
 
       

Z Á P I S N I C A 

z rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene, 
konaného dňa 27.10.2015 o 11:30 hod.  v konferenčnej miestnosti B-307, 

R-TU vo Zvolene 
         č. R - 11174/2015 

   

 
Prítomní členovia AS TU: podľa prezenčnej listiny  

Prizvaní a hostia: doc. Mgr. Ing. Rastislav Šulek, PhD., Mgr. Kamila Gallová 

(Zimmermannová),   

Ospravedlnení: Mgr. Zlatica Androvičová, CSc., Ing. Romuald Mozdík, PhD.  

Neospravedlnení:   Marek Trenčanský, Bc. Lucia Beňová   

 

Program rokovania:  

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie a verifikátorov zápisnice 

3. Správa predsedu volebnej komisie o priebehu volieb kandidáta na rektora TU vo 

Zvolene  

4. Voľba kandidáta na funkciu  rektora TU  

5. Rôzne 

6. Návrh uznesení 

7. 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 31 členov, 2 členovia sa 

ospravedlnili, dvaja sú neospravedlnení. 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.  

 

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

 

Počet hlasujúcich členov:  31 

Výsledok hlasovania: 

Za:       31 

Proti: 0  

Zdržali sa: 0  
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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: 

prof. RNDr. František Kačík, PhD., Ing. Ľubomír Ivan, PhD.  

 

Uskutočnilo sa hlasovanie pre odsúhlasenie návrhovej komisie: 

Počet hlasujúcich členov: 31 

 

Výsledok hlasovania: 

Za: 31 

Proti:   0  

Zdržali sa:   0  

 

Návrhová komisia bola jednomyseľne schválená. 

 

Za verifikátorov zápisnice boli navrhnutí: doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD. a Ing. Erik 

Selecký, PhD.. 

 

Uskutočnilo sa hlasovanie pre odsúhlasenie verifikátov zápisnice: 

Počet hlasujúcich členov: 31 

 

Výsledok hlasovania: 

Za: 31 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

 

Verifikátori zápisnice  boli jednomyseľne schválení. 

 

Predseda senátu naformuloval bod uznesenia: „AS zvolil návrhovú komisiu v zložení: prof. 

RNDr. František Kačík, PhD., Ing. Ľubomír Ivan, PhD. a verifikátorov zápisnice v zložení: doc. 

Ing. Katarína Střelcová, PhD., Ing. Erik Selecký, PhD.” 

Po prečítaní bodu uznesenia bol tento jednomyseľne schválený. 

 

Ad 3) Správa predsedu volebnej komisie o priebehu volieb kandidáta na 
rektora TU vo Zvolene 

Pán predseda senátu oboznámil členov senátu o doterajšom priebehu volieb, informoval 

o akte návrhu kandidátov, ktorý prebehol podľa časového harmonogramu prijatého na zasadaní 

senátu v septembri 2015. Konštatoval, že priebeh návrhu kandidátov na funkciu rektora TU bol 

bezproblémový, v súlade s časovým harmonogramom, za účasti členov volebnej komisie podľa 

rozpisu. Z oslovených navrhnutých kandidátov prijal kandidatúru jediný kandidát, súčasný 
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rektor TU vo Zvolene, prof. Ing. Rudolf Kropil CSc. Správa je ako príloha č. 2 v zápisnici zo 

zasadania senátu.  

Členovia senátu nemali pripomienky k prečítanej správe, p. predseda senátu navrhol bod 

uznesenia: “AS berie na vedomie Správu   priebehu volieb kandidáta na funkciu rektora TU vo 

Zvolene”, 

Po prečítaní bodu uznesenia bol tento bod jednomyseľne schválený. 

 

Ad 4) Voľba  kandidáta na funkciu  rektora TU vo Zvolene 

Predseda senátu a predseda volebnej komisie  pripomenul podmienky tajnej voľby 

kandidáta na rektora TU. Odporučil, že volebný lístok s menom kandidáta má každý člen senátu 

označiť  tajne na určenom mieste rokovacej sály a priniesť do urny na predsedníckom stole. 

Členovia volebnej komisie rozdali hlasovacie lístky, po uskutočnení volieb sčítali hlasy, 

hlasovacie lístky vložili do obálky, ktorú podpísali. Predseda senátu vyhlásil výsledky voľby 

kandidáta na rektora TU vo Zvolene na obdobie rokov 2016-2019. 

Výsledky volieb boli nasledovné: 

 

Počet členov senátu:         35 

Počet prítomných:         31 

Počet platných hlasov:        31 

Počet neplatných hlasov:         0 

 

Predseda senátu naformuloval bod uznesenia: „AS zvolil v tajnom hlasovaní všetkými 

hlasmi prítomných členov AS TU prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc. za kandidáta na funkciu 

rektora TU vo Zvolene na obdobie rokov 2016-2019”  

 

Po prečítaní bodu uznesenia bol tento jednomyseľne schválený.   

