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Z Á P I S N I C A  č. 6 

z elektronickej diskusie Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene,  

konanej od 18. 03. 2020 do 20. 03. 2020  

a elektronického hlasovania konaného od 23. 03. 2020 do 25. 03. 2020 

 

 

R-2014/2020 

 

Program: 

1. Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku AS TUZVO 

2. Návrh uznesenia 

3. Záver 

 

 

Elektronická diskusia sa uskutočnila v termíne od 18. marca 2020 do 20. marca 2020.  

Materiály boli zaslané členom AS TUZVO dňa 18. marca 2020 o 17:27. 

Elektronickej diskusie sa zúčastnilo 22 členov AS TUZVO.  

 

Pripomienky členov AS TUZVO k materiálu: 

- prof. Hajdúchová upozornila na rozdielne dátumy – oprava dátumu podľa termínu 

schválenia senátom 

- doc. Paluš požiadal o stanovisko LK – zaslané členom LK – úprava a doplnenie znenia 

Dodatku č. 2 – upravené znenie zaslané členom AS TUZVO 

- Ing. Modranský považuje vetu „Rovnako hlasovanie per rollam nie je možné ani vtedy, ak 

si tajné hlasovanie žiada aspoň 1/3-ina členov AS TUZVO, ktorí sa zúčastnili 

elektronického hlasovania.“ za zmätočnú – návrh upraviť vetu na: Rovnako hlasovanie per 

rollam nie je možné ani vtedy, ak si tajné hlasovanie žiada aspoň jedna tretina členov AS 

TUZVO. 

- prof. Gömöry súhlasil s úpravou 

- Ing. Hlaváč tiež s návrhom Ing. Modranského súhlasí 

- doc. Paluš podal návrh na doplnenie lehoty pre per rollam hlasovanie, príp. pokyny pre 

organizovanie priebehu hlasovania – navrhol znenie úpravy: „Predseda AS určí lehotu pre 
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hlasovanie per rollam, ktorá nesmie byť kratšia ako dva pracovné dni. Členovia AS 

vyjadria svoj názor vo forme súhlasného alebo nesúhlasného stanoviska s 

návrhom/predmetom hlasovania“. – znenie oboch článkov Dodatku č. 2 k Rokovaciemu 

poriadku AS TU vo Zvolene bolo doplnené  

- doc. Sedliačiková vyslovila súhlas s pripomienkami 

- doc. Krilek tiež súhlasí s pripomienkami 

Ďalšie pripomienky členovia senátu už nemali. 

 

Predseda AS TU vo Zvolene, prof. Tuček, navrhol uznesenie: 

„Akademický senát Technickej univerzity vo Zvolene schválil v elektronickom hlasovaní Dodatok č. 2 

k Rokovaciemu poriadku AS TU vo Zvolene.“ 

 

 

Správa s upraveným znením Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku AS TU vo Zvolene a návrhom 

uznesenia bola členom senátu zaslaná 23. 03. 2020 o 10:19 s výzvou na vyjadrenie súhlasu, príp. 

nesúhlasu v termíne do 25. 03. 2020 do 10:00. 

 

Počet hlasujúcich členov: 31 

Výsledok hlasovania:  

Za:  31 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

AS TU vo Zvolene schválil uznesenie všetkými hlasmi zúčastnených členov. 

 

Uznesenie 6 – 1 – A: 

Akademický senát Technickej univerzity vo Zvolene schválil v elektronickom hlasovaní Dodatok 

č. 2 k Rokovaciemu poriadku AS TU vo Zvolene. 

 

Elektronická diskusia a hlasovanie bolo ukončené a výsledok hlasovania bol členom AS TUZVO 

zaslaný elekronicky 25. 03. 2020 o 16:14. 

 

Podklady k zápisnici vytvorila a zapísala Ing. Veronika Veľková, PhD., tajomníčka AS TU vo Zvolene. 

Celá elektronická komunikácia je uložená u tajomníčky AS TUZVO. 
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............................................................ 

Ing. Veronika Veľková, PhD.  

tajomníčka AS TU vo Zvolene 

 

 

Verifikátori:  

 

 

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

     prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc.           doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 

 

 

 

Zvolen, 25. 03. 2020       

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

      prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 

      predseda AS TU vo Zvolene  


