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Z Á P I S N I C A  

z rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene, 

konaného dňa 04.03.2019 o 13:00h  
v konferenčnej miestnosti B-307, R-TU vo Zvolene  

 

                           č. R – 1993/2019 

  

Prítomní členovia AS TU: podľa prezenčnej listiny  

Prizvaní a hostia:  prorektori, dekani fakúlt, ostatní hostia podľa prezenčnej listiny  

Ospravedlnení:  prof. Ing. D. Gömöry, DrSc., Ing. P. Gejdoš PhD., doc. Ing. R. Hnilica, PhD., 

doc. Ing. V. Kubovčík, PhD., prof. Ing. D. Samešová, PhD., Mgr. Attila Rácz, 

PhD.,  

Neospravedlnení: Zuzana Kmeťová, Bc. Marek Lipnický   

 

Program rokovania 

1. Otvorenie 

2. Voľba komisií (návrhová, verifikátori - volebná) 

3. Kontrola uznesení 

4. Výsledky hospodárenia TU vo Zvolene za rok 2018 

5. Metodika rozdelenia dotácie a tvorba rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2019 

6. Návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2019 

7. Návrh na odvolanie a vymenovanie členov VR TU vo Zvolene  

8. Návrhy na členov Správnej rady TU vo Zvolene 

9. Návrh na opravu Uznesenia č. 8 a 9 zo dňa 25.05.2018 (zmena v osobe oprávneného 

z vecného bremena) 

10. Návrh na odpis nevymožiteľnej pohľadávky (DREVONA SLOVAKIA s. r. o.) 

11. Voľba člena ŠR VŠ za študentskú časť AS TU vo Zvolene 

12. Rôzne 

13. Návrh uznesení  

14. Záver  
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Ad 1) Otvorenie  

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 členov sa ospravedlnilo, 

neospravedlnení 2, p. Mgr. Androvičová bola znovu zvolená v doplňovacích voľbách za členku AS 

TU za FEE pre terajší akademický senát.  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, predseda naformuloval uznesenie a dal o ňom hlasovať: „AS TU 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, verifikátorov zápisnice a volebnej komisie   

Predseda senátu prečítal návrh na členov návrhovej komisie, verifikátorov zápisnice 

a volebnej komisie:  

Návrhová komisia: doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., doc. Ing. Vladimír Kunca, PhD.   

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 a zároveň volebnej komisie:  

doc. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD., doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Michal Andrejko.  

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

neboli, uskutočnilo sa hlasovanie pre schválenie verifikátorov zápisnice a volebnej komisie. 

Počet hlasujúcich členov: 27 

Výsledok hlasovania:  

Za:  26 
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Proti:  0 

Zdržal sa:  1 

  

Verifikátori zápisnice a volebná komisia boli schválení väčšinou hlasov.  

 

V nadväznosti na tento bod rokovania predseda AS TU prečítal návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať: 

„AS TU vo Zvolene schválil návrhovú komisiu v zložení: doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., doc. 

Ing. Vladimír Kunca, PhD. jednomyseľne a verifikátorov zápisnice a volebnú komisiu: doc. Ing. 

Mariana Sedliačiková, PhD., doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Michal Andrejko väčšinou hlasov.“  

 

Počet hlasujúcich členov: 27 

Výsledok hlasovania:  

Za:     27 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

AS TU vo Zvolene schválil uznesenie jednomyseľne. 

  

Ad 3) Kontrola uznesení  

Predseda AS TUZVO  informoval, že z minulého zasadnutia nebolo žiadne ukladacie 

uznesenie. Na zasadnutí AS TU 6.11.2018 študentská časť nezvolila zástupcu do Študentskej rady 

VŠ (§ 107, ods. 4, zákona o VŠ). Predseda pripomenul, že v  súvislosti s touto skutočnosťou bola na 

predchádzajúcom rokovaní oslovená študentská časť AS TU aby do dnešného zasadnutia pripravili 

nomináciu kandidáta, kedy prebehnú opakované voľby zástupcu do ŠR VŠ.  Táto voľba je začlenená 

do  rokovania programu  dnešného zasadnutia AS TUZVO. 

 

Ad4) Výsledky hospodárenia TU vo Zvolene za rok 2018 

V úvode ku tomuto materiálu predseda AS TUZVO požiadal pána rektora, aby informoval 

senát o výsledkoch hospodárenia TU vo Zvolene za rok 2018. Pán rektor v prezentácii informoval, 

že dotácie z MŠ boli rozdelené na fakulty a univerzitné pracoviská v súlade so schválenými 

kritériami. Analyzoval tabuľky v ktorých bolo spracované čerpanie finančných prostriedkov na TU 

v jednotlivých položkách. Konštatoval, že univerzita hospodárila s prebytkom, nevyčerpané finančné 

prostriedky na fakultách a pracoviskách budú presunuté do roku 2019. Každé pracovisko sleduje 

čerpanie dôsledne, ak sa niektoré položky prečerpali v iných boli úspory, tak v konečnom dôsledku 

bolo čerpanie bežných výdavkov splnené na 78 %. Hospodársky výsledok je v súlade s plánovaným 

na rok 2018 a predstavuje po zdanení 654 000 €, čo je dobrý základ pre hospodárenie pre rok 2019. 

Je to síce najnižšia hodnota za posledných 7 rokov, ale je to dobrý výsledok, nakoľko sa zhoršujú 

vonkajšie podmienky. Po spoplatnení a zvýšení počtu rokov externého štúdia sa výraznejšie znižuje 

počet externých študentov, nečerpajú sa štrukturálne fondy po zastavení projektov medzinárodnej 

spolupráce, čerpanie z operačných programov – výskum a inovácie bolo len vo výške 5 %. Pán rektor 

konštatoval, že na dobrých výsledkoch hospodárenia TU sa podieľa veľkou mierou aj VŠLP, hoci 

hospodári za sťažených podmienok, ako znižovanie ceny dreva a prírodné kalamity.  

Informáciu k tomuto bodu rokovania doplnil prorektor pre rozvoj univerzity doc. Drábek, kde 

vysvetlil hlavne čerpanie investícií. Konštatoval, že bol pre rok 2018 vypracovaný plán modernizácie 
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univerzity a študentského domova, bolo plánovaných 18 investícií, z toho 14 bolo úspešne 

realizovaných. Rekonštrukcia ŠD na Barinách pokračuje aj v roku 2019. Realizované stavebné 

investície v roku 2018 znížia energetickú náročnosť objektov (Študentský domov Bariny), ako aj 

zvýšia výkonnosť pracovísk, alebo spríjemnia prostredie – vybudovanie Relax zóny v átriu TU. 

Predseda AS poďakoval p. rektorovi Kropilovi za podrobnú analýzu materiálov a požiadal p. Mgr. 

