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Z Á P I S N I C A  

z rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene, 

konaného dňa 13.05.2019 o 13:00h  

v konferenčnej miestnosti B-307, R-TU vo Zvolene  

 

č. R – 4486/2019 

  

 

Prítomní členovia AS TU: podľa prezenčnej listiny  

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

Ospravedlnení:  doc. Richard Kminiak, doc. Jozef Krilek, doc. Richard Hnilica, doc. Mariana 

Sedliačiková, Miroslav Bača, Zuzana Kmeťová, Bc. Ladislav Babinský, Bc. 

Michal Bélik, Andrej Neuschl 

Neospravedlnení: Bc. Katarína Bajzová 

 

 

Program rokovania 

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania 

2. Voľba návrhovej komisie a verifikátorov 

3. Kontrola uznesení (doplnený bod) 

4. Voľba člena Rady VŠ za Technickú univerzitu vo Zvolene 

5. Výročná správa o činnosti TU vo Zvolene za rok 2018 

6. Výročná správa o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2018 

7. Schválenie zmeny názvu Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky 

8. Zmeny Štatútu TU vo Zvolene 

9. Podmienky prijatia študentov na III. stupeň UŠP Ekonomika a manažment lesnícko-

drevárskeho komplexu 

10. Rôzne  

11. Návrh uznesení  

12. 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. Ján Tuček, CSc., ktorý privítal členov AS TU, vedenie univerzity 

a hostí. Na základe vyhodnotenia účasti podľa prezenčnej listiny oznámil, že je prítomných 25 členov, 

1 členka je neospravedlnená. Vzhľadom na pomerne veľký počet chýbajúcich upozornil, že práca AS 

TU vo Zvolene je veľmi dôležitá a neúčasť na rokovaní by mala byť len z vážnych dôvodov. 

Konštatoval, že Akademický senát TU vo Zvolene je uznášania schopný a môže rokovať.  

Prof. Tuček predstavil program rokovania AS TU podľa rozoslanej pozvánky a navrhol 

doplnenie bodu 3 „Kontrola uznesení“. Vyzval členov AS, aby sa vyjadrili k navrhnutému programu. 

Keďže neboli žiadne pripomienky, pán profesor naformuloval uznesenie a dal o ňom hlasovať: „AS 

TU vo Zvolene schválil Program rokovania AS TU vo Zvolene s doplnkom bodu „Kontrola prijatých 

uznesení“. 

 

Počet hlasujúcich členov: 25 

Výsledok hlasovania:  

Za:  25 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

  

AS TU schválil uznesenie všetkými hlasmi.  

 

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

Profesor Tuček navrhol členov návrhovej komisie, verifikátorov zápisnice a volebnej 

komisie:  

Návrhová komisia: Ing. Ľubomír Ivan, PhD., Ing. Juraj Modranský, PhD. 

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

doplňujúce návrhy, uskutočnilo sa hlasovanie na schválenie členov návrhovej komisie.  

 

Počet hlasujúcich členov: 25 

Výsledok hlasovania:  

Za:  23 

Proti:  0 

Zdržal sa:  2 

  

Návrhová komisia bola schválená väčšinou hlasov.  
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Ďalej profesor Tuček predniesol návrh na verifikátorov zápisnice a zároveň členov volebnej 

komisie: doc. Ing. Helena Čierna, PhD., doc. Ing. Hubert Paluš, PhD., Martin Danilák (za študentskú 

časť).  

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

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

 

Počet hlasujúcich členov: 25 

Výsledok hlasovania:  

Za:  25 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

Verifikátori zápisnice a volebná komisia boli schválení všetkými hlasmi. 

 

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: Ing. Ľubomír Ivan, PhD., Ing. 

