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Z Á P I S N I C A  č. 17 

z elektronického rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene,  

konaného dňa 22. 06. 2022 o 13:00 h  

 

 

č. R – 5568/2022 

 

Prítomní členovia AS TU: prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc., prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD., Ing. 

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

PhD., prof. Ing. Ivan Klement, CSc., doc. Ing. Richard Kminiak, PhD., prof. 

Ing. Jozef Krilek, PhD., prof. Ing. Vladimír Kunca, PhD., Ing. Juraj 

Modranský, PhD., doc. Ing. Hubert Paluš, PhD., prof. Mgr. Elena 

Pivarčiová, PhD., Ing. Zuzana Perháčová, PhD., Mgr. Attila Rácz, PhD., 

prof. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD., PhDr. Ing. Erik  Selecký, PhD. et 

PhD., doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., prof. Ing. Ján Tuček, CSc., Ing. Ján 

Turis, PhD., doc. Ing. Miroslava Ťavodová, PhD., Ing. Miroslav Vanek, 

PhD., Ing. Veronika Veľková, PhD., Lucia Babjaková, Adam Fabian, Ing. 

Áron Hortobagyi, Bc. Ivan Strmý, Ing. Marek Štefanec, Ing. Róbert Uhrín,  

Prizvaní a hostia:  Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., doc. Ing. Josef Drábek, CSc., RNDr. 

Andrej Jankech, PhD., prof. RNDr. Danica Kačíková, MSc. PhD., doc. Mgr. 

Ing. Rastislav Šulek, PhD., Serhii Marko, 

Ospravedlnení:  nie sú 

Neospravedlnení: Sarah Saloňová 

 

Program rokovania 

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania 

2. Voľba návrhovej komisie, verifikátorov zápisnice  

3. Kontrola uznesení 

4. Dodatok č. 1 k Štatútu TU vo Zvolene 

5. Príprava doplňujúcich volieb do AS TU vo Zvolene  

6. Organizačná smernica Politiky kvality na TU vo Zvolene (doplnené) 
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7. Rôzne  

8. Návrh uznesení 

9. Záver 

 

Ad 1) Otvorenie a schválenie programu rokovania 

Rokovanie Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene otvoril a viedol predseda 

AS TUZVO, 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 28 členov AS. 

Konštatoval, že Akademický senát TU vo Zvolene je uznášaniaschopný a môže rokovať. Pripomenul, 

že vzhľadom na zabezpečenie prístupu verejnosti je rokovanie AS TUZVO naživo prenášané 

prostredníctvom YouTube kanála TU vo Zvolene, kde je možné v konverzácii tiež klásť otázky. 

Prof. Tuček predstavil program rokovania AS TU vo Zvolene, informoval, že Vedenia TU vo 

Zvolene požiadalo o doplnenie jedného bodu rokovania. Materiál bol členom AS TUZVO zaslaný 

dodatočne, legislatívna komisia sa daným materiálom zaoberala  a tak predsedníctvo senátu 

navrhuje doplniť tento bod k rokovaniu ako bod č. 6. Predseda AS TUZVO vyzval členov senátu na 

pripomienkovanie. 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 doplneným 

bodom rokovania č. 6.“ 

 

Počet členov AS TUZVO: 29 

Počet hlasujúcich členov: 28 

Výsledok hlasovania:  

Za:  28 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

Program rokovania AS TUZVO bol schválený všetkými hlasmi.  

 

Uznesenie 17 – 1 – A: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil Program rokovania AS TU vo Zvolene s doplneným 

bodom rokovania č. 6. 

 

Ad 2) Voľba návrhovej komisie a verifikátorov zápisnice 

Profesor Tuček navrhol za členov návrhovej komisie: prof. Ing. Jozefa Krileka, PhD. a doc. Ing. 

Huberta Paluša, PhD. 

Vyzval členov AS, aby sa vyjadrili k návrhu. Prof. Krilek sa ospravedlnil, že nie je možné, aby 
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návrhy uznesení zodpovedne pripravil. Ďalší navrhnutý bol prof. Ing. Ivan Klement, PhD. Keďže 

neboli pripomienky ani doplňujúce návrhy, uskutočnilo sa hlasovanie na schválenie členov 

návrhovej komisie.  