Ing. Seleckého, PhD., aby predniesol  závery zo zasadnutia Ekonomickej komisie AS TU ku 

prerokovanému  materiálu.   Predseda komisie Selecký vysvetlil, že na zasadnutí vypracovali otázky 

k prerokovanému materiálu Výsledky hospodárenia TU za rok 2018. Po zodpovedaní otázok na 

stretnutí s vedením TU komisia odporúča AS TU schváliť tento  materiál bez pripomienok. (Zápis zo 

zasadnutia Ekonomickej komisie AS TUZVO – Príloha č. 2). V diskusii vystúpil predseda  senátu, 

ktorý zdôraznil význam a úlohu VŠLP na výsledkoch hospodárenia univerzity. Nakoľko v diskusii 

nevystúpili ďalší členovia senátu, predseda diskusiu uzavrel. Po uzavretí diskusie a stanovisku EK 

predseda AS TU prof. Saniga prečítal návrh uznesenia  a dal hlasovať:  

„ AS TU vo Zvolene schválil Správu o výsledkoch hospodárenia TU vo Zvolene za rok 2019 bez 

pripomienok.“ 

Počet hlasujúcich členov: 27 

Výsledok hlasovania:  

Za:     27 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

AS TU vo Zvolene schválil uznesenie jednomyseľne 

 

Ad5) Metodika rozdelenia dotácie a tvorba rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2019 

Ad6) Návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2019 

Na úvod prerokovania predložených materiálov predseda senátu vyslovil mienku, že 

predkladané materiály sú úzko prepojené. Z uvedeného  dôvodu navrhuje aby sa o nich rokovalo 

spoločne. S týmto návrhom súhlasil aj rektor prof. Kropil, ktorý v úvode svojho vystúpenia 

analyzoval návrh rozdelenia dotácie pre rok 2019. Povedal, že vychádza z metodiky, ktorá je v súlade 

s metodikou delenia rozpočtu na MŠ. V porovnaní s rokom 2018 je nárast v dotácii o 2,8 %. 

Započítanie publikačnej činnosti sa mení každý rok, naša univerzita má v súčasnosti za publikačnú 

činnosť pridelené dotácie takmer 1 milión €, čo predstavuje v hodnotení na Slovensku 4. miesto 

v publikačnej činnosti. Kladné čísla má v rozpočtoch pre rok 2019 z 12tich univerzít len 8,  záporné 

majú 4 univerzity. Vedenie TU rokovalo pri tvorbe rozpočtu na rok 2019 s dekanmi fakúlt a vedúcimi 

ostatných organizačných súčastí, dotácie sú rozdeľované na TU podľa predloženej metodiky, ktorá 

je v súlade s pravidlami a metodikou MŠ, v rozpočte nie sú riziká. Ďalej pán rektor doplnil, že na 

univerzite boli vytvorené 2 špičkové výskumné tímy, čím sa môže prezentovať len málo univerzít na 

Slovensku. Výrazne sa zlepšili výsledky vo výskume a  publikačnej činnosti, čo bude aj v tomto roku  

premietnuté do finančného ohodnotenia pracovníkov.  

Vstupnú informáciu rektora doplnil RNDr. Jankech prorektor pre pedagogickú prácu, kde 

v úvode upozornil, že v procese tvorby rozdelenia dotácií urobilo vedenie v metodike úpravy čl. 12, 

kde po schválenej akreditácii III. stupňa – doktorandského štúdia na UŠP akreditačnou komisiou sa 

upravili aj počty novoprijatých doktorandov na fakultách. Spolu je pre nový akademický rok 

plánované prijatie 26 študentov v 1. ročníku. Podľa p. rektora je toto veľmi   závažná skutočnosť, že 

v akreditačnej komisii prešiel program ekonomického charakteru pre III. stupeň štúdia na UŠP TU. 

Prorektor Jankech doplnil, že celá dotácia na programe Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna 

podpora študentov vysokých škôl  predstavuje 13 131 164 €. Táto je rozdelená do podprogramov 
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(podiel na pedagogickom výkone, podiel na publikačnej činnosti, atď.) v súlade s metodikou MŠ. 

V podprograme výskum sú odčlenené prostriedky na štipendiá pre doktorandov denného štúdia.  

Pán rektor následne vysvetlil prezentované grafy, kde vidieť aké prostriedky získava 

univerzita na vzdelávanie, za výsledky akreditácie ( z 22 VŠ na Slovensku sme boli hodnotení v prvej 

sedmičke), za publikácie Web of Science, Scopus. Časopisy sú rozdelené od M1 po M6 podľa 

kvartilov a rankingu. Publikácie TU vo Zvolene boli prevažne zaradené do Q1, a Q2. Dotácia za 

projektovú činnosť je dosť vysoká, na druhej strane absentujú zahraničné granty, tam sme dostali 

menej, dobrý je stav v počte doktorandov na TU a v počte  ukončených doktorandov po dizertačnej 

skúške, čo je ďalšie dôležité kritérium pre delenie dotácií z MŠ pre VŠ. Z grafov je  vidieť priority t. 

z., že 40 % financií dostáva TU za vzdelávanie, čo je najvážnejší komponent.  Pán rektor ukázal 

tabuľky, kde bolo vidieť, že v roku 2018 v oblasti miezd fakulty neprečerpali pridelené zdroje, čiže 

aj na rok 2019 sú v kladných číslach tri fakulty, hoci na FEVT pretrváva nízky počet študentov, ale 

úspora z minulého roka im situáciu zlepšila. FEE je v miernom  v mínuse – poklesy v oblasti 

vzdelávania. Eliminuje sa to tým, že na fakulty bolo z rozpočtu odčlenené na rok 2019 cca 282 000€ 

podľa výkonov v jednotlivých ukazovateľoch. V porovnaní s rokom 2018 sa dá hovoriť o vzostupe 

dotácie na mzdy z 13 na 24 %. Ďalej zhodnotil rozpočet ako najlepší za posledné roky, má rezervy aj 

možnosti na motivačné príplatky pre tvorivých pracovníkov, ktorí sa enormne podieľajú na 

úspechoch v publikačnej činnosti. Plánuje sa hospodársky výsledok na rok 2019 na 600 000€.  

Pán predseda AS poďakoval p. rektorovi Kropilovi za podrobnú analýzu materiálov 

a požiadal Mgr. Ing. Seleckého, PhD., aby predniesol závery zo zasadnutia Ekonomickej komisie AS 

TU po prerokovaní predložených materiálov. Predseda komisie Selecký vysvetlil, že na zasadnutí 

vypracovali otázky k prerokovaným materiálom Metodika rozdelenia dotácie a tvorba rozpočtu 

TUZVO na rok 2019, ktoré si vyjasnili s vedením univerzity. Po zodpovedaní otázok na stretnutí 

s vedením TU komisia odporúča AS TU schváliť tieto materiály bez pripomienok. (Zápis zo 

zasadnutia Ekonomickej komisie AS TUZVO – Príloha č. 2) 

Predseda senátu otvoril diskusiu k tomuto bodu. Sám si vzal slovo a prečítal email – reakciu 

prof. Gömöryho na prerokovaný materiál. Prof. Gömöry sa ospravedlnil za neprítomnosť na zasadnutí 

AS TU kvôli služobnej ceste v zahraničí. V prečítanom texte je vyjadrená podpora člena AS 

k predloženému materiálu. Do diskusie sa prihlásil Ing. Ivan, riaditeľ VŠLP TU, ktorý povedal, že 

v priebehu roka 2018 boli riziká pri plnení plánu, konštatuje že chata na Tajove predstavuje 

neproduktívne náklady pre VŠLP a bolo by potrebné zo strany vedenia zaoberať sa touto otázkou. Je 

stratová čo ročne predstavuje hodnotu 5 až 6 000m3 vyťaženého dreva. 

