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Z Á P I S N I C A  č. 8 

z rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene,  

konaného dňa 18. 06. 2020 o 09:00 h  

v miestnosti B 8 TU vo Zvolene  

 

č. R – 4505/2020 

 

Prítomní členovia AS TU: podľa prezenčnej listiny  

Prizvaní a hostia:  podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení:  doc. Hubert Paluš, Mgr. Atilla Rácz, Bc. Ladislav Babinský, Bc. Michal Bélik, 

Zuzana Kmeťová 

Neospravedlnení: Bc. Katarína Bajzová, Andrej Neuschl, Matúš Šoltís 

 

Program rokovania 

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania 

2. Voľba volebnej a návrhovej komisie a verifikátorov zápisnice 

3. Kontrola uznesení 

4. Výročná správa o činnosti TU vo Zvolene za rok 2019 

5. Výročná správa o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2019 

6. Návrh na vymenovanie prorektorov TU vo Zvolene na nové funkčné obdobie 

7. Návrh na vymenovanie členov Vedeckej rady TU vo Zvolene na nové funkčné obdobie 

8. Návrh člena Správnej rady TU vo Zvolene za študentskú časť AS TUZVO 

9. Návrh členov Disciplinárnej komisie TU vo Zvolene 

10. Podmienky prijímacieho konania uchádzačov na 2. stupeň štúdia v UŠP 

11. Návrh na predĺženie nájmov priestorov TU vo Zvolene 

12. Návrh na zriadenie vecného bremena 

13. Odpredaj nepotrebného nehnuteľného majetku TU vo Zvolene 

14. Štatút Fakulty techniky TU vo Zvolene 

15. Štatút Drevárskej fakulty TU vo Zvolene 

16. Štatút Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene 

17. Rôzne  

18. Návrh uznesení 

19. Záver  
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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 26 členov AS, 

4 členovia sú ospravedlnení, 3 sa neospravedlnili. Rokovania AS TUZVO sa od bodu č. zúčastnila aj 

prof. Hajdúchová počet prítomných členov AS TU vo Zvolene sa zvýšil na 27. Konštatoval, že 

Akademický senát TU vo Zvolene je uznášaniaschopný a môže rokovať.  

Prof. Tuček predstavil program rokovania AS TU vo Zvolene, pripomenul, že návrh programu 

je veľmi bohatý, no vyjadril presvedčenie, že aktívnym prístupom a zmysluplnou diskusiou 

k jednotlivým bodom, je možné rokovanie v rozumnom časovom rozvrhu zvládnuť. Vyzval členov 

AS, aby sa vyjadrili k navrhnutému programu. Keďže neboli žiadne pripomienky, predseda AS 

naformuloval uznesenie a dal o ňom hlasovať: „AS TU vo Zvolene schválil Program rokovania AS TU 

vo Zvolene.“ 

 

Výsledok hlasovania:  

Počet hlasujúcich členov: 26 

Za:  26 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

AS TU vo Zvolene schválil program rokovania všetkými hlasmi.  

 

Uznesenie 8 – 1 – A: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil Program rokovania AS TU vo Zvolene. 

 

Ad 2) Voľba návrhovej a volebnej komisie a verifikátorov zápisnice 

Profesor Tuček navrhol za členov návrhovej komisie doc. Ing. Helenu Čiernu, PhD., doc. Ing. 

Vladimíra Kuncu, PhD. 

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

doplňujúce návrhy, uskutočnilo sa hlasovanie na schválenie členov návrhovej komisie.  

 

Počet hlasujúcich členov: 26 

Výsledok hlasovania:  

Za:  25 

Proti:  0 

Zdržal sa:  1 
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Návrhová komisia bola schválená väčšinou hlasov.  

 

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

PhD. a Ing. Perháčovú, PhD., Ing. Silviu Kopčanovú (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 hlasujúcich členov: 26 

Výsledok hlasovania:  

Za:  26 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

Verifikátori zápisnice boli schválení všetkými hlasmi. 

 

Za členov volebnej komisie predseda AS navrhol doc. Ing. Ivana Klementa, CSc., doc. Ing. Elenu 

Pivarčiovú, PhD., Ing. Miroslava Vaneka, PhD. 

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

návrhy neboli, uskutočnilo sa hlasovanie na schválenie členov volebnej komisie.  

 

Počet hlasujúcich členov: 26 

Výsledok hlasovania:  

Za:  26 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

Volebná komisia bola schválená všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 8 – 1 – B: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil návrhovú komisiu v zložení: doc. Ing. Helena Čierna, 

PhD. a doc. Ing. Vladimír Kunca, PhD. 

 

Uznesenie 8 – 1 – C: 

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

a Ing. Zuzana Perháčová, PhD., Ing. Silvia Kopčanová. 
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Uznesenie 8 – 1 – D: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil volebnú komisiu v zložení: doc. Ing. Ivan Klement, CSc., 

doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD., Ing. Miroslav Vanek, PhD. 

 

Ad 3) Kontrola uznesení 

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

z predchádzajúcich z rokovaní AS TU vo Zvolene nevyplýva plnenie uznesení. Prof. Tuček podal 

informáciu o činnosti AS TUZVO v čase prerušenia prezenčnej výučby a bežnej prevádzky TU vo 

Zvolene z dôvodu pandémie vírusu SARS-CoV-2, kedy senát rokoval elektronicky, aby mohli byť 

plnené úlohy a funkcie univerzity. Poďakoval všetkým členom za ich ústretovosť a prácu a vyzval 

členov AS TUZVO na pripomienkovanie zápisníc z elektronických rokovaní v marci a apríli, ktorému 

sa bude AS venovať v bode Rôzne.  

 

Ad 4) Výročná správa o činnosti TU vo Zvolene za rok 2019 

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

o dôležitosti pravidelného predkladania Výročných správ o činnosti a hospodárení univerzity 

a vyzval rektora TU vo Zvolene, prof. Kropila, aby predniesol Výročnú správu o činnosti TU vo 

Zvolene za rok 2019. 

Prof. Kropil na úvod informoval členov senátu, že obe Výročné správy sa ako každý rok 

predkladajú na MŠVVaŠ, tento rok do 30. júna. Prof. Kropil v stručnosti informovala aj o aktuálnej 

činnosti Krízového štábu TU vo Zvolene a poďakoval členom krízového štábu za ich prácu , KŠ TUZVO 

svoju činnosť zatiaľ neukončuje, je potrebné počkať, ako sa mimoriadna situácia v SR vyvinie. 

Informoval, že Technická univerzita vo Zvolene neprijímala repatriantov vo svojich zariadeniach. 

Mrzí ho, že zhromaždenie akademickej obce, plánované v termíne 12. marca 2020 sa nemohlo 

uskutočniť a vyjadril nádej, že bude možné zhromaždenie organizovať v jesennom termíne. 

