
 
       

Z Á P I S N I C A 

z rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene, 
konaného dňa 30.11.2015 o 13:00 h  v konferenčnej miestnosti B-307, 

R-TU vo Zvolene 
         č. R-12391/2015 

   

 
Prítomní členovia AS TU: podľa prezenčnej listiny  

Prizvaní a hostia: doc. Mgr. Ing. Rastislav Šulek, PhD., doc. Ing. Josef Drábek, 

CSc., RNDr. Andrej Jankech, PhD., Mgr. Kamila Gallová 

(Zimmermannová)   

Ospravedlnení: doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., doc. Mgr. Art. Marián 

Ihring, ArtD., Mgr. Zlatica Androvičová, CSc., Mgr. Attila 

Rácz, PhD.,  Ing. Romuald Mozdík, Ing. Igor Viszlai, Ján 

Supuka, Bc. Lenka Paločková, Bc. Marek Adamica, Bc. Lucia 

Beňová  

Neospravedlnení:   - 

 

Program rokovania:  

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie a verifikátorov zápisnice 

3. Kontrola uznesení 

4. Návrh na udelenie súhlasu s predĺžením doby nájmu 

5. Podmienky prijatia na Univerzitný študijný program TU vo Zvolene “Ekonomika 

a manažment prírodných zdrojov“ – II. stupeň v študijnom odbore 3.3.20 Odvetvové 

ekonomiky a manažment 

6. Návrh na schválenie členov Disciplinárnej komisie TU vo Zvolene 

7. Rôzne 

8. Návrh uznesení 

9. 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 25 členov, 10 

členov sa ospravedlnilo. Akademický senát TU vo Zvolene je uznášaniaschopný a môže 

rokovať. 

Predseda senátu privítal hostí a členov Akademického senátu TU vo Zvolene 

a predniesol návrh programu rokovania AS TU.  
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Uskutočnilo sa hlasovanie, aby rokovanie AS TU prebehlo podľa predneseného programu:  

 

Počet hlasujúcich členov:  25 

Výsledok hlasovania: 

Za:       25 

Proti: 0  

Zdržali sa: 0  

 

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: doc. Ing. Vladimír 

Kunca, PhD., Ing. Pavol Gejdoš, PhD. 

Uskutočnilo sa hlasovanie pre odsúhlasenie návrhovej komisie: 

Počet hlasujúcich členov: 25 

 

Výsledok hlasovania: 

Za: 25 

Proti:   0  

Zdržali sa:   0  

 

Návrhová komisia bola jednomyseľne schválená. 

 

Za verifikátorov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Ján Turis, PhD. a Ing. Jozef Krilek, PhD. 

 

Uskutočnilo sa hlasovanie pre odsúhlasenie verifikátov zápisnice: 

Počet hlasujúcich členov: 25 

 

Výsledok hlasovania: 

Za: 25 

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 neboli 

žiadne ukladacie uznesenia. 

 

Ad 4) Návrh na udelenie súhlasu s predĺžením doby nájmu 

     Predseda senátu požiadal p. kvestora o úvodné slovo k predloženému  materiálu. Kvestor  

doc. Drábek konštatoval, že sa jedná o 14 nájomných zmlúv, ktoré končia platnosť podľa  
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spracovanej tabuľky v materiáli predloženom do senátu na schválenie. Jednotliví nájomcovia 

si plnia povinnosti vyplývajúce zo zmlúv, platia nájomné načas, prípadne po upozornení. Vo 

vzťahu k miere inflácie v roku 2015 nepristúpilo vedenie TU k zvýšeniu poplatkov na budúce 

obdobie. Pán kvestor konštatoval, že došlo k zmene u nájomcu č. 11 (Centrum vedecko-

technických informácií Bratislava - tabuľka), v tabuľke je uvedené, že nájom končí 

30.10.2015 a má sa predĺžiť do 31.10.2016. Na požiadanie CVTI je termín ukončenia nájmu 

opravený na 30.11.2015. Následne ku predloženému materiálu interpretoval stanovisko 

Ekonomickej komisie Ing. Erik Selecký, PhD., v ktorom bolo tlmočené  súhlasné stanovisko 

komisie  s návrhom kvestora.  V diskusii neboli vznesené ďalšie pripomienky a predseda 

senátu naformuloval návrh bodu uznesenia: AS TU schvaľuje  „Podľa § 13 ods. 1 písm. h) 

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

zmien a doplnkov predĺženie doby nájmu ako je uvedené v tabuľke, so zmenou v bode 11: 

„nájom končí  30.11.2015“. 