 Pán rektor sa prihlásil s odpoveďou, kde sa vyjadril k nadobudnutiu chaty na Tajove do 

majetku TU. Išlo pred 7 rokmi o ponuku VUC v Banskej Bystrici  na výmenu budovy TU (FEE) 

v Banskej Štiavnici za chatu na Tajove  a budovu bývalej SPTŠ na Zlatom Potoku. Budova SPTŠ na 

Zlatom Potoku bola viac rokov ponúkaná na predaj, v minulom roku sa predaj podaril a univerzita 

získala 800 000€. Chatou na Tajove  sa už vedenie zaoberalo, len ešte nepredložili riešenie na senát. 

Bude to predmetom jednania na niektorom z budúcich zasadnutí.   

Predseda senátu zvýraznil efekty hospodárenia VŠLP, kde je enormná snaha znižovania 

nákladov cez využívanie prírodných procesov aj cez diverzifikovaný predaj dreva  (drevo predávajú 

cez aukcie). VŠLP má naplánovaný prínos do rozpočtu TU v hodnote 286 500€. 

Ďalej sa do diskusie prihlásil dekan LF prof. Pichler, ktorý konštatoval, že rozpočet sa aj 

v spolupráci s dekanmi fakúlt tvoril niekoľko týždňov, hľadali kompromisy a v konečnom štádiu 

vyjadruje spokojnosť s navrhnutým rozpočtom. Po 3 rokoch je nárast dotácie na fakulty dosť 

masívny, našli priestor, aby urobili nárast na motivačné zložky pre mladých výkonných pracovníkov 

do 38 rokov, posudzované roky publikačnej činnosti poukazujú na rast výkonov, avšak sa očakáva 

spomalenie rastu výkonov, lebo sa menia kritériá a vznikajú riziká napĺňania požiadaviek na 

publikačnú činnosť. Vynúti si to opatrenia, na ktoré sa treba pripraviť. Na konci príspevku vyjadril 

súhlas s rozpočtom. V diskusii vystúpil dekan DF prof. Sedliačik, ktorý štruktúru rozpočtu tiež 
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podporil. Do diskusie sa prihlásil študent Bc. Michal Bélik. Hovoril, že študenti doktorandského 

štúdia majú vysoké osobné náklady na pomôcky pre plnenie výskumných úloh v študijných 

programoch. V mene študentov požiadal o finančnú pomoc pre študentov. Pán rektor odpovedal na 

príspevok, povedal, že toto by mala byť úloha pre garantov študijných odborov, gestorov predmetov, 

dekanov fakúlt, aby zabezpečili prostriedky pre realizáciu výskumu pre témy doktorandských prác. 

Povedal, že na TU dnes chýbajú peniaze zo štrukturálnych fondov, ak aj v budúcnosti nebudú, sťaží 

to fungovanie TU.  

Následne požiadal o slovo dekan DF prof. Sedliačik. Situáciu objasnil v tom , že na fakulte 

na to pamätali, už na začiatku akademického roka vedúci katedier naplánovali financie na splnenie aj 

týchto požiadaviek, ako je nákup ochranných pomôcok, materiálu pre experimenty doktorandov atď. 

Tiež  opätovne vyjadril spokojnosť s navrhovaným rozpočtom pre rok 2019, ktorý vytvára 

predpoklady pre tvorivé prostredie. Na DF plánujú opraviť laboratóriá, modernizovať prístrojové 

vybavenie, skvalitniť učebne, zlepšiť podmienky štúdia pre doktorandov. Na záver diskusie predseda 

senátu upozornil  študenta Bélika, že pán dekan dal prísľub a požiadavky študentov budú splnené 

z rozpočtu fakulty. Nakoľko v diskusii neboli ďalšie pripomienky predseda senátu oznámil, že tieto 

body programu boli prerokované spolu, ale hlasovanie ku každému bodu bude prebiehať osobitne. 

Následne prečítal návrh na uznesenie k prerokovanému materiálu „Metodiku rozdelenia dotácie a 

tvorby rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2019“ a dal hlasovať za nasledovné uznesenie:„ AS TU vo 

Zvolene schválil Metodiku rozdelenia dotácie a tvorby rozpočtu TUZVO na rok 2019 bez 

pripomienok.“ 

Počet hlasujúcich členov: 27 

Výsledok hlasovania:  

Za:     27 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

AS TU vo Zvolene schválil uznesenie jednomyseľne. 

 

Pán predseda prečítal návrh na uzneseniu k prerokovanému materiálu „Návrh rozdelenia dotácie a 

tvorby rozpočtu TUZVO na rok 2019“ a dal hlasovať: „AS TU vo Zvolene schválil Návrh rozdelenia 

dotácie a tvorby rozpočtu TUZVO na rok 2019 bez pripomienok.“ 

Počet hlasujúcich členov: 27 

Výsledok hlasovania:  

Za:     27 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

AS TU vo Zvolene schválil uznesenie jednomyseľne. 

 

Ad7) Návrh na odvolanie a vymenovanie členov VR TU vo Zvolene 

V úvode ku prerokovanému bodu  rektor prof. Kropil vysvetlil potrebu zmien vo Vedeckej 

rade TU. Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.  bol rektor SPU v Nitre a po skončení funkčného 

obdobia  sa na vlastnú žiadosť vzdáva členstva vo VR TU vo Zvolene. Na jeho miesto p. rektor 

navrhuje vymenovať za členku VR vo Zvolene novú rektorku SPU v Nitre, doc. Ing. Klaudiu 

Halászovú, PhD., ktorá je docentkou v odbore Krajinárstvo. (Návrh na odvolanie a vymenovanie 
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člena VR TU vo Zvolene - Príloha č. 3). Ďalej pán rektor vysvetlil potrebu odvolania člena VR TU 

prof. RNDr. Františka Kačíka, PhD. dňom 28.2.2019, ktorý bol menovaný za člena výkonnej rady 

Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Dôvod odvolania je nezlučiteľnosť funkcií. 

Následne uviedol návrh na vymenovanie za člena VR TU prof. Ing. Antona Gefferta, CSc. z DF 

s účinnosťou od 1.3.2019. (Návrh na odvolanie a vymenovanie člena VR TU vo Zvolene - Príloha č. 

4). Nakoľko v diskusii neboli vznesené otázky predseda senátu požiadal členov volebnej komisie 

o rozdanie lístkov na odvolanie prof. Kačíka z členstva vo VR TU vo Zvolene. Pri hlasovaní sa znížilo 

kvórum o prof. Kačíka ktorý je členom AS TU.  Po spočítaní hlasov pán predseda vyhlásil výsledok. 

Počet hlasujúcich členov: 26 

Výsledok hlasovania:  

Za:     26 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

AS TU vo Zvolene odvolal z členstva vo VR TU prof. Kačíka všetkými hlasmi 

 

Následne boli rozdané hlasovacie lístky na odvolanie prof. Bielika z členstva vo VR TU. Po hlasovaní 

boli vyhlásené výsledky. 

Počet hlasujúcich členov: 27 

Výsledok hlasovania:  

Za:     27 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

AS TU vo Zvolene odvolal z členstva vo VR TU prof. Bielika všetkými hlasmi 

 

Predseda  AS TU naformuloval uznesenie a dal hlasovať: „ AS TU vo Zvolene schválil návrh rektora 

na odvolanie členov  Vedeckej rady TUZVO  Dr. h. c.. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., a prof. Ing.  