Juraj Modranský, PhD., a verifikátorov zápisnice a volebnú komisiu: doc. Ing. Helena Čierna, PhD., 

doc. Ing. Hubert Paluš, PhD. a študent Martin Danilák, všetkými hlasmi.“  

 

Počet hlasujúcich členov: 25 

Výsledok hlasovania:  

Za:     25 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

 

AS TU vo Zvolene schválil uznesenie všetkými hlasmi. 

  

Ad 3) Kontrola uznesení 

Prof. Tuček prečítal Uznesenie AS TU vo Zvolene z rokovania 11. 03. 2019, ktoré predsedovi 

AS TU vo Zvolene prof. Ing. Jánovi Tučekovi CSc. a tajomníčke AS TU vo Zvolene Ing. Veronike 

Veľkovej, PhD. ukladá v spolupráci s predsedom AS TU vo Zvolene v predchádzajúcom funkčnom 

období prof. Ing. Milanom Sanigom, DrSc. a tajomníčkou AS TU vo Zvolene v predchádzajúcom 

funkčnom období doc. Ing. Danielou  Kalincovou, PhD. prevziať dokumentáciu AS TU vo Zvolene 

do 22. 3. 2019. Prof. Tuček konštatoval, že dňa 22. 03. 2019 boli prevzaté aktuálne dokumenty AS 

TUZVO predsedom a tajomníčkou AS TU, o čom bol aj podpísaný preberací protokol. Časť 

dokumentov AS TU z funkčného obdobia 2016 – 2019 bola uložená do archívu TU vo Zvolene. 

Uznesenie bolo splnené. 
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Ad 4) Voľba člena Rady VŠ za Technickú univerzitu vo Zvolene 

 Profesor Tuček informoval členov AS TU vo Zvolene o liste od Predsedu Rady VŠ SR, doc. 

RNDr. Martina Putalu, PhD., ktorý upozorňoval na koniec funkčného obdobia členov Rady vysokých 

škôl SR ku dňu 31. 05. 2019. V liste predseda RVŠ SR vyzval na uskutočnenie voľby nového 

zástupcu do RVŠ SR za Technickú univerzitu vo Zvolene , ktorý bude členom Predsedníctva RVŠ 

SR pre funkčné obdobie od 01. 06. 2019 do 31. 05. 2023. Na minulom rokovaní AS TUZVO 

upozornil na túto skutočnosť aj prof. Gömöry, ktorý vtedy navrhol za člena Rady VŠ SR nominovať 

doc. Mgr. Ing. Rastislava Šuleka, PhD. Predseda AS TU informoval členov, že predsedníctvo senátu 

na svojom stretnutí 29. 04. 2019 túto skutočnosť prediskutovalo a tiež sa prikláňa k danému návrhu. 

Vyzval členov AS TU vo Zvolene, aby predniesli ďalšie návrhy. 

O slovo požiadal prof. Rudolf Kropil, rektor TU vo Zvolene. Pán rektor vyjadril podporné 

stanovisko k navrhnutému kandidátovi, vyzdvihol skúsenosti doc. Šuleka z práce v RVŠ SR 

v predchádzajúcich funkčných obdobiach a jeho spoluprácu s vedením univerzity. 

Predseda AS TU ešte raz vyzval členov na predloženie ďalších návrhov. Ďalšie návrhy 

neodzneli, preto sa pristúpilo k voľbe člena Rady VŠ SR za Technickú univerzitu vo Zvolene.  

Volebná komisia rozdala hlasovacie lístky. Po skončení tajnej voľby komisia spočítala hlasy 

a oznámila výsledok predsedovi AS TU vo Zvolene, prof. Tučekovi, ktorý vyhlásil výsledok: 

 

Počet členov AS TU vo Zvolene:  35 

Počet rozdaných hlasovacích lístkov:  25 

Počet hlasov: 

Za:      24 

Proti:      1 

Neplatné     0 

 

AS TUZVO tajnou voľbou zvolil doc. Mgr. Ing. Rastislava Šuleka, PhD. za člena Rady VŠ za 

Technickú univerzitu nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov AS TU vo Zvolene. 