 

Počet členov AS TUZVO: 29 

Počet hlasujúcich členov: 28 

Výsledok hlasovania:  

Za:  27 

Proti:  0 

Zdržal sa:  1 

  

Návrhová komisia bola schválená väčšinou hlasov.  

 

Ďalej profesor Tuček predniesol návrh na verifikátorov zápisnice: doc. Ing. Richarda 

Kminiaka, PhD., doc. Ing. Katarínu Střelcovú, PhD., Ing. Árona Hortobagyiho (za študentskú časť).  

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

návrhy neboli, uskutočnilo sa hlasovanie na schválenie verifikátorov zápisnice.  

 

Počet členov AS TUZVO: 29 

Počet hlasujúcich členov: 28 

Výsledok hlasovania:  

Za:  28 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

Verifikátori zápisnice boli schválení všetkými hlasmi. 

 

 

Uznesenie 17 – 1 – B: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil návrhovú komisiu v zložení prof. Ing. Ivan 

Klement, PhD. a doc. Ing. Hubert Paluš, PhD. 

 

Uznesenie 17 – 1 – C: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil verifikátorov zápisnice: doc. Ing. Richard Kminiak, PhD., 

doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., Ing. Áron Hortobagyi  
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Ad 3) Kontrola uznesení 

 Prof. Tuček, predseda AS TUZVO, skontroloval uznesenia a konštatoval, že z minulého 

rokovania AS TU vo Zvolene boli splnené všetky uznesenia. Predseda senátu informoval o plnení 

uznesenia 15 – 3 – B z 11. mája 2022. 13. júna 2022 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov vedenia 

univerzity a predsedníctva AS TUZVO spolu so zástupcami vedenia fakúlt a vedenia fakultných 

senátov. Akademická obec bola čiastočne o výsledku informovaná na zhromaždení Akademickej 

obce TUZVO, ktorá sa uskutočnila 13. júna o 13:00. Výsledkom rokovania „za okrúhlym stolom“ je 

aj dnešné rokovanie AS TUZVO. Práca na implementácii zmien vyplývajúcich z novelizácie zákona NR 

SR č. 131/2002 Z. z. budú pokračovať a senátori budú o postupe informovaní. 

 

Ad 4) Dodatok č. 1 k Štatútu TU vo Zvolene 

 Prof. Tuček uviedol ďalší bod rokovania, vysvetlil, že predložený materiál priamo súvisí 

s predchádzajúcimi informáciami a implementáciou zmien vyplývajúcich zo zákona o VŠ a požiadal 

rektora TUZVO, prof. Kropila, o predstavenie materiálu.  

 Prof. Kropil, pozdravil členov senátu a kvôli pretrvávajúcim technickým problémom požiadal 

o predstavenie smernice prof. Tučeka, keďže návrh je výsledkom spoločného rokovania vedenia TU 

vo Zvolene, vedenia AS TU vo Zvolene ako aj predstaviteľov fakúlt TUZVO. Prof. Tuček vysvetlil, že 

Dodatok č. 1 k Štatútu TU vo Zvolene je nutné prijať v rámci implementácie zmien vyplývajúcich 

z novelizácie zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Dodatok č. 1 dopĺňa a mení 

článok č. 18 Štatútu TUZVO, ktorý sa zaoberá procesom vytvárania Správnej rady TU vo Zvolene. 

Správna rada TU vo Zvolene podľa zákona bude mať nepárny počet členov, počet členov sa odvíja 

od počtu členov Akademického senátu TUZVO. Nová Správna rada TUZVO má byť vytvorená do 

novembra 2022, preto je potrebné príslušné kroky podniknúť už teraz. Text Dodatku bol vytvorený 

po dohode zúčastnených strán na spoločnom stretnutí vedenia univerzity a fakúlt a predstaviteľmi 

univerzitného a fakultných senátov, členovia senátu materiál bol vopred obdržali na preštudovanie. 

Prof. Tuček požiadal o stanovisko Legislatívnu komisiu, ktorá o Dodatku č. 1 rokovala. 