Následne rektor TUZVO stručne predstavil Výročnú správu o činnosti TU vo Zvolene za rok 2019. Za 

významný fakt pre TU vo Zvolene v roku 2019 je možné považovať zaradenie univerzity medzi 7 

výskumných univerzít na Slovensku, aj keď sa zatiaľ jedná iba o čiastkové hodnotenie. Zdôraznil, že 

súčasné snahy je potrebné zamerať na prípravu budúcej akreditácie, ktorá sa má pripraviť v období 

2020 -2024. Pred Technickou univerzitou stojí neľahká úloha pripraviť podklady pre akreditáciu 

v období nasledujúcich dvoch rokov. Za ďalšie významné medzníky v roku 2019 pre univerzitu 

považuje rektor TU novelizáciu zákona o lesoch, podpísanie memoranda o spolupráci a prípravu 

konzorcia univerzít. Vyzdvihol taktiež aktivitu pracovníkov TU v projektoch. Zdôraznil však, že TUZVO 

nechce byť len výskumnou, ale aj významnou vzdelávacou inštitúciou. V súčasnosti TUZVO ponúka 

možnosť študovať v 111 ŠP pre všetky 3 stupne štúdia. Za prínos pre TU považuje fakt, že v novej 

sústave študijných odborov, keď sa počet ŠO zredukoval na48, ostali odbory Lesníctvo a Drevárstvo 

samostatné, napriek počiatočnému zámeru zlúčiť ich do jedného ŠO. Prof. Kropil informoval, že k 31. 

10. 2019 študovalo na univerzite takmer 2400 študentov. Dotkol sa všeobecného nepriaznivého 

vývoja počtu študentov VŠ na Slovensku, uviedol, že TU nie je výnimkou a počas ostatných 6 rokov 

sa každoročne zaznamenáva pokles o 5 – 10 %. Ide samozrejme o nepriaznivý fakt pre TUZVO, na 
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strane druhej je však možné kvantitu vykompenzovať kvalitou. Za hraničný počet pre univerzitu je 

považovaných 2000 študentov. V roku 2019 Technická univerzita udržiavala veľmi dobrý kontakt so 

zahraničím, či už v rámci spolupráce so zahraničnými a medzinárodnými inštitúciami, ale aj 

prostredníctvom výmenných pobytov Erasmus a Erasmus+, v roku 2020 je predpoklad poklesu 

v tejto oblasti kvôli pandémii, aj keď žiadosti o Erasmus pobyty sú v súčasnej dobe podávané 

v hojnom počte. Pozitívne hodnotil vývoj v projektovej činnosti univerzity, kde je rastúci trend počtu 

domácich projektov (VEGA, KEGA, APVV), no rastúci trend je aj v získavaní finančných prostriedkov 

zo zahraničných projektov. Hoci je vývoj na univerzite pozitívny, apeloval na udržanie trendu na 

väčších fakultách a zvýšenie výskumnej aktivity na menších fakultách. V oblasti publikačnej činnosti 

je univerzita na dobrej úrovni, zdôraznil pozitívny trend transferu poznatkov do praxe, za pozitívne 

možno považovať udržiavanie Technickej univerzity v počte publikácií v kategóriách B a C na 

tvorivého zamestnanca na popredných miestach v rámci slovenských univerzít. Zdôraznil, že sa 

jedná o publikácie, ktoré sú najhodnotnejšie vo finančnom prínose. V oblasti investícii prof. Kropil 

spomenul rekonštrukcie internátov a kampusu TUZVO a rekonštrukcie vedeckých laboratórií, 

v ktorých sa bude pokračovať aj v roku 2020. Pri tej príležitosti spomenul snahu TU vo Zvolene 

budovať vedecký park vlastnými zdrojmi. Rektor TU spomenul aj pozitívny trend hospodárenia 

TUZVO a aj keď sa v roku 2020 kvôli komplikovanej situácii očakáva prepad financovania, je 

predpoklad, že Technická univerzita by vďaka pozitívnym výsledkom z minulých rokov situáciu 

v roku 2020 mala zvládnuť celkom dobre. Prof. Kropil informoval aj o prieskume medzi študentmi, 

kde 93% študentov je spokojných s výberom univerzity, 90 % je spokojných s výberom študijného 

programu a takmer 100% je spokojných s prácou študijných oddelení. Spomenul, že zo 

štipendijného fondu bolo približne 700 študentom vyplatených 0,5 mil. EUR vo forme štipendií. 

Zdôraznil, že aj keď núdzový stav v roku 2020 priniesol mnohé obmedzenia, znamenal aj nové výzvy 

v oblasti dištančnej formy štúdia, využívania nových technológií a nových foriem vyučovania, 

s ktorými sa zamestnanci aj študenti TUZVO popasovali na dobrej úrovni a môžu byť dobrými 

impulzami a inšpiráciami aj do budúcnosti. Ešte raz sa rektor TU poďakoval pracovníkom TU za ich 

dobré výkony a vyjadril nádej a želanie, že pozitívne trendy budú pokračovať aj naďalej. 

Prof. Tuček sa poďakoval za predstavenie Výročnej správy o činnosti TU vo Zvolene za rok 

2019 a vyzval prítomných, aby vyslovili svoje pripomienky a otázky k danému bodu rokovania. 

Pripomienky a otázky neboli a pristúpilo sa k schvaľovaniu materiálu. 

 

Počet hlasujúcich členov: 26 

Výsledok hlasovania:  

Za:     26 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

 

Výročná správa o činnosti TU vo Zvolene za rok 2019 bola schválená všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 8 – 1 – E: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil Výročnú správu o činnosti TU vo Zvolene za rok 2019 
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Ad 5) Výročná správa o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2019 

 Predseda AS, prof. Tuček, vyzval prof. Kropila, rektora TU, aby predstavil predkladaný 

materiál.  

 Rektor TU zdôraznil, že rovnako aj Výročná správa o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2019 

musí byť do 30. júna odoslaná na MŠVVaŠ. Súčasťou správy sú účtovné tabuľky, ktoré už prešli 

prísnym schvaľovaním na ministerstve, schválené boli 26. mája 2020. Informoval, že z dotačných 

zdrojov TU v roku 2019 získala na bežné výdavky takmer 15, 5 mil. EUR a na kapitálové výdavky cca 

400 tis. EUR, dotácia prostredníctvom APVV takmer 1,3 mil. EUR, štipendiá pre zahraničných 

študentov 3000 EUR, ďalšie prostriedky z MŠVVaŠ získala TUZVO v objeme takmer 700 tis. EUR, 

prostriedky na Erasmus boli poskytnuté vo výške viac ako 400 tis. EUR. Investície TUZVO v roku 2019 

boli v objeme okolo 3,5 mil. EUR, z toho viac ako 1,6 mil. EUR z dotačných zdrojov a viac ako 1,7 mil. 

