
 
       

Z Á P I S N I C A 

z rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene, 
konaného dňa 29.9.2015 o 10:00 h  v konferenčnej miestnosti B-307, 

R-TU vo Zvolene 

         č.  R - 10352/2015 

          
Prítomní členovia AS TU: podľa prezenčnej listiny  

Prizvaní a hostia: prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., doc. Mgr. Ing. Rastislav Šulek, 

PhD., doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka, RNDr. Andrej Jankech, PhD., 

doc. Ing. Josef Drábek, CSc., doc. Ing. Branko Slobodník, PhD. 

doc. Ing. Marián Kučera PhD.  

Ospravedlnení: doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., Ing Daniel Halaj, PhD., doc. 

Ing. Branislav Oláh, PhD., Mgr. Zlata Androvičová, PhD., Marek 

Trenčanský,  

Neospravedlnení:     - 

 

Program rokovania:  

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Voľba návrhovej, volebnej komisie a verifikátorov zápisnice 

4. Študijný poriadok FEE 

5. Harmonogram volieb kandidáta na funkciu rektora Tu vo Zvolene na roky 2016-2019 

6. Rôzne 

7. Návrh uznesení 

8. 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 30 členov, 5 členovia sa 

ospravedlnili. Akademický senát TU vo Zvolene je uznášania schopný a môže rokovať. 

Predseda senátu privítal hostí a členov Akademického senátu TU vo Zvolene a predniesol 

návrh upraveného programu rokovania AS TU. Bod č. 5 bol z programu vyradený, p. dekan 

FEVT stiahol návrh Študijného poriadku FEVT z rokovania kvôli zistenej procesnej chybe.  
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Uskutočnilo sa hlasovanie, aby rokovanie AS TU prebehlo podľa predneseného programu:  

 

Počet hlasujúcich členov:   30 

 

Výsledok hlasovania: 

Za:       30 

Proti: 0  

Zdržali sa: 0  

 

Program rokovania AS TU bol schválený jednomyseľne. 

 

Ad 2)  Kontrola uznesení  

Predseda senátu prof. Saniga konštatoval, že z minulého zasadnutia AS TU vo Zvolene 

neboli žiadne ukladacie uznesenia.  

  

Ad 3) Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a verifikátorov 
zápisnice   

Predseda AS TU navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení: 

Ing. Pavol Hlaváč, PhD., Ing. Pavol Gejdoš, PhD.  

 

Uskutočnilo sa hlasovanie pre odsúhlasenie návrhovej komisie: 

Počet hlasujúcich členov: 30 

 

Výsledok hlasovania: 

Za: 30 

Proti:   0  

Zdržali sa:   0  

 

Návrhová komisia bola jednomyseľne schválená. 

 

Za členov volebnej komisie v súvislosti s bodom 5./ programu rokovania a zároveň 

verifikátov zápisnice  boli predsedom senátu navrhnutí: doc. Ing. Richard Hnilica a Ing. 

Ľubomír Ivan, PhD.,   

 

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

Počet hlasujúcich členov: 30 

 

Výsledok hlasovania: 

Za: 30 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

 

Členovia volebnej komisie a verifikátori zápisnice  boli jednomyseľne schválení. 
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Ad 4) Študijný poriadok FEE 

 

Úvodné slovo si vyžiadal dekan FEE doc. Ing. Branko Slobodník, PhD., zdôvodnil 

potrebu tohto dokumentu a zároveň oznámil, že na fakulte došlo k personálnym zmenám 

v obsadení miesta prodekana pre pedagogickú činnosť, kde namiesto Ing. Modranského, PhD. 

bude túto funkciu vykonávať doc. Ing. Schwarz, PhD.. 

Stanovisko a pripomienky Legislatívnej komisie AS TU vo Zvolene k študijnému 

poriadku FEE,  predniesol jej predseda prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc. V zápisnici zo 

zasadnutia komisie sú uvedené pripomienky k čl. 4 ods. 7, k čl. 5 ods. 3, čl. 8a ods. 2, čl. 25 

ods. 1 a čl. 31 ods. 2 písm. d.  