Prof. Gömöry, predseda LK AS TUZVO, informoval auditórium o pripomienkach LK 

k predloženému materiálu. Materiál je formulovaný ako uznesenie Akademického senátu, čo nie je 

správne, keďže senát schvaľuje samotný Dodatok č. 1 k Štatútu TU vo Zvolene, preto navrhujú 

členovia LK formuláciu uznesenia vynechať. Ďalšie pripomienky mali členovia LK k bodu č. 4, kde 

navrhujú vynechať druhú vetu, nakoľko nie je potrebné opakovať formuláciu zo zákona, ak je v prvej 

časti striktne uvedený počet členov SpR TUZVO. Pripomienky sa tiež objavili k bodu č. 6 s uvedením 

dĺžky funkčného obdobia členov Správnej rady. Dĺžka členstva je definovaná v znení zákona, nie je 

rovnaká pre všetkých členov Správnej rady, preto navrhujú bod 6 zo znenia Dodatku č. 1 vylúčiť, 

alebo ho striktne doplniť.  

Na pripomienky reagoval rektor TUZVO, ktorý s navrhovanými úpravami súhlasí – v bode 4 

bude vynechaná 2. veta a znenie bodu 6 bude celé vynechané. 

Ďalšie pripomienky k návrhu Dodatku č. 1 k Štatútu TU vo Zvolene už neboli.  
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Počet členov AS TUZVO: 29 

Počet hlasujúcich členov: 28 

Výsledok hlasovania:  

Za:  28 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

Dodatok č.1 k Štatútu Technickej univerzity vo Zvolene bol s pripomienkami k bodom 4 a 6 

schválený všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 17 – 1 – D: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil Dodatok č. 1 k Štatútu TU vo Zvolene s pripomienkami 

k bodom 4 a 6. 

 

Prof. Tuček ďalej informoval členov senátu, že dňa 13. júna 2022 na už spomínanom 

stretnutí, tzv. „okrúhlom stole“, kde sa stretli vedenie TUZVO, predsedovia AS TUZVO, LK AS TUZVO, 

predstavitelia vedenia fakúlt a vedenia fakultných senátov spolu so zástupcom Rady VŠ SR, odznel 

návrh, aby Akademický senát TU vo Zvolene vyjadril svoj postoj k procesu implementácie novely 

zákona o VŠ do vnútorných predpisov univerzity. Výsledkom rokovania je návrh uznesení, ktoré 

predstavil členom AS TUZVO prof. Gömöry, predseda LK AS TUZVO. Prof. Gömöry informoval, že 

návrh uznesení vyplynul zo vzájomného konsenzu, že atmosféra počas rokovania bola dobrá 

a tvorivá. O stretnutí boli na zhromaždení akademickej obce informovaní aj jej členovia a mohli 

vyjadriť svoje pripomienky. Neobjavili sa žiadne výrazné námietky a pripomienky k zvolenému 

postupu a k návrhom. Je predložený návrh prijať dve uznesenia: 

 

1. Akademický senát TU vo Zvolene vyjadruje názor v súvislosti s implementáciou ustanovení 

zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov do vnútorných predpisov TUZVO, že 

vzhľadom na procesy prebiehajúce vo vysokoškolskom prostredí si TUZVO nateraz má 

zachovať členenie na v súčasnosti existujúce fakulty, ktoré majú naďalej byť riadené 

vlastnými samosprávnymi orgánmi, pričom ich dekani majú byť vyberaní voľbou 

2. Akademický senát TU vo Zvolene vyjadruje názor, že v Akademickom senáte TUZVO majú byť 

fakulty naďalej zastúpené rovnakým počtom členov zamestnaneckej časti AO aj rovnakým 

počtom členov študentskej časti AO 

 

O slovo sa prihlásil prof. Kropil, rektor TUZVO, ktorý rovnako považuje „okrúhly stôl“ za veľmi 

dobrý formát rokovania, kde vládla dobrá atmosféra, rokovania prebiehali v tvorivom duchu. Prof. 

Kropil sa stotožňuje s predloženým návrhom. 

Pripomienky k predloženým návrhom sa z pléna neobjavili žiadne. Prof. Tuček informoval 

členov senátu, že sa  bude hlasovať o oboch uzneseniach naraz. 

 

Počet členov AS TUZVO: 29 

Počet hlasujúcich členov: 28 
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Výsledok hlasovania:  

Za:  28 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

Návrh uznesení k implementácii novely Zákona o VŠ bol prijatý všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 17 – 2 – A: 

Akademický senát TU vo Zvolene vyjadruje názor v súvislosti s implementáciou ustanovení zákona 

č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov do vnútorných predpisov TUZVO, že vzhľadom na 

procesy prebiehajúce vo vysokoškolskom prostredí si TUZVO nateraz má zachovať členenie na 

v súčasnosti existujúce fakulty, ktoré majú naďalej byť riadené vlastnými samosprávnymi 

orgánmi, pričom ich dekani majú byť vyberaní voľbou. 