 

Predseda senátu ukončil voľby, naformuloval uznesenie a dal hlasovať: „AS TU vo Zvolene 

zvolil nadpolovičnou väčšinou hlasov v tajnom hlasovaní zástupcu TU vo Zvolene do Rady vysokých 

škôl SR doc. Mgr. Ing. Rastislava Šuleka, PhD.“. 

 

Počet hlasujúcich členov : 25 

Výsledok hlasovania:  

Za:     25 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 
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AS TU vo Zvolene schválil uznesenie všetkými hlasmi. 

 

Ad 5) Výročná správa o činnosti TU vo Zvolene za rok 2018 

Profesor Tuček upozornil členov senátu na dôležitosť dokumentov prerokúvaných 

v nasledujúcich bodoch, nakoľko sa jedná o dokumenty predkladané Ministerstvu školstva, vedy, 

výskumu a športu SR a sú zverejňované. Požiadal profesora Kropila, rektora TU vo Zvolene, aby 

predstavil materiál Výročná správa o činnosti TU vo Zvolene za rok 2018. 

Pán rektor predniesol hlavné body správy, nakoľko členovia AS TUZVO spolu s pozvánkou 

na rokovanie obdržali kompletný pomerne obsiahly materiál. Prof. Kropil upozornil na niekoľko 

skutočností, ktoré ovplyvňujú dosahované výsledky Technickej univerzity vo Zvolene. Poukázal na 

pretrvávajúci pokles počtu študentov, najmä v externej forme štúdia, čo je v súčasnej dobe 

problémom takmer všetkých vysokých škôl na Slovensku. Vyzdvihol, že na TU vo Zvolene bol 

v roku 2018 riešený nadštandardný počet výskumných projektov, že pracovníci TUZVO sa stále 

zlepšujú v publikačnej činnosti. Zvýraznil, že TUZVO je v rámci univerzít na 2. mieste v počte CCC 

publikácií na 1 docenta a na 3. mieste v počte CCC publikácií na 1 tvorivého pracovníka. Potešujúci 

je aj fakt, že v súčasnej dobe je podaných viacero prihlášok na Úrade priemyselného vlastníctva SR. 

Rektor TU informoval, že investičné aktivity univerzity v roku 2018 dosiahli takmer 3,5 

milióna EUR, vyzdvihol najmä rekonštrukciu internátov, dokončenie Relax zóny. Podrobnejšie sú 

investície zachytené vo Výročnej správe o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2018. 

Z hľadiska zamestnanosti bol počet zamestnaných na TUZVO ku koncu roka 2018 570, 

prevažne žien. Približne 50 % boli tvoriví zamestnanci, takmer 280. 

Zo štipendijných fondov bolo v roku 2018 vyplatených viac ako 0,5 milióna EUR. 

Medzinárodné aktivity TUZVO rastú, ako zamestnancov, tak aj študentov. 

Pán rektor poukázal tiež na potrebu zvyšovania spätnej väzby od študentov, čo je veľmi 

dôležité pre hodnotenie kvality, ako aj významné kritérium pri akreditácii. 

Na záver prof. Kropil zhrnul, že Technická univerzita plní úlohy Dlhodobého zámeru na roky 

2017 – 2023, dosahuje veľmi dobré výsledky a výrazne investuje. Zdôraznil fakty, že na TU sa v roku 

2018 zvýšila kvalita ubytovania, stravovania a športových aktivít, stále zvyšuje kvalita vzdelávania 

aj výskumu, čím sa zvyšuje konkurencieschopnosť Technickej univerzity vo Zvolene. 

Predseda AS TUZVO poďakoval prof. Kropilovi, rektorovi TU vo Zvolene, za prednesenie 

správy a vyjadril potešenie, že TU sa môže pochváliť dobrými výsledkami. Vyzval členov senátu na 

vyjadrenie pripomienok k predloženému materiálu. Pripomienky vznesené neboli. Následne predseda 

AS naformuloval uznesenie, za ktoré dal hlasovať: „AS TU vo Zvolene schválil Výročnú správu o 

činnosti TU vo Zvolene za rok 2018“. 