EUR z vlastných zdrojov. Použité boli najmä na rekonštrukcie internátov a kampusu TUZVO 

a laboratórií TUZVO. Hospodársky výsledok TUZVO oproti roku 2018 mierne poklesol na necelých 

600 tis. EUR, no stále ide o pozitívny výsledok. Skutočnosti, že vo fonde reprodukcie bolo k 31. 12. 

2019 viac ako 2,5 mil. EUR a v rezervnom fonde cca 2 mil. EUR, dávajú predpoklad, že očakávané 

problémy v roku 2020 Technická univerzita zvládne dobre a bez väčšej ujmy. Na záver rektor TU 

konštatoval, že finančné zdroje boli vynakladané účelne a efektívne a realizované investície prispejú 

k rozvoju a rastu Technickej univerzity vo Zvolene. 

 Následne prof. Tuček požiadal Ing. Seleckého o prednesenie stanoviska Ekonomickej komisie 

k Výročnej správe o hospodárení Technickej univerzity vo Zvolene za rok 2019. Ing. Selecký 

informoval, že členovia EK k predloženému materiálu nemajú pripomienky a odporúčajú materiál 

prijať. 

 Prof. Tuček vyzval ostatných členov k predloženiu pripomienok alebo otázok k danému 

materiálu.  

Pripomienky a otázky neboli a pristúpilo sa k schvaľovaniu materiálu. 

 

Počet hlasujúcich členov: 26 

Výsledok hlasovania:  

Za:     26 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

 

Výročná správa o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2019 bola schválená všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 8 – 1 – F: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil Výročnú správu o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2019 

 

 



7  

  

Ad 6) Návrh na vymenovanie prorektorov TU vo Zvolene na nové funkčné obdobie 

Predseda AS otvoril ďalší bod rokovania a vyzval rektora TU, prof. Kropila, aby predstavil 

návrh prorektorov TU na nové funkčné obdobie. Rektor TU informoval, že funkčné obdobie končí 

trom prorektorom TU – prorektor pre pedagogickú prácu, prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť, 

prorektor pre vonkajšie vzťahy. Do jednotlivých funkcií navrhuje RNDr. Andreja Jankecha, PhD., prof. 

Dr. Ing. Jaroslava Šálku a doc. Ing. Branislava Oláha, PhD., ktorí v daných funkciách aj pôsobili. Prof. 

Kropil vyjadril veľkú spokojnosť s ich pôsobením na daných postoch, zdôraznil ich nadobudnuté 

skúsenosti ako aj zabezpečenie rovnomerného zastúpenia jednotlivých fakúlt na vedení Technickej 

univerzity vo Zvolene. 

Prof. Tuček vyzval členov senátu na vyjadrenie svojich pripomienok k predloženým návrhom. 

Keďže sa neobjavili žiadne pripomienky, volebná komisia pristúpila k svojej činnosti, rozdala volebné 

lístky, vysvetlila spôsob úpravy volebných lístkov a pristúpilo s voľbám. 

Po ukončení hlasovania volebná komisia spočítala hlasy a predseda AS TUZVO vyhlásil 

výsledky. 

 

 

Výsledky hlasovania:  

Počet členov AS TU vo Zvolene: 35 

Počet hlasujúcich členov :  26 

 

RNDr. Andrej Jankech, PhD. 

Kladné hlasy:     26 

Záporné hlasy:    0 

Neplatné hlasy:    0 

 

RNDr. Andrej Jankech, PhD. bol tajným hlasovaním schválený do funkcie prorektora pre 

pedagogickú prácu všetkými hlasmi.  

 

prof. Dr. Ing. Jaroslav Šálka 

Kladné hlasy:     24 

Záporné hlasy:    2 

Neplatné hlasy:    0 

 

Prof. Dr. Ing. Jaroslav Šálka bol tajným hlasovaním schválený do funkcie prorektora pre 

vedeckovýskumnú činnosť väčšinou hlasov. 

 

doc. Ing. Branislav Oláh, PhD. 

Kladné hlasy:     25 
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Záporné hlasy:    1 

Neplatné hlasy:    0 

 

Doc. Ing. Branislav Oláh, PhD. bol tajným hlasovaním schválený do funkcie prorektora pre vonkajšie 

vzťahy väčšinou hlasov. 

 

Uznesenie 8 – 1 – G: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil návrh rektora TU na vymenovanie RNDr. Andreja 

Jankecha, PhD., prof. Dr. Ing. Jaroslava Šálku a doc. Ing. Branislava Oláha, PhD. za prorektorov 

pre funkčné obdobie od 01. 07. 2020 

 

Ad 7) Návrh na vymenovanie členov Vedeckej rady TU vo Zvolene na nové funkčné 

obdobie 

Rektor TU vo Zvolene, prof. Kropil, predstavil návrh na vymenovanie členov Vedeckej rady 

TU vo Zvolene na nové funkčné obdobie od 01. 07. 2020 do 30. 06. 2024. Objasnil zloženie VR TU vo 

Zvolene, ktorá sa skladá z významných odborníkov z univerzity rovnomerne zastupujúcich 

pracoviská univerzity a študijné odbory a z významných vedúcich predstaviteľov inštitúcií 

spolupracujúcich s univerzitou. Informoval, že zastúpenie z jednotlivých fakúlt bolo konzultované 

s dekanmi a reprezentuje akreditované oblasti výskumu. Uviedol tiež, že vzhľadom na 

predpokladané zmeny vo vedení profesijných inštitúcií kvôli politickým nomináciám je možné, že 

zloženie Vedeckej rady TUZVO sa bude upravovať a počet členov sa oproti súčasnému 36 zvýši 

pravdepodobne na 40. 

Predseda AS vyzval členov senátu na predkladanie pripomienok.  

Prof. Gömöry upozornil, že chýba zastúpenie významného študijného odboru Pestovanie 

lesa. Prof. Kropil uviedol, že je plánované pri rozšírení doplnenie VR o člena z Katedry pestovania 

lesa. 