Františka Kačíka, PhD., všetkým hlasmi.“ 

Počet hlasujúcich členov: 27 

Výsledok hlasovania:  

Za:     27 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

AS TU vo Zvolene schválil uznesenie jednomyseľne 

 

AS TUZVO pokračoval vo voľbe  navrhnutých  nových členov VR TU. Po hlasovaní o doc. 

Halászovej boli vyhlásené výsledky:  

Počet hlasujúcich členov: 27 

Výsledok hlasovania:  

Za:     27 
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Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

AS TU vo Zvolene schválil doc. Halászovú za členku VR TU všetkými hlasmi. 

 

Po hlasovaní o prof. Geffertovi boli vyhlásené výsledky: 

Počet hlasujúcich členov: 27 

Výsledok hlasovania:  

Za:     27 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

AS TU vo Zvolene schválil prof. Gefferta za člena VR TU všetkými hlasmi. 

 

Predseda AS TU naformuloval uznesenia a dal hlasovať: „ AS TU vo Zvolene  schválil návrh rektora 

na vymenovanie za členku a člena Vedeckej rady Technickej univerzity vo Zvolene doc. Ing. Klaudiu 

Halászovú, PhD. a prof. Ing. Antona Gefferta, CSc., všetkými hlasmi.“ 

Počet hlasujúcich členov: 27 

Výsledok hlasovania:  

Za:     27 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

AS TU vo Zvolene schválil uznesenie jednomyseľne 

 

Ad8) Návrhy na členov Správnej rady TU vo Zvolene 

Pán rektor informoval, že uplynie funkčné obdobie štyrom členom Správnej rady TU vo 

Zvolene, z toho sú dvaja, ktorí podliehajú schvaľovacej procedúre v akademickom senáte univerzity 

(Príloha č. 5 ):  

- doc. Ing. Josef Drábek, CSc., ktorého v minulosti  navrhla zamestnanecká časť AS TU, 

- Ing. Jozef Jendruch, PhD., ktorý bol menovaný na návrh rektora so súhlasom AS TU vo Zvolene.  

Pán rektor predložil znovu návrh na odsúhlasenie senátu, aby Ing. Jozef Jendruch, PhD. bol členom 

Správnej rady TU na ďalšie 6 ročné obdobie. Je riaditeľom PRO POPULO a.s. Poprad, má na starosti 

riadenie v oblasti lesného hospodárstva. 

Súčasne požiadal, aby senát predložil návrh jedného člena Správnej rady za zamestnaneckú časť AS 

TUZVO, aby návrhy  po odsúhlasení akademickým senátom univerzity mohlo vedenie predložiť na 

schválenie ministerke školstva, vedy výskumu a športu SR. Pán rektor pripomenul, že pán doc. 

Drábek je relevantný člen Správnej rady, je členom vedenia TU, bolo by vhodné opätovne ho 

navrhnúť za člena Správnej rady na nasledujúce funkčné obdobie.   
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 Predseda AS TU po osobnom súhlase doc. Drábeka s kandidatúrou otvoril diskusiu, kde 

vyzval členov AS TUZVO o ďalšie návrhy. Nakoľko ďalšie návrhy za člena správnej rady neboli, 

uskutočnilo sa v prípade doc. Drábeka vyhotovenie hlasovacieho lístka. Následne sa uskutočnilo tajné 

hlasovanie o obidvoch návrhoch jednotlivo.  

Členovia volebnej komisie rozdali hlasovacie lístky pre hlasovanie za p. Ing Jendrucha za člena 

Správnej rady TU vo Zvolene. Po skončení aktu tajnej voľby  predseda AS vyhlásil výsledok. 

Počet hlasujúcich členov: 27 

Výsledok hlasovania:  

Za:     24 

Proti:     0 

Zdržali sa:    2 

Neplatný lístok:  1 

AS TU vo Zvolene schválil Ing. Jendrucha za člena Správnej rady TU vo Zvolene  väčšinou hlasov 

 

Po rozdaní hlasovacích lístkov na schválenie p. doc. Drábeka za člena Správnej rady TU vo Zvolene 

prebehlo tajné hlasovanie, hlasovali len členovia zamestnaneckej časti AS TU. Výsledky vyhlásil pán 

predseda AS:  

Počet hlasujúcich členov: 16 

Výsledok hlasovania:  

Za:     16 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

AS TU vo Zvolene schválil doc. Ing. Josefa Drábeka, CSc. za člena Správnej rady TU vo Zvolene 

všetkým hlasmi prítomných členov AO zamestnancov  

  

Následne pán predseda Saniga naformuloval uznesenie a dal hlasovať: „ AS TU vo Zvolene schválil 

návrh rektora na člena Správnej rady Technickej univerzity vo Zvolene Ing. Jozefa Jendrucha, PhD., 

väčšinou hlasov.“  

Počet hlasujúcich členov: 27 

Výsledok hlasovania:  

Za:     27 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

AS TU vo Zvolene schválil uznesenie jednomyseľne 

 

Pán predseda AS prečítal ďalšie uznesenie k návrhom do Správnej rady TU a dal hlasovať. „AS 

TUZVO schválil tajnou voľbou (zamestnanecká  časť AS TUZVO) za člena Správnej rady TUZVO 

doc. Ing. Josefa Drábeka, CSc., všetkým hlasmi prítomných členov akademického senátu.“ 

Počet hlasujúcich členov: 27 
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Výsledok hlasovania:  

Za:     27 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

AS TU vo Zvolene schválil uznesenie jednomyseľne 

 

Ad9) Návrh na opravu Uznesenia č. 8 a 9 zo dňa 25.05.2018 (zmena v osobe 

oprávneného z vecného bremena) 

Pán predseda AS TU prečítal list p. rektora, v ktorom vysvetlil požiadavku na opravu 

uznesenia č. 8 a č. 9 zo dňa 25.5.2018. Zmena spočíva v tom, že sa mení osoba oprávneného z 

vecného bremena tak,  ako je uvedené v Prílohe č. 6.  

Pán predseda prečítal návrhy uznesenia a dal hlasovať:  

„ AS TU vo Zvolene schválil zmenu uznesenia č. 8 zo zasadnutia AS TU konaného dňa 25.05.2018, 

spočívajúcu v tom, že sa mení osoba oprávneného z vecného bremena tak, že na miesto oprávneného 

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. sa vkladá: Stredoslovenská distribučná, a. s.“ 

„ AS TU vo Zvolene schválil zmenu uznesenia č. 9 zo zasadnutia AS TU konaného dňa 25.05.2018, 

spočívajúcu v tom, že sa mení osoba oprávneného z vecného bremena tak, že na miesto oprávneného 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Zvolen sa vkladá Stredoslovenská 

vodárenská spoločnosť, a. s. so sídlom v Banskej Bystrici. Zároveň sa opravuje označenie registra, v 

ktorom je parcela zapísaná tak, že KN-E sa opravuje na KN-C.“ 

Počet hlasujúcich členov: 27 

Výsledok hlasovania:  

Za:     27 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

AS TU vo Zvolene schválil uznesenia všetkými hlasmi 

 

Ad10) Návrh na odpis nevymožiteľnej pohľadávky (DREVONA SLOVAKIA s. r. 

o.) 

