
 
       

Z Á P I S N I C A 

z rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene, 
konaného dňa 14.03.2016 o 13:00 h  v konferenčnej miestnosti B-307, 

R-TU vo Zvolene 
         č. R - 2389/2016 

  
Prítomní členovia AS TU: podľa prezenčnej listiny  

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

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

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

Kačíková, PhD., prof. Ing. Mikuláš Siklienka, PhD., doc. Ing. 

Branko Slobodník PhD., Ing. Adrian Banski, PhD., Mgr. 

Kamila Gallová  

Ospravedlnení: doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., Ing. Jozef Krilek, PhD. Ing. 

Romuald Mozdík, Bc. Lenka Paločková, Bc. Marek Adamica, 

Bc. Lucia Beňová, Tomáš Sojka,   

Neospravedlnení:    

 

Program rokovania:  

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie a verifikátorov zápisnice 

3. Kontrola uznesení 

4. Pravidlá štúdia univerzitných študijných programov 

5. Výsledky hospodárenia TU vo Zvolene za rok 2015 

6. Metodika rozdelenia dotácie a tvorba rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2016 

7. Návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2016 

8. Návrh na udelenie súhlasu s predĺžením doby nájmu 

9. Rôzne 

10. Návrh uznesení 

11. 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 členov AS TU podľa prezenčnej listiny oznámil, že je prítomných 28 členov, 7 členov 

sa ospravedlnilo. 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.  
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Prihlásil sa  prof. Gömöry s pripomienkou, aby sa spolu prejednávali 6. a 7. bod 

programu a  hlasovalo sa k nim spoločne, keďže sú úzko prepojené. Pán predseda senátu dal 

hlasovať o pozmenenom návrhu.  

 

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

 

Počet hlasujúcich členov:  28 

Výsledok hlasovania: 

Za:       28 

Proti: 0  

Zdržali sa: 0  

 

Upravený program rokovania AS TU bol schválený jednomyseľne. 

 

Ad 2) Voľba návrhovej komisie a verifikátorov zápisnice   

Predseda AS TU navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení: Ing. Daniel Halaj,  

PhD., Mgr. Zlata Androvičová, CSc. 

Uskutočnilo sa hlasovanie pre odsúhlasenie návrhovej komisie: 

Počet hlasujúcich členov: 28 

 

Výsledok hlasovania: 

Za: 28 

Proti:   0  

Zdržali sa:   0  

 

Návrhová komisia bola jednomyseľne schválená. 

 

Za verifikátorov zápisnice boli navrhnutí: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. a doc. Mgr. art. 

Marián Ihring, ArtD. 

 

Uskutočnilo sa hlasovanie pre odsúhlasenie verifikátov zápisnice: 

Počet hlasujúcich členov: 28 

 

Výsledok hlasovania: 

Za: 28 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

 

Verifikátori zápisnice  boli jednomyseľne schválení. 

 

Ad 3) Kontrola uznesení 

Predseda senátu konštatoval, že z ostatného zasadnutia AS TU vo Zvolene bolo jedno 

ukladacie uznesenie adresované vedeniu TU vo Zvolene - zabezpečiť do 30.9.2016  

aktualizáciu dizajnu a obsahu webovej stránky univerzity. Predseda požiadal  vedenie TU 

o informáciu súčasného   stavu riešenia problému s www stránkou univerzity.  
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Rektor univerzity prof. Kropil oznámil, že k 1. marcu 2016 bol na CIT prijatý 

zamestnanec, ktorý má do určeného termínu realizovať  túto úlohu.  

 

Ad 4) Pravidlá štúdia univerzitných študijných programov 

Predseda senátu požiadal  prorektora Jankecha o úvodné doplnenie informácií  

k predmetnému  bodu rokovania. Prorektor Jankech vysvetlil, že do pravidiel štúdia 

univerzitných študijných programov zapracovali nové názvy predmetov, upravili body 

študijného poriadku v zmysle akreditačného spisu.  

