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Z Á P I S N I C A  č. 9 

z elektronického rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene,  

konaného dňa 16. 12. 2020 o 09:00 h  

 

 

č. R – 11565/2020 

 

Prítomní členovia AS TU: podľa prezenčnej listiny  

Prizvaní a hostia:  podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení:  prof. Ing. Vladimír Kunca, PhD., Marek Priščák 

Neospravedlnení: Ing. Miroslav Vanek, PhD. 

 

Program rokovania 

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania 

2. Voľba volebnej a návrhovej komisie a verifikátorov zápisnice 

3. Kontrola uznesení 

4. Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku AS TU vo Zvolene 

5. Návrh na odvolanie prorektora pre rozvoj 

6. Návrh na vymenovanie prorektorky pre rozvoj 

7. Návrh na udelenie súhlasu s predĺžením doby nájmu a doby výpožičky 

8. Štatút LF 

9. Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do AS TU vo Zvolene 

10. Informácie rektora k aktuálnej situácii na TU vo Zvolene  

11. Rôzne  

12. Návrh uznesení 

13. 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 25 členov AS, 

2 členovia sú ospravedlnení. 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 možné v konverzácii 

tiež klásť otázky. 

Prof. Tuček predstavil program rokovania AS TU vo Zvolene, uviedol, že z vedenia TU bola 

vznesená požiadavka o doplnenie programu o bod Voľba člena DS TUZVO za študentov a tiež, že 

o vystúpenie požiadal doc. Šulek s aktuálnymi informáciami z Rady VŠ SR. Navrhol prerokovať dané 

záležitosti v bode Rôzne. Vyzval členov AS, aby sa vyjadrili k navrhnutému programu. 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 doplnením.“ 

 

Počet hlasujúcich členov: 25 

Výsledok hlasovania:  

Za:  25 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

AS TU schválil uznesenie všetkými hlasmi.  

 

Uznesenie 9 – 1 – A: 

AS TU vo Zvolene schválil Program rokovania AS TU vo Zvolene s doplnením. 

 

Ad 2) Voľba návrhovej a volebnej komisie a verifikátorov zápisnice 

Profesor Tuček navrhol za členov návrhovej komisie doc. Ing. Katarínu Střelcovú, PhD., Ing. 

Jána Turisa, 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: 25 

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: Mgr. Attilu Rácza, PhD., 

doc. Ing. Richarda Kminiaka, PhD., Bc. Zuzanu Kmeťovú (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: 25 

Výsledok hlasovania:  

Za:  25 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

Verifikátori zápisnice boli schválení všetkými hlasmi. 

 

Za členov volebnej komisie predseda AS navrhol prof. Ing. Jána Tučeka, CSc., doc. Ing. Jozefa 

Krileka, PhD., Bc. Miroslava Baču. 

 

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: 25 

Výsledok hlasovania:  

Za:  25 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

Volebná komisia bola schválená všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 9 – 1 – B: 

AS TU vo Zvolene schválil návrhovú komisiu v zložení: doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., Ing. Ján 

Turis, PhD. 

 

Uznesenie 9 – 1 – C: 

AS TU vo Zvolene schválil verifikátorov zápisnice: Mgr. Attila Rácz, PhD., doc. Ing. Richard 

Kminiak, PhD., Bc. Zuzana Kmeťová. 
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Uznesenie 9 – 1 – D: 

AS TU vo Zvolene schválil volebnú komisiu v zložení: prof. Ing. Ján Tuček, CSc., doc. Ing. Jozef 

Krilek, PhD., Bc. Miroslav Bača 

 

 

Ad 3) Kontrola uznesení 

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

z rokovaní AS TU vo Zvolene nevyplýva plnenie uznesení.  

Prof. Tuček ako predseda volebnej komisie pre doplňujúce voľby do AS TUZVO za študentskú 

časť informoval o priebehu volieb. Uviedol, že voľby boli vyhlásené na 30. septembra 2020 – I. kolo 

a 14. a 15. októbra 2020 – II. kolo. Dňa 30. 09. 2020 prebehlo prvé kolo volieb, boli oslovení 

navrhnutí kandidáti a pred konaním druhého kola volieb boli voľby z dôvodu prerušenia prezenčnej 

formy výučby na TU vo Zvolene prerušené. Prof. Tuček informoval členov senátu, že volebná komisia 

plánuje pokračovať vo volebnom konaní v najbližšom možnom termíne a to buď prezenčnou 

formou, ak študenti prídu znova do Zvolena, alebo elektronicky po vstúpení Dodatku č. 1 k Zásadám 

volieb do AS TU vo Zvolene do platnosti. Prof. Tuček navrhol uznesenie: „Akademický senát TU vo 

Zvolene zobral na vedomie informáciu o priebehu doplňujúcich volieb do AS TU vo Zvolene za 

študentskú časť AO“. Predseda AS vyzval prítomných hlasovať. 

