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Z Á P I S N I C A  

z rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene, 

konaného dňa 13.11.2017 o 13:00h  
v konferenčnej miestnosti B-307, R-TU vo Zvolene  

 

                        č. R-11941/2017  
  

Prítomní členovia AS TU: podľa prezenčnej listiny  

Prizvaní a hostia:  Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil PhD., Ing. Ľubica Ivanová, doc. Ing. 

Josef Drábek, CSc., doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka, RNDr. Andrej Jankech 

PhD., doc. Ing. Branislav Oláh, PhD., prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD., 

prof. Ing. Viliam Pichler, PhD., doc. Ing. Marián Kučera, PhD., doc. Ing. 

Mgr. Rastislav Šulek, PhD., 

Ospravedlnení:  Mgr. Attila Rácz, PhD. Bc. Monika Sitárčiková, doc. Mgr. art. Marián Ihring 

ArtD. 

Neospravedlnený: Ing. Romuald Mozdík 

Ukončené členstvo v AS TU: Bc. Ján Supuka, Bc. Michaela Michalová, Ing. Klára Báliková, Ing. Marek 

Trenčanský    

 

Program rokovania 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a verifikátorov zápisnice 

3. Kontrola uznesení  

4. Návrh na schválenie nových členov Disciplinárnej komisie TU vo Zvolene 

5. Návrh na predĺženie nájmu priestorov  TU vo Zvolene 

6. Doplňujúce voľby členov študentskej časti AS TU vo Zvolene za DF, FEE a Univerzitný 

študijný program (návrh volebných komisií) 

7. Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku TU vo Zvolene č. R-6798 

8. Návrh na vymenovanie  nových členov VR TU vo Zvolene 

9. Rôzne 

10. Návrh  uznesení 

11. Záver 
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Ad 1) Otvorenie  

Rokovanie Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene otvoril a viedol predseda AS 

TU vo Zvolene prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. Na základe vyhodnotenia účasti členov AS TU podľa 

prezenčnej listiny oznámil, že je prítomných 27 členov, 4 členovia zo študentskej časti AS ukončili 

štúdium, 3 členovia sa ospravedlnili   a 1 člen senátu sa neospravedlnil. Predseda konštatoval, že 

Akademický senát TU vo Zvolene je uznášania schopný a môže rokovať.  

Predseda senátu privítal hostí a členov Akademického senátu TU vo Zvolene a prečítal program 

rokovania. K programu neboli žiadne pripomienky a pozmeňovacie návrhy. 

Uskutočnilo sa hlasovanie, aby rokovanie AS TU prebehlo podľa programu:  

  

Počet hlasujúcich členov: 27  

Výsledok hlasovania:  

Za:  27 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0  

  

Predložený program rokovania AS TU bol schválený jednomyseľne.  

 

Ad 2) Voľba návrhovej komisie, verifikátorov zápisnice a volebnej komisie 

Predseda senátu prečítal  návrh na členov návrhovej komisie:  

doc. Ing. Vladimír Kunca, PhD., prof. RNDr. František Kačík, PhD., nakoľko neboli žiadne 

doplňujúce návrhy  uskutočnilo sa hlasovanie pre schválenie návrhovej komisie:  

Počet hlasujúcich členov: 27 

Výsledok hlasovania:  

Za:  27 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0  

  

Návrhová komisia bola schválená jednomyseľne.  

  

Za verifikátorov zápisnice a do volebnej komisie boli navrhnutí:  

doc. Mgr. Elena Pivarčiová PhD. 

Ing. Michal Filípek  za študentskú časť.   

Uskutočnilo sa hlasovanie pre schválenie verifikátorov zápisnice a volebnej komisie:  

Počet hlasujúcich členov: 27 

Výsledok hlasovania:  

Za:  27 

Proti:  0 
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Zdržal sa:  0  

  

Návrh členov  bol schválený jednomyseľne.  

  

Ad 3) Kontrola uznesení  

Predseda senátu konštatoval, že z minulých zasadnutí AS TU boli dve ukladacie uznesenia, ktorým  

uplynula doba plnenia.  

1. AS TU vo Zvolene ukladá predsedníctvu AS TU vo Zvolene požiadať Odbor legislatívy a 

aproximácie práva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o právny výklad ohľadom 

správnosti postupu návrhu a voľby člena Správnej rady TU vo Zvolene za študentskú časť AS TU 

vo Zvolene. Predseda AS TU  konštatoval, že táto žiadosť bola na Odbor legislatívy zaslaná, ale 

odpoveď doteraz neprišla. Senát prijal doplňujúce uznesenie.  

2) AS TU vo Zvolene ukladá vedeniu TU vo Zvolene – zabezpečiť aktualizáciu dizajnu a obsahu 

webovej stránky univerzity s termínom do konca septembra 2017.  