 

Uznesenie 17 – 2 – B: 

Akademický senát TU vo Zvolene vyjadruje názor, že v Akademickom senáte TUZVO majú byť 

fakulty naďalej zastúpené rovnakým počtom členov zamestnaneckej časti AO aj rovnakým počtom 

členov študentskej časti AO. 

 

Ad 5) Príprava doplňujúcich volieb do Akademického senátu TU vo Zvolene 

Prof. Tuček, predseda AS, otvoril ďalší bod rokovania a informoval členov AS TUZVO 

o potrebe prípravy doplňujúcich volieb do Akademického senátu TUZVO za študentskú časť, nakoľko 

niektorým členom končí členstvo v senáte z dôvodu ukončenia štúdia. Požiadal Ing. Veľkovú, 

tajomníčku AS TUZVO, aby informovala o situácii bližšie. Ing. Veľková uviedla, že štúdium majú 

ukončiť 6 študenti (2 x FEE, 1 x DF, 1 x LF, 1 x UŠP), ktorí môžu pokračovať v ďalších stupňoch štúdia 

na Technickej univerzite vo Zvolene. Pokiaľ študenti požiadajú o pozastavenie členstva podľa čl. 3 

bodu 10 Štatútu AS TU vo Zvolene pred dňom ukončenia štúdia, členstvo sa pozastaví a obnoví dňom 

nástupu na ďalšie štúdium. O pozastavenie členstva požiadal študent LF, Ing. Králik, iné žiadosti 

neboli senátu doručené, preto je potrebné na začiatku akademického roka 2022/2023 zorganizovať 

doplňujúce voľby.  

Prof. Tuček požiadal zástupcov študentov, aby navrhli členov volebnej komisie pre 

spomínané voľby. Navrhnutí boli: Ing. Hortobagyi, Ing. Uhrín a Bc. Strmý. 

Ing. Turis informoval, že Ing. Hortobagyi je tiež členom pre doplňujúce voľby v akademickom 

senáte FT a žiadal, aby sa na to myslelo pri plánovaní harmonogramu volieb. Prof. Tuček odpovedal, 

že na to komisia určite bude prihliadať. Ďalšie pripomienky k návrhu členov volebnej komisie pre 

doplňujúce voľby do študentskej časti AS TUZVO už neboli a pristúpilo sa k hlasovaniu.  

Počet členov AS TUZVO: 29 

Počet hlasujúcich členov: 28 

Výsledok hlasovania:  
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Za:  28 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

Volebná komisia pre doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu TU vo Zvolene za 

DF, FEE a FT bola všetkými hlasmi schválená v zložení prof. Ing. Ján Tuček, CSc., Ing. Áron Hortobagyi, 

Ing. Róbert Uhrín a Bc. Ivan Strmý. 

 

Uznesenie 17 – 1 – E: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil volebnú komisiu pre doplňujúce voľby za študentskú časť 

AO pre DF, FEE a FT v zložení prof. Ing. Ján Tuček, CSc., Ing. Áron Hortobagyi, Ing. Róbert Uhrín 

a Bc. Ivan Strmý. 

 

Ad 6) Organizačná smernica TU vo Zvolene Politiky kvality na TU vo Zvolene (doplnené) 

 Predseda AS TUZVO, prof. Tuček, otvoril doplnený bod rokovania, ktorý sa dotýka budovania 

vnútorného systému kvality na Technickej univerzite vo Zvolene. Návrh Organizačnej smernice 

predstavila prof. Kačíková, prorektorka pre rozvoj. Prof. Kačíková uviedla, že návrh organizačnej 

smernice je v súlade so zákonom o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, schválenými 

štandardami SAA a je súčasťou vnútorného systému zabezpečovania kvality. V návrhu sú 

zakomponované nové prístupy zabezpečovania, ktoré sa v súčasnom období na VŠ implementujú. 

Dôraz je kladený na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, ale aj vedeckovýskumnej 

práce. Materiál bol predložený na posúdenie aj Legislatívnej komisii AS TUZVO a vznesené 

pripomienky boli zakomponované. Prof. Kačíková upozornila, že podľa znení v novele Zákona o VŠ 

Akademický senát TUZVO by mal daný materiál schváliť, pričom v predchádzajúcom období bolo 

požadované prerokovanie. Požiadala preto senátorov o schválenie daného materiálu. 