K čl. 8 ods.2 uviedol,  že vo vysokoškolskom zákone je definované, že o individuálny 

študijný plán (IŠP) môžu požiadať študenti doktorandského štúdia a študenti so špecifickými 

potrebami. V Študijnom poriadku FEE sú vyšpecifikované podmienky pre možnosti povolenia 

IŠP pre študentov, čo sa komisii zdá nad rámec zákona.  

Predseda senátu otvoril k tomuto bodu diskusiu. V diskusii vystúpil  prorektor Jankech, 

ktorý  uviedol že TU vo Zvolene má v študijnom poriadku nad rámec zákona uvedené, že aj 

denní študenti môžu mať špecifické potreby, napríklad matky, športovci-reprezentanti 

univerzity atď.  Pán predseda komisie požiadal o odborný právny výklad  p. prorektora Šuleka,  

ktorý podrobne analyzoval znenie zákona týkajúce sa predmetu IŠP a formulácie 

v predloženom ŠP FEE.  

K čl. 25 ods. 1 prerokovávaného materiálu bola  diskusia  k otázke stanovenia  času, 

ktorý je študent doktorandského štúdia povinný stráviť na pracovisku. Študijný poriadok TU, 

aj ŠP FEE uvádza, že študent má byť na pracovisku minimálne od 9:00 hod. do 14:00 hod., ak 

ho školiteľ, alebo vedúci katedry nepoveril úlohami nad rámec tohto času, alebo ak nemá 

výučbu podľa rozvrhu mimo tento čas. Predseda senátu aj predseda Legislatívnej komisie 

vyjadrili nesúhlas s počtom 25 hodín za týždeň, navrhovali, aby sa zvýšil počet hodín na 37,5 

hod/týždeň, ako majú kmeňoví zamestnanci.   

V diskusii vystúpili p. prorektor doc. Šálka, aj p. rektor prof. Kropil. Pán prorektor 

vysvetlil, že týždenný pracovný čas doktoranda 25 hodín je len administratívny údaj, zdôraznil, 

že kritériom hodnotenia doktoranda sú jeho výstupy v publikačnej činnosti, výsledky výskumu 

a  kvalita dizertačnej práce, nie počet hodín pobytu na pracovisku. Pán rektor uviedol, že už 

pred vyše rokom začalo hodnotiace obdobie pre ďalšiu akreditáciu,  pri jednaní s ministrom 

školstva o výsledkoch akreditácie bolo konštatované, že 5 univerzít stratilo štatút výskumnej 

vysokej školy, naša univerzita je z 22 hodnotených na 6. mieste, ale v budúcnosti nemôžeme 

dovoliť, aby výstupy doktorandov boli v kategórii D. Pri ročnom hodnotení ich činnosti budú 

sprísnené požiadavky na doktorandov aj školiteľov. Už v súčasnosti v individuálnom študijnom 

pláne majú novo prijatí doktorandi podmienku publikovať v karentovaných časopisoch, v 

časopisoch databázy VOS, Scopus, aby sa zvýšila úroveň štúdia. TU bola pri akreditácii v 

kapitole doktorandské štúdium hodnotená stupňom C+, kvôli nižšej úrovni publikácií a 

vedeckých výstupov doktorandov. 

Zástupca študentov Ing. Viszlai pripomenul, že na pracovisku nemá vždy študent-

doktorand vytvorené podmienky, aby efektívne pracoval, že je lepšie pracovať v kľude doma, 

alebo na internáte.  

Ostatné pripomienky k uvedeným článkom sa týkali len upresnenia pojmov, čo bolo 

akceptované. 

K prerokovanému bodu programu bolo prijaté uznesenie, kde Študijný poriadok FEE bol 

schválený s pripomienkami.  
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Ad 5) Harmonogram volieb kandidáta na funkciu rektora Tu vo Zvolene 
na roky 2016-2019 

Predseda senátu na úvod tento bod programu uviedol vysvetlením, že volebná komisia 

má mať podľa Štatútu TU Zvolen, čl.22, od.2 minimálne 5 členov. Prečítal harmonogram volieb 

schválený predsedníctvom AS TU , ktorý členovia senátu dostali k preštudovaniu v zmysle 