  

 

Po prečítaní návrhu bodu uznesenia bol tento jednomyseľne schválený.   

 

Ad 5) Podmienky prijatia na Univerzitný študijný program TU vo Zvolene 
“Ekonomika a manažment prírodných zdrojov“ – II. stupeň v študijnom 
odbore 3.3.20 Odvetvové ekonomiky a manažment 

Predseda senátu požiadal p. prorektora Jankecha o úvodné doplnenie informácií  

k predmetnému  bodu rokovania. Pán prorektor Jankech vysvetlil, že podmienky prijatia na 

študijný program sa nemenili, zmena je len v názve programu. V diskusii ku predloženému 

materiálu  neboli žiadne pripomienky. 

Pán predseda senátu naformuloval a prečítal návrh  uznesenia: „AS TU vo Zvolene 

schvaľuje Podmienky prijatia na univerzitný študijný program TU vo Zvolene „Ekonomika 

a manažment prírodných zdrojov“ II. Stupeň v študijnom odbore 3.3.20 Odvetvové 

ekonomiky a manažment.  

Návrh  uznesenia bol  jednomyseľne schválený.   

   

Ad 6) Návrh na schválenie členov Disciplinárnej komisie TU vo Zvolene 

K tomuto bodu podal vysvetlenie   prorektor Jankech, kde konštatoval, že v súlade 

s článkom 1 bod (3), písm. a) Disciplinárneho poriadku  uplynutím funkčného obdobia 

zaniklo členstvo v disciplinárnej komisii nasledovným členom: 

 

Bc. Klára Báliková, rod. Martinovicová – študentka 1. roč. II. st. štúdia na UŠP, 

Ing. Peter Jankov – absolvent II. st. štúdia na UŠP. 

 

Prorektor predkladá návrh na schválenie nasledovných členov Disciplinárnej komisie TU vo 

Zvolene: 

Bc. Klára Báliková,  – študentka 1. roč. II. st. štúdia na UŠP, 

Bc. Peter Vasil – študent 1. roč. II. st. štúdia na UŠP. 

 

 V diskusii neboli vznesené pripomienky, predseda senátu navrhol  uznesenie: „AS TU 

schvaľuje navrhnutých členov Disciplinárnej komisie TU vo Zvolene v zložení: Bc. Klára 
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Báliková, študentka 1. ročníka Ing. štúdia, ŠP Manažment a financovanie lesných podnikov 

a Bc. Peter Vasil, študent prvého ročníka Ing. štúdia, ŠP Manažment a financovanie lesných 

podnikov. 

 

Návrh  uznesenia bol  jednomyseľne schválený.  

 

Ad 7) Rôzne 

O vystúpenie požiadal  Ing. Erik Selecký PhD., predseda Ekonomickej komisie AS 

TU. Jeho príspevok sa týkal www. stránky  TU vo Zvolene, tento problém naniesol aj na 

predsedníctve senátu, ktoré odporučilo vystúpiť s týmto  naliehavým problémom vzhľadu 

stránky a spôsobu jej napĺňania novými aktuálnymi informáciami. Webová stránka je 

výkladná skriňa univerzity, preto požiadal vedenie TU, aby sa v určenom čase začali riešiť 

problémy s jej kvalitou. V diskusii ďalej vystúpil  prof. Gömöry, ktorý potvrdil slová Ing. 

Seleckého o naliehavom riešení problému. K predmetnému problému sa vyjadril kvestor doc. 

Ing. Jozef Drábek, CSc., kde   vysvetlil, že vedenie TU už s vedúcim pracoviska CIT na TU 

riešilo otázku obsadenia pracovného miesta informatika zodpovedného za www. stránku TU, 

ale v pohovoroch s prihlásenými nevybrali žiadneho, nakoľko ich požiadavky na platové 

ohodnotenie boli neúmerne vysoké v porovnaní s platmi učiteľov TU vo Zvolene. Tento fakt 

potvrdil v diskusii aj p. prorektor Šulek. Členovia vedenia TU konštatovali, že dospeli 

k dohode, že grafický dizajn a technické riešenie obsahovej stránky bude realizované  

dodávateľsky, čiže cez verejné obstarávanie dodávateľa, čo bude trvať niekoľko mesiacov.  