 K návrhu sa vyjadril aj prof. Gömöry, predseda LK AS TUZVO, ktorý uviedol, že vznesené 

pripomienky boli iba formálneho rázu a nie úpravy znenia jednotlivých bodov smernice, preto 

navrhuje prijať OS bez pripomienok. Informoval, že študentská časť  AS TUZVO v zastúpení Luciou 

Babjakovou vyslovila dotaz, či by v danej smernici nemal byť zahrnutý odkaz na súvislosť s Etickým 

kódexom na TU vo Zvolene (Organizačná smernica TUZVO č. 8/2021). Prof. Gömöry zastáva názor, 

že to nie je potrebné, ale ak študenti uvedú svoju predstavu formulácie odkazu, odporúča senátu to 

prerokovať. Lucia Babjaková informovala, že nejde o vznesenie pripomienky zo strany študentov, 

len sa chceli informovať. 

Ďalšie pripomienky už neodzneli a pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

Počet členov AS TUZVO: 29 

Počet hlasujúcich členov: 28 

Výsledok hlasovania:  
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Za:  28 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

Organizačná smernica TU vo Zvolene Politiky kvality na TU vo Zvolene bola schválená všetkými 
hlasmi. 

 

Uznesenie 17 – 1 – F:  

Akademický senát TU vo Zvolene schválil Organizačnú smernicu TU vo Zvolene Politiky kvality na 

TU vo Zvolene. 

 

Ad 7) Rôzne 

Predseda senátu otvoril bod Rôzne. O slovo sa prihlásil doc. Šulek, zástupca TUZVO 

v predsedníctve RVŠ SR. Informoval o rokovaní Predsedníctva a Pléna RVŠ SR. Uznesenia zo 

spomínaných rokovaní boli doručené senátorom pred rokovaním AS TUZVO. Rada VŠ SR sa 

zaoberala aktuálnou situáciou na vysokých školách v súvislosti s financovaním a v súvislosti 

s budovaním dobrého mena VŠ. V „súzvuku“ so SRK RVŠ SR upozorňuje na alarmujúcu situáciu VŠ 

na Slovensku, ktorá nastáva v priamom dôsledku politiky Vlády SR v oblasti financovania VŠ (pokles 

štátnej dotácie o 72 mil. EUR oproti roku 2020) a ktorá podľa RVŠ SR povedie k nenávratnému 

rozvratu VŠ na Slovensku, čím sa posilní pretrvávajúci trend odchodu mladých ľudí zo Slovenska za 

štúdiom aj za prácou. RVŠ SR žiada začatie dialógu na riešenie tejto situácie. V opačnom prípade RVŠ 

SR vyzýva akademické senáty a vedenie univerzít a VŠ na prijatie radikálnych krokov 

s celospoločenským dosahom. RVŠ SR sa plne hlási k protestu organizovanému OZ PŠaV na 

Slovensku dňa 15. júna 2022 a k vysloveným požiadavkám. v Prípade nekonania je RVŠ SR 

pripravená podporiť aktivity Zväzu v septembri. Rada VŠ sa zaoberala aj nepriaznivým mediálnym 

obrazom VS na Slovensku. Zastáva názor, že v mnohých ohľadoch k takému obrazu prispievajú aj 

výroky politikov na adresu vysokých škôl. Rada má v úmysle aktívne sa podieľať a podporovať 

budovanie dobrého mena vysokých škôl na Slovensku v médiách. Otázky a pripomienky 

k vystúpeniu do. Šuleka z pléna neboli. 

 

Počet členov AS TUZVO: 29 

Počet hlasujúcich členov: 28 

Výsledok hlasovania:  

Za:  28 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 
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Uznesenie 17 – 3 – A: 

Akademický senát TU vo Zvolene zobral na vedomie informáciu doc. Mgr. Ing. Rastislava Šuleka, 

PhD. o aktuálnom dianí v Rade VŠ SR. 

Ďalšie pripomienky v bode Rôzne už neboli a predseda senátu ukončil diskusiu. 