Rokovacieho poriadku AS TU. Predsedníctvo senátu navrhlo, aby boli vo volebnej komisii 

zástupcovia 4 fakúlt a 2 zástupcovia študentov, komisia bude 6 členná. Návrh kandidátov na 

funkciu rektora TU sa uskutoční v dňoch 12. a13. 10.2015 vo vestibule TU v čase od 11:00 - 

13:00 hod. a v čase od 15:00 - 16:30 hod. pre študentov, ktorí absolvujú v tej dobe prevádzkové 

cvičenia mimo univerzitu podľa harmonogramu. Predseda senátu otvoril  diskusiu 

k predloženému harmonogramu. Členovia senátu navrhli zo svojich radov zástupcov do 

volebnej komisie, za LF – predseda komisie prof. Saniga (čl.22,od. 2,Štatút TU Zvolen , za DF 

doc. Klement, za FEE Mgr. Rácz, za FEVT doc. Hnilica, zástupcovia študentov navrhli sl. 

Sitarčíkovú a Ing. Allmanovú. Keďže ku návrhu predsedníctva AS TU neboli pripomienky ani 

ďalšie doplnky ,vyzval volebnú komisiu aby rozdala volebné lístky a následne sa uskutočnila 

voľba členov volebnej komisie pre voľby kandidáta na funkciu rektora TU vo Zvolene pre 

obdobie rokov 2016-2020.  

Po sčítaní hlasov predseda senátu vyhlásil výsledky. 

 

Počet členov senátu:         35 

Počet prítomných:         30 

Počet platných hlasov:        30 

Počet kladných hlasov pre zástupcu DF doc. Klementa:    29 

Počet kladných hlasov pre zástupcu FEE Mgr. Rácza:   29 

Počet kladných hlasov pre zástupcu FEVT doc. Hnilicu.   29 

Počet kladných hlasov pre zástupcu študentov M. Sitarčíkovú:  26 

Počet kladných hlasov pre zástupcu študentov Ing. Allmanovú:  26 

 

Po naformulovaní a prečítaní bodu uznesenia bol Harmonogram volieb kandidáta na rektora 

TU schválený bez pripomienok.  

Ad 6) Rôzne 

1. Prorektor pre pedagogiku Dr. Jankech požiadal senát o schválenie úpravy názvu 

Univerzitného študijného poriadku, ktorý má byť v súvislosti s akreditáciu TU zmenený 

v podmienkach pre prijatie na štúdium. V senáte neboli k tomuto bodu žiadne pripomienky, 

predseda senátu predniesol naformulované uznesenie, ktoré senát jednomyseľne schválil. 

 

2. Rektor TU  prof. Kropil vyjadril  pochvalu, že na zahájení akademického roka sa zúčastnilo 

cca 700 ľudí. Plná aula TU bola prejavom zvýšeného  záujmu študentov a akademickej obce 

univerzity o dianie na TU vo Zvolene. Oboznámil členov senátu o zasadaní Rektorskej 

konferencie Slovenska v zariadení TU, ktoré sa konalo 17.9.2015. Zúčastnilo sa ho 26 rektorov, 

predseda Akreditačnej komisie prof. Fišera a predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva 

a vedy na Slovensku Ing. Ondek.  

Pán rektor konštatoval, že z 22 hodnotených vysokých škôl 5 univerzít neprešlo do 

najvyššej kategórie a výsledky akreditácie sa odrazia aj vo financovaní VŠ. Poďakoval  

realizačnému tímu univerzity za spracovanie materiálov akreditačného spisu. Vyzdvihol 

dosiahnuté výsledky TU vo Zvolene, ktorá patrí medzi 7 univerzít  v najvyššej kategórii na 

Slovensku. AK neakceptovala v kategórii A výstupy v slovenskom jazyku, pri akreditácii boli 

výstupy prehodnocované a preradené do nižších kategórií. Menej boli hodnotené kritériá 
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kvality výučby, viac sa AK zameriavala na ukazovatele výskum, vývoj, inovácie, teda podané 

patenty, úžitkové vzory. Doktorandské štúdium bolo hodnotené podľa kvality dizertačných prác 

a kvality výstupov. Pripomenul, že v budúcej akreditácii budú sprísnené kritériá, zúčastnení 

rektori požadovali, že nové kritériá by mali byť zverejnené do konca roka. Tiež konštatoval, že 

na stretnutí s ministrom školstva dňa 28.9.2015 hovorili o financovaní VŠ v budúcom roku 

o požiadavke rektorov na navýšenie financií o 5%. Informáciu rektora TU senát zobral na 

vedomie. 