Predseda senátu požiadal predsedu legislatívnej komisie o stanovisko k predloženému 

materiálu. Prof. Gömöry tlmočil, že pani právnička Lukáčová vyslovila námietku, že Štatút 

univerzity nepozná termín Pravidlá štúdia, ale tento materiál môže byť ako dodatok 

Študijného poriadku. Legislatívna komisia vypracovala k prerokovanému materiálu 

pripomienky formou komentárov, ktoré sú súčasťou tejto zápisnice a budú predložené ako 

samostatný dokument Pravidlá štúdia univerzitných študijných programov s odvolaním, že 

ide o doplnok Študijného poriadku. Legislatívna komisia podľa jej predsedu posudzovala len 

správnosť spracovania legislatívnych dokumentov, nie ich vecný obsah. Jednotlivé 

pripomienky boli zapracované formou zmien v dokumente a boli vysvetlené  predsedom 

legislatívnej komisie.  

Následne prof. Saniga otvoril diskusiu k tomuto bodu. V diskusii prof. Gömöry navrhol, 

že do budúcna bude komisia svoje pripomienky k posudzovaným materiálov robiť 

v dokumentoch formou sledovania zmien a odporučil to zapracovať do uznesenia.  

Keďže z pléna neboli ďalšie pripomienky predseda senátu naformuloval schvaľovacie 

a odporúčacie uznesenia: 

1. AS TU vo Zvolene schválil Pravidlá štúdia univerzitných študijných programov ako 

doplnok k Študijnému poriadku s pripomienkami. 

2. AS TU vo Zvolene odporúča Legislatívnej komisii AS TU vo Zvolene používať na 

vyjadrenie stanoviska k legislatívnym predpisom formu komentárov s formulovaním 

záverečného stanoviska k predloženým materiálom.  

 

 Uznesenia boli jednomyseľne schválené.   

 

Ad 5) Výsledky hospodárenia TU vo Zvolene za rok 2015 

Výsledky hospodárenia TU vo Zvolene analyzoval vo svojom vystúpení pán rektor. 

K materiálom v prezentácii pridal vysvetlenia. Pripomenul, že na rok 2015 bol pôvodne 

plánovaný rozpočet financií z MŠ pre vysoké školy znížený v porovnaní s rokmi 2013 a 2014, 

čo si vyžadovalo urobiť niektoré opatrenia, napríklad systemizáciu pracovných miest. Jej 

výsledky sa kladne prejavili v hospodárení TU v roku 2015, na všetkých pracoviskách boli 

prvýkrát vyplatené odmeny (v júni a decembri), čo predstavovalo 13. plat pre každého 

zamestnanca. Boli vyčíslené úspory aj v položke energie, výsledok hospodárenia bol najlepší 

za ostatné 4 roky, so ziskom vyše l milióna €. Rektor podotkol, že pracoviská majú rezervy 

hlavne v oblasti podnikateľskej činnosti, kde sa dosiahol malý výnos, tiež pripomenul, že 

VšLP mal sťažené podmienky v hospodárení za minulý rok, pokles cien dreva z titulu 

odstraňovania kalamít na Slovensku sa prejavil aj na výnosoch  tohto podniku. Podobne  

predseda senátu ocenil prácu VšLP a vyzdvihol, že k dobrému ekonomickému výsledku TU 

prispel VšLP napriek sťaženým ekonomickým podmienkam. 

Následne predseda senátu vyzval predsedu ekonomickej komisie, ktorá materiály na 

svojom zasadnutí prerokovala, aby predniesol  pripomienky k prerokovávanému materiálu. 
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Ing. Selecký oboznámil senát o priebehu zasadnutia komisie, o konzultácii komisie 

s kvestorom doc. Drábekom a prorektorom dr. Jankechom k jednotlivým bodom materiálu. 

