie vedeckej 

publikácie do recenzného procesu v časopise databázy Web of Science s impakt faktorom, 

alebo prijatú prihlášku práva priemyselného vlastníctva.“ nahrádza novým textom v znení: 

 

a dokladoval: 

a)  úspešné ukončenie recenzného procesu publikácie evidovanej v databázach Web of 

Science alebo Scopus alebo  

b)  prijatú prihlášku práva priemyselného vlastníctva alebo  

c) uvedenie alebo realizáciu závažného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu 

realizovanú v zahraničí alebo domácom prostredí alebo ich prezentovanie v renomovaných 

zahraničných alebo medzinárodne uznávaných domácich inštitúciách a podujatiach. 

  

 K navrhovanému zneniu uvedených bodov otvoril predseda  AS diskusiu. Prihlásil sa 

prof Gömöry predseda LK AS TU. Vysvetlil, že LK per rollam odsúhlasila znenie dodatku 

všetkými hlasmi. Z vecného hľadiska má pripomienky, že náš študijný poriadok v bodoch 

týkajúcich sa doktorandského štúdia publikačnej činnosti doktorandov má nízke požiadavky 

v porovnaní s inými školami. Môže to byť na škodu pri hodnotení výsledkov TU v budúcej 

akreditácii.  V diskusii vystúpil aj doc. Ihring z Katedry dizajnu DF, ktorý konštatoval, že 

sprísňovanie požiadaviek by mohlo byť pre ich študentov likvidačné.  

  Pán rektor vysvetlil, že každá fakulta si môže vzhľadom k  odboru výskumných 

činností vytvoriť vlastné aj prísnejšie kritériá vo svojich študijných poriadkoch ako sú tie 

univerzitné. Je ťažko porovnávať podmienky publikovania výskumu študentmi rôzne 

zameraných fakúlt. Treba požiadavky špecifikovať.  

V  diskusii vystúpil  Ing. Mozdík, ktorý navrhol, aby boli témy dizertačných prác 

vypisované v súlade s riešenými projektmi na fakultách, aby boli finančne podporené 

výskumné aktivity doktorandov.  

Pán prorektor Šálka mu odpovedal, že už pri výberovom konaní na doktorandské 

štúdium sa musí hodnotiť téma, školiteľ a jeho grantové aktivity. Prof. Gömöry  ku uvedenej 

požiadavke Ing. Mozdíka podotkol, že tému dizertačnej práce  musí schvaľovať garant 3. 

stupňa štúdia a túto požiadavku musí brať do úvahy. Uviedol tiež, že osobne mu pripadá 

krajnou nezodpovednosťou od školiteľa vypisovať tému dizertačnej práce bez krytia 

projektovými, alebo inými zdrojmi zabezpečujúcimi materiálovo-technické a iné vybavenie 

doktoranda. 

Predseda AS  požiadal  doc. Ihringa o vyjadrenie, či sa po diskusii, kde boli vysvetlené 

niektoré otázky, zdajú byť  kritériá splniteľné aj pre ich študentov. Doc. Ihring vyjadril 

súhlasné stanovisko.  

 

Po ukončení diskusie pán predseda AS naformuloval uznesenie a dal hlasovať: „AS TU vo 

Zvolene schvaľuje dodatok č. 3 k Študijnému poriadku  TU vo Zvolene R-6799/2013.“ 

 

Počet hlasujúcich členov: 31 

 

Výsledok hlasovania: 

Za:    31 

Proti:    0 

Zdržali sa:   0 

 

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.. 
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Ad 12) Rôzne 

  
O slovo požiadal Ing. Bajza. Oznámil, že bol na zasadnutí Študentskej rady VŠ, kde sa 

prerokovávali aj otázky hodnotenia kvality VŠ. Požiadal vedenie TU, či by do evaluácie 

mohlo byť zahrnuté  aj hodnotenie študentov  v otázke  kvality ich bývania a stravovania na 

TU.  