 

Počet hlasujúcich členov: 25 

Výsledok hlasovania:  

Za:  25 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

Uznesenie 9 – 2 – A: 

Akademický senát TU vo Zvolene zobral na vedomie informáciu o priebehu doplňujúcich volieb 

do AS TU vo Zvolene za študentskú časť AO. 

 

 

Ad 4) Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku AS TU vo Zvolene 

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

o dôležitosti predloženého materiálu, aby aj v obdobím keď nie je možné prezenčné rokovanie AS 

bola zabezpečená funkčnosť senátu a rozhodnutia a uznesenia, ktoré AS TUZVO prijme boli platné. 

Na to je potrebná úprava a doplnenie vnútorných predpisov AS TU vo Zvolene. Vyzval predsedu 

legislatívnej komisie, prof. Gömöryho, aby predstavil návrh Dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku 
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AS TUZVO. 

 Prof. Gömöry členom senátu vysvetlil potrebu doplnenia vnútorných predpisov AS TUZVO 

a genézu predloženého návrhu. Uviedol, že pandemická situácia v roku 2020 poukázala na potrebu 

využívať aj iné možnosti prerokovania potrebných záležitostí ako prezenčnú formu. Akademický 

senát už v marci prijal Dodatok č. 2, ktorým sa upravila možnosť elektronického rokovania. 

Dodatkom č. 3 sa schválené body Dodatku č. 2 rušia a upravuje sa možnosť využívania formy 

videokonferencie ako spôsobu rokovania. Prioritne budú rokovania AS prebiehať prezenčne 

a v nevyhnutných prípadoch pokiaľ to situácia vyžaduje je možnosť využiť elektronický spôsob. 

Dodatok č. 3 zároveň upravuje možnosť elektronického hlasovania v prípade tajného hlasovania 

využitím dostupných technických prostriedkov.  

Prof. Tuček sa poďakoval za predstavenie materiálu a vyzval prítomných, aby vyslovili svoje 

pripomienky a otázky k danému bodu rokovania.  

Bc. Bača vyslovil pochybnosti za študentskú časť AS s použitím výrazu „spravidla“. Prof. 

Gömöry vysvetlil, že prioritne budú rokovania AS TUZVO prezenčnou formou, k elektronickému 

rokovaniu sa po návrhu Predsedníctva AS pristúpi iba výnimočne a je možné s ním nesúhlasiť. Bc. 

Bača sa tiež zaujímal o vysvetlenie spojenia „verejný prenos“, vyslovil obavu, aby nebolo chápané 

ako využitie verejných médií. Prof. Tuček pripomenul, že aj prebiehajúce rokovanie senátu je 

prostredníctvom youtube kanála sprostredkované verejnosti a zároveň môžu byť v príslušnej 

konverzácii kladené otázky k prerokúvaných témam. Prof. Gömöry doplnil informáciu, že daná 

formulácia vychádza zo zákona a že nie je potrebné všetko explicitne určovať, nakoľko technické 

prostriedky sa postupom času budú zlepšovať. Ďalšie pripomienky a otázky neboli a pristúpilo sa 

k schvaľovaniu uznesenia. 

 

Počet hlasujúcich členov: 25 

Výsledok hlasovania:  

Za:     25 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

 

Dodatok č. 3. k Rokovaciemu poriadku AS TUZVO bol schválený všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 9 – 1 – E: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku AS TU vo Zvolene 

s pripomienkami. 

 

Ad 5) Návrh na odvolanie prorektora pre rozvoj 

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

materiál.  

 Rektor TU vysvetlil dôvody daného návrhu, kde doc. Ing. Josef Drábek, PhD., ktorý danú 

funkciu vykonával požiadal o uvoľnenie z funkcie a zúčastnil sa výberového konania na funkciu 

kvestora TU vo Zvolene. Prof. Kropil zdôraznil, že doc. Drábek má s danou pozíciou skúsenosti 
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potrebné na vyriešenie zložitej situácie, v ktorej sa Technická univerzita ocitla jednak kvôli 

prebiehajúcej pandemickej situácii a aj havarijnému stavu obloženia vonkajších stien hlavnej budovy 

TU vo Zvolene. 