Komisia odporučila senátu schváliť výsledky hospodárenia TU vo Zvolene za rok 2015 bez 

pripomienok. Nakoľko v diskusii neboli ďalšie otázky resp. pripomienky, predseda senátu 

diskusiu ukončil a navrhol uznesenie:  

 „AS TU vo Zvolene schvaľuje Výsledky hospodárenia TU vo Zvolene za rok 2015 bez 

pripomienok“ 

  

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

Ad 6) Metodika rozdelenia dotácie a tvorba rozpočtu TU vo Zvolene na 
rok 2016  

Ad 7) Návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2016 

 

Tieto dva body boli po úprave programu prerokované spoločne. Pán rektor v úvode 

vysvetlil, že v metodike rozdelenia rozpočtu sa odzrkadlil výsledok komplexnej akreditácie, 

ktorá bola vyhodnotená v minulom roku. Pri tejto príležitosti vyslovil požiadavku, aby sa 

výsledky univerzity v budúcej akreditácii zlepšili aj v doteraz slabších ukazovateľoch t. z. aby 

hodnotené odbory v slabších atribútoch prešli do vyššej kategórie na A, A–, či B+. Preto bude 

nutné na TU vytvoriť predpoklady pre zlepšenie kritérií – zahraničné granty, publikačná 

činnosť doktorandov, ale aj iné doteraz nižšie hodnotené oblasti.  

Finančné prostriedky sú z MŠ prideľované vysokým školám na základe zmluvy a sú 

určené na chod škôl v presne definovaných oblastiach, čo sa odzrkadľuje aj v návrhu 

predkladanom vedením TU. Rektor sa zameral najmä na vysvetlenie oblastí 07711 – mzdy, 

kde sa z pridelených prostriedkov na TUZVO odčlenia prostriedky na špecifiká (účelovo 

viazané napr. na SLDK, ABH) a zostatok sa prerozdelí podľa čl. 8 návrhu rozpočtu, kde sú 

zahrnuté aj prostriedky na valorizáciu platov učiteľov a nepedagogických 

zamestnancov, motivačné prostriedky na podporu rastu výkonnosti zamestnancov atď. 

Zhodnotil, že väčšina ostatných  pracovísk na TU má 93 % pokrytie miezd, čo je uspokojivé. 

Ďalej  pripomenul skutočnosť, že v roku 2015 Rektorská konferencia s vládou SR vyjednala 

navýšenie rozpočtu pre vysoké školy pre rok 2016 o 20 mil. € na vzdelávanie, doktorandov, 

vedu a výskum. Prostriedky, ktoré budú pridelené na TU z tohto balíka, budú rozdelené na 

jednotlivé pracoviská podľa výkonov.   

Pán kvestor doplnil informáciu o návrhu rozdelenia prostriedkov na bežné výdavky, 

pri rozdelení na fakulty budú dodržané výkonové parametre z metodiky ministerstva. 

Plánovaný hospodársky výsledok predstavuje sumu nad 1 milión €.  

Predseda senátu prof. Saniga vyzval predsedu ekonomickej komisie, aby predniesol 

stanovisko k prerokovávanému materiálu. Predseda EK tlmočil, že členovia komisie 

odporúčajú schváliť návrh metodiky a návrh rozdelenia rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2016 

bez pripomienok. 

K prerokovanému bodu sa prihlásil do diskusie  prof. Gömöry, ktorý adresoval vedeniu 

otázku, či počíta s možnosťou, že nová vláda môže viazať prostriedky, ako sa to v minulosti 

už stalo. Pán rektor odpovedal, že v takom prípade by boli ohrozené odmeny, krajné riešenie 

by bolo siahnuť na rezervný fond, ktorý sa na TU tvorí. Ďalšie diskusné príspevky neodzneli.  

Predseda senátu po ukončení diskusie vyjadril stanovisko, že súčasné vedenie TU 

zaviedlo princípy maximálnej objektivity do kritérií pre tvorbu rozpočtu a rozdelenie dotácie 

na TU. Tieto kritéria vytvárajú predpoklad transparentnosti rozpočtu univerzity. Následne 

naformuloval a dal schváliť bod uznesenia:  
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„AS TU vo Zvolene schválil Metodiku rozdelenia a tvorby rozpočtu TU vo Zvolene na rok 

2016 a Návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu na rok 2016 bez pripomienok.“ 

Návrh  uznesenia bol  jednomyseľne schválený.  

 

Ad 8) Návrh na udelenie súhlasu s predĺžením doby nájmu  

Predseda senátu požiadal kvestora doc. Drábeka o úvodné slovo k obsahu materiálu. 