 

Ad 8) Návrh uznesení 

Predseda AS požiadal členov návrhovej komisie, aby predniesli návrh uznesení zo zasadnutia 

AS TUZVO (Príloha č. 1). Prof. Klement prečítal návrh uznesení, k návrhu neboli žiadne pripomienky 

a pristúpilo sa k hlasovaniu.  

 

Počet členov AS TUZVO: 29 

Počet hlasujúcich členov: 28 

Výsledok hlasovania:  

Za:  28 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

Návrh uznesení z rokovania AS TUZVO dňa 22. 06. 2022 bol schválený všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 17 – 1 – G: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil návrh uznesení z rokovania AS TUZVO dňa 22. 06. 2022. 

 

Ad 9) Záver 

Prof. Tuček poďakoval všetkým členom AS TUZVO a hosťom za účasť, vystúpenia a príspevky 

do diskusií, členom pracovných komisií a pracovníkom pripravujúcim materiály na rokovanie za ich 

prácu, poprial všetkým veľa pracovných úspechov a príjemné dovolenkové dni. Informoval 

účastníkov rokovania, že celý priebeh rokovania bol v živom prenose prístupný na YouTube kanáli 

TUZVO, žiadne podnety a pripomienky k rokovaniu neboli doručené. Po ukončení rokovania prenos 

už prístupný nebude.  

Následne predseda AS ešte raz poďakoval všetkým za účasť a ukončil rokovanie AS TU vo 

Zvolene. 
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Podklady k zápisnici pripravila a zapísala Ing. Veronika Veľková, PhD.  dňa 22. 06. 2022. 

 

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

Ing. Veronika Veľková, PhD.  

tajomníčka AS TU vo Zvolene 

 

Verifikátori:  

 

 

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

     doc. Ing. Richard Kminiak, PhD.       doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD. 

 

 

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

      Ing. Áron Hortobagyi (študent)  

 

 

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

Zvolen, 22. 06. 2022           prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 

      predseda AS TU vo Zvolene                        
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Príloha č.1 k Zápisnici č. 17 

 

U z n e s e n i a 

z rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene 

konaného dňa 22. 06. 2022 

 

17 – 1:  

Akademický senát TU vo Zvolene schválil: 

A. Program rokovania (s doplneným bodom rokovania č. 6) 

B. Návrhovú komisiu v zložení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., doc. Ing. Hubert Paluš, PhD. 

C. Verifikátorov zápisnice: doc. Ing. Richard Kminiak, PhD., doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., Ing. 

Áron Hortobagyi 

D. Dodatok č. 1 k Štatútu TU vo Zvolene s pripomienkami k bodom 4 a 6 

E. Volebnú komisiu pre doplňujúce voľby za študentskú časť akademickej obce v zložení: prof. Ing. 

Ján Tuček, CSc., Ing. Áron Hortobagyi, Ing. Róbert Uhrín a Bc. Ivan Strmý 

F. Organizačnú smernicu TU vo Zvolene Politiky kvality na TU vo Zvolene 

G. Návrh uznesení zo zasadnutia AS TU vo Zvolene dňa 22. 06. 2022 

 

17 – 2:  

Akademický senát TU vo Zvolene vyjadril: 

A. názor v súvislosti s implementáciou ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších 

predpisov do vnútorných predpisov TUZVO, že vzhľadom na procesy prebiehajúce vo 

vysokoškolskom prostredí si TUZVO nateraz má zachovať členenie na v súčasnosti existujúce 

fakulty, ktoré majú naďalej byť riadené samosprávnymi orgánmi, pričom ich dekani majú byť 

vyberaní voľbou 

B. názor, že v Akademickom senáte TUZVO majú byť fakulty naďalej zastúpené rovnakým počtom 

členov zamestnaneckej časti AO aj rovnakým počtom členov študentskej časti AO 

 

17 – 3 : 

Akademický senát TU vo Zvolene zobral na vedomie: 

A. informáciu doc. Mgr. Ing. Rastislava Šuleka, PhD. o aktuálnom dianí v Rade VŠ SR 
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Návrhová komisia: 

 

 

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

   prof. Ing. Ivan Klement, PhD.          doc. Ing. Hubert Paluš, PhD. 

 

 

Verifikátori:  

 

 

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

     doc. Ing. Richard Kminiak, PhD.       doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD. 

 

 

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

      Ing. Áron Hortobagyi (študent)  

 

 

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

Zvolen, 22. 06. 2022           prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 

      predseda AS TU vo Zvolene                       