 

Ad 7) Návrh uznesení 

 

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

AS TU vo Zvolene zo dňa 29.09.2015. Ing. Pavol Hlaváč PhD. prečítal Návrh uznesení (Príloha 

č. 1). 

Uskutočnilo sa hlasovanie o prijatých uzneseniach: 

Počet hlasujúcich členov: 30 

Výsledok hlasovania: 

Za: 30 

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 členom exekutívy TU vo Zvolene 

a prizvaným hosťom a ukončil rokovanie. 

 

Podklady k zápisnici pripravila a zapísala: 

 

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

doc. Ing. Daniela Kalincová, PhD. 

tajomníčka AS TU 

 

Verifikátori: 

 

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

doc. Ing. Richard Hnilica, PhD. 

 

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

Ing. Ľubomír Ivan, PhD.  

 

 

Zvolen, 05.10.2015     ......................................................... 

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 29.09.2015 

 

Akademický senát TU vo Zvolene:  

 

a) Schválil:  

1. Návrh programu rokovania AS TU vo Zvolene so zmenou; 

2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Pavol Hlaváč, PhD., Ing. Pavol Gejdoš, PhD.; 

3. Verifikátorov zápisnice a členov volebnej komisie v zložení: doc. Ing. Richard 

Hnilica, PhD., Ing. Ľubomír Ivan, PhD.; 

4. Študijný poriadok Fakulty ekológie a environmentalistiky s pripomienkami; 

5. Harmonogram volieb kandidáta na funkciu rektora TU vo Zvolene na obdobie rokov 

2016-2020; 

6. Stanovisko, že podmienky prijatia na univerzitný študijný program „Ekonomika 

a manažment obnoviteľných prírodných zdrojov“ na I. stupni štúdia schválené AS 

TU vo Zvolene dňa 03.06.2013 platia po doručení rozhodnutí o výsledkoch 

komplexnej akreditácie pre univerzitný študijný program „Ekonomika a manažment 

prírodných zdrojov“ na I. stupni štúdia. 

b) Zvolil: 

- v tajnom hlasovaní volebnú komisiu pre voľby kandidáta na funkciu rektora TU vo Zvolene 

na obdobie rokov 2016-2020 v zložení: doc. Ing. Ivan Klement, CSc., doc. Ing. Richard Hnilica, 

PhD., Mgr. Attila Rácz, PhD., Ing. Zuzana Allmanová a  Monika Sitarčíková. 

 

c) Berie na vedomie: 

- informáciu rektora TU vo Zvolene prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc. o procese akreditácie 

vysokých škôl.  

 

Uznesenia zapísali: Ing. Pavol Hlaváč, PhD. a Ing. Pavol Gejdoš, PhD. 

Návrhová komisia: 

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

Ing. Pavol Hlaváč, PhD.   Ing. Pavol Gejdoš, PhD. 

 

Verifikátori: 

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

doc. Ing. Richard Hnilica, PhD.  Ing. Ľubomír Ivan, PhD. 

 

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

Zvolen, 05.10.2015     prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.  

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

 

 

 

Zápis zo zasadnutia Legislatívnej komisie AS TUZVO dňa 25. 09.2015 
 

Prítomní: prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc .,prof. Ing. František Kačík, PhD. Ing. Hlaváč, PhD., 

Ing. Ján Turis, PhD., JUDr. Lukáčová 

 

Ospravedlnili sa prof. Ing. Dagmar Samešová, PhD. 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. Prerokovanie a pripomienkovanie Študijného poriadku  FEE  

3. Prerokovanie a pripomienkovanie Študijného poriadku FEVT 

4. Záver           

Ad. 1   

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

prítomnými členmi LK AS TU. Na rokovanie bola prizvaná aj pani právnička JUDr. Lukáčová. 