Predseda AS požiadal rektora TU prof. Kropila o informáciu k návrhu na schválenie odpisu 

nevymožiteľnej pohľadávky voči dlžníkovi DREVONA SLOVAKIA s. r. o. (Príloha č. 7). Pán rektor 

informoval, že ide o záležitosť starú niekoľko rokov, pozostáva zo 4 nedoplatkov faktúr z obdobia 

rokov 2008 a 2009, vo výške 8 507,48€. Pôvodná výška pohľadávky 9 007,48€ bola uplatnená 

žalobou na Okresnom súde v Bratislave III, dlžník v priebehu konania zaplatil sumu 500€, preto bola 

znížená. Pani právnička TU vo Zvolene JUDr. Lukáčová po prešetrení stavu konštatuje (Príloha 7), 

že pohľadáva bola vymáhaná exekučným konaním na Exekútorskom úrade JUDr. Líšku v Bratislave. 

Priebežným sledovaním a lustráciou obchodného registra bolo zistené, že DREVONA SLOVAKIA 

s. r. o. bez likvidačného konania bola vymazaná z obchodného registra v roku 2017. Keďže firma 

nemá nástupcu, pohľadávku nemá kto zaplatiť, preto pani právnička navrhla pohľadávku odpísať, 

k čomu sa má vyjadriť AS TU.  

     Predseda senátu požiadal p. Seleckého predsedu EK AS TU, aby predniesol vyjadrenie EK po 

prerokovaní problému. Predseda komisie informoval, že komisia odporúča senátu schváliť odpis 
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pohľadávky dlžníka DREVONA SLOVAKIA s. r. o. vo výške 8 507,48€. Prof. Saniga otvoril 

diskusiu k tomuto bodu, keďže sa nikto neprihlásil, naformuloval uznesenie a dal hlasovať: „AS TU 

vo Zvolene schválil odpis nevymožiteľných pohľadávok evidovaných voči: DREVONA 

SLOVAKIA s. r. o. vo výške celkom 8 507,48€“  

 

Počet hlasujúcich členov: 27 

Výsledok hlasovania:  

Za:     27 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

AS TU vo Zvolene schválil uznesenia všetkými hlasmi 

 

Ad11) Voľba člena ŠRVŠ za študentskú časť AS TU vo Zvolene 

Na zasadnutí AS TU v novembri 2018 nebol v tajnej voľbe zvolený zástupca do ŠRVŠ, preto 

členovia študentskej časti AS vykonali voľbu znova. Členovia volebnej komisie rozdali študentom 

členom AS hlasovacie lístky, kde bol kandidát na člena ŠRVŠ navrhnutý Bc. Ivan Vozaf.  Po tajnom 

hlasovaní pán predseda AS vyhlásil výsledok.  

Počet hlasujúcich členov – študentská časť AS: 11 

Výsledok hlasovania:  

Za:     11 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

Študentská časť AS TU si zvolila Bc. Ivana Vozafa za zástupcu do ŠRVŠ všetkými hlasmi.  

 

Pán predseda AS naformuloval uznesenie a dal hlasovať: „Študentská časť AS TUZVO zvolila 

  za člena ŠRVŠ Bc. Ivana Vozafa všetkými hlasmi.“ 

 

Počet hlasujúcich členov : 27 

Výsledok hlasovania:  

Za:     27 

Proti:      0 

Zdržali sa:     0 

AS TU vo Zvolene schválil uznesenia všetkými hlasmi 
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Ad12) Rôzne 

O slovo sa prihlásil študent Ing. Vojtěch Ondrejka, ktorý sa v mene študentov opýtal, prečo 

nebola verejne vyhlásená súťaž o zmenu názvu Relax zóny na TU vo Zvolene s presnými kritériami. 

Pán rektor vyzval prorektora pre vonkajšie vzťahy  doc. Oláha, aby vysvetlil ako vedenie postupovalo 

pri realizovaní tejto úlohy. Pán prorektor povedal, že sa vedenie rozhodlo v decembri 2018 osloviť 

študentov aby poslali návrhy na zmenu názvu Relax zóny. Študenti mohli posielať svoje návrhy do 

7.12.2018. Prihlásilo sa 27 študentov, po tajnom hlasovaní v Kolégiu rektora vedenie vybralo 3 

návrhy. Z týchto troch návrhov jeden spĺňal realizačné a obsahové požiadavky. Do diskusie sa 

prihlásil študent Andrej Neuschl, kde upozornil že aj on sa zapojil do súťaže a pri jej vyhlásení neboli 

zadefinované presné kritériá, napríklad obmedzenie použitia slov bufet, café atď.. Požiadal vedenie, 

aby bolo možné dodatočne zverejniť  k nahliadnutiu jednotlivé návrhy napríklad v Relax zóne. 

Pán prorektor vysvetlil, že chceli koncom roka uzavrieť súťaž, keďže nemali predchádzajúce 

skúsenosti, podmienky upravili  priebežne, aby zmena názvu bola funkčná a  skutočne  realizovateľná.   

Ďalej rektor vysvetlil, že takýto postup zvolili v dobrej viere, aby podnietili študentov k tvorivosti, 

aby túto zónu považovali naozaj za miesto, kde študenti aj zamestnanci TU načerpajú energiu, stretnú 

sa s hosťami aj pri pracovných rozhovoroch, atď. pritom zdôraznil, že celý proces návrhov nebol 

účelový, resp. úmyselný. Následne sa prihlásil Ing. Ondrejka a požiadal vedenie aby e-mailom 

vysvetlili zúčastneným študentom v súťaži tieto problematické body. Pán rektor prisľúbil, že sa so 

študentmi stretne, problémy si vysvetlia a navrhnú spolu riešenie. Nakoľko v diskusii nezazneli 

ďalšie vystúpenia resp. otázky predseda AS TUZVO uzavrel tento bod, naformuloval uznesenie a dal 

o ňom hlasovať: „ AS TU vo Zvolene berie na vedomie informáciu zástupcu študentov Ing. Vojtěcha 

Ondrejku týkajúcu sa procesu návrhov na názov Relax zóny na Technickej univerzite vo Zvolene.“ 

 

Počet hlasujúcich členov : 27 

Výsledok hlasovania:  

Za:     27 

Proti:      0 

Zdržali sa:     0 

AS TU vo Zvolene schválil uznesenia všetkými hlasmi 

 

Ad13) Návrh uznesení 

Predseda AS požiadal doc. Střelcovú, aby predniesla návrh uznesení zo zasadnutia AS 

TUZVO. (Príloha č. 1) Po prečítaní návrhu dal hlasovať.  