  V ďalšom príspevku p. Ing. Seleckého zaznela požiadavka, ktorá bola podporená aj 

predsedom senátu, aby bol prijatý presný termín na časové zabezpečenie aktualizácie dizajnu 

www stránky. Po dohode s p. kvestorom bol navrhnutý termín 30.9.2016. Nakoľko v diskusii 

neboli ďalšie pripomienky k uvedenému problému a ďalšie pripomienky v tomto bode 

nezazneli, predseda diskusiu ukončil. 

 

 Následne predseda senátu naformuloval uznesenie:“ AS TU vo Zvolene ukladá vedeniu TU 

zabezpečiť časové aktualizácie dizajnu a obsahu webovej stránky univerzity. Termín: do 

30.09.2016“ 

 

Návrh uznesenia  bol schválený jednomyseľne.  

 

Ad 8) Návrh uznesení 

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

AS TU vo Zvolene zo dňa 30.11.2015. Doc. Ing. Vladimír Kunca, PhD. prečítal Návrh 

uznesení (Príloha č. 1). 

Uskutočnilo sa hlasovanie o prijatých uzneseniach: 

Počet hlasujúcich členov: 25 

Výsledok hlasovania: 

Za: 25 

Zdržali sa: 0  

Proti: 0  

 

Návrh uznesení bol jednomyseľne schválený. 
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Ad 9) 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. 

Zaprial všetkým prítomným krásne sviatky a veľa zdravia a úspechov v roku 2016. 

 

Podklady k zápisnici pripravila a zapísala: 

 

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

doc. Ing. Daniela Kalincová, PhD.   

tajomníčka AS TU 

 

Verifikátori: 

 

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

Ing. Ján Turis,  PhD.                       

          

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

Ing. Jozef Krilek, PhD.                           

 

 

 

Zvolen,  30.11.2015    ............................................................... 

       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 30.11.2015 

 

Akademický senát TU vo Zvolene:  

 

a) Schvaľuje:  

1. Program zasadnutia AS TU vo Zvolene 

2. Návrhovú komisiu v zložení doc. Ing. Vladimír Kunca, PhD. a Ing. Pavol Gejdoš, 

PhD. 

3. Verifikátorov zápisnice v zložení Ing. Ján Turis, PhD. a Ing. Jozef Krilek, PhD.  

4. Podľa § 13 ods. 1 písm. h) zák. č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 

verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších zmien a doplnkov predĺženie doby 

nájmu ako je uvedené v tabuľke, so zmenou v bode 11: „nájom končí  30.11.2015“ 

5. Podmienky prijatia na Univerzitný študijný program TU vo Zvolene “Ekonomika 

a manažment prírodných zdrojov“ – II. stupeň v študijnom odbore 3.3.20 Odvetvové 

ekonomiky a manažment  

6. Navrhnutých členov Disciplinárnej komisie TU vo Zvolene v zložení Bc. Klára 

Báliková, študentka 1. ročníka Ing. štúdia, ŠP Manažment a financovanie lesných 

podnikov a Bc. Peter Vasil, študent 1. ročníka Ing. štúdia, ŠP Manažment 

a financovanie lesných podnikov 

 

b) Ukladá:  
 

1. Vedeniu TU vo Zvolene zabezpečiť časové aktualizácie dizajnu a obsahu webovej 

stránky univerzity. 

T:  do 30.09.2016 

 

Uznesenia zapísali: doc. Ing. Vladimír Kunca, PhD. a Ing. Pavel Gejdoš, PhD. 

 

Návrhová komisia: 

 

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

doc. Ing. Vladimír Kunca, PhD.              Ing. Pavol Gejdoš, PhD.  
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Verifikátori: 

 

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

Ing. Ján Turis, PhD.                Ing. Jozef Krilek, PhD. 

    

     

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

Zvolen, 30.11.2015           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 plochy – 2 m2 na automat na kávu a teplé 
nápoje vo vestibule hlavnej budovy TU 
Doterajší nájom bez DPH: 119,50 EUR/rok 

 
Kávomaty , s.r.o. 

 
nájom končí: 31.03.2016 
predĺžiť do: 31.03.2017 

 

 
2. 

  
Časť pozemku o výmere 6 m2, parcela                        
č. KN 3305/15, KN 3305/1 - reklamné zariadenia 
Doterajší nájom bez DPH: 1 598,88 EUR/rok 

 
NUBIUM, s.r.o. 

 
nájom končí: 31.12.2015 
predĺžiť do: 31.12.2017 
 

 
3. 