Ďalšie otázky a pripomienky už neboli, prof. Tuček ukončil diskusiu k tomuto bodu, volebná 

komisia rozdala hlasovacie lístky, vysvetlila spôsob ich úpravy a pristúpilo sa k hlasovaniu. Po sčítaní 

hlasov prof. Tuček vyhlásil výsledky, ktoré sú menovite uvedené nižšie. 
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Výsledky hlasovania: 

Počet členov AS TU vo Zvolene: 35 

Počet hlasujúcich členov :  26 

 

Člen 
Počet 
kladných 
hlasov 

Počet 
záporných 
hlasov 

Počet 
neplatných 
hlasov 

1. Kropil Rudolf, Dr. h. c. prof. Ing. PhD. 
rektor TU vo Zvolene 

26 0 0 

2. Jankech Andrej, RNDr. PhD. 
       prorektor TU vo Zvolene 

26 0 0 

3. Olah Branislav, doc. Ing. PhD. 
       prorektor TU vo Zvolene 

26 0 0 

4. Šálka Jaroslav, prof. Dr. Ing. 
       prorektor TU vo Zvolene 

26 0 0 

5. Drábek Josef, doc. Ing. CSc.  
       prorektor TU vo Zvolene 

26 0 0 

6. Fabrika Marek, prof. Ing. PhD. 
Lesnícka fakulta TUZVO 

25 1 0 

7. Gömöry Dušan, prof. Ing. DrSc. 
        Lesnícka fakulta TUZVO 

26 0 0 

8. Lešo Peter, doc. Ing. PhD. 
       Lesnícka fakulta TUZVO 

23 3 0 

9. Messingerová Valéria, prof. Ing. CSc. 
       Lesnícka fakulta TUZVO 

25 1 0 

10. Škvarenina Jaroslav, prof. Ing. CSc. 
       Lesnícka fakulta TUZVO 

25 1 0 

11. Baďura René, doc. akad. soch. 
Drevárska fakulta TUZVO 

26 0 0 

12. Dzurenda Ladislav, prof. Ing. PhD.  
       Drevárska fakulta TUZVO 

26 0 0 

13. Kačíková Danica, prof. RNDr. PhD. MSc. 
       Drevárska fakulta TUZVO 

26 0 0 

14. Paluš Hubert, doc. Ing. PhD. 
       Drevárska fakulta TUZVO 

26 0 0 

15. Sedliačik Ján, prof. Ing. PhD. 
       Drevárska fakulta TUZVO 

25 1 0 

16. Gáper Ján, prof. RNDr. CSc. 
Fakulta ekológie a environmentalistiky TUZVO  

26 0 0 

17. Kunca Vladimír, doc. Ing. PhD. 
       Fakulta ekológie a environmentalistiky TUZVO 

26 0 0 

18. Samešová Dagmar, prof. Ing. PhD. 
       Fakulta ekológie a environmentalistiky TUZVO 

26 0 0 

19. Schwarz Marián, prof. Ing. CSc.  
       Fakulta ekológie a environmentalistiky TUZVO 

26 0 0 

20. Stašiov Slavomír, prof. Ing. PhD. 
       Fakulta ekológie a environmentalistiky TUZVO 

26 0 0 
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21. Barcík Štefan, prof. Ing. CSc. 
       Fakulta techniky TUZVO 

26 0 0 

22. Beňo Pavel, doc. Ing. PhD. 
       Fakulta techniky TUZVO 

26 0 0 

23. Čierna Helena, doc. Ing. PhD. 
       Fakulta techniky TUZVO 

23 3 0 

24. Dado Miroslav, doc. Ing. PhD. 
       Fakulta techniky TUZVO 

26 0 0 

25. Krilek Jozef, doc. Ing. PhD. 
       Fakulta techniky TUZVO 

26 0 0 

26. Halászová Klaudia, doc. Ing. PhD.,  
        rektorka Slovenskej poľnohospodárskej  
        univerzity v Nitre 

26 0 0 

27. Hiadlovský Vladimír, doc. Ing. PhD., 
       rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

26 0 0 

28. Kmeť Stanislav, prof. Ing. CSc.,  
         rektor Technickej univerzity v Košiciach 

26 0 0 

29. Koppel Juraj, prof. MVDr. DrSc., 
         podpredseda Slovenskej akadémie vied 
         Bratislava 

26 0 0 

30. Lebocký Tibor, Ing. PhD.,  
        prezident Slovenského poľovníckeho zväzu 

22 4 0 

31. Mojžišová Jana, Dr. h. c. prof. MVDr. PhD., 
rektorka UVLF v Košiciach 

26 0 0 

32. Nerudová Danuše, prof. Ing. Ph. D.,  
       rektorka Mendelovej univerzity v Brne 

26 0 0 

33. Patráš Igor, Ing.,  
      Zväz spracovateľov dreva SR 

26 0 0 

34. Simančík František, Dr. Ing., 
      Ústav materiálov a mechaniky strojov  SAV  
      v Bratislave 

26 0 0 

35. Sklenička Petr, prof. Ing., CSc.,  
       rektor Českej zemědělskej univerzity v Prahe 

26 0 0 

36. Vozár Libor, prof. RNDr. CSc.,  
       rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 

26 0 0 

 

Všetci navrhnutí členovia VR TU vo Zvolene boli tajným hlasovaním schválení väčšinou hlasov. 

 

Uznesenie 8 – 1 – H: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil návrh rektora na vymenovanie členov Vedeckej rady TU 

vo Zvolene na funkčné obdobie od 01. 07. 2020 do 30. 06. 2024. 
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Ad 8) Návrh člena Správnej rady TU vo Zvolene za študentskú časť AS TUZVO 

Prof. Tuček objasnil členom AS funkciu Správnej rady univerzity a vysvetlil, že v Správnej rade 

TUZVO uplynulo funkčné obdobie členovi nominovanému za študentskú časť AS TUZVO. Podľa 

článku 2, odsek ha) Štatútu AS TUZVO je potrebné za túto časť akademickej obce navrhnúť jedného 

člena Správnej rady TUZVO. Vyzval študentov, aby predniesli svoje návrhy. Pán Bača vysvetlil, že 

študenti sa rozhodli navrhnúť bývalého absolventa TUZVO a súčasného viceprimátora Banskej 

Bystrice, Ing. Milana Lichého. 

V reakcii na návrh prof. Gömöry, predseda LK, uviedol, že aj keď sa očakáva, že pôjde 

o zástupcu študentov, nie je nutné, aby to bol študent.  

Doc. Střelcová požiadala o zdôvodnenie návrhu. Pán Bača uviedol, že sa jedná o bývalého 

absolventa TU vo Zvolene, ktorý má zo svojho profesijného pôsobenia skúsenosti s prácou vo 

verejnej správe.  

Doc. Sedliačiková odporučila, aby senát v danej veci požiadal o stanovisko právničku TUZVO. 

Prof. Gömöry objasnil, že v § 40 zákona o VŠ nie je vyžadované, aby zástupcom študentov bol 

študent, ide o nomináciu zo študentskej časti akademickej obce. 

Doc. Drábek požiadal o bližšiu charakteristiku nominanta, jeho profesijný životopis. Pán Bača 

reagoval, že členovia študentskej časti AS TUZVO sú so životopisom nominanta oboznámení. Doc. 