Počet hlasujúcich členov: 27 

Výsledok hlasovania:  

Za:     27 

Proti:     0 

Zdržal sa:    0  

Návrh uznesení bol schválený všetkými hlasmi. 
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Ad14) Záver 

Pán rektor si vyžiadal slovo, prihovoril sa na záver k členom AS, konštatoval, že končí 4 ročné 

volebné obdobie a od 13. marca 2019 bude fungovať po voľbách Akademický senát TU v novom 

zložení. Vyjadril spokojnosť, poďakovanie a konštatoval, že za 7 rokov ako je vo funkcii rektora TU 

sa mu spolupracovalo so senátom veľmi dobre, prešli schvaľovaním všetky dôležité úlohy, ktoré 

zabezpečovalo vedenie univerzity, členovia vedenia boli v dianí univerzity, Technická univerzita vo 

Zvolene  sa dostala v hodnotení VŠ na Slovensku na 6. miesto. To je výsledok spoločnej snahy AS 

a vedenia univerzity. Niektoré väčšie univerzity majú problémy, musia prepúšťať pracovníkov, u nás 

sa to rieši zatiaľ sociálne (prirodzené odchody zamestnancov do dôchodku). V budúcnosti prídu nové 

výzvy a tie už bude spolu s vedením riešiť novozvolený senát. Pán rektor poďakoval ešte raz 

predsedníctvu a všetkým členom AS, vyjadril presvedčenie že aj v novom volebnom období bude 

senát kontinuálne pokračovať v dobrej spolupráci s vedením k udržaniu úrovne TU vo Zvolene vo 

výskume aj vo výchove novej generácie odborníkov.  

Na záver sa ujal slova predseda senátu prof. Saniga, poďakoval vedeniu TU za spoluprácu,  

skonštatoval, že dlhých 23 rokov bol členom AS TU, viac rokov pracoval ako predseda senátu, 

pristupoval k práci v dobrej viere vyriešiť všetky nastolené problémy. Poďakoval za prácu všetkým 

členom senátu, osobitne  členom predsedníctva, členom odborných komisií aj študentom. Zaželal 

novému senátu, v ktorom bude ďalej pokračovať väčšina súčasných členov veľa úspechov.  

Na záver sa prihlásila o slovo p. Mgr. Androvičová, ktorá v mene svojom aj v mene členov 

senátu poďakovala  predsedovi AS za korektné vedenie počas jeho pôsobenia v predsedníctve.     

 

Podklady k zápisnici pripravila a zapísala doc. Ing. Daniela Kalincová, PhD.  

 

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

doc. Ing. Daniela Kalincová, PhD.  

tajomníčka AS TU vo Zvolene 

 

Verifikátori:  

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

doc. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.   doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.    

  

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

Ing. Michal Andrejko 

(študent)  

 

 

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

Zvolen, 04.03.2019      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 04. 03. 2019 
 

Akademický senát TU vo Zvolene: 

a) Schválil: 

 

1. Program rokovania AS TU predložený predsedníctvom senátu. 

 

2. Volebnú komisiu a verifikátorov zápisnice v zložení: doc. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD., doc. 

Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Michal Andrejko. 

3. Návrhovú komisiu v zložení: doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., doc. Ing. Vladimír Kunca PhD. 

4. Správu o výsledkoch hospodárenia TUZVO za rok 2018 bez pripomienok. 

5. Metodiku rozdelenia dotácie a tvorby rozpočtu TUZVO na rok 2019 bez pripomienok. 

6. Návrh rozdelenia dotácie a tvorby rozpočtu TUZVO na rok 2019 bez pripomienok. 

7. Návrh rektora na odvolanie členov Vedeckej rady TUZVO Dr. h. c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., 

a prof. Ing. Františka Kačíka, PhD., všetkým hlasmi. 

8. Návrh rektora na vymenovanie  za členku  a člena  Vedeckej rady Technickej univerzity vo Zvolene 

doc. Ing. Klaudiu Halászovú, PhD., a prof. Ing. Antona Gefferta, CSc., všetkými hlasmi. 

9. Návrh rektora na člena Správnej rady Technickej univerzity vo Zvolene Ing. Jozefa Jendrucha, 

PhD., väčšinou hlasov. 

10. Tajnou voľbou (zamestnanecká  časť AS TUZVO)  za člena Správnej rady TUZVO doc. Ing. Josefa 

Drábeka, CSc., všetkým hlasmi prítomných členov akademického senátu. 

11. Zmenu uznesenia č. 8 zo zasadnutia AS TU konaného dňa 25.05.2018, spočívajúcu v tom, že sa 

mení osoba oprávneného z vecného bremena tak, že na miesto oprávneného Stredoslovenská 

energetika – Distribúcia, a. s. sa vkladá: Stredoslovenská distribučná, a. s.. 

12. Zmenu uznesenia č. 9 zo zasadnutia AS TU konaného dňa 25.05.2018, spočívajúcu v tom, že sa 

mení osoba oprávneného z vecného bremena tak, že na miesto oprávneného Stredoslovenská 

vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Zvolen sa vkladá Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, 

a. s. so sídlom v Banskej Bystrici. Zároveň sa opravuje označenie registra, v ktorom je parcela 

zapísaná tak, že KN-E sa opravuje na KN-C. 

13. Odpis nevymožiteľných pohľadávok evidovaných voči: DREVONA SLOVAKIA s. r. o. vo výške 

celkom 8 507,48€. 
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b) Berie na vedomie:  

 

1. Informáciu zástupcu študentov  Ing. Vojtěcha Ondrejku týkajúcu sa procesu návrhov na názov 

relax zóny na Technickej univerzite vo Zvolene. 

 

c) Študentská časť AS TUZVO zvolila 

 

  1. Za člena ŠRVŠ Bc. Ivana Vozafa, všetkými hlasmi. 

 

 

 

Návrhová komisia: 

 

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

 prof. Ing. Katarína Střelcová, PhD.,     doc. Ing. Vladimír Kunca, PhD. 

     

 

Verifikátori: 

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

 doc. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.    doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 

   

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

Ing. Michal Andrejko (študent) 

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

  

Zvolen, 04.03.2019      prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. 

predseda AS TU vo Zvolene 
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P r í l o h a  č . 2  

      

      

 

 

Zápis zo zasadnutia Ekonomickej komisie AS TUZVO dňa 01. 03. 2019  
 

Prítomní: p. Ivan, p. Hnilica, p. Selecký, p. Sedliačiková, p. Gejdoš, p. Hajdúchová, p. Androvičová,  

Ospravedlnili sa: p. Bélik  

Nezúčastnili sa:  

Pozvaní: p. Kropil, p. Jankech, p. Drábek, p. Jalakša, p. Fekiačová  

 

Program rokovania:  

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania  

2. Výsledky hospodárenia TU vo Zvolene za rok 2018  

3. Metodika rozdelenia dotácie a tvorba rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2019  

4. Návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2019  

5. Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľnej pohľadávky Drevona Slovakia, s.r.o.  

6. 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 „Výsledky hospodárenia TUZVO za rok 2018“  

EK AS TU vo Zvolene odporúča členom AS TU vo Zvolene materiál schváliť bez pripomienok.  

Ad. 3 EK AS TU prerokovala „Metodiku rozdelenia dotácie a tvorby rozpočtu TUZVO na rok 2019“ 

a po zodpovedaní pripravených otázok vedením TU vo Zvolene, odporúča členom AS TU vo Zvolene 

materiál schváliť bez pripomienok.  

Ad. 4 EK AS TU prerokovala „Návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2019“ a 

po zodpovedaní pripravených otázok vedením TU vo Zvolene, odporúča členom AS TU vo Zvolene 

materiál schváliť bez pripomienok.  

Ad. 5 EK AS TU prerokovala „Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľnej pohľadávky Drevona 

Slovakia, s. r. o.“  
EK AS TU vo Zvolene odporúča členom AS TU vo Zvolene materiál schváliť bez pripomienok.  