 Predseda AS TUZVO vyzval ostatných členov k predloženiu pripomienok alebo otázok 

k danému návrhu. Pripomienky a otázky neboli. a pristúpilo sa k schvaľovaniu materiálu. Prof. Tuček 

informoval členov senátu, že v personálnych otázkach sa jedná o tajné hlasovanie a vysvetlil postup 

hlasovania. Hlasovať sa bude prostredníctvom informačného systému TU, kde je potrebné upraviť 

elektronický hlasovací lístok. Pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

Počet všetkých členov AS TUZVO:  28 

Počet hlasujúcich členov AS TUZVO:  25 

 

Výsledok hlasovania:  

Počet kladných hlasov    25 

Počet záporných hlasov:   0 

Zdržali sa:      0 

 

Návrh rektora na odvolanie doc. Ing. Josefa Drábka, PhD. z funkcie prorektora pre rozvoj bol 

schválený všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 9 – 1 – F: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil návrh rektora na odvolanie prorektora pre rozvoj 

 

Ad 6) Návrh na vymenovanie prorektorky pre rozvoj 

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

návrh na funkciu prorektorky TU pre rozvoj na nové funkčné obdobie. Rektor TU informoval, že do 

danej funkcie navrhuje prof. RNDr. Danicu Kačíkovú, PhD., MSc. Prof. Kačíková vo funkcii 

prorektorky pre rozvoj už pôsobila, má bohaté skúsenosti, ktoré bude možné využiť pri náročnom 

procese nadchádzajúcej akreditácie vysokých škôl, transformácii systému vnútornej kvality 

univerzity a návrhu dlhodobého zámeru univerzity. 

Prof. Tuček vyzval členov senátu na vyjadrenie svojich pripomienok k predloženému návrhu. 

Keďže sa neobjavili žiadne pripomienky, prof. Tuček znovu vysvetlil postup hlasovania a spôsob 

úpravy hlasovacích lístkov a pristúpilo s voľbám. 

Po ukončení hlasovania doc. Krilek vyhlásil výsledky. 

 

Výsledky hlasovania:  

Počet členov AS TU vo Zvolene: 28 

Počet hlasujúcich členov :  25 
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Kladné hlasy:     24 

Záporné hlasy:    1 

Neplatné hlasy:    0 

 

Návrh rektora na vymenovanie prof. RNDr. Danice Kačíkovej, PhD., MSc. do funkcie prorektorky pre 

rozvoj bol schválený väčšinou hlasov.  

 

Uznesenie 9 – 1 – G: 

AS TU vo Zvolene schválil návrh rektora TU na vymenovanie prof. RNDr. Danice Kačíkovej, PhD., 

MSc. do funkcie prorektorky pre rozvoj. 

 

Ad 7) Návrh na udelenie súhlasu s predĺžením doby nájmu a doby výpožičky 

Predseda AS TUZVO otvoril ďalší bod rokovania. Materiál predstavil kvestor TU, doc. Drábek, 

ktorý uviedol, že dané zmluvy o prenájme a výpožičke sú dlhodobé a univerzita má dobrú 

spoluprácu so zmluvnými partnermi a má záujem zachovať dobré vzťahy a pokračovať 

v dohodnutých nájmoch.  

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

Ekonomickej komisie navrhujú návrh schváliť (Príloha 2). 

Predseda AS vyzval senátorov na predloženie pripomienok. Pripomienky sa neobjavili. 

Predseda AS ukončil diskusiu a pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

Počet hlasujúcich členov: 25 

Výsledok hlasovania:  

Za:     25 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

 

Návrh na udelenie súhlasu s predĺžením doby nájmu a doby výpožičky bol schválený všetkými 

hlasmi. 

 

Uznesenie 9 – 1 – H: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil podľa § 13 ods. 1 písm. h) a g) Zák. č. 176/2004 Z. z. 

o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov návrh na 

predĺženie doby nájmu a výpožičky na dobu tak, ako je požadované v nižšie uvedenej tabuľke. 
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Por.č. Predmet nájmu Nájomca 
Žiadosť o predĺženie 

doby nájmu 

1 
 

Časť nebytových priestorov - 
miestnosť A009 a časť strechy na 
budove TUZVO na ul. T. G. 
Masaryka 24 vo Zvolene 

02 Slovakia, s.r.o. 

nájom končí: 
09.12.2020 
predĺžiť do: 
09.12.2023 

2 
Časť plochy na streche hlavnej 
budovy TUZVO bloku A a bloku B 
na anténny stožiar 

 
SWAN, a.s. 

nájom končí: 
31.12.2020 
predĺžiť do: 
31.12.2023 

3 
Časť plochy na streche ŠD, blok I/A, 
na ul. Študentská 2117/27 pre 
technologické zariadenia a anténu 

                   
SWAN, a.s. 

nájom končí: 
31.12.2020 
predĺžiť do: 
31.12.2023 

4 
Časť nebytových priestorov na 
prízemí bloku  D v ŠD Ľ. Štúra na 
Študentskej ul. č. 17 vo Zvolene 