Sedliačiková podporila žiadosť doc. Drábka. Pán Bača uviedol, že keďže sa jedná o návrh a voľbu 

študentskej časti AS a zákon explicitne toto nevyžaduje, materiál nie je pripravený. Študenti sú 

presvedčení o tom, že Ing. Lichý je plne kvalifikovaný na túto pozíciu. 

Ing. Hlaváč namietol, že síce sa jedná o nomináciu za študentskú časť AS, ale voľbu vykonáva 

celý AS. Prof. Gömöry reagoval, že vo vnútorných predpisoch AS TUZVO je upravené, že volí iba 

študentská časť. Ing. Hlaváč namietal, že potom je táto úprava nad rámec zákona. Článok 4, odsek 

3b) Rokovacieho poriadku AS TUZVO je však platný a volebná komisia rozdala hlasovacie lístky 

študentom, ktorí následne volili v tajných voľbách. Po sčítaní hlasov prof. Tuček vyhlásil výsledok. 

 

Výsledok hlasovania: 

Počet členov študentskej časti AS TU vo Zvolene: 13 

Počet hlasujúcich členov :    7 

 

Kladné hlasy:       7 

Záporné hlasy:      0 

Neplatné hlasy:      0 

 

Ing. Milan Lichý bol tajným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov študentskej časti AS TU vo 

Zvolene schválený ako kandidát do Správnej rady TU vo Zvolene. 
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Uznesenie 8 – 1 – I: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil návrh na vymenovanie Ing. Milana Lichého za člena 

Správnej rady TU vo Zvolene za študentskú časť AS TUZVO podľa § 40 ods.2 zákona o VŠ. 

 

Ad 9) Návrh členov Disciplinárnej komisie TU vo Zvolene 

Profesor Tuček, predseda AS, otvoril ďalší bod rokovania. Keďže členom študentskej časti 

Disciplinárnej komisie TU vo Zvolene za univerzitný študijný program uplynulo funkčné obdobie, 

rektor TU navrhuje do Disciplinárnej komisie študentov UŠP Sáru Kertiovú a Patrika Pavla Hlivku. 

Prof. Tuček vyzval na diskusiu a pripomienky k tomuto bodu. Pripomienky sa neobjavili 

žiadne a pristúpilo sa k hlasovaniu. Volebná komisia rozdala hlasovacie lístky, objasnila spôsob ich 

úpravy. Po sčítaní hlasov prof. Tuček vyhlásil výsledky. 

 

Počet členov AS TU vo Zvolene: 35 

Počet hlasujúcich členov :  27 

 

Sára Kertiová 

Kladné hlasy:     27 

Záporné hlasy:    0 

Neplatné hlasy:    0 

 

Sára Kertiová bola tajným hlasovaním schválená ako členka Disciplinárnej komisie TU vo Zvolene 

všetkými hlasmi. 

 

Patrik Pavel Hlivka 

Kladné hlasy:     26 

Záporné hlasy:    1 

Neplatné hlasy:    0 

 

Patrik Pavel Hlivka bol tajným hlasovaním schválený ako člen Disciplinárnej komisie TU vo Zvolene 

väčšinou hlasov. 

 

Uznesenie 8 – 1 – J: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil návrh členov Disciplinárnej komisie TU vo Zvolene.  
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Ad 10) Podmienky prijímacieho konania uchádzačov na 2. stupeň štúdia v UŠP 

Predseda AS otvoril ďalší bod rokovania a predstavil materiál Podmienky prijímacieho 

konania uchádzačov na II. stupeň štúdia v UŠP. 

Prof. Tuček vyzval členov senátu, aby predložili návrhy a pripomienky k materiálu. 

Pripomienky neodzneli žiadne, preto sa pristúpilo k schváleniu materiálu. 

 

Počet hlasujúcich členov: 27 

Výsledok hlasovania:  

Za:     27 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

 

Podmienky prijímacieho konania uchádzačov na 2. stupeň štúdia v UŠP boli schválené všetkými 

hlasmi. 

 

Uznesenie 8 – 1 – K: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil podmienky prijímacieho konania uchádzačov na 

2. stupeň štúdia v UŠP 

 

Ad 11) Návrh na predĺženie nájmov priestorov TU vo Zvolene 

Rektor TU predložil návrh na predĺženie nájmov priestorov TU vo Zvolene.  

Prof. Tuček požiadal predsedu EK o stanovisko k návrhu. Ing. Selecký uviedol, že členovia 

Ekonomickej komisie navrhujú návrh schváliť (Príloha 2). Ich pripomienka týkajúca sa zmeny výšky 

nájmu bola zodpovedaná. 

 Prof. Tuček vyzval senátorov na predloženie pripomienok. Pripomienky sa neobjavili. 

Predseda AS ukončil diskusiu a pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

Výsledok hlasovania:  

Počet hlasujúcich členov: 27 

Za:     27 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

 

Návrh na predĺženie nájmov priestorov TU vo Zvolene bol schválený všetkými hlasmi. 
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Uznesenie 8 – 1 – L: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil návrh na predĺženie nájmov priestorov 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 podľa žiadosti R.-3812/2020/ OIP. 

 

Ad 12) Návrh na zriadenie vecného bremena 

 Prof. Kropil, rektor TU, predstavil návrh na zriadenie vecného bremena. Vysvetlil, že 

predložený návrh súvisí s vecným bremenom schváleným v roku 2001. Jedná sa o inžinierske siete 

pre obchodné centrum Kaufland a ďalšie markety, ktoré prechádzajú cez pozemky TU vo Zvolene. 

Zriadenie vecného bremena výrazne majetok univerzity neovplyvní. 

 Prof. Tuček požiadal predsedu Ekonomickej komisie o stanovisko k predloženému materiálu. 

Ing. Selecký uviedol, že členovia EK nepredložili pripomienky a navrhujú návrh schváliť. 

Prof. Tuček vyzval členov senátu, aby predložili návrhy a pripomienky k materiálu. 

Pripomienky neodzneli žiadne, preto sa pristúpilo k schváleniu materiálu. 

 

Výsledok hlasovania:  

Počet členov AS TU vo Zvolene 35 

Počet hlasujúcich členov:  27 

Za:      27 

Proti:      0 

Zdržali sa:     0 

 

Návrh na zriadenie vecného bremena bol schválený viac ako dvoma tretinami hlasov všetkých členov 

AS TU vo Zvolene. 