 

Rokovanie EK ukončil jej predseda a poďakoval sa členom EK AS TU aj zástupcom vedenia TU vo 

Zvolene za ich čas a ústretovosť.  

 

 

 

 

 

Zvolen, 01. 03. 2019     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 odvolanie a vymenovanie člena Vedeckej rady TU vo Zvolene 
 
 
 
 
Vážený pán predseda AS TUZVO, 
 
v súlade s § 11 zákona o vysokých školách predkladám: 

 
 návrh na odvolanie člena Vedeckej rady TU vo Zvolene dňom 28. februára 2019: 

Dr. h. c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD. 
na jeho vlastnú žiadosť v súvislosti s ukončením funkčného obdobia rektora. 

 
 návrh na vymenovanie členky Vedeckej rady TU vo Zvolene: 

doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD., rektorky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 
v Nitre, 
s účinnosťou od 1. marca 2019. 
 

 
 
S pozdravom 
 
 
 
 

 
      Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 
                  r e k t o r 

 
 
 

 
 
 

miesto, dňa:  Zvolen, 22. 02. 2019 

naše číslo: R-1418/2019 

 

 

 

Akademický senát  TU  

vo  

Zvolene
  

  

 
840 05 Bratislava 45 

 
Slovenská informatická 
spoločnosť 

 
RNDr. Mária Baxová 

 
Dúbravská cesta 3 

 
P.O.Box 122 

 
840 05 Bratislava 45 
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P r í l o h a  č . 4  

 

 
 

 
 
 

 

Vec 
Návrh na odvolanie a vymenovanie člena Vedeckej rady TU vo Zvolene 
 
 
 
 
Vážený pán predseda AS TUZVO, 
 
v súlade s § 11 zákona o vysokých školách predkladám: 

 
 návrh na odvolanie člena Vedeckej rady TU vo Zvolene dňom  28. februára 2019: 

prof. RNDr. Františka Kačíka, PhD. 
z dôvodu nezlučiteľnosti funkcie člena výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre 
vysoké školstvo s funkciou člena vedeckej rady vysokej školy (§ 13, ods. 1 písm. d) zákona 
č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania); 

 
 návrh na vymenovanie člena Vedeckej rady TU vo Zvolene: 

prof. Ing. Antona Gefferta, CSc. z Drevárskej fakulty, 
s účinnosťou od 1. marca 2019. 
 

 
 
S pozdravom 
 
 
 
 

 
      Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 
                  r e k t o r 

 
 

miesto, dňa:  Zvolen, 28. 2. 2019 

naše číslo: R- 1573/2019 

 

 

 

Vážený pán 

Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. 

predseda Akademického senátu 

TU vo 
Zvolene
 
Dúbravská cesta 3 

 
P.O.Box 122 

 
840 05 Bratislava 45 

 
Slovenská informatická spoločnosť 

 
RNDr. Mária Baxová 

 
Dúbravská cesta 3 

 
P.O.Box 122 

 
840 05 Bratislava 45 
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P r í l o h a  č . 5  

 

 
 

       
   

  
 
 
Vec 
Návrhy na členov Správnej rady TUZVO 
 
 
 
Vážený pán predseda AS TUZVO, 
 

 
v apríli t. r. uplynie funkčné obdobie štyrom členom Správnej rady Technickej univerzity vo 

Zvolene, z toho sú dvaja, ktorí podliehajú schvaľovacej procedúre v akademickom senáte univerzity: 
 doc. Ing. Josef Drábek, CSc., ktorého navrhla zamestnanecká časť AS TUZVO; 
 Ing. Jozef Jendruch, PhD., ktorý bol vymenovaný na návrh rektora so súhlasom 

AS TUZVO. 
 

Na základe doterajšej aktívnej činnosti Vám predkladám opätovne na odsúhlasenie  
kandidáta na člena Správnej rady TU vo Zvolene na ďalšie šesťročné funkčné obdobie v súlade § 
40 zákona o vysokých školách: 

 Ing. Jozefa Jendrucha, PhD., riaditeľa a. s. PRO POPULO Poprad, so sídlom 
v Spišskej Teplici. 

Súčasne si Vás dovoľujem požiadať o predloženie návrhu jedného člena SpR za 
zamestnaneckú časť AS TUZVO.  

 
Návrhy odsúhlasené akademickým senátom univerzity budú následne predložené ministerke 

školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
 

  
S pozdravom 

 
 

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

                        r e k t o r 
 

  

miesto, dňa: Zvolen,  22. 02. 2019 

naše číslo: R-1419/2019 

 

Vážený pán 

Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. 

predseda Akademického senátu 

TU vo 
Zvolene
 
Dúbravská cesta 3 

 
P.O.Box 122 

 
840 05 Bratislava 45 

 
Slovenská informatická spoločnosť 

 
RNDr. Mária Baxová 

 
Dúbravská cesta 3 

 
P.O.Box 122 

 
840 05 Bratislava 45 
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P r í l o h a  č . 6  

 
 

 
 

Vec 
Návrh na opravu uznesenia 
 

Vážený pán predseda AS TUZVO,  
 

1. Dňa 25.05.2018 bolo na zasadnutí AS TU schválené uznesenie č. 8, ktorým bolo 
odsúhlasené zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti TU vo Zvolene parc. KN-C č. 
668/34 v prospech žiadateľa Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Žilina. Keďže 
medzičasom došlo k zmene obchodného mena oprávneného a s návrhom na vklad 
vecného bremena do katastra nehnuteľnosti sa predkladá aj súhlas akademického senátu, 
je potrebné opraviť uznesenie takto: 
 

Uznesenie - návrh: 
 

AS TU vo Zvolene schvaľuje zmenu uznesenia č. 8 zo zasadnutia AS TU konaného dňa 
25.05.2018, spočívajúcu v tom, že sa mení osoba oprávneného z vecného bremena tak, že na 
miesto oprávneného Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. sa vkladá: Stredoslovenská 
distribučná, a. s. 
 
 

2. Dňa 25.05.2018 bolo na zasadnutí AS TU schválené aj uznesenie č. 9, ktorým bolo 
odsúhlasené zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti TU vo Zvolene parc. KN-E č. 
4395/7 v prospech Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Zvolen. 
Keďže skutočným oprávneným v tomto prípade bude Stredoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a .s. so sídlom v Banskej Bystrici a s návrhom na vklad vecného bremena do 
katastra nehnuteľnosti sa predkladá aj súhlas akademického senátu, je potrebné opraviť 
uznesenie takto: 
 

Uznesenie - návrh: 
 

AS TU vo Zvolene schvaľuje zmenu uznesenia č. 9 zo zasadnutia AS TU konaného dňa 
25.05.2018, spočívajúcu v tom, že sa mení osoba oprávneného z vecného bremena tak, že na 
miesto oprávneného Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Zvolen sa vkladá 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. so sídlom v Banskej Bystrici. Zároveň sa opravuje 
označenie registra, v ktorom je parcela zapísaná tak, že KN-E sa opravuje na KN-C. 
 