 
MUDr. Zora Kaliská 

nájom končí: 
31.12.2020 
predĺžiť do: 
31.12.2023 

5 
Časť nebytových priestorov na 
prízemí bloku  D v ŠD Ľ. Štúra na 
Študentskej ul. č. 19 vo Zvolene 

MUDr. Monika Poliaková 

nájom končí: 
31.12.2020 
predĺžiť do: 
31.12.2023 

6 

Časť podlahovej plochy vo 
vestibule hlavnej budovy TUZVO 
pre automaty na nealkoholické 
nápoje 

Coca - cola HBC Česko 
a Slovensko, s.r.o. – 
organizačná zložka 

nájom končí: 
31.12.2020 
predĺžiť do: 
31.12.2023 

7 

Časť podlahovej plochy vo 
vestibule hlavnej budovy TUZVO, 
vestibule FT a SLDK pre automaty 
na kávu a teplé nápoje 

Kávomaty, s .r. o. 

nájom končí: 
31.12.2020 
predĺžiť do: 
31.12.2023 

8 

Časť plochy strechy na hlavnej 
budove TUZVO  (bloku A) pre 
umiestnenie mikrovlnného 
vysielača 

Detronics, s.r.o. 

nájom končí: 
31.01.2021 
predĺžiť do: 
31.01.2024 

9 
Nebytové priestory – 2 miestnosti, 
časť plochy strechy a šachta 

Orange Slovakia, a.s. 

nájom končí: 
31.01.2021 
predĺžiť do: 
31.01.2024 

10 
Časť plochy strechy na hlavnej 
budove TUZVO (bloku A) na stožiar 

Orange Slovakia, a.s. 

nájom končí: 
31.03.2021 
predĺžiť do: 
31.03.2024 

11 

Časť podlahovej plochy vo 
vestibule hlavnej budovy TUZVO 
pre  automat na kávu a teplé 
nápoje 

WIFINET, s.r.o. 

nájom končí: 
31.03.2021 
predĺžiť do: 
31.03.2024 

12 
Časť plochy strechy na hlavnej 
budove TUZVO  (bloku A a C) na 
anténny stožiar 

SUBNET, s.r.o. 

nájom končí: 
31.03.2021 
predĺžiť do: 
31.03.2024 
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13 

Priestor na streche hlavnej budovy 
TUZVO (bloku A) pre umiestnenie 
technologického zariadenia 
 

Slovanet, a.s. 

nájom končí: 
31.03.2021 
predĺžiť do: 
31.03.2024 

14 
Časť nebytových priestorov na 
prízemí bloku C a D v ŠD Ľ. Štúra na 
Študentskej ul. č. 17 vo Zvolene 

CEPTA obč. združenie 

nájom končí: 
31.03.2021 
predĺžiť do: 
31.03.2024 

    

Por.č. Predmet výpožičky Vypožičiavateľ 
Žiadosť o predĺženie 

doby výpožičky 

1 
Nebytové priestory - miestnosť               
č. A 411 v hlavnej budove TUZVO 

Zväz spracovateľov dreva 
Slovenskej republiky  

Výpož. končí: 
31.12.2020 
predĺžiť do:   
31.12.2021 

 

 

Ad 8) Štatút LF 

Predseda AS otvoril ďalší bod rokovania. Návrh novelizácie Štatútu Lesníckej fakulty členovia 

senátu obdržali na preštudovanie vopred, Štatút LF bol schválený akademickým senátom fakulty  

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

Zákona o VŠ, že pripomienky LK sú len formálneho charakteru, nakoľko Štatút LF prešiel už viacerými 

stupňami pripomienkovania. LK AS TUZVO pripomienkovala daný materiál už v septembri 

a pripomienky boli zapracované do návrhu. Súčasné pripomienky, najmä od Dr. Lukáčovej, majú 

formálny charakter. Prof . Gömöry upozornil na doplnenie formulácie v čl. 10 bod 7 o voľbách 

dekana a do budúcnosti odporúča doplniť podobné znenie aj do Štatútu TU vo Zvolene o voľbe 

rektora. 

Predseda AS otvoril diskusiu k tomuto bodu. Pripomienky od členov senátu neboli žiadne 

a pristúpilo sa k schvaľovaniu materiálu. 

 

Počet hlasujúcich členov: 25 

Výsledok hlasovania:  

Za:     25 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

 

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

 

Uznesenie 9 – 1 – I: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil Štatút Lesníckej fakulty TU vo Zvolene s pripomienkami. 
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Ad 9) Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do AS TU vo Zvolene 

Prof. Tuček vyzval predsedu LK AS TUZVO, prof. Gömöryho, aby predstavil návrh. Prof. 