 

Počet hlasujúcich členov : 25 

Výsledok hlasovania:  

Za:     25 

Proti:     0 
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Zdržali sa:    0 

 

AS TU vo Zvolene schválil uznesenie všetkými hlasmi. 

 

Ad 6) Výročná správa o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2018 

Predseda AS TU, prof. Tuček, vyzval rektora TU vo Zvolene, prof. Kropila, na prednesenie 

Výročnej správy o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2018. 

Prof. Kropil uviedol, že vypracovanie, prerokovanie a schválenie takejto správy je 

povinnosťou univerzity vyplývajúcou z legislatívnych predpisov. Informoval, že hlavným zdrojom 

financovania TU vo Zvolene sú dotácie. Minulý rok sa na Technickej univerzite niesol v duchu 

investícií, a to najmä investícií na rekonštrukcie internátov.  

Rektor TU informoval, že hospodársky výsledok sa na Technickej univerzite vo Zvolene 

dlhodobo vyvíja priaznivo. Zdôraznil, že za ostatných 7 rokov sa TU vo Zvolene pri hodnotení 

hospodárskeho výsledku zaraďuje medzi univerzity na prvých troch miestach na Slovensku, napriek 

skutočnostiam, že vonkajšie podmienky sa zhoršujú. 

Profesor Kropil zhodnotil, že fondy TU sú v dobrej kondícii a nachádza sa v nich dostatočný 

objem prostriedkov. Zopakoval, že investície v roku 2018 dosiahli objem takmer 3,5 milióna EUR. 

Rektor TU zhrnul, že prostriedky boli na Technickej univerzite vo Zvolene v roku 2018 

vynaložené hospodárne, účelne a efektívne. 

Na záver pán rektor poďakoval všetkým spolupracovníkom, ktorí sa podieľali na spracovaní 

oboch predkladaných materiálov. 

Predseda AS TU poďakoval rektorovi TU vo Zvolene, prof. Kropilovi, za prednesenie správy 

a vyzval predsedu Ekonomickej komisie, Mgr. Ing. Seleckého, aby predniesol stanovisko EK AS TU 

vo Zvolene k prerokovávanému materiálu. Mgr. Ing. Selecký uviedol, že Ekonomická komisia AS 

TUZVO rokovala elektronicky a odporúča schváliť predložený materiál bez pripomienok.  

Profesor Tuček poďakoval predsedovi EK a vyzval členov senátu na vyjadrenie pripomienok 

k predloženému materiálu. Pripomienky vznesené neboli. 

Následne predseda AS naformuloval uznesenie, za ktoré dal hlasovať: „AS TU vo Zvolene schválil 

Výročnú správu o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2018“. 

 

Počet hlasujúcich členov : 25 

Výsledok hlasovania:  

Za:     25 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

 

AS TU vo Zvolene schválil uznesenie všetkými hlasmi. 
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Ad 7) Schválenie zmeny názvu Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky 

Návrh na zmenu názvu Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky predniesol rektor TU 

vo Zvolene. Prof. Kropil uviedol, že dôvodom na zmenu je zjednodušenie názvu, ktorý by lepšie 

vystihoval vzdelávaciu aj výskumnú činnosť fakulty. Nový názov, Fakulta techniky, by mohol byť 

viac zrozumiteľný aj pre laickú verejnosť a predpokladá sa aj zvýšený záujem študentov o štúdium 

na tejto fakulte.  

Predseda Legislatívnej komisie AS TU, prof. Gömöry, vyjadril stanovisko LK AS, ktorá 

odporúča návrh schváliť bez pripomienok.  