  
Časť podlahovej plochy na umiestnenie automatov 
na kávu a teplé nápoje o výmere 9 m2 
Doterajší nájom bez DPH: 597,51 EUR/rok 

 
Soňa Korčeková – 

ASO  VENDING 

 
nájom končí: 31.03.2016 
predĺžiť do: 31.03.2017 

 

 
4. 

 
Nebytové priestory na prízemí bloku „D“ ŠD – 
64,24 m2 
Doterajší nájom bez DPH: 2 087,15 EUR/rok 

 
MEDIREHAB,                    

spol. s r.o. 

 
nájom končí: 31.12.2015 
predĺžiť do: 31.12.2018 

 

 
5. 

  
Časť podlahovej plochy – 1,7 m2 vo vestibule                      
hl. budovy (B4 a B6) 
Doterajší nájom bez DPH: 126,84 EUR/rok 

 
Coca - Cola HBC 

Slovenská republika, 
s.r.o. 

 
nájom končí: 31.03.2016 
predĺžiť do: 31.03.2017 

 

 
6. 

 
Časť strešnej plochy na umiestnenie nadstavby na 
stožiar na streche hl. budovy bloku „A“, „C“ – 6 m2 
Doterajší nájom bez DPH: 1 534,88 EUR/rok 

 
AVIS, s.r.o. 

 
nájom končí: 31.03.2016 
predĺžiť do: 31.03.2018 
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7. 
 
 

Nebytové priestory 24,16 m2 na prízemí bloku „C“ 
a „D“ ŠD na Študentskej 17 
Doterajší nájom bez DPH: 823,28 EUR/rok 
 

Centrum pre trvalo-
udržateľné alternatívy 

(CEPTA) 

nájom končí: 31.03.2016 
predĺžiť do :  31.03.2018 
 

 
8. 

 
Nebytové priestory vo vestibule hl. budovy –                     
1,08 m2. 2 ks nápojových automatov (káva čaj) 
Doterajší nájom bez DPH: 80,58 EUR/rok 

 
EUROINEX, s.r.o. 

 
nájom končí: 31.03.2016 
predĺžiť do: 31.03.2017 

 

 
9. 

 
Prenájom časti pozemku na umiestnenie 5 ks 
reklamných panelov 
Doterajší nájom bez DPH: 799,44 EUR/rok 

 
ARTON, s.r.o. 

 
nájom končí: 31.03.2016 
predĺžiť do : 31.03.2018 

 

 
10. 

 
Prenájom časti strešnej plochy 1/A na Študentskej 
27 – Bariny – 5 m2 
Doterajší nájom bez DPH: 1 918,60 EUR/rok 

 
SWAN, a.s. 

 
nájom končí: 31.12.2015 
predĺžiť do: 31.12.2018 

 

 
11. 

  
Prenájom miestnosti č. A 106 o výmere 13,57 m2 
na 1. poschodí budovy TUZVO 
Doterajší nájom bez DPH: 1 200,- EUR/rok 

 
Centrum vedecko-

technických 
informácií SR 

 
nájom končí: 31.10.2015 
predĺžiť do: 31.10.2016 

 

 
12. 

 
Prenájom učebne F-122 o výmere 53,53 m2 
Doterajší nájom bez DPH: 4 469,30 EUR/rok 
 

 
Centrum vedecko-

technických 
informácií SR 

 
nájom končí: 30.11.2015 
predĺžiť do: 30.12.2017 

 

 
13. 

 
Prenájom nebytových priestorov 110,10 m2 
Doterajší nájom bez DPH: 3 577,09 EUR/rok 

 
ASTELE, s.r.o. 

 
nájom končí: 31.03.2016 
predĺžiť do: 31.03.2018 

 

 
14. 

 
Časť pozemku na osadenie 3 ks reklamných 
panelov na parcele 3305/1 
Doterajší nájom bez DPH: 799,44 EUR/rok 
 

 
Rabaka reklamné 

panely, s.r.o. 

 
nájom končí: 28.02.2016 
predĺžiť do: 28.02.2017 

 

      
 

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  
 

 

 

Stanovisko Ekonomickej komisie AS TUZVO zo dňa 20. 11. 2015. 