Gömöry vysvetlil potrebu úpravy Zásad volieb do AS TU vo Zvolene, kde uviedol, že úprava je 

riešením vzniknutej situácie kvôli pandémii koronavírusu SARS-Cov-2. Dodatok č. 1 poskytuje 

možnosť v prípade nevyhnutnosti pristúpiť k elektronickému hlasovaniu prostredníctvom 

dostupných technických prostriedkov. Členovia senátu návrh obdržali vopred a na dnešnom 

rokovaní sa dopĺňajú formálne úpravy od Dr. Lukáčovej. 

Predseda senátu poďakoval za predstavenie návrhu a vyzval členov AS TUZVO na diskusiu. 

V diskusii neodzneli žiadne pripomienky k návrhu a pristúpilo sa k schvaľovaniu materiálu. 

 

Počet hlasujúcich členov: 25 

Výsledok hlasovania:  

Za:     25 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

 

Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do AS TU vo Zvolene bol s pripomienkami schválený všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 9 – 1 – J: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do AS TU vo Zvolene 

s pripomienkami. 

 

Ad 10) Informácie rektora k aktuálnej situácii na TU vo Zvolene 

Predseda AS TUZVO požiadal prof. Kropila, rektora TU, aby informoval členov AS TU vo 

Zvolene o aktuálnej situácii na Technickej univerzite vo Zvolene.  

Prof. Kropil sa ujal slova a znova pozdravil členov senátu. Uviedol, že Technická univerzita vo 

Zvolene si v tejto zložitej a komplikovanej dobe vedie dobre. Patrí k vysokým školám, ktoré vďaka 

prísnym epidemiologickým opatreniam a ich dodržiavaniu zamestnancami a študentami udržali 

prezenčnú výučbu viac ako tri týždne. Dištančná výučba prebieha na všetkých fakultách v prevažnej 

väčšine bez problémov. Problémy, ktoré nastali, sú zväčša zlyhaním jednotlivcov. Vyslovil 

poľutovanie, že niektoré nevhodné prejavy nesúhlasu jednotlivcov sa dostali až do médií a môžu tak 

byť poškodením dobrého mena univerzity. Rektor TU poďakoval všetkým, ktorí sa podieľajú svojou 

prácou na udržaní plynulého chodu výučby na TUZVO. Upozornil členov senátu, že aj počas skúšania 

v zimnom semestri sa bude pokračovať on-line formou. Vyslovil nádej, že pandemická situácia sa 

zlepší a letný semester bude možné uskutočniť prezenčnou formou. Zdôraznil, že Technická 

univerzita sa ocitla v komplikovanej situácii aj kvôli havarijnému stavu vonkajšieho obloženia hlavnej 

budovy, ktorá trvá od letného obdobia. Odstránenie havarijného stavu a nastávajúce súvisiace 

opravy si vyžiadali značné finančné prostriedky a stále ešte pretrvávajú. Prof. Kropil upozornil, že TU 
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podobne ako aj iné vysoké školy vstupujú do komplikovaného obdobia akreditácie, kde kritériá sú 

veľmi prísne a bude ich splnenie si vyžaduje vysoké pracovné nasadenie všetkých tvorivých 

zamestnancov. Apeloval na členov senátu, aby ďalej šírili žiadosť ostatným zamestnancom, aby 

nepoľavovali v práci, keďže všetky dosiahnuté výsledky sú pre akreditačné konanie veľmi dôležité. 

Rektor TU upozornil, že podľa metodiky rozpisu dotácií pre vysoké školy je pre vysoké školy 

v rozpočte vyčlenený citeľne menší objem finančných prostriedkov v porovnaní s ostatnými rokmi. 

Za vedenie univerzity aj Krízový štáb univerzity prisľúbil, že budú pracovať v plnom nasadení, aby 

Technická univerzita čo najlepšie zvládla vzniknutú situáciu a verí, že spoločne so zamestnancami 

univerzitami sa podarí vyriešiť všetky problémy. Vyzval členov AS TUZVO k otázkam a upozornil ich, 

že sa s otázkami na vysvetlenie situácie a krokov vedenia univerzity môžu na neho obrátiť 

kedykoľvek to budú pociťovať ako potrebné. 

Diskusia z pléna nebola. 

 

Uznesenie 9 – 2 – B: 

Akademický senát TU vo Zvolene zobral na vedomie informáciu rektora o aktuálnom stave na TU 

vo Zvolene. 