K vysvetleniu návrhu sa pripojil aj dekan FEVT, doc. Beňo, informoval, že nakoľko záujem 

študentov o klasické študijné programy na tejto fakulte poklesol, vedenie fakulty podniká viaceré 

kroky na zlepšenie situácie, inovuje študijné programy. Nový názov jasne a výstižne vyjadruje 

zameranie vzdelávania aj výskumu fakulty. 

Predseda AS, prof. Tuček, vyzval členov senátu, aby predložili svoje pripomienky k návrhu. 

Žiadne pripomienky neboli vznesené. 

Predseda AS uzavrel rozpravu k tomuto bodu a naformuloval uznesenie, za ktoré dal hlasovať: „AS 

TU vo Zvolene  v súlade s § 9 ods. 1 písm. a) zákona o vysokých školách schválil zmenu názvu 

Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky na Fakultu techniky“  

 

Počet hlasujúcich členov : 25 

Výsledok hlasovania:  

Za:     25 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

 

AS TU vo Zvolene schválil uznesenie všetkými hlasmi. 

 

Ad 8) Zmeny Štatútu TU vo Zvolene 

Profesor Tuček otvoril ďalší bod rokovania, zdôraznil, že sa jedná o mimoriadne dôležitý 

dokument, ktorý výrazne vplýva na činnosť Technickej univerzity vo Zvolene. Zmeny v Štatúte TU 

vo Zvolene vyplývajú z novelizácie zákona o VŠ. Uviedol, že návrh bol dôkladne pripravený 

a prerokovaný vo všetkých sférach akademického života – vedenie TUZVO, predsedníctvo AS TU 

vo Zvolene, LK AS TUZVO a znova vedenie univerzity. 

K slovám prof. Tučeka sa pripojil aj prof. Kropil, rektor TU vo Zvolene, ktorý zdôraznil, že 

návrhom sa dôsledne zaoberali členovia vedenia univerzity ako aj členovia Legislatívnej komisie, 

pričom na oboch fórach sa aktívne zúčastňovala právnička TUZVO, Dr. Lukáčová. Profesor Kropil 

všetkým za ich prácu poďakoval. 

Predseda LK AS TU vo Zvolene, prof. Gömöry, informoval, že komisia sa podrobne návrhom 

zmien zaoberala a v spolupráci s Dr. Lukáčovou spracovala rozsiahly súbor pripomienok, ktorý bol 
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zaslaný členom AS TUZVO aj vedeniu univerzity. Niektoré pripomienky majú všeobecný charakter, 

iné sa týkajú konkrétnych článkov Štatútu. Pripomienky formálneho charakteru boli do návrhu 

zapracované. Vedenie TU vo Zvolene pripomienky prerokovalo a vyjadrilo k nim svoje stanovisko, 

ktoré tiež bolo zaslané členom AS TUZVO. Prof. Gömöry navrhuje, aby stanoviská z Vedenia TU 

vo Zvolene boli prijaté do návrhu. Pripomienky LK prof. Gömöry zhrnul do 4 základných bodov, 

ktoré je potrebné ešte prerokovať: uvádzanie konkrétnych názvov vnútorných predpisov; vynechanie 

čl. 37a, ods. 4 kvôli opakovaniu; rozpor pri uvádzaní viacerých ministerstiev v čl. 39, ods. 7 

o spracovaní osobných údajov (Štatút TUZVO len MŠ, zákon aj MO, MZ a MV); lehota na 

zapracovanie zmien do štatútov fakúlt. 

Na pripomienky reagovala Dr. Lukáčová, ktorá uviedla, že uvádzané konkrétne názvy 

vnútorných predpisov sú uvádzané zo zákona a nie je predpoklad na ich zmenu v blízkom období. 

Názvy vnútorných predpisov TUZVO, ktoré nie sú určené zákonom, sú v Štatúte TU vo Zvolene 

uvádzané všeobecne. Čl. 37a, ods.4 odporučila zachovať, nakoľko sa jedná o formuláciu zo zákona 

o VŠ. Toto podporili aj prof. Kropil a doc. Šulek, ktorí uviedli, že sa jedná o získavanie titulu doc. 

v umelecko-vedeckej oblasti. Pre čl. 39, ods. 7 bolo dohodnuté uvádzať len ministerstvo školstva. 