Ad 6) Rôzne 

Predseda senátu oznámil pozvanému kandidátovi súčasnému  rektorovi prof.  Kropilovi  

výsledky volieb, zaželal mu dobré zdravie a veľa pracovných úspechov pri vedení univerzity 

v budúcom období. Oznámil mu, že podľa zákona bude plynúť dvojdňová lehota na 

pripomienkovanie výsledkov volieb. V prípade, že nebudú žiadne pripomienky, v pondelok 

2.11.2015 o 9:00 hod. mu bude na zasadnutí senátu TU odovzdané osvedčenie o výsledku 

volieb. 

V nadväznosti  na ďalšie úlohy senátu predseda navrhol  členom dátum nasledujúceho 

zasadnutia senátu a vyzval ich na odsúhlasenie tohto termínu. Zasadnutie senátu bude 

v pondelok 30.11.2015 o 13:00 hod.. Materiály na rokovanie budú včas zaslané členom senátu 

a komisií, aby bol časový priestor na ich dôkladnejšie preštudovanie a pripomienkovanie. 

V súvislostí s touto skutočnosťou navrhol tieto termíny zapracovať do uznesenia, ktoré bolo  

naformulované : „AS TU vo Zvolene berie na vedomie termín zasadnutia AS TU vo Zvolene 

dňa 02.11.2015 o 09.00 hod. a termín zasadnutia AS TU vo Zvolene dňa 30.11.2015 o 13.00 

hod. 

Po prečítaní bodu uznesenia bol tento jednomyseľne schválený.   

   



4 

 

 

Ad 7) Návrh uznesení 

 

Predseda AS TU požiadal návrhovú komisiu o prečítanie Návrhu uznesení z rokovania 

AS TU vo Zvolene zo dňa 27.10.2015. Pán prof. RNDr. František Kačík, PhD. prečítal Návrh 

uznesení (Príloha č. 1). 

Uskutočnilo sa hlasovanie o prijatých uzneseniach: 

Počet hlasujúcich členov: 31 

Výsledok hlasovania: 

Za: 31 

Zdržali sa: 0  

Proti: 0  

 

Návrh uznesení bol jednomyseľne schválený. 

 

Ad 8) Záver 

 

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

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

 

Podklady k zápisnici pripravila a zapísala: 

 

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

doc. Ing. Daniela Kalincová, PhD.   

tajomníčka AS TU 

 

Verifikátori: 

 

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

doc. Ing. Katarína Střelcová,  PhD.                       

          

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

Ing. Erik Selecký, PhD.                           

 

 

 

Zvolen,  27.10.2015    ............................................................... 

       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 27.10.2015 

 

Akademický senát TU vo Zvolene:  

 

a) Schválil:  

- návrhovú komisiu v zložení: prof. RNDr. František Kačík, PhD., Ing. Ľubomír Ivan, PhD. 

- verifikátorov zápisnice v zložení: doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., Ing. Erik Selecký, 

PhD. 

 

b) Zvolil: 

- v tajnom hlasovaní všetkými hlasmi prítomných členov AS TU prof. Ing. Rudolfa Kropila, 

CSc. za kandidáta na funkciu rektora TU vo Zvolene na obdobie rokov 2016-2019  

 

c) Berie na vedomie: 

- informáciu predsedu volebnej komisie prof. Ing. Milana Sanigu, DrSc. o doterajšom priebehu 

volieb kandidáta na funkciu rektora TU vo Zvolene, 

- termín zasadnutia AS TU vo Zvolene dňa 02.11.2015 o 09.00 hod., 

- termín zasadnutia AS TU vo Zvolene dňa 30.11.2015 o 13.00 hod.. 

 

 

Uznesenia zapísali: prof. RNDr. František Kačík, PhD. a Ing. Ľubomír Ivan, PhD. 

 

Návrhová komisia: 

 

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

prof. RNDr. František Kačík, PhD.              Ing. Ľubomír Ivan, PhD.  

    

Verifikátori: 

 

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

doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD.             Ing. Erik Selecký, PhD. 

 

    

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

Zvolen, 27.10.2015           prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.  