 

Ad 11) Rôzne 

 Predseda AS TUZVO otvoril ďalší bod rokovania. Úvodom informoval členov senátu, že bola 

z radov študentov vznesená pripomienka k tajnému hlasovaniu, ktoré sa konalo prostredníctvom 

UIS. Bc. Bača vyslovil podozrenie, že je možné zobraziť výsledky hlasovania a v UIS je viditeľné ako 

ktorý člen AS TUZVO hlasoval. Po diskusii volebnej komisie a Predsedníctva AS bola pripomienka 

vyriešená a zistilo sa, že sa jednalo mylné vysvetlenie zobrazenia výsledkov. 

 Prof. Tuček ďalej pripomenul žiadosť vedenia TU o prerokovanie a schválenie návrhu člena 

Disciplinárnej komisie TU vo Zvolene za študentskú časť (UŠP). Návrh predstavil prorektor RNDr. 

Jankech, ktorý uviedol, že jednému členovi DS za študentov (UŠP) skončilo funkčné obdobie. Ako 

nového člena navrhujú Filipa Dianišku, študenta 2. ročníka 1. stupňa UŠP. Predseda AS vyzval členov 

senátu na vyslovenie pripomienok k návrhu. Bc. Bača sa opýtal, aký je proces navrhovania členov DS 

za študentov a vyslovil názor, že by návrh mal byť prediskutovaný s členmi študentskej časti AS 

TUZVO. RNDr. Jankech odpovedal, že členstvo je prediskutované vopred s príslušným študentom 

priamo a že doteraz nebolo zvykom už návrh kandidáta prerokovávať s členmi AS TUZVO, ale že sú 

diskusii v danej otázke otvorení. Upozornil, že sa jedná o disciplinárnu komisiu, ktorá sa zaoberá 

otázkami dotýkajúcimi sa univerzitného študijného programu. Ostatné disciplinárne komisie pracujú 

pod príslušnými fakultami. Iné pripomienky a návrhy v diskusii neodzneli a pristúpilo sa k tajnému 

hlasovaniu. Po ukončení hlasovania vyhlásil doc. Krilek výsledky: 

 

Výsledky hlasovania:  

Počet členov AS TU vo Zvolene: 28 
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Počet hlasujúcich členov :  24 

 

Kladné hlasy:     21 

Záporné hlasy:    0 

Neplatné hlasy:    3 

 

Návrh Filipa Dianišku na člena Disciplinárnej komisie TU vo Zvolene bol v tajnom hlasovaní schválený 

väčšinou hlasov. 

 

Uznesenie 9 – 1 – K: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil návrh Filipa Dianišku na člena Disciplinárnej komisie TU 

vo Zvolene. 

 

 V ďalšej časti rokovania udelil prof. Tuček doc. Mgr. Ing. Rastislavovi Šulekovi, PhD., aby 

členov senátu informoval o aktuálnom dianí v Rade VŠ SR. Doc Šulek upozornil, že členom senátu 

boli zaslané materiály z rokovaní RVŠ SR, ktoré sú k dispozícii aj na webovom sídle RVŠ. Informoval 

členov AS o stanovisku RVŠ SR k NIRP, o aktivitách RVŠ pri pripomienkovaní legislatívnych zmien 

v oblasti vysokého školstva v SR. Upozornil členov AS, aby sledovali dianie v oblasti VŠ , najmä kvôli 

plánovaným reformám v pôsobnosti akademickej samosprávy. Uviedol, že legislatívna komisia RVŠ 

sa zúčastňuje legislatívnych konaní, o ktorých doc. Šulek plánuje AS TUZVO informovať aj 

v budúcnosti. Členovia senátu ho môžu požiadať o informácie aj mimo rokovaní AS TUZVO, môžu sa 

obrátiť na zástupcov RVŠ SR na jednotlivých fakultách, alebo si môžu aktuálne informácie vyhľadať 

na stránke RVŠ SR. 

 

Uznesenie 9 – 2 – C: 

Akademický senát TU vo Zvolene zobral na vedomie informáciu doc. Šuleka o aktuálnom dianí 

v Rade VŠ SR. 

 

Bc. Bača upozornil, že v komisiách AS TUZVO je potrebné aktualizovať členov, nakoľko 

z radov študentov bolo členom komisií členstvo ukončené. Predseda AS navrhol, aby sa riešenie 

tohto bodu uskutočnilo na ďalšom rokovaní AS TUZVO. Ing. Veľková upozornila, že najprv je 

potrebné ukončiť doplňujúce voľby do AS TUZVO. Pre volebnú komisiu AS TUZVO bolo navrhnuté 

uznesenie: „Akademický senát TU vo Zvolene ukladá komisii pre voľby do AS TU vo Zvolene za 

študentskú časť AO pokračovať vo voľbách s využitím elektronického hlasovacieho systému.“  

 

Počet hlasujúcich členov: 25 

Výsledok hlasovania:  
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Za:     25 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

Uznesenie bolo schválené všetkými hlasmi. 