 

 

 

Na základe predloženého materiálu: „Návrh na udelenie súhlasu s predĺžením doby 

nájmu“ (zo dňa 23.10.2015), Ekonomická komisia AS TUZVO vyjadruje nasledovné 

stanovisko, ktoré bolo odkonzultované s jej členmi Per rollam (e-mailom). 

 

 

Dňa 10.11.2015 bol návrh zaslaný predsedovi EK AS TUZVO. 

Dňa 10.11.2015 bol návrh doplnený o stanovisko p. vedúceho OIP Ing. Molnára: 

 

 

„Ceny nájmov uvedených v žiadosti o predĺženie nájmu nebudeme meniť, zostávajú 

na pôvodnej úrovni, nakoľko medziročná inflácia k septembru 2015 má zápornú hodnotu. 

Na základe uvedenej skutočnosti, ako aj ostatných faktorov, ktoré majú vplyv na nájom (el. 

energia, vodné a stočné.....atď.) a po prerokovaní s pánom kvestorom ponechávame nájmy na 

pôvodnej úrovni.“ 

 

Dňa 10.11.2015 bol návrh zaslaný e-mailom všetkým členom EK AS TUZVO. 

Do dňa 20.11.2015 – 9,00 sme mali všetky vyjadrenia členov EK AS TUZVO. 

 

 

Stanovisko: 

EK AS TU súhlasí s „Návrhom na udelenie súhlasu s predĺžením doby nájmu – zaslaného EK 

zo dňa 23.10.2015“ (všetci členovia súhlasili) bez pripomienok.  

 

      

 

 

       Ing. Erik Selecký, PhD.  

        

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

 

MATERIÁL NA ROKOVANIE AS TU VO ZVOLENE 

 

 

V zmysle Zákona č 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 9 ods. 1 písm. m) predkladám 

 

Podmienky prijatia 

na univerzitný študijný program  TU vo Zvolene 

„Ekonomika a manažment prírodných zdrojov“ – II. stupeň 

v študijnom odbore 3.3.20 Odvetvové ekonomiky a manažment 

 

Na prijímanie na štúdium sa vzťahujú ustanovenia § 56 – 58 zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. 

Podmienky prijatia na štúdium: 

Prijímanie študentov na študijný program Ekonomika a manažment prírodných 

zdrojov sa uskutočňuje v súlade so základnými podmienkami prijatia na štúdium v zmysle § 

56, ods. (2)  Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.  

Ďalšou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je úspešné 

absolvovanie študijného programu prvého stupňa v študijnom odbore 3.3.20 Odvetvové 

ekonomiky a manažment alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore. Poradie 

uchádzačov o štúdium bude vyhodnotené na základe vyhodnotenia študijných výsledkov 

bakalárskeho štúdia v rámci kapacitných možností, bez účasti uchádzačov.  

 

 

 

         prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 

          rektor 
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P r í l o h a  č . 5  

 

 

 

 

MATERIÁL NA ROKOVANIE AS TU VO ZVOLENE 

 

Návrh na schválenie členov Disciplinárnej komisie Technickej univerzity vo 

Zvolene   

 

 Vážený pán predseda Akademického senátu TU, 

 

v zmysle Rokovacieho poriadku Disciplinárnej komisie Technickej univerzity vo 

Zvolene č. j.  R-6797/2013, dovoľujem si Vás požiadať o zaradenie do programu 

Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene návrh na schválenie členov 

Disciplinárnej komisie Technickej univerzity vo Zvolene.   

V súlade s článkom 1 bod (3), písm. a)  uplynutím funkčného obdobia zaniklo 

členstvo v disciplinárnej komisii nasledovným členom: 

 

Bc. Klára Báliková, rod. Martinovicová – študentka 1. roč. II. st. štúdia na UŠP 

Ing. Peter Jankov – absolvent II. st. štúdia na UŠP. 

 

Predkladám návrh na schválenie nasledovných členov Disciplinárnej komisie TU vo 

Zvolene: 

Bc. Klára Báliková, rod. Martinovicová – študentka 1. roč. II. st. štúdia na UŠP 

Bc. Peter Vasil – študent 1. roč. II. st. štúdia na UŠP 

 

Počet členov disciplinárnej  komisie v zmysle rokovacieho poriadku je 4, kde 

na pozícii predsedu zotrváva RNDr. Andrej Jankech, PhD. – prorektor pre 

pedagogickú prácu. 

 

 

        prof. Ing. Rudolf Kropil CSc. 

               rektor 
 

 

 