 

Uznesenie 8 – 1 – M-1: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil návrh na zriadenie vecného bremena in rem, spočívajúce 
v práve uloženia, vedenia a výstavby inžinierskych sietí (dažďovej a splaškovej kanalizácie 
a elektrického vedenia NN) pod povrchom pozemkov v k. ú. Zvolen, a to: KN-C parc. č. 3232/5, KN-
C parc. č. 3305/1, KN-C parc. č. 3305/14, KN-C parc. č. 3305/15 a KN-C parc. č. 3305/37, ktoré sú 
vo vlastníctve Technickej univerzity vo Zvolene, evidované na Okresnom úrade vo Zvolene, odbor 
katastrálny na LV č. 572 (ďalej len „zaťažené nehnuteľnosti“), a to bezodplatne, na dobu neurčitú, 
v rozsahu určenom Geometrickým plánom č. 34320334-4/2020 vyhotoveným dňa 11. 02. 2020 Ing. 
Jozefom Strakom, overeným Okresným úradom Zvolen, odbor katastrálny dňa 13. 02. 2020, a to 
v prospech každého vlastníka pozemkov KN-C parc. č. 3293/7, 3293/9, 3293/13, 3293/14, 3305/31 
a stavby súp. č. 8160 SUPERMARKET – KAUFLAND, postavenej na pozemku KN-C parc. č. 3293/13 
v k. ú. Zvolen (žiadateľom je súčasný vlastník oprávnených nehnuteľností: Immo – Log - SK Alpha 
s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 41/A, Bratislava) 
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Uznesenie 8 – 1 – M-2 
Akademický senát TU vo Zvolene schválil návrh na zriadenie vecného bremena in rem, spočívajúce 
v práve uloženia, vedenia a výstavby inžinierskych sietí (dažďovej a splaškovej kanalizácie 
a elektrického vedenia NN) pod povrchom pozemkov v k. ú. Zvolen, a to: KN-C parc. č. 3232/5, KN-
C parc. č. 3305/1, KN-C parc. č. 3305/14, KN-C parc. č. 3305/15 a KN-C parc. č. 3305/37, ktoré sú 
vo vlastníctve Technickej univerzity vo Zvolene, evidované na Okresnom úrade vo Zvolene, odbor 
katastrálny na LV č. 572 (ďalej len „Zaťažené nehnuteľnosti“), a to bezodplatne, na dobu neurčitú, 
v rozsahu určenom Geometrickým plánom č. 34320334-4/2020 vyhotoveným dňa 11. 02. 2020 Ing. 
Jozefom Strakom, v prospech každého vlastníka pozemku KN-C parc. č. 3305/33 a stavby súp. 
č. 9147 SUPERMARKET špecializovaný blok obchodov, postavenej na pozemku KN-C parc. 
č. 3305/33 v k. ú. Zvolen (žiadateľom je súčasný vlastník oprávnených nehnuteľností: Europrojekt 
Epsilon 5 SK, k. s., so sídlom Toryská 5, Košice) 

 

Ad 13) Odpredaj nepotrebného nehnuteľného majetku TU vo Zvolene 

  Rektor TU predstavil dôvody pre návrh odpredaja nehnuteľného majetku. Uviedol, že sa 

jedná o 4 parcely z majetku TU vo Zvolene, 2 parcely v katastri mesta Sliač (1 x Hájniky a 1 x Rybáre) 

a 2 parcely v katastri mesta Zvolen (1 x T. Vansovej a 1 x Borovianska). Pozemky predstavujú pre 

univerzitu nepotrebný a nevyužívaný majetok. Pozemky v katastri mesta Sliač mesto plánuje využiť 

na vybudovanie rekreačného areálu (Hájniky) a zberného dvora (Rybáre). Pozemky budú predávané 

verejnou súťažou. Pozemky v katastri mesta Zvolen sú pozemok pod budovou (sídlo firmy 

Stavoprojekt) a súčasť dvora rodinného domu, budovy nepatria univerzite a majitelia žiadajú 

o odpredaj pozemkov. Pozemky budú predané priamym odpredajom majiteľom budov podľa 

znaleckých posudkov. 

Prof. Tuček požiadal predsedu Ekonomickej komisie o stanovisko k predloženému materiálu. 

Ing. Selecký uviedol, že členovia EK nepredložili pripomienky a navrhujú návrh schváliť. 

Prof. Tuček vyzval členov senátu, aby predložili návrhy a pripomienky k materiálu. 

Pripomienky neodzneli žiadne, preto sa pristúpilo k schváleniu materiálu. 

 

Výsledok hlasovania:  

Počet hlasujúcich členov: 27 

Za:     27 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

 

Návrh na odpredaj nepotrebného nehnuteľného majetku bol schválený všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 8 – 1 – N: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil návrh na odpredaj nepotrebného nehnuteľného majetku 

TU vo Zvolene. 
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Ad 14) Štatút Fakulty techniky TU vo Zvolene 

 Návrh novelizácie Štatútu Fakulty techniky predložil prodekan FT TUZVO v zastúpení dekana 

FT TUZVO. Uviedol, že členovia senátu materiál obdržali na preštudovanie vopred, Štatút FT bol 

schválený akademickým senátom fakulty a požiadal ich, aby návrh schválili. 

Prof. Gömöry, predseda LK, uviedol, že sa jedná o úpravu štatútu na základe novelizácie 

Zákona o VŠ. Predstavil pripomienky členov LK k danému materiálu v článku 1, 6, 8, 9, 13, 17 a 24 

(Príloha 3).  

Ďalšie pripomienky a otázky k predloženému materiálu už neodzneli. Prof. Tuček upozornil, 

že materiál bol schválený fakultným senátom a navrhované pripomienky LK nemajú zásadný 

charakter, preto navrhuje, aby materiál nebol vrátený späť, ale prijatý s pripomienkami, ktoré 

predkladateľ zapracuje. 

Členovia AS pristúpili k hlasovaniu. 

 

Výsledok hlasovania:  

Počet hlasujúcich členov: 27 

Za:     27 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

 

Štatút Fakulty techniky TU vo Zvolene bol s pripomienkami schválený všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 8 – 1 – O: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil Štatút Fakulty techniky TU vo Zvolene s pripomienkami. 

 

Ad 15) Štatút Drevárskej fakulty TU vo Zvolene 

Materiál predložil doc. Klement, predseda AS DF TUZVO, v zastúpení dekana DF. Uviedol, že 

predložený materiál bol upravený na základe novelizácie Zákona o VŠ, bol schválený akademickým 

senátom fakulty a požiadal členov AS TUZVO o schválenie. Pripomienky LK vedenie DF akceptuje 

(uvedené v Prílohe 3), okrem článkov o voľbe dekana a článku 8, ods. 1, kde trvá na zachovaní 

pôvodného znenia. V diskusii prof. Gömöry vyslovil názor, že ide o formulácie nad rámec zákona 

a odporúča pouvažovať nad zmenou do budúcnosti. Ing. Turis sa vyjadril, že znenie vychádza 

z historických daností fakulty a nie je v rozpore so znením zákona. Dr. Lukáčová uviedla podobný 

názor, keď uviedla, že Zákon o VŠ neurčuje, aby počet členov AS fakulty bol uvedený práve v štatúte 

príslušnej fakulty, ale vo vnútorných predpisoch, čo Drevárska fakulta plní. Ďalšie príspevky do 

diskusie neboli. Prof. Tuček vyhlásil hlasovanie k tomuto bodu. 