Pán rektor odpovedal, že sa zúčastnil zasadnutia Študentskej rady VŠ. Nie je nadšený 

zo spôsobov aké využívajú študenti pri hodnotení škôl na sociálnych sieťach. Situácia, že  v 

Správnej rade školy je zástupca študentov, podobne bude na zasadnutie kolégia rektora 

pozývaný zástupca študentov, zlepší komunikáciu vedenia a AO  študentov.  Na kolégiu 

rektora sa preberajú činnosti TU vo všetkých oblastiach, očakáva sa zlepšenie kvality 

spolupráce. Pán rektor vyzdvihol, že spätná väzba od študentov je potrebná. Ku kvalite jedál 

v našej školskej jedálni povedal, že pozná mnoho zariadení, a to naše sa dá zaradiť medzi 

lepšie, aj v poskytovaných službách aj kvalite jedál. Informoval, že robili prieskum medzi 

zamestnancami o kvalite služieb a jedál v univerzitnej jedálni a do budúcna zaradia do zberu 

dát  aj kategóriu študentov.  

 Ing. Bajza povedal, že má na mysli systematický zber dát aj v oblastiach mimo 

študijných problémov. 

Následne  pán rektor informoval AS  o  skutočnostiach, že Slovensko prežíva vážnu 

dobu, minister predložil zákony o kvalite vzdelávania, na zasadnutiach Slovenskej rektorskej 

konferencie prísne hodnotili predložené materiály. Rektori slovenských VŠ zastávajú názor, 

že po 15 rokoch platnosti Zákona o vysokých školách a jeho 37 novelách by si Slovensko 

zaslúžilo nový zákon. Na zasadnutí Akademickej obce TU vo Zvolene bude p. rektor 

informovať o stave slovenského vysokého  školstva, očakáva, že dovtedy bude uzatvorená 

diskusia k zákonom. Nakoľko v tomto bode neboli vznesené ďalšie diskusné príspevky, 

predseda AS TU diskusiu ukončil. 

 

Ad 13) Návrh uznesení 

Pán predseda senátu požiadal zástupkyňu návrhovej komisie p. prof. Hajdúchovú, aby 

predniesla Návrh uznesení zo zasadnutia AS TU vo Zvolene, konaného dňa 19.5.2017. Po 

prečítaní návrhu dal predseda AS TU hlasovať.  

 

 

Počet hlasujúcich: 31 

 

Výsledok hlasovania: 

Za:    31 

Proti:    0 

Zdržali sa:   0 

 

Návrh uznesení zo zasadnutia AS TU bol schválený jednomyseľne. 

      

Ad 14) Záver 

 

Predseda AS TU prof. Saniga poďakoval členom Akademického senátu za ich účasť na 

rokovaní AS TU vo Zvolene, poďakoval aj prítomným hosťom a ukončil rokovanie senátu.  
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Podklady k zápisnici pripravila a zapísala: 

 

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

doc. Ing. Daniela Kalincová, PhD. 

tajomníčka AS TU 

 

Verifikátori: 

 

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

doc. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD. 

 

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

doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD. 

 

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

Ing. Ondrej Bajza  

študentská časť AS TU 

 

 

Zvolen, 19.5.2017    ............................................................... 

       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 19.05.2017 

 

Akademický senát TU vo Zvolene:  

a)  Prerokoval: 

1. Ukladacie uznesenia a konštatuje, že sú v procese plnenia  

 

b)  Schvaľuje:  

1.  Návrh programu rokovania predložený predsedníctvom AS  

2. Členov návrhovej komisie v zložení:  prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.,  

           Ing. Pavol Gejdoš, PhD.  

3. Verifikátorov zápisnice v zložení:  doc. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD., 

              doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD. 

  Ing. Ondrej Bajza 

4. Výročnú správu o činnosti TU vo Zvolene za rok 2016 

5. Výročnú správu o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2016  

6. Návrh rektora na vymenovanie doc. Ing. Josefa Drábeka, CSc. za prorektora pre rozvoj TU 

vo Zvolene väčšinou hlasov. 

7. Návrh na vymenovanie za členku Správnej rady TU vo Zvolene za študentskú časť AS TU 

vo Zvolene Bc. K. Bálikovú väčšinou hlasov.  