Lehota na spracovanie zmien v Štatúte TU vo Zvolene do predpisov organizačných súčastí bola 

dohodnutá na 90 dní, čo podporili prítomní členovia fakultných senátov (doc. Střelcová, 

doc. Klement). 

Predseda AS TUZVO vyzval členov senátu na ďalšie pripomienky. Ing. Modranský vyslovil 

dotaz, či sa schvaľovať bude Štatút ako celok, alebo každá zmena zvlášť a zároveň upozornil, že 

v texte sa nachádza ešte niekoľko formálnych chýb. Prof. Tuček informoval, že pripomienky boli 

prediskutované a hlasovanie bude za celý text. Prof. Gömöry vyslovil názor, že preklepy a chyby 

formálneho charakteru by mohli ostať v kompetencii predkladateľa, na čo reagoval profesor Kropil, 

rektor TU, a požiadal Ing. Modranského, aby nájdené formálne chyby uviedol, aby mohli byť 

opravené, nakoľko po schválení materiálu predkladateľ už nemôže do textu zasahovať. 

Ing. Modranský upozornil na chyby v čl. 9, ods. 1; v čl. 14, ods. 14; v čl. 22, ods. 3; v čl. 25, ods. 8. 

Chyba v čl. 9, ods. 1 bola opravená, ostatné sú dikciou zákona a Dr. Lukáčová odporučila ponechať 

tie isté formulácie, s čím ostatní členovia súhlasili. 

Prof. Tuček vyzval členov AS TU na vyslovenie ďalších pripomienok. Ďalšie pripomienky 

už neboli, preto predseda AS naformuloval uznesenie, za ktoré dal hlasovať: „AS TU vo Zvolene 

schválil zmeny v Štatúte Technickej univerzity vo Zvolene s pripomienkami“. 

 

Počet hlasujúcich členov : 25 

Výsledok hlasovania:  

Za:     25 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

 

AS TU vo Zvolene schválil uznesenie všetkými hlasmi. 
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Ad 9) Podmienky prijatia študentov na III. stupeň UŠP Ekonomika a manažment 

lesnícko-drevárskeho komplexu 

Návrh Podmienok prijatia študentov na III. stupeň univerzitného študijného programu 

Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu predstavil rektor TU vo Zvolene, prof. 

Kropil. Stručne informoval členov AS TU o stanovených podmienkach, podrobne si mohli členovia 

senátu preštudovať materiál vopred. Prof. Kropil vyjadril potešenie, že pre študentov sa otvára ďalšia 

možnosť štúdia na Technickej univerzite vo Zvolene. Uviedol, že nie je presne stanovený plán počtu 

prijatých študentov. Počet študentov prijatých na denné štúdium sa bude odvíjať od objemu 

pridelených finančných prostriedkov a ich kvality, pre externé štúdium bude rozhodujúca kvalita. 

K návrhu sa vyjadril prof. Gömöry, predseda LK AS TU, ktorý uviedol, že Legislatívna 

komisia odporúča prijať materiál bez pripomienok. 

Predseda AS vyzval ostatných členov senátu na vyjadrenie pripomienok. Ing. Modranský 

upozornil, že podmienky v bode 4 nie sú formulované jednoznačne, nie je stanovené, či body budú 

pridelené za každú publikáciu alebo sumárne. Prof. Kropil uviedol, že formulácie v bode 4 budú 

upravené do jednotného čísla. Ďalšie pripomienky od členov AS TUZVO už neboli. Predseda senátu, 

prof. Tuček, naformuloval uznesenie, za ktoré dal hlasovať: „AS TU vo Zvolene schválil Podmienky 

prijatia študentov na III. stupeň univerzitného študijného programu UŠP Ekonomika a manažment 

lesnícko-drevárskeho komplexu s pripomienkou“. 