Pán predseda senátu vyzval p. prorektora Oláha, aby vysvetlil plnenie uznesenia. Prorektor  Oláh 

vysvetlil, že webová stránka bola skúšobne spustená pred začatím osláv významných výročí TU, 

dňa 25. 9. 2017. Od 26.9.2017 beží dva mesiace testovacia perióda, firma ktorá sa podieľala na 

tvorbe stránky prijíma pripomienky, realizovalo sa školenie administrátorov jednotlivých stránok. 

Po zapracovaní pripomienok ku kvalite stránky bude  potrebné realizovať jazykové mutácie AJ a  

ukrajinský jazyk.  

Predseda AS otvoril  diskusiu ku uvedenému uzneseniu. Prihlásil sa Ing. Selecký, ktorý sa opýtal, 

kedy bude kompletná stránka aj s jazykovými mutáciami. Prorektor Oláh reagoval, že  po 

zapracovaní pripomienok  sa slovenská stránka skompletizuje a budú  do AJ prekladané  podstatné  

jej materiály, nebude to však celý obsah slovenskej stránky. Dôležité časti www stránky budú 

preložené v priebehu asi 3 mesiacov po testovaní. Následne sa prihlásila doc. Střelcová, ktorá  

vyjadrila názor, či sa to nemalo robiť paralelne, argumentovala, že je to príliš dlhá doba, čo 

ovplyvní aj komunikáciu v medzinárodnej spolupráci, aj nábor nových študentov. Študentka Ing. 

Slatkovská navrhla, či by informácie v AJ nemohli byť na starej ešte fungujúcej stránke, aby si 

zahraniční študenti záujemcovia o Erasmus mohli hľadať informácie o TU vo Zvolene. Prorektor 

Oláh to potvrdil s konštatovaním, že starý web je funkčný. Ing. Bajza sa prihlásil s pripomienkou, 

že by mali v testovacej fáze osloviť študentov, aby aktívne pristúpili k hodnoteniu kvality stránky 

a dali podnety a pripomienky. Prof. Pichler, dekan Lesníckej  fakulty následne  odporučil, aby na 

úvodnej titulke univerzity boli aj aktuality z fakúlt, ako to majú na stránkach iné univerzity. Pán 

prorektor vysvetlil, že od začiatku fungovania stránky sa už menila titulka, napr. úvodná pozvánka 

na štúdium na TU sa zdala byť statická, v súčasnosti sa menia motivujúce fotografie upútavky na 

významné akcie. Obsah vyberá kancelária rektora. Firma tvoriaca web ponúka možnosť 

umiestnenia propagácie TU na sociálne siete. Nakoľko nezazneli ďalšie pripomienky predseda 

senátu diskusiu ukončil. Následne požiadal prorektora Oláha, aby navrhol do uznesenia termín 

splnenia požiadaviek členov senátu , kedy bude stránka univerzity kompletná aj s jazykovými 

mutáciami. Prorektor objasnil, že po skončení testovacej periódy sú potrebné  tri mesiace. Termín 

zdôvodnil skutočnosťou, že  štruktúra slovenskej časti web stránky bude pripravená, následne bude  

treba urobiť výber materiálov, ktoré sa budú prekladať. Viacerí diskutujúci nesúhlasili s takou dlhou 

dobou. Následnou analýzou reálneho pracovného času, vzhľadom na vianočné obdobie povinných  

dovoleniek sa termín nakoniec ustálil podľa návrhu  prorektora. 

Predseda senátu navrhol znenie uznesenia:  

„AS TU vo Zvolene ukladá vedeniu skompletizovať www stránku TU s jazykovými mutáciami 

a zaoberať sa pripomienkami z diskusie. Termín: 28. február 2018.“  
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Počet hlasujúcich členov: 27 

Výsledok hlasovania:  

Za:  24 

Proti:  1 

Zdržali sa:  2  

Uznesenie k www. stránke univerzity bolo schválené väčšinou hlasov. 

 

Ad 4) Návrh na schválenie nových členov Disciplinárnej komisie TU vo 

Zvolene. 

Prorektor Jankech predniesol návrh na schválenie nových členov komisie, nakoľko dvaja členovia 

ukončili štúdium. Za nových členov Disciplinárnej komisie vedenie navrhlo študentov Bc. Jarmilu 

Ambrózovú a Bc. Erika Gaala. Predseda komisie ostáva RNDr. Andrej Jankech PhD., prorektor pre 

pedagogiku a p. Mgr. Šarinová.  

Predseda senátu otvoril diskusiu. Pripomienku mal Ing. Bajza, opýtal sa či je to návrh vedenia. Bolo 

odpovedané že áno. Nakoľko nezazneli ďalšie otázky a pripomienky k predkladanému materiálu, 

predseda senátu  diskusiu ukončil a vyzval členov na hlasovanie. 