8. Návrh rektora na udelenie titulu Dr. h. c. TU vo Zvolene prof. RNDr. Karolovi Mičietovi, 

PhD. 

9. Predĺženie doby nájmu podľa § 13 ods. 1 písm. h) zák. č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s 

majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov  tak, ako je požadované v 

nižšie uvedenej tabuľke: 
 
Por. č.  

 
Predmet nájmu 

(nebytové priestory) 

 
Nájomca 

 

 
Nájom končí / 

Predĺženie žiadam 
na dobu do: 

 
1. 

 
Časť nebytových priestorov o výmere 110,10 m2 – 
prízemie blok „D“ ŠDĽŠ na Študentskej ul.19. 
Doterajší nájom bez DPH : 5811,27 EUR/rok 

 
MUDr. Monika Poliako-  
vá, všeobecný lekár, 
Dobrá Niva 

 
nájom končí: 30.09.2017 
predĺžiť do: 30.09.2018 

 

 
2. 

  
Časť podlahovej plochy na umiestnenie automatov 
na kávu a teplé nápoje o výmere 1 m2, ŠDĽŠ 

 
Delikomat Slovensko, 

spol. s r.o. Stupava 

 
nájom končí: 30.11.2017 
predĺžiť do: 30.11.2019 
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a ŠDaJ Bariny 
Doterajší nájom bez DPH : 321,34 EUR/rok 

 

 
3. 

  
Časť nebytových priestorov o výmere 39,22 m2 
prízemie  blok „D“ ŠDĽŠ Študentská ul.17. 
Doterajší nájom bez DPH : 1938,58 EUR/rok 

 
Mgr. Zita Mihalovicová, 

Regeneračné 
a rekondičné centrum 

Zvolen 

 
nájom končí: 31.12.2017 
predĺžiť do : 31.12.2019 

 

 
10. Právny úkon odpredaja majetku TU vo  Zvolene, a to nehnuteľností nachádzajúcich sa vo 

Zvolene v k. ú. Zvolen  parc. KN-C čísla 3301/3  o výmere 208 m
2
, parcela č.3305/38  

o výmere 168 m
2
 ,parcela č.3305/39 o výmere 1763 m

2
 ,parcela č.3305/40 o výmere 22 m

2
,  

parcela č.5285/6 o výmere 557 m
2
 v k. ú. Zvolen, obec Zvolen, okres Zvolen  za kúpnu 

cenu najmenej 278 000 € , vychádzajúc z právnej zásady , že Všeobecná hodnota 

nehnuteľností a stavieb bola stanovená podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení 

všeobecnej hodnoty majetku a je znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu 

08.03.2017 väčšinou hlasov. 

 
 

11. Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku  TU vo Zvolene R-6799/2013 všetkými hlasmi. 

 

Uznesenia zapísali: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD., Ing. Pavol Gejdoš, PhD.  

 

Návrhová komisia: 

 

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

prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.,.    Ing. Pavol Gejdoš, PhD.  

 

  

    

Verifikátori: 

 

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

doc. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.,  doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD. 

 

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

Ing. Ondrej Bajza 

 

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

Zvolen, 19.05.2017           prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.  

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

 
 

 

 

Zápis  z vyjadrenia členov Ekonomickej komisie AS TUZVO dňa 11. 5. 2017 – per 

rollam 

 

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

uskutočnilo 10.5.2017 o 9,00 a následne boli materiály zaslané členom EK AS TUZVO na 

vyjadrenie. Všetci členovia odpovedali e-mailom do 11.5.2017, jeden sa nevyjadril nakoľko 

bol služobne odcestovaný. 