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

 

 

Správa  o priebehu volieb kandidáta na funkciu rektora TU Zvolen 

 
Prvé zasadnutia komisie AS TU Zvolen pre voľby kandidáta na funkciu rektora TU 

Zvolen, sa konalo dňa 29.9.2015  

 

Program: 

 

1. Kreovanie Návrhového lístka kandidáta na funkciu rektora TU Zvolen 

2. Kreovanie Prehlásenia kandidáta na funkciu rektora TU Zvolen 

3. Časový harmonogram návrhu kandidátov na funkciu rektora TU Zvolen/ účasť v komisii 

 

K bodu 1: 

VK súhlasila s vykreovaným Návrhovým lístkom kandidáta na funkciu rektora TU 

Zvolen predloženým predsedom volebnej komisie bez pripomienok. 

 

K bodu 2: 

VK súhlasila s vykreovaným Prehlásením kandidáta na funkciu rektora TU Zvolen 

 predloženým predsedom volebnej komisie bez pripomienok. 

 

K bodu 3: 

Volebná komisia navrhla nasledovný  časový návrh účasti členov pri procese Návrhu 

kandidátov na funkciu rektora TU Zvolen,  vestibul hlavnej budovy TU: 

12.10.2015 od 11:00-13:00 hod. - prof. Saniga Milan, Mgr. Rácz Attila , Sitárčíková Monika 

13.10.2015 od 11:00-13:00 hod. - prof. Saniga Milan, doc. Klement Ivan, doc. Ing. Hnilica 

Richard, PhD., 

15:00-16:30 hod.- prof. Saniga Milan, Ing. Zuzana Allmanová, Sitárčíková Monika  

 

Následné zasadnutie komisie AS TU Zvolen pre voľby kandidáta na funkciu rektora TU 

Zvolen sa konalo dňa 14.10.2015  

 

Program: 

1. Vyhodnotenie Návrhových lístkov  kandidáta na funkciu rektora TU Zvolen 

2. Oslovenie kandidátov na funkciu rektora TU Zvolen – rozdelenie. 

3. Rôzne: 

 

K bodu 1: 

Komisia vyhodnotila proces navrhovania kandidátov na funkciu rektora a konštatovala, 

že uvedený proces prebehol v zmysle platných zásad. Členovia volebnej komisie, ktorí boli na 

jednotlivé časové úseky navrhnutí, sa tohto procesu zúčastnili. Komisia preskúmala návrhy.  

 

V procese navrhovania boli navrhnutí nasledovní kandidáti na funkciu rektora: 

1. prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.                     62 návrhov  

2. doc. Ing. Jozef Drábek, CSc.             3 návrhy 

3. RNDr. Andrej Jankech, PhD.             2 návrhy 
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4. prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.            2 návrhy 

5. Ing. Michal Bugala, CSc.                     3 návrhy 

6. prof. Ing. Ján Tuček, CSc.                   1 návrh 

7. doc. Ing. Branko Slobodník, PhD.     1 návrh 

8. prof. Ing. Ľubomír Scheer, CSc.        1 návrh 

9. prof. Ing. Štefan Barcík, PhD.            1 návrh   

10. prof. RNDr. Danica Kačíková, PhD.   1 návrh 

11. prof. Dr. Ing. Viliam Pichler               1 návrh 

12. doc. Mgr. Ing. Rastislav Šulek, PhD.   1 návrh 

K bodu 2: 

V nadväznosti na proces oslovenia kandidátov, v otázke z prijatia resp. neprijatia 

kandidatúry, členovia komisie oslovili navrhnutých členov AO nasledovne: 

prof. Saniga – prof. Kropil, Ing. Bugala, prof. Tuček, prof. Scheer, prof. Pichler, doc. Šulek, 

doc. Hnilica – doc. Slobodník, prof. Barcík, prof. Kačíková, M. Sitárčíková – doc. Drábek, 

RNDr. Jankech.  

Písomné vyjadrenia jednotlivých kandidátov na funkciu rektora TU Zvolen boli doručené  

predsedovi volebnej komisie do 16.10.2015 do 14:00 hod. Predseda komisie zabezpečil 

zverejnenie kandidáta  na funkciu rektora, ktorý  kandidatúru prijal dňa 19.10.2015 o 7:00 hod. 

vo vnútornom TV okruhu a na web. sídle univerzity. Kandidatúru prijal prof. Ing. Rudolf 

Kropil, CSc.. Súčasťou tohto oznámenia bolo zverejnenie miesta a času prezentácie zámerov 

rozvoja univerzity kandidátom na funkciu rektora /aula TU Zvolen/ v zmysle harmonogramu, 

ktorý bol schválený AS TU Zvolen. 

Pre akt voľby kandidáta na funkciu rektora TU Zvolen, ktorú v zmysle legislatívnych 

predpisov vykonáva AS TU Zvolen komisia vykreovala volebný lístok, ktorí členovia 

odsúhlasili. 

 

 

 

 

                                                                      Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., 

                                                            predseda AS a volebnej komisie AS TU Zvolen 

 

 

 