 

Pre Predsedníctvo AS TUZVO bolo navrhnuté uznesenie: „Akademický senát TU vo Zvolene ukladá 

Predsedníctvu AS prerokovať návrhy na zmeny členov z radov študentskej časti AO v komisiách AS, 

a to po ukončení volieb členov AS TU vo Zvolene za študentskú časť AO. 

 

Počet hlasujúcich členov: 25 

Výsledok hlasovania:  

Za:     25 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

 

Uznesenie bolo schválené všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 9 – 3 – A: 

Akademický senát TU vo Zvolene ukladá komisii pre voľby do AS TU vo Zvolene za študentskú časť 

AO pokračovať vo voľbách s využitím elektronického hlasovacieho systému.  

 

Uznesenie 9 – 3 – B: 

Akademický senát TU vo Zvolene ukladá Predsedníctvu AS prerokovať návrhy na zmeny členov 

z radov študentskej časti AO v komisiách AS, a to po ukončení volieb členov AS TU vo Zvolene za 

študentskú časť AO. 

 

Ad 12) 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: 25 

Za:     25 

Proti:     0 

Zdržal sa:    0 
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Návrh uznesení bol schválený všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 9 – 1 – L: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil návrh uznesení zo zasadnutia AS TU vo Zvolene dňa°16. 

12. 2020. 

 

Ad 13) 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, príjemné sviatky. 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.  

O slovo požiadal prof. Kropil, rektor TU, ktorý tiež poďakoval všetkým kolegom za prípravu 

podkladov, všetkým poďakoval za ich prácu, zaželal pokojné a príjemné sviatky a rozlúčil sa v roku 

2020. 

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

Zvolene. 

 

Podklady k zápisnici pripravila a zapísala Ing. Veronika Veľková, PhD. dňa 16. 12. 2020 

 

 

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

Ing. Veronika Veľková, PhD.  

tajomníčka AS TU  

 

 

Verifikátori:  

 

 

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

     doc. Ing. Richard Kminiak, PhD.    Mgr. Attila Rácz, PhD. 
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........................................................... 

      Bc. Zuzana Kmeťová (študent)  

 

 

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

Zvolen, 16. 12. 2020           prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 

      predseda AS TU vo Zvolene                        
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Príloha č.1 k Zápisnici č. 9 

 

U z n e s e n i a 

z rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene 

konaného dňa 16. 12. 2020 

 

9 – 1:  

Akademický senát TU vo Zvolene schválil: 

A. program rokovania s doplnením, 

B. návrhovú komisiu v zložení: doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., Ing. Ján Turis, PhD. 

C. verifikátorov zápisnice: Mgr. Attila Rácz, PhD., doc. Ing. Richard Kminiak, PhD., Bc. Zuzana 

Kmeťová, 

D. volebnú komisiu v zložení: prof. Ing. Ján Tuček, CSc., doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Bc. Miroslav 

Bača, 

E. Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku AS TU vo Zvolene s pripomienkami, 

F. Návrh rektora na odvolanie prorektora pre rozvoj,  

G. Návrh rektora na vymenovanie prorektorky pre rozvoj, 

H. podľa § 13 ods. 1 písm. h) a g) Zák. č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych 

inštitúcií v znení neskorších predpisov predĺženie doby nájmu a výpožičky na dobu tak, ako je 

požadované v nižšie uvedenej tabuľke: 

 

Por.č. 

 

Predmet nájmu 

 

Nájomca 

Žiadosť o predĺženie 
doby nájmu 

1 

 

Časť nebytových priestorov - 
miestnosť A009 a časť strechy na 
budove TUZVO na ul. T. G. 
Masaryka 24 vo Zvolene 

 

02 Slovakia, s.r.o. 

nájom končí: 
09.12.2020 

predĺžiť do: 
09.12.2023 

2 
Časť plochy na streche hlavnej 
budovy TUZVO bloku A a bloku B 
na anténny stožiar 

 

SWAN, a.s. 

nájom končí: 
31.12.2020 

predĺžiť do: 
31.12.2023 

3 
Časť plochy na streche ŠD, blok I/A, 
na ul. Študentská 2117/27 pre 
technologické zariadenia a anténu 

                   

SWAN, a.s. 

nájom končí: 
31.12.2020 

predĺžiť do: 
31.12.2023 

4 Časť nebytových priestorov na 
prízemí bloku  D v ŠD Ľ. Štúra na 

 
nájom končí: 
31.12.2020 
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Študentskej ul. č. 17 vo Zvolene MUDr. Zora Kaliská predĺžiť do: 
31.12.2023 