 

Ad. 2 

LK AS TU za účasti právničky TU vo Zvolene prerokovala „Študijný poriadok FEE“ 

a spracovala nasledovné pripomienky: 

 

Pripomienky legislatívnej komisie AS TU vo Zvolene k Študijnému poriadku FEE: 

Čl. 4 ods. 7: „Študentovi môže byť uložené disciplinárne opatrenie za zavinené porušenie 

právnych predpisov, Štatútu TU alebo iných vnútorných predpisov TU alebo fakulty, na ktorej 

študent študuje 

Doplniť “, alebo verejného poriadku“  § 72 ods. 1 zákona o VŠ. 

 

Čl. 5 ods. 3: “Harmonogram nasledujúceho akademického roka na FEE zverejňuje študijné 

oddelenie najneskôr 30 dní pred zápisom študentov na štúdium prostredníctvom UIS a web 

sídla FEE.” 

ŠP TUZVO stanovuje “Rektor TU stanovuje najneskôr do 31. januára harmonogram štúdia na 

nasledujúci akademický rok.” (čl. 5 ods. 3). Je potrebné zosúladiť toto ustanovenie s realitou. 

 

Čl. 8a ods. 2: “Okrem študentov uvedených v ods. 1, môžu o individuálny študijný plán 

požiadať aj študenti v prípade vážnych a dlhodobých zdravotných problémov, starostlivosti o 

rodinného príslušníka, nástupu na materskú dovolenku, účasti študenta na vzdelávacích 

aktivitách v zahraničí, reprezentácie FEE, TU vo Zvolene alebo Slovenska na kultúrnych, 

vedeckých a športových podujatiach, alebo z iných závažných dôvodov, ktoré bránia študentovi 

zúčastňovať sa dennej prezenčnej formy štúdia.” 

Zákon o VŠ umožňuje štúdium podľa IŠP študentom so špecifickými potrebami a študentom 

doktorandského štúdia. Nespomína možnosť štúdia podľa IŠP z iných dôvodov. 
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Čl. 25 ods. 1: “Doktorand je povinný byť na mieste svojho pôsobenia podľa požiadaviek a 

pokynov svojho školiteľa a vedúceho príslušnej katedry FEE. Minimálny základný čas pobytu 

je od 9:00 hod. do 14:00 hod., pričom celkový čas nepresiahne 37,5 hod. za týždeň.” 

Navrhujeme preformulovať: “Doktorand je povinný byť na mieste svojho pôsobenia podľa 

požiadaviek a pokynov svojho školiteľa a vedúceho príslušnej katedry FEE. Povinný čas 

prítomnosti na pracovisku v priebehu pracovného dňa je od 9:00 hod. do 14:00 hod., pričom 

celkový čas je 37,5 hod. za týždeň. 

 

Čl. 31 ods. 2 pís. d): “K žiadosti doktorand pripojí: 

d) posudok školiteľa, ktorý obsahuje najmä hodnotenie prínosu doktoranda k získaniu nových 

poznatkov vo vede, možností ich využitia a pracovnú charakteristiku doktoranda;“ 

vyhl. 131/1997 o doktorandskom štúdiu neuvádza posudok školiteľa medzi povinnými 

dokladmi. ŠP tým ukladá školiteľovi povinnosť nad rámec všeobecne záväzných predpisov. 

 

Čl. 35 ods. 2: “Dizertačnú prácu posudzujú traja oponenti. Najmenej jeden oponent musí byť z 

inej inštitúcie. Najmenej jeden oponent musí byť nositeľom vedecko-pedagogického titulu 

profesor (vykonávať funkciu profesora), alebo…” 

Nie je jasné, čo je myslené pod slovom “inštitúcia”. Podľa § 18 ods. (1) vyhlášky oponenti 

“…nie sú zamestnancami tej istej ustanovizne”. Navrhujeme vypustiť vetu “Najmenej jeden 

oponent musí byť z inej inštitúcie.” 