 

 



17  

  

Výsledok hlasovania:  

Počet hlasujúcich členov: 27 

Za:     27 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

 

Štatút Drevárskej fakulty TU vo Zvolene bol schválený s pripomienkami všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 8 – 1 –P: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil Štatút Drevárskej fakulty TU vo Zvolene 

s pripomienkami. 

 

Ad 16) Štatút Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene 

 Materiál predstavil Ing. Modranský v zastúpení dekana FEE. Podobne ako v predchádzajúcich 

bodoch uviedol, že potreba úpravy Štatútu FEE vyplýva z novelizácie Zákona o VŠ a predložený 

materiál bol schválený akademickým senátom fakulty. Predseda LK, prof. Gömöry, uviedol, že LK 

uvádza iba niekoľko pripomienok formálneho charakteru (Príloha 3) a odporúča predložený materiál 

schváliť. 

Ďalšie pripomienky v diskusii neodzneli a pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

Výsledok hlasovania:  

Počet hlasujúcich členov: 27 

Za:     27 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

 

Štatút Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene bol schválený s pripomienkami 

všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 8 – 1 –Q: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil Štatút Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo 

Zvolene s pripomienkami. 
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Ad 17) Rôzne 

Prof. Tuček, predseda AS, otvoril bod Rôzne a vyzval členov senátu na prednesenie podnetov 

k diskusii.  

V súvislosti s elektronickými rokovaniami AS v čase prerušenia bežnej prevádzky TU 

z dôvodu pandémie SARS-CoV-2 navrhol prof. Tuček prijať potvrdzujúce uznesenie k zápisniciam 

z elektronických rokovaní AS TUZVO. Prof. Gömöry, predseda LK AS TUZVO, podporil takýto návrh. 

Pripomienky k návrhu a k uzneseniam prijatým per rollam neodzneli a predseda AS vyzval 

prítomných hlasovať. 

 

Počet hlasujúcich členov: 27 

Výsledok hlasovania:  

Za:  27 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

Uznesenia prijaté per rollam v marci a apríli 2020 boli potvrdené všetkými hlasmi. 

 

O slovo sa prihlásil pán Bača, ktorý sa zaujímal, kedy by bolo vhodné schváliť volebnú komisiu 

pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS TU vo Zvolene, nakoľko niekoľko členov AS TUZVO 

končí štúdium. Prof. Tuček uviedol, že Predsedníctvo AS sa otázkou zaoberalo a navrhuje, aby bola 

volebná komisia schválená už na tomto zasadnutí, aby mohla začať pracovať po začatí nasledujúceho 

akademického roka. Ing. Veľková upozornila, že nie je možné zachovať rovnomerné zastúpenie 

všetkých fakúlt v komisii, nakoľko mandát končí všetkým členom študentskej časti AS TUZVO za 

Drevársku fakultu. Predsedom volebnej komisie bude predseda AS TUZVO. Študenti do volebnej 

komisie navrhli Miroslava Baču, Annu Darabošovú a Martina Daniláka. Pripomienky a ďalšie návrhy 

k tomuto bodu neboli a pristúpilo sa k schvaľovaniu. 

 

Výsledok hlasovania:  

Počet hlasujúcich členov: 27 

Za:     27 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

 

Volebná komisia pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS TU vo Zvolene bola schválená 

všetkými hlasmi. 
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Uznesenie 8 – 2 – A: 

Akademický senát TU vo Zvolene potvrdzuje všetky uznesenia prijaté z elektronických rokovaní 

AS TU vo Zvolene počas núdzového stavu.  

 

Uznesenie 8 – 1 – R: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do študentskej 

časti AS TU vo Zvolene v zložení prof. Ing. Ján Tuček, CSc., Miroslav Bača, Anna Darabošová 

a Martin Danilák. 

 

Ad 18) Návrh uznesení  

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

AS TUZVO (Príloha č. 1). Po prečítaní návrhu dal hlasovať.  

 

Výsledok hlasovania:  

Počet hlasujúcich členov: 27 

Za:     27 

Proti:     0 

Zdržal sa:    0 

 

Návrh uznesení bol schválený všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 8 – 1 – S: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil návrh uznesení zo zasadnutia AS TU vo Zvolene dňa 18. 

06. 2020. 

 

Ad 19) 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, príjemnú dovolenku a prázdniny v letných 

mesiacoch a ukončil rokovanie AS TU vo Zvolene. 

 

 

Podklady k zápisnici pripravila a zapísala Ing. Veronika Veľková, PhD.  dňa 18. 06. 2020 
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............................................................ 

Ing. Veronika Veľková, PhD.  

tajomníčka AS TU  

 

 

Verifikátori:  

 

 

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

doc. Ing. Richard Hnilica, PhD.       Ing. Zuzana Perháčová, PhD. 

 

 

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

Ing. Silvia Kopčanová (študent)  

 

 

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

Zvolen, 18. 06. 2020           prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 

      predseda AS TU vo Zvolene                        
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Príloha č.1 k Zápisnici č. 8 

 

U z n e s e n i a 

z rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene 

konaného dňa 18. 06. 2020 

 

8 – 1:  

Akademický senát TU vo Zvolene schválil: 

A. Program rokovania  

B. Návrhovú komisiu v zložení doc. Ing. Vladimír Kunca, PhD. a doc. Ing. Helena Čierna, PhD. 

C. Verifikátorov zápisnice v zložení Ing. Zuzana Perháčová, PhD., doc. Ing. Richard Hnilica, PhD. 

a Ing. Silvia Kopčanová 

D. Volebnú komisiu v zložení doc. Ing. Ivan Klement, CSc., Ing. Miroslav Vanek, PhD. a doc. Mgr. 

Elena Pivarčiová, PhD.  