Kvestor uviedol, že TU plánuje aby všetky bufety boli prevádzkované ŠJ, teda nájom 

miestnosti bufetu p. Sihelskej bude predĺžený len do konca júna 2016. Ostatné  požiadavky na 

predĺženie nájmov organizáciám v predloženom materiáli sú navrhnuté do roku 2018. 

Materiál je ako príloha súčasťou zápisnice. Následne predseda senátu požiadal  Ing. 

Seleckého o tlmočenie stanoviska EK k predloženému materiálu. Predložené materiály 

k tomuto bodu prerokovala Ekonomická komisia AS TU, ktorá odporúča schváliť predložený 

materiál bez pripomienok. Nakoľko k prerokovávanému materiálu neboli ďalšie pripomienky 

zo strany členov AS, diskusia k tomuto bodu rokovania bola ukončená. 

Predseda senátu naformuloval uznesenie:  

„AS TU vo Zvolene schvaľuje Predĺženie doby nájmu v súlade s §13 ods.1 pís. h) zákona č. 

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

predpisov podľa predloženej tabuľky bez pripomienok.“ 

 

Návrh  uznesenia bol  jednomyseľne schválený.  

 

Ad 9) Rôzne  

V bode rôzne bola tlmočená požiadavka DF, schváliť na rokovaní AS TU Dodatok č. 1 

k Študijnému poriadku DF TU vo Zvolene č. R-13296/2013. Na zasadnutí predsedníctva AS 

TU bolo avizované, že materiály budú dodané po zasadnutí AS DF v termíne postačujúcom 

na prerokovanie v legislatívnej komisii. Predseda senátu navrhol, aby tento bod, ktorý nebol 

zahrnutý v pozvánke (nakoľko nebol ešte v tom čase  prerokovaný v senáte DF), bol zahrnutý 

do bodu rôzne. 

Predseda LK vyjadril k prejednávanému materiálu stanovisko, že komisia mala len 

formálne pripomienky a po ich zapracovaní odporučila Dodatok č. 1 Študijného poriadku DF 

TU vo Zvolene č. R-13296/2013 schváliť. Nakoľko k materiálu neboli ďalšie pripomienky 

predseda AS TU naformuloval uznesenie:  

„AS TU vo Zvolene schvaľuje Dodatok č. 1 Študijného poriadku DF TU vo Zvolene č. R-

13296/2013 s pripomienkami.“ 

 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.  

 

Ďalej v diskusii vystúpila Mgr. Androvičová, PhD, ktorá  reagovala na informácie z Kolégia 

dekana FEE, kde sa okrem iného prerokovávali finančné straty za nepredané skriptá a iné 

publikácie v predajni Vydavateľstva TU, ktoré podľa priloženej tabuľky majú znášať fakulty. 

Pre FEE to predstavuje sumu  približne 3 tisíc eur. Podľa (nielen) jej názoru hlavnú 

zodpovednosť za nepredanú učebnú a inú literatúru nenesú len fakulty, ale nevhodný spôsob 

predaja. Na TU nemáme primeranú predajňu pre tento účel. Prezentovala nasledovné 

argumenty:  

1. Na iných univerzitách je na predaj študijnej literatúry vyčlenená vhodná miestnosť 

s regálmi, kde si záujemcovia môžu ponúkané tituly vyberať a prehliadať.  
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2. Predajňa TU má krátku otváraciu dobu (pondelok - piatok 9:00-13:00h), navyše býva dosť 

často z rôznych príčin (PN, dovolenka, atď.) zatvorená. To sťažuje možnosť zakúpenia 

odbornej  literatúry najmä externým študentom.  

3. Literatúra TU sa neponúka v iných univerzitných predajniach skrípt, hoci v tých je bežne 

dostupná aj literatúra vydaná inými univerzitami. 

 

K prednesenému materiálu sa vyjadril pán rektor. Vysvetlil, že tento stav bude riešiť 

vedenie TU, splatí celú čiastku, čo predstavuje straty za 27 rokov od r. 1989 (takmer 

80 000 €). Budú spracované opatrenia zahrnuté do Smernice pre edičnú činnosť TU vo 

Zvolene, kde sa sprísnia podmienky pre tvorbu Edičných plánov na fakultách.  