 

Čl. 35 ods. 8: “Školiteľ odovzdá školiacemu pracovisku písomný posudok o dizertačnej práci 

najneskôr do 1 týždňa od podania žiadosti doktoranda o povolenie obhajoby dizertačnej práce” 

Viď pripomienka k Čl. 31 ods. 2 pís. d) 

 

Čl. 36 ods. 11: “Výsledok hlasovania s odôvodnením vyhlási predsedajúci komisie na jej 

verejnom zasadnutí.” 

Podľa vyhl. 131/1997 odôvodnenie je nutné len v prípade negatívneho výsledku, navrhujeme 

vypustiť “s odôvodnením” 

 

Ad. 3  

Komisia následne aj s pani právničkou  prerokovala predložený Študijný poriadok FEVT. 

Keďže boli v ňom nezhody so štatútom fakulty, vypracované pripomienky boli odovzdané na 

zapracovanie Ing. J. Turisovi, PhD. (zástupcovi FEVT) s odporučením, aby dekan FEVT 

požiadal predsedu senátu TU o stiahnutie tohto bodu z rokovania senátu dňa 29.9.2015. 

 

Ad. 4  

Rokovanie LK ukončil jej predseda a poďakoval sa prítomným za aktívnu prácu. 

 

 

 

Zvolen, 25.9. 2015      prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc., 

 

predseda LK AS TU 
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P r í l o h a  č . 3  

 

 
 

 

Harmonogram volieb kandidáta na funkciu rektora TU vo Zvolene na roky 

2016-2019 

 
 

Akademický senát TU Zvolen a volebná komisia AS TU Zvolen v zmysle Štatútu TU čl. 20 -

22 vyhlasujú voľby kandidáta na funkciu rektora TU Zvolen na roky 2016-2020 a stanovujú 

časový harmonogram volieb nasledovne: 

 

29.9.2015 o 10:00 hod.  

Zasadnutie AS TU Zvolen – schválenie harmonogramu volieb, voľba volebnej komisie pre 

voľbu kandidáta na funkciu rektora TU vo Zvolene - Konferenčná miestnosť R-TU, 

 

29.9.2015:  

Po skončení zasadnutia AS TU Zvolen - zasadnutie VK, vyhlásenie dátumu, miesta a času 

navrhovania kandidátov na funkciu rektora (čl. 20,od. 2 štatút TU vo Zvolene), ktorý bol 

schválený na zasadnutí AS TU. 

Miesta oznamu: WEB sídlo univerzity, vnútorný TV okruh. 

 

12.10.2015 -13.10.2015  

11:00 - 13:00 hod. Miesto: vestibul hlavnej budovy TU: 

- navrhovanie kandidátov na funkciu rektora (čl.20,od.2 Štatút TU vo Zvolene) dátum, 

miesto, čas .(členovia AO a SpR) 

- návrhové lístky podpísané predsedom VK vhodiť do urny za účasti min. 3 členov VK 

(čl.20,od.3,Štatút TU vo Zvolene)  

 

13.10.2015  

15:00 - 16:30 hod. Miesto: vestibul hlavnej budovy TU: 

- navrhovanie kandidátov na funkciu rektora (čl.20,od.2 Štatút TU vo Zvolene) dátum, 

miesto, čas.(členovia AO, Študenti, ktorí majú HC) 

 

14.10 2015 - 16.10.2015 

Oslovenie a vyjadrenie kandidátov navrhnutých na funkciu rektora - do 15:00 hod. 

 

19.10. 2015 

Zverejnenie zoznamu kandidátov, ktorí kandidatúru na funkciu rektora TU vo Zvolene prijali. 

Miesta oznamu: WEB sídlo TU, vnútorný TV okruh 

 

27.10. 2015  10.00 – 13.00 hod. Miesto: Aula TU vo Zvolene 

Prezentácia zámerov rozvoja univerzity kandidátmi na funkciu rektora. 

 

27.10.2015 - po skončení predstavovania kandidátov na funkciu rektora: 
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- zasadnutie AS TU (konferenčná miestnosť R-TU)  

- voľba kandidáta na funkciu rektora. 

 

 

27.10.2015 

Oznámenie o výsledku  volieb kandidáta na funkciu rektora TU vo Zvolene (WEB sídlo 

TU, vnútorný TV okruh). 

 

 

 

 

prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.     

predseda volebnej komisie AS TU vo  Zvolene 

 