5 
Časť nebytových priestorov na 
prízemí bloku  D v ŠD Ľ. Štúra na 
Študentskej ul. č. 19 vo Zvolene 

MUDr. Monika Poliaková 

nájom končí: 
31.12.2020 

predĺžiť do: 
31.12.2023 

6 

Časť podlahovej plochy vo 
vestibule hlavnej budovy TUZVO 
pre automaty na nealkoholické 
nápoje 

Coca - cola HBC Česko 
a Slovensko, s.r.o. – 
organizačná zložka 

nájom končí: 
31.12.2020 

predĺžiť do: 
31.12.2023 

7 

Časť podlahovej plochy vo 
vestibule hlavnej budovy TUZVO, 
vestibule FT a SLDK pre automaty 
na kávu a teplé nápoje 

Kávomaty, s .r. o. 

nájom končí: 
31.12.2020 

predĺžiť do: 
31.12.2023 

8 

Časť plochy strechy na hlavnej 
budove TUZVO  (bloku A) pre 
umiestnenie mikrovlnného 
vysielača 

Detronics, s.r.o. 

nájom končí: 
31.01.2021 

predĺžiť do: 
31.01.2024 

9 
Nebytové priestory – 2 miestnosti, 
časť plochy strechy a šachta 

Orange Slovakia, a.s. 

nájom končí: 
31.01.2021 

predĺžiť do: 
31.01.2024 

10 
Časť plochy strechy na hlavnej 
budove TUZVO (bloku A) na stožiar 

Orange Slovakia, a.s. 

nájom končí: 
31.03.2021 

predĺžiť do: 
31.03.2024 

11 

Časť podlahovej plochy vo 
vestibule hlavnej budovy TUZVO 
pre  automat na kávu a teplé 
nápoje 

WIFINET, s.r.o. 

nájom končí: 
31.03.2021 

predĺžiť do: 
31.03.2024 

12 
Časť plochy strechy na hlavnej 
budove TUZVO  (bloku A a C) na 
anténny stožiar 

SUBNET, s.r.o. 

nájom končí: 
31.03.2021 

predĺžiť do: 
31.03.2024 

13 

Priestor na streche hlavnej budovy 
TUZVO (bloku A) pre umiestnenie 
technologického zariadenia 

 

Slovanet, a.s. 

nájom končí: 
31.03.2021 

predĺžiť do: 
31.03.2024 

14 
Časť nebytových priestorov na 
prízemí bloku C a D v ŠD Ľ. Štúra na 
Študentskej ul. č. 17 vo Zvolene 

CEPTA obč. združenie 

nájom končí: 
31.03.2021 

predĺžiť do: 
31.03.2024 
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Por.č. Predmet výpožičky Vypožičiavateľ 
Žiadosť o predĺženie 

doby výpožičky 

1 
Nebytové priestory - miestnosť               
č. A 411 v hlavnej budove TUZVO 

Zväz spracovateľov dreva 
Slovenskej republiky  

Výpož. končí: 
31.12.2020 

predĺžiť do:   
31.12.2021 

 

I. Štatút LF TUZVO s pripomienkami, 

J. Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do AS TU vo Zvolene s pripomienkami, 

K. Návrh člena Disciplinárnej komisie TU vo Zvolene,  

L. Návrh uznesení zo zasadnutia AS TU vo Zvolene konaného dňa 16. 12. 2020. 

 

9 – 2:  

Akademický senát TU vo Zvolene zobral na vedomie: 

A. informáciu o priebehu doplňujúcich volieb do AS TU vo Zvolene za študentskú časť AO, 

B. informáciu rektora TU vo Zvolene k aktuálnej situácii na TU vo Zvolene, 

C. informáciu doc. Šuleka o aktuálnom dianí a činnosti v Rade VŠ SR. 

 

9 – 3:  

Akademický senát TU vo Zvolene ukladá: 

A. komisii pre voľby do AS TU vo Zvolene za študentskú časť AO pokračovať vo voľbách s využitím 

elektronického hlasovacieho systému, 

B. Predsedníctvu AS prerokovať návrhy na zmeny členov z radov študentskej časti AO v komisiách 

AS, a to po ukončení volieb členov AS TU vo Zvolene za študentskú časť AO. 

 

Návrhová komisia: 

 

 

 

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

   doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD.     Ing. Ján Turis, PhD. 

 

 

 



19  

  

Verifikátori:  

 

 

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

     doc. Ing. Richard Kminiak, PhD.    Mgr. Attila Rácz, PhD. 

 

 

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

      Bc. Zuzana Kmeťová (študent)  

 

 

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

Zvolen, 16. 12. 2020           prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 

      predseda AS TU vo Zvolene 
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Príloha č. 2 k Zápisnici č. 9 

 