Ďalšie príspevky zo strany členov senátu ako aj ostatných prítomných neboli , predseda 

AS tento bod rokovania ukončil. 

 

Ad 10) Návrh uznesení  

Predseda AS TU požiadal návrhovú komisiu v zložení Mgr. Zlata Androvičová, PhD. 

a Ing. Daniel Halaj, PhD. o predloženie Návrhu uznesení z rokovania AS TU vo Zvolene zo 

dňa 14.3.2016. Mgr. Androvičová prečítala Návrh uznesení (Príloha č. 1). 

Uskutočnilo sa hlasovanie o prijatých uzneseniach: 

Počet hlasujúcich členov: 28 

Výsledok hlasovania: 

Za:    28 

Zdržali sa:   0  

Proti:    0  

 

Návrh uznesení bol jednomyseľne schválený. 

 

Ad 11) Záver 

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

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

Podklady k zápisnici pripravila a zapísala: 

 

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

doc. Ing. Daniela Kalincová, PhD.   

tajomníčka AS TU 

 

Verifikátori: 

 

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

doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.  

 

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

doc. Mgr. art. Marián Ihring, PhD. 

 

 

Zvolen,  15.3.2016    ............................................................... 

       prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. 

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

 

 

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

konaného dňa 14.3.2016 

 

Akademický senát TU vo Zvolene:  

 

a) Schvaľuje:  

1. Program zasadnutia AS TU vo Zvolene so zmenou (spojenie 6. a 7. bodu programu) 

 

2. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Zlata Androvičová, CSc. a Ing. Daniel Halaj, PhD. 

 

3. Verifikátorov zápisnice: doc. Mgr. Art. Marián Ihring, ArtD. a doc. Mgr. Elena 

Pivarčiová, PhD. 

 

4. Pravidlá štúdia univerzitných študijných programov „Ekonomika a manažment 

prírodných zdrojov“ ako doplnok k Študijnému poriadku s pripomienkami  

 

5. Výsledky hospodárenia TU vo Zvolene za rok 2015 bez pripomienok 

 

6. Metodiku rozdelenia a tvorby rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2016 a Návrh 

rozdelenia dotácie a rozpočtu na rok 2016 bez pripomienok 

 

7. Predĺženie doby nájmu v súlade s §13 ods.1 pís. h) zákona č. 176/2004 Z. z. 

o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov podľa 

predloženej tabuľky bez pripomienok 

 

8. Dodatok č.1 k Študijnému poriadku Drevárskej fakulty TU vo Zvolene č. R-

13296/2013 s pripomienkami 

 

b) Berie na vedomie: 

1. Informáciu rektora TU vo Zvolene o stave plnenia uznesenia týkajúceho 

sa  aktualizácie webovej stránky TU vo Zvolene 

 

c)  Odporúča:  
 

1. Legislatívnej komisii AS TU vo Zvolene používať na vyjadrenie stanoviska 

k legislatívnym predpisom formu komentárov, s formulovaním záverečného 

stanoviska k predloženým materiálom. 
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Uznesenia zapísali: Mgr. Zlata Androvičová, CSc. a Ing. Daniel Halaj, PhD. 

 

Návrhová komisia: 

 

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

Mgr. Zlata Androvičová, CSc.      Ing. Daniel Halaj, PhD. 

  

    

Verifikátori: 

 

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

doc. Mgr. Art. Marián Ihring, ArtD.     doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. 

 

 

 

 

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

Zvolen, 15.03.2016           prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.  

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

 
 
 

Návrh na udelenie súhlasu s predĺžením doby nájmu 
 
         Vážený pán predseda AS TU,  
 
         v súvislosti s prenajímaním nebytových priestorov a pozemkov v podmienkach verejnoprávnych 
inštitúcií podľa § 13 ods. 1 písm. h) zák. č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych 
inštitúcií v znení neskorších zmien a doplnkov, sa na nájom nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden 
rok alebo na neurčitý čas vyžaduje k platnosti právneho úkonu predchádzajúci písomný súhlas AS TU. 
      Na základe uvedeného Vám predkladám na schválenie nižšie uvedený návrh na udelenie súhlasu 
s predĺžením doby nájmu a žiadam o schválenie uznesenia tohto znenia: 
 

U Z N E S E N I E : 
 

Akademický senát TU vo Zvolene  podľa § 13 ods. 1 písm. h) zák. č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov, s ch v a ľ u j e  predĺženie doby 
nájmu na dobu tak, ako je požadované v nižšie uvedenej tabuľke:  
 
 
Por. č.  