 
                 Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

                rektor 

Miesto, dňa: Zvolen,  20.02.2019 

vybavuje: doc. Ing. Josef Drábek, CSc.  

tel.kl.  6104 

R – 1565/2019 

 

Vážený pán 

prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. 

predseda Akademického senátu  

TU vo 
Zvolene
 
Dúbravská cesta 3 

 
P.O.Box 122 

 
840 05 Bratislava 45 

 
Slovenská informatická spoločnosť 

 
RNDr. Mária Baxová 

 
Dúbravská cesta 3 

 
P.O.Box 122 

 
840 05 Bratislava 45 

 

 

 



21  

  

P r í l o h a  č . 7  

 
 
 

 

vo Zvolene dňa: 20.02.2019 Vážený pán 

Vybavuje: JUDr. D. Lukáčová 

kl. 6115, R-1458/2019/R RP  Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. 

 predseda Akademického senátu 

                                                                                               TU vo Zvolene                                               
     
 
 

   

Vec: Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľnej pohľadávky 
 

 
          V zmysle § 10 ods. 1 a § 17 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v 

znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. c),  § 12 ods. 1,2 a § 13 ods. 

1 písm. k) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií 

v znení neskorších predpisov 

 

                                                       navrhujem schváliť  

        v Akademickom senáte TU vo Zvolene odpis 

 

nižšie uvedenej pohľadávky a upustiť od jej vymáhania, pretože zo všetkých okolností a 

podkladov je zrejmé, že sa jedná o nevymožiteľnú pohľadávku z dôvodov, ako sa popisuje 

v stanovisku JUDr. D. Lukáčovej, právničky TU vo Zvolene.  

 

Jedná sa o pohľadávku (resp. pohľadávky):  

 

       voči dlžníkovi DREVONA SLOVAKIA s. r. o. 

       so sídlom Púchovská 6, Bratislava, IČO: 35 944 994 

-  v sume celkom: 8 507,48 Eur  

a keďže sa jedná o sumu vyššiu ako 6 000 €, na jej odpis je potrebný predchádzajúci súhlas 

akademického senátu. Na základe uvedeného navrhujem vydať  

 

u z n e s e n i e : 

 

Akademický senát TU vo Zvolene schvaľuje odpis nevymožiteľných pohľadávok 

evidovaných voči: DREVONA SLOVAKIA s. r. o. vo výške celkom 8 507,48 €. 

 

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

                     rektor 
 

Prílohy pre EO:  

Stanovisko JUDr. Lukáčovej k nevymožiteľnosti pohľadávky a návrh na jej odpis 

Rozsudok Okresného súdu Bratislava III č.k. 24Cb 8/2011-71 zo dňa 21.06.2011 

Rozsudok Krajského súdu Bratislava č.k. 1Cob /527/2011-87 zo dňa 28.06.2012 

Oznámenie o stave exekúcie č. EX 6920/2012, Exe. úrad Bratislava, JUDr. Líška, 7.4.2014 

Uznesenie Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 34CbR/93/2014 zo dňa 23.08.2017 o zrušení spoločnosti 

Návrh súdneho exekútora JUDr. K. Líšku na zastavenie exekúcie zo dňa 9.2.2018 
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Stanovisko k nevymožiteľnosti pohľadávky  

voči dlžníkovi: DREVONA SLOVAKIA s.r.o. 

 

- návrh na odpis 
 

                    Na účte pohľadávok je k dnešnému dňu evidovaná pohľadávka voči dlžníkovi: DREVONA 

SLOVAKIA s. r. o., so sídlom Púchovská 6, Bratislava, IČO: 35 944 994, a to vo výške celkom 8 507,48 €. 

 

Vznik pohľadávky a jej zabezpečenie:  

 

    Pohľadávka v sume celkom 8 507,48 € pozostáva zo štyroch nezaplatených faktúr, resp. nedoplatkov faktúr 

z obdobia r. 2008 až 2009, ktoré boli vyúčtované dlžníkovi ako bývalému nájomcovi za užívanie nebytových 

priestorov v Študentskom domove Ľ. Štúra vo Zvolene na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov 

uzavretej dňa 1.4.2007. Jedná sa o faktúry: č. 3080001372 v sume 500 € (nedoplatok), fa č. 3090000361 

v sume 2 669,16 €, fa č. 3090000797 v sume 2 669,16 €  

a fa č. 3090001191 v sume 2 669,16 €, čo spolu činí 8 507,48 €. 

 

     Pohľadávka, ktorá bola pôvodne 9 007,48 €, bola uplatnená žalobou na Okr. súde Bratislava III. V priebehu 

súdneho konania dlžník zaplatil sumu 500 €, preto bola znížená na 8 507,48 €. Pohľadávka v tejto výške je 

zabezpečená rozsudkom Okresného súdu Bratislava III č. k. č. k. 24Cb 8/2011-71 zo dňa 21.06.2011, ktorým 

bola DREVONA SLOVAKIA s. r. o. zaviazaná zaplatiť 8 507,48 € s prísl. úrokmi z omeškania a trovami 

konania. Rozsudok okresného súdu bol potvrdený v odvolacom konaní rozsudkom Krajského súdu Bratislava 

č. k. 1Cob /527/2011-87 z 28.06.2012.  

 

Po právoplatnosti a vykonateľnosti rozsudku bola pohľadávka vymáhaná v exekučnom konaní na 

Exekútorskom úrade JUDr. Kamila Líšku v Bratislave pod čís. kon. EX 6920/2012. Priebežne sme sledovali 

stav exekúcie, ktorá dodnes nie je ukončená. Exekútor však listom zo dňa 9.2.2018 podal návrh na zastavenie 

exekučného konania z dôvodu, že lustráciou obchodného registra bolo zistené, že DREVONA SLOVAKIA s. 

r. o. bola dňa 03.12.2017 vymazaná z obchodného registra ex offo. Ďalším šetrením sme zistili, že táto 

obchodná spoločnosť bola zrušená bez likvidácie uznesením Okresného súdu Bratislava I  sp. zn. 

34CbR/93/2014 zo dňa 23.08.2017 a po právoplatnosti tohto uznesenia bol vykonaný výmaz tejto spoločnosti 

z obchodného registra. V odôvodnení uznesenia súdu sa uvádza, že súd dospel k jednoznačnému zisteniu, že 

DREVONA SLOVAKIA s. r. o. nemá obchodný majetok, ktorý by postačoval na úhradu primeraných 

nákladov na odmeny za výkon funkcie likvidátora, preto vzhľadom na túto skutočnosť a keďže boli 

naplnené aj iné zákonné dôvody podľa § 68 ods. 6 písm. a) Obchodného zákonníka, rozhodol o zrušení 

tejto spoločnosti bez likvidácie. 

 

Keďže dlžník výmazom z obchodného registra ako právny subjekt zanikol bez právneho nástupcu, je 

viac než pravdepodobné, že aj exekučné konanie bude v krátkej dobe zastavené, lebo niet voči komu 

pohľadávku vymáhať. 

 

Návrh na odpis - odôvodnenie: 

 

     Vzhľadom na závery exekučného konania, nemajetnosť povinného a nakoniec zánik právneho 

subjektu bez právneho nástupcu, a tým nemožnosť vymoženia pohľadávky, navrhujem pohľadávky 

v sume 8 507,48 €. evidované voči DREVONA SLOVAKIA s. r. o. z dôvodu nevymožiteľnosti odpísať. 

Písomná dokumentácia, na základe ktorej bolo vypracované toto stanovisko, sa nachádza v sporovom 

spise na právnom referáte TU. 

 
 Vo Zvolene dňa 20.02.2019 

 Vypracovala: JUDr. D. Lukáčová, právnička 

 