 

Predložené materiály: 

 

1. Návrh o prenájmoch  

2. Návrh o odpredaji 

3. Výročná správa o hospodárení 

 

Vyjadrenia členov EK AS TUZVO: 

           

Ad. 1   

Súhlasí bez pripomienok – 7, nevyjadril sa - 1 

 

Ad. 2  

Súhlasí bez pripomienok – 4, Súhlasí s pripomienkami – 1, nesúhlasí - 1, nevyjadril sa - 1 

 

Ad.3 

Súhlasí bez pripomienok – 3, Súhlasí s pripomienkami – 3, nevyjadril sa - 1 

 

Ad. 2 Pripomienky: 

a) Mapka je taká malá a bledá, že ani po zväčšení z nej nie je možné sa zorientovať 

v jednotlivých parceliach (pozemkoch). Preto  nie je jasné ani to, kde sú dané parcely na 

predaj ani to, ktorá časť – parcela ostane vo vlastníctve TU – asi len tá pod „Koloseom“ 

(ruinou stavby štadiónu)? 

b) EK by si zaslúžila podrobnejší komentár k obom zdôvodneniam, ak má senátorom 

odporučiť prijať či neprijať návrh). Najmä pokiaľ ide o  druhý dôvod predaja 

(„požiadavky firmy na odkúpenie pozemku v danej lokalite, ktorá určitú časť pozemku 

odkúpila pre svoje investičné aktivity“) – chýba informácia, o ktorú firmu ide a kde sa 

nachádza parcela, ktorú už odkúpila? Žeby Kaufland, ktorý mal kedysi záujem aj o časť 

s cestou? Pamätám si to len matne.  

c) Chýba spresnenie formy predaja - tie pozemky sa budú ponúkať na predaj jednotlivo? 

A naraz alebo vo viacerých etapách? Čo ak by nejaký kupec prejavil záujem o viac 
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parciel, a  pre TU by bol výhodným „susedom“, ktorý by neprekážal účelu TU ani 

študentského domova (bol by napr. menej hlučný než iní záujemcovia)  - vyjde sa mu 

v ústrety, keď verejná obchodná súťaž  vylučuje preferovanie (dokonca i z dobrých 

dôvodov)?  

 

Ad. 3 Pripomienky: 

a) časť IV. VÝVOJ FONDOV - 1. Fond reprodukcie: obstaranie „pozemkov 11 194 

EUR“ –   Aký konkrétne pozemok sa zakupoval? 

b) k časti  „2. Rezervný fond: Na čo sa zo zákona môže tento fond využiť? Zaujíma ma 

to preto, lebo cca asi 5-6 rokov potrvá (odhad podľa demografických dát), kým sa 

u nás prejaví zvýšenie populačnej krivky v počte záujemcov o štúdium a za ten čas by 

bolo lepšie radšej „vykryť“ nedostatočné dotácie na mzdy s tým, že neskôr by nám 

veľmi pravdepodobne mohli odborníci chýbať, ak by sme ich boli nútení prepustiť.  

c) k časti   V. REKAPITULÁCIA ZÚČTOVANIA SO ŠTÁTNYM ROZPOČTOM 

1- Posledná veta „Tieto finančné prostriedky sú určené na revitalizáciu 

prírodného laboratória a výstavbu serverovne Technickej univerzity vo 

Zvolene.“  sa týka všetkých zostatkov alebo len posledného uvedeného 

(„Nevyčerpaný zostatok dotácie na kapitálové výdavky k 31. 12. 2016 vo 

výške 93 787 EUR bol na podprograme 077 11 - 93 787 EUR“)? 

2- Ak sa veta týka len posledného zostatku, musia sa niektoré zostatky dotácií 

vrátiť a ak áno, tak ktoré? 

d) Upresniť, vysvetliť – tržby z predaja dlhodobého majetku? 

e) Upresniť, vysvetliť – aké dopravné prostriedky boli zakúpené v roku 2016? 

f) Vysvetliť - Rekapituláciu zúčtovania so štátnym rozpočtom, kde sa uvádza, že 

nevyčerpaný zostatok dotácie k 31.12.2016 bol 2 867 243 €. Z komentára nie je jasné, 

koľko prostriedkov prechádzalo a boli vyčerpané v roku 2017 a koľko prostriedkov sa 

vrátilo do štátneho rozpočtu? 

 

 

 

Zvolen, 11. 5. 2017                                                                                 Ing. Erik Selecký, PhD.  

predseda EK AS TU  

v.r.       

 