 
Predmet nájmu 

(nebytové priestory) 

 
Nájomca 

 

 
Nájom končí / 

Predĺženie žiadam 
na dobu do: 

 
1. 

Časť podlahovej plochy – 24,5 m2 - bufet vo 
vestibule hlavnej budovy TU 
Doterajší nájom bez DPH : 424,83 EUR/10 
mesiacov 

Anna Sihelská 
ANNA BUFET 

Zvolen 

 
nájom končí: 31.03.2016 
predĺžiť do: 30.06.2016 

 
2. 

  
Časť podlahovej plochy o výmere 93,42 m2, ŠD 
blok „D“ prízemie 
Doterajší nájom bez DPH : 2904,53 EUR/rok 

 
Medipraktik Zvolen, 

s.r.o. 

 
nájom končí: 30.06.2016 
predĺžiť do: 30.06.2018 

 
3. 

  
Časť podlahovej plochy o výmere 16,5 m2 , ŠD 
blok „D“ prízemie 
Doterajší nájom bez DPH : 886,07 EUR/rok 

 
Mgr. Ľubor Holý 

Fyzioterapeut 
Zvolen 

 
nájom končí: 30.06.2016 
predĺžiť do: 30.06.2018 

 

 
4. 

 

 
Časť strešnej plochy na umiestnenie nadstavby na 
stožiar a kabinet na streche hl. budovy bloku „A“, 
„B“ – 4,6 m2 

Doterajší nájom bez DPH : 1738,80 EUR/rok 

 
Benestra, s.r.o. 

Bratislava 
 
 

 
nájom končí: 31.08.2016 
predĺžiť do: 31.08.2018 

 
 

 
5. 

 
Časť podlahovej plochy v ÚTVaŠ – malé fitnes 
centrum o výmere 77m2 
Doterajší nájom bez DPH : 2919,34 EUR/rok 

 
Mgr. Richard Halmo – 
Spinn studio Zvolen 

 
nájom končí: 31.08.2016 
predĺžiť do : 31.08.2018 

                
Keďže schválenie predĺženia doby nájmu je potrebné založiť do príslušných spisov na Rektoráte TU, žiadam Vás 
pre tento účel o zabezpečenie vyhotovenia výpisu z uznesení AS TU, aby nebolo potrebné do každého spisu 
zakladať celú zápisnicu a všetky uznesenia z rokovania AS TU. 
  
Za porozumenie ďakujem   
  prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 
                                                                                                                                     rektor 
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P r í l o h a  č . 3  
 

 

 

 

Zápis zo zasadnutia Ekonomickej komisie AS TUZVO dňa 10. 3. 2016 
 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny: p. Ivan, p. Hnilica, p. Selecký, p. Viszlai, p. Androvičová, p. 

Gejdoš  

 

Ospravedlnili sa p .Sedliačiková, p. Halaj  

 

Pozvaní: p. Drábek, p. Jankech  

 

Program rokovania:  

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania  

2. Prerokovanie a pripomienkovanie: Návrhu na udelenie súhlasu s predĺžením doby nájmu z 

25.3.2016  

3. Výsledkov hospodárenia TUZVO za rok 2015, Návrh metodiky rozdelenia dotácie a tvorba 

rozpočtu na rok 2016, Návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2016  

4. Záver  

 

Ad. 1  

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

prítomnými členmi EK AS TU.  

 

Ad. 2 

EK AS TU prerokovala „Návrh na udelenie súhlasu s predĺžením doby nájmu z 25-03-16“.  

EK AS TU konštatuje, že po prerokovaní pripomienok členov EK AS TUZVO s p. Drábekom a 

p.Jankechom materiál schváliť bez pripomienok.  