E. Výročnú správu o činnosti TU vo Zvolene za rok 2019 

F. Výročnú správu o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2019 

G. Návrh rektora na vymenovanie RNDr. Andreja Jankecha, PhD., prof. Dr. Ing. Jaroslava Šálku 

a doc. Ing. Branislava Oláha za prorektorov TU vo Zvolene na nové funkčné obdobie 

H. Návrh rektora na vymenovanie členov Vedeckej rady TU vo Zvolene na funkčné obdobie od 01. 

07. 2020 do 30. 06. 2024 

I. Návrh na vymenovanie Ing. Milana Lichého za člena Správnej rady TU vo Zvolene za študentskú 

časť AS TUZVO podľa § 40 ods. 2 zákona o VŠ 

J. Návrh členov Disciplinárnej komisie TU vo Zvolene 

K. Podmienky prijímacieho konania uchádzačov na 2. stupeň štúdia v UŠP 

L. Návrh na predĺženie nájmov priestorov 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 podľa 

žiadosti R.-3812/2020/ OIP 

M. 1 Návrh na zriadenie vecného bremena in rem, spočívajúce v práve uloženia, vedenia a výstavby 

inžinierskych sietí (dažďovej a splaškovej kanalizácie a elektrického vedenia NN) pod povrchom 

pozemkov v k. ú. Zvolen, a to: KN-C parc. č. 3232/5, KN-C parc. č. 3305/1, KN-C parc. č. 3305/14, 

KN-C parc. č. 3305/15 a KN-C parc. č. 3305/37, ktoré sú vo vlastníctve Technickej univerzity vo 

Zvolene, evidované na Okresnom úrade vo Zvolene, odbor katastrálny na LV č. 572 (ďalej len 

„zaťažené nehnuteľnosti“), a to bezodplatne, na dobu neurčitú, v rozsahu určenom 

Geometrickým plánom č. 34320334-4/2020 vyhotoveným dňa 11. 02. 2020 Ing. Jozefom 

Strakom, overeným Okresným úradom Zvolen, odbor katastrálny dňa 13. 02. 2020, a to 

v prospech každého vlastníka pozemkov KN-C parc. č. 3293/7, 3293/9, 3293/13, 3293/14, 

3305/31 a stavby súp. č. 8160 SUPERMARKET – KAUFLAND, postavenej na pozemku KN-C parc. 
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č. 3293/13 v k. ú. Zvolen (žiadateľom je súčasný vlastník oprávnených nehnuteľností: Immo – 

Log - SK Alpha s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 41/A, Bratislava) 

M. 2 Návrh na zriadenie vecného bremena in rem, spočívajúce v práve uloženia, vedenia a výstavby 

inžinierskych sietí (dažďovej a splaškovej kanalizácie a elektrického vedenia NN) pod povrchom 

pozemkov v k. ú. Zvolen, a to: KN-C parc. č. 3232/5, KN-C parc. č. 3305/1, KN-C parc. č. 3305/14, 

KN-C parc. č. 3305/15 a KN-C parc. č. 3305/37, ktoré sú vo vlastníctve Technickej univerzity vo 

Zvolene, evidované na Okresnom úrade vo Zvolene, odbor katastrálny na LV č. 572 (ďalej len 

„Zaťažené nehnuteľnosti“), a to bezodplatne, na dobu neurčitú, v rozsahu určenom 

Geometrickým plánom č. 34320334-4/2020 vyhotoveným dňa 11. 02. 2020 Ing. Jozefom 

Strakom, v prospech každého vlastníka pozemku KN-C parc. č. 3305/33 a stavby súp. č. 9147 

SUPERMARKET špecializovaný blok obchodov, postavenej na pozemku KN-C parc. č. 3305/33 

v k. ú. Zvolen (žiadateľom je súčasný vlastník oprávnených nehnuteľností: Europrojekt Epsilon 

5 SK, k. s., so sídlom Toryská 5, Košice) 

N. Návrh na odpredaj nepotrebného nehnuteľného majetku TU vo Zvolene 

O. Štatút Fakulty techniky TU vo Zvolene 

P. Štatút Drevárskej fakulty TU vo Zvolene 

Q. Štatút Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene 

R. Volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS TU vo Zvolene v zložení prof. Ing. 

Ján Tuček, CSc., Miroslav Bača, Anna Darabošová a Martin Danilák 

S. Návrh uznesení zo zasadnutia AS TU vo Zvolene dňa 18. 06. 2020 

 

8 – 2:  

Akademický senát TU vo Zvolene potvrdzuje: 

A. Zápisnice z elektronických rokovaní AS TU vo Zvolene 

 

 

 

Návrhová komisia: 

 

 

 

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

doc. Ing. Helena Čierna, PhD.     doc. Ing. Vladimír Kunca, PhD. 
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Verifikátori:  

 

 

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

doc. Ing. Richard Hnilica, PhD.       Ing. Zuzana Perháčová, PhD. 

 

 

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

Ing. Silvia Kopčanová (študent)  

 

 

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

Zvolen, 18. 06. 2020           prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 

      predseda AS TU vo Zvolene                        
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Príloha č. 2 k Zápisnici č. 8 
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Príloha č. 3 k Zápisnici č. 8 

 

Pripomienky Legislatívnej komisie AS TU vo Zvolene k materiálu „Štatút Drevárskej fakulty 

Technickej univerzity vo Zvolene“ 

Čl. 1 ods. (3) vo francúzskom názve opraviť gramatickú chybu „Faculté“ 

čl. 12 ods. (1) písm. c) odstrániť na konci riadku 2 čiarky; 

čl. 13 ods. (3) odstrániť na konci vety 2 bodky; 

čl. 24 ods. (3) nahradiť na konci vety čiarku bodkou. 

 

Pripomienky Legislatívnej komisie AS TU vo Zvolene k materiálu „Štatút Fakulty techniky TU 

vo Zvolene“ 

Názov materiálu (s. 1, 2): uviesť názov univerzity v plnom znení“: „Štatút Fakulty techniky 

Technickej univerzity vo Zvolene“ 

Čl. 1 ods (3): opraviť transliteráciu ruského názvu fakulty: „techniki“ 

Čl. 6 ods. (3): doplniť „Zasadnutie AO...“ 

Čl. 8 ods. (2): doplniť definíciu aktívneho a pasívneho volebného práva: „Členom študentskej časti 

AS FT môže byť len člen študentskej časti Akademickej obce FT. Členov zamestnaneckej AS FT 

volia v tajných voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty.“ 

Čl. 9 ods. (11): 2. a 3. veta duplikujú ustanovenia čl. 14, navrhujeme odstrániť. 

Čl. 13 ods. (3): doplniť „na zasadnutie vedenia...“ 

Čl. 17 ods (8): časť 2. vety  "voľby sa opakujú medzi dvomi kandidátmi," nahradiť takto: " do druhého 

kola postupuje kandidát alebo kandidáti," 

 

Pripomienky Legislatívnej komisie AS TU vo Zvolene k materiálu „Štatút Fakulty ekológie a 

environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene“ 

Čl. 6 ods. (3): doplniť „Zasadnutie AO...“ 

Čl. 9 ods. (11): článok duplikuje ustanovenia čl. 14, navrhujeme odstrániť. 

čl. 25 a čl. 26: upresniť číslo nového Štatútu tak, ako je na obale, teda: R-1410/2020/DFEE. 

 

 

 