 

Počet hlasujúcich členov : 25 

Výsledok hlasovania:  

Za:     25 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

 

AS TU vo Zvolene schválil uznesenie všetkými hlasmi. 

 

Ad 10) Rôzne 

Predseda AS TU vyzval členov senátu na otvorenie tém a otázok potrebných riešiť. Z členov 

Akademického senátu TU vo Zvolene nepredniesol nik novú tému.  

O slovo sa prihlásil profesor Kropil, rektor TU vo Zvolene, ktorý informoval, že 30. 04. 2019 

ministerstvo školstva zverejnilo informáciu o dočasnom zaradení výskumných univerzít v SR. 

Technická univerzita vo Zvolene sa v zozname nachádza, čo je potešujúce. 

Do diskusie sa už nik neprihlásil. 

 

 

 



10  

  

Ad 11) Návrh uznesení 

 

Predseda AS požiadal návrhovú komisiu, aby predniesli návrh uznesení zo zasadnutia AS 

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

 

Počet hlasujúcich členov: 25 

Výsledok hlasovania:  

Za:     25 

Proti:     0 

Zdržal sa:    0 

Návrh uznesení bol schválený všetkými hlasmi. 

 

Ad 12) Záver 

Predseda senátu, prof. Tuček, poďakoval členom senátu, vedeniu TU a prítomným hosťom za 

účasť, za odvedenú prácu a tvorivý prístup k rokovaniu a rozlúčil sa s nimi. 

 

Podklady k zápisnici pripravila a zapísala Ing. Veronika Veľková, PhD.  

 

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

Ing. Veronika Veľková, PhD.  

tajomníčka AS TU  

 

Verifikátori:  

 

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

doc. Ing. Helena Čierna, PhD.    doc. Ing. Hubert Paluš, PhD. 

    

 

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

Martin Danilák 

(študent)  

 

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

Zvolen, 13. 05. 2019             prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 

      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 13. 05. 2019 

 

Akademický senát TU vo Zvolene: 

a) Schválil: 

1. Program rokovania s doplnkom bodu „Kontrola prijatých uznesení“ 

2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ľubomír Ivan, PhD., Ing. Juraj Modranský, PhD. 

3. Verifikátorov zápisnice a volebnú komisiu v zložení: doc. Ing. Helena Čierna, PhD., doc. Ing. 

Hubert Paluš, PhD., Martin Danilák 

4. Výročnú správu o činnosti TU vo Zvolene za rok 2018 

5. Výročnú správu o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2018 

6. Zmenu názvu Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky na Fakultu techniky v súlade s § 9 

ods. 1 písm. a) zákona o vysokých školách  

7. Zmeny v Štatúte Technickej univerzity vo Zvolene s pripomienkami 

8. Podmienky prijatia študentov na III. stupeň univerzitného študijného programu Ekonomika 

a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu 

9. Návrh uznesení 

 

b) Berie na vedomie:  

1. Plnenie uznesení z predchádzajúceho rokovania Akademického senátu TU vo Zvolene 

2. Informáciu rektora Technickej univerzity vo Zvolene o dočasnom zaradení výskumných 

univerzít 

 

c) Zvolil 

1. Nadpolovičnou väčšinou hlasov v tajnom hlasovaní zástupcu TU vo Zvolene do Rady 

vysokých škôl SR doc. Mgr. Ing. Rastislava Šuleka, PhD. 

 

 

Návrhová komisia: 

 

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

Ing. Ľubomír Ivan, PhD.         Ing., Juraj Modranský, PhD.   
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Verifikátori: 

  

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

doc. Ing. Helena Čierna, PhD.    doc. Ing. Hubert Paluš, PhD. 

    

 

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

Martin Danilák 

(študent)  

 

 

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

Zvolen, 13. 05. 2019           prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 

     predseda AS TU vo Zvolene 