 

Ad. 3  

EK AS TU prerokovala „Výsledky hospodárenia TUZVO za rok 2015, Návrh metodiky 

rozdelenia dotácie a tvorba rozpočtu na rok 2016, Návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu TU vo 

Zvolene na rok 2016.  

 

EK AS TU konštatuje, že po prerokovaní pripomienok členov EK AS TUZVO s p. Drábekom a p. 

Jankechom materiál schváliť bez pripomienok.  

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

 

 

Zvolen, 10. 3. 2016      Ing. Erik Selecký, PhD. v. r.  

     predseda EK AS TU 
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P r í l o h a  č . 4  

 

 

Pripomienky zo zasadnutia legislatívnej komisie Akademického senátu 

Technickej univerzity vo Zvolene konaného dňa 9.3.2016 
 

Prítomní: Gömöry, Hlaváč, Turis, Lukáčová 

Neprítomní: Kačík, Samešová, Trenčanský 

Hostia: Jankech, Šulek 

 

Navrhované zmeny resp. odporúčané pripomienky vo vnútorných predpisoch TU vo Zvolene 

a DF TU vo Zvolene. 

 

Dodatok č.1 k Študijnému poriadku Drevárskej fakulty TU vo Zvolene č. R-13296/2013, 

časť Pravidlá štátnych skúšok na Drevárskej fakulte pre novoakreditované študijné 

programy  

 

čl. I bod 1.2 doplniť „v dennej forme štúdia“ 

čl. I bod 2.2 doplniť „v externej forme štúdia“ 

čl. II bod 5 vynechať „pre študijné programy uskutočňované na fakultách“ 

čl. II bod 5 doplniť „najmenej jeden je vysokoškolský učiteľ“ 

čl. II bod 10 zmeniť „aspoň jedného tematického celku kolokviálnej štátnej skúšky“ 

čl. II bod 11 vynechať „ústnej časti “ 

čl. III bod 1 zmeniť „Rámcovú štruktúru záverečnej práce určuje Organizačná smernica č. 

1/2011 Záverečné a habilitačné práce na TU vo Zvolene v znení neskorších predpisov.“ 

čl. III bod 7 zmeniť “zviazaním“ 

čl. III bod 10 zmeniť „zverejnenej na web sídle“ 

čl. III bod 14 zmeniť „Vedúci záverečnej práce vloží zadanie“ 

čl. III bod 15 vložiť „garant ŠP, a to spomedzi odborníkov“ 

čl. IV bod 1 zmeniť „opakovať štátnu skúšku jedenkrát“ 

 

LK AS TU odporúča schváliť Dodatok č.1 k Študijnému poriadku Drevárskej fakulty TU vo 

Zvolene s pripomienkami 

 

Pravidlá štúdia univerzitných študijných programov Ekonomika a manažment 

prírodných zdrojov 

 

Čl. II vynechať „Doplnenia k článku 9 Študijného poriadku TU vo Zvolene“ 

Čl. II bod 3 písm. C doplniť „musí obsahovať aspoň jeden predmet“ 

Čl. III vynechať „Doplnenia k článku 16 Študijného poriadku TU vo Zvolene“ 

Čl. IV vynechať „Doplnenia k článku 17 Študijného poriadku TU vo Zvolene“ 

Čl. IV bod 2 vynechať „gestorov povinných a povinne voliteľných predmetov“ 

Čl. IV bod 2 zmeniť „zverejnené najneskôr do začiatku letného semestra“ 

Čl. IV bod 4 doplniť „závery“  

Čl. V vynechať „Doplnenia k článku 18 Študijného poriadku TU vo Zvolene“ 

Čl. VI vynechať „Doplnenia k článku 43 Študijného poriadku TU vo Zvolene“ 
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Čl. VI bod 3 zmeniť „Tieto pravidlá štúdia podrobnejšie upravujú niektoré ustanovenia 

Študijného poriadku TU vo Zvolene č. R-6799/2013 v znení neskorších predpisov.“ 

 

LK AS TU odporúča schváliť Pravidlá štúdia univerzitných študijných programov 

Ekonomika a manažment prírodných zdrojov s pripomienkami 

 

 

 

 

 

Zvolen 9.3.2016   prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc. v. r. 

        predseda LK AS TU 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