Počet hlasujúcich členov: 27 

Výsledok hlasovania:  

Za:   26 

Proti:   0 

Zdržal sa:  1 

Predseda AS naformuloval uznesenie: „AS TU vo Zvolene schválil navrhnutých členov do  

Disciplinárnej komisie TU vo Zvolene - Bc. Jarmilu Ambrózovú a Bc. Erika Gaala väčšinou 

hlasov.“  

 

Ad 5) Návrh na predĺženie nájmu priestorov TU 

Pani poverená kvestorka Ing. Ľubica Ivanová uviedla  návrh na schválenie nájmov priestorov TU vo 

Zvolene a tiež na výpožičku nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok alebo na neurčitý čas. 

Materiál bol zaslaný členom AS TU na preštudovanie, Ekonomická komisia vedená Ing. Seleckým 

PhD. sa vyjadrila  k predloženému materiálu, kde odporúča materiál schváliť. Hlasovanie v komisii 

prebehlo per rollam. Súhlasilo 7 členov, jeden člen s pripomienkou, že by bolo potrebné zverejniť 

podmienky nájmov zapracované v zmluvách, aby členovia AS mohli posúdiť komplexne 

predložené návrhy. Pani kvestorka sa vyjadrila, že túto skutočnosť  do  budúcnosti budú vo vedení 

akceptovať a v súčasnom materiáli  do 5 dní od zasadnutia AS budú podmienky zverejnené. Ďalšie 

pripomienky v diskusii neboli. Predseda senátu diskusiu ukončil a naformuloval uznesenie: 

„ Akademický senát TU vo Zvolene  podľa § 13 ods. 1 písm. h) zák. č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov, s ch v a ľ u j e predĺženie 

doby nájmu na dobu tak, ako je požadované v tabuľke uvedenej v prílohe“  

Uskutočnilo sa hlasovanie:  

Počet hlasujúcich členov: 27 

Výsledok hlasovania:  
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Za:   27 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Návrh uznesenia bol schválený jednomyseľne.  

Vzhľadom na skutočnosť, že na zasadnutí AS bol materiál  so stanoviskom EK senátu prerokovaný 

spolu, opomenula sa  formulácia osobitného uznesenia týkajúceho sa predĺženia doby výpožičky 

nebytových priestorov na dlhší čas ako 1 rok pre Zväz spracovateľov dreva. V zmysle rokovacieho 

poriadku AS TU Zvolen, článok 4, od.7  bolo per rollam elektronickou poštou uskutočnené 

dodatočné hlasovanie o uznesení týkajúcom sa výpožičky v uvedenej  časti prerokovávaného 

materiálu.  Hlasovanie per rollam bolo zdôvodnené tým, že EK AS TU dala súhlasné stanovisko ku 

danému bodu „en bloc“ a materiál ako celok bol prerokovaný na zasadnutí senátu. Materiál má dva 

návrhy uznesení, z ktorých bolo na zasadnutí senátu schválené len prvé týkajúce sa nájmu 

priestorov. Súčasťou tohto materiálu je aj súhlas s výpožičkou miestnosti  č. A 411 o výmere 69,4 

m
2
 v hlavnej budove TU v bloku A na 4. poschodí Drevárskej fakulty TU vo Zvolene, ktorú si 

dlhodobo prenajíma Zväz spracovateľov dreva SR. V zmysle uvedeného materiálu bola touto 

formou hlasovania schválená  formulácia uznesenia vychádzajúca z predloženého materiálu: 

Uznesenie: „Akademický senát TU vo Zvolene  podľa § 13 ods. 1 písm. g) zák. č. 176/2004 Z. z. 

o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov, schvaľuje  

predĺženie doby výpožičky pre Zväz spracovateľov dreva SR.  na dobu  do 31.12.2020“ 

Uznesenie bolo dodatočne schválené per rollam väčšinou hlasov.  

 

Ad 6) Doplňujúce voľby členov študentskej časti AS TU vo Zvolene za DF, 

FEE a Univerzitný študijný program 

 Predseda senátu informoval plénum, že v minulom akademickom roku ukončili štúdium 3 študenti, 

členovia AS TU vo Zvolene: Ing. Marek Trenčanský - DF, Bc. Michaela Michalová – FEE, Ing. 

Klára Báliková - USP. Študent Bc. Ján Supuka z FEE listom požiadal predsedníctvo  

o ukončenie členstva  v AS  z osobných dôvodov. V zmysle volebného poriadku AS TU Zvolen  je 

potrebné vykonať doplňujúce voľby a zvoliť volebné komisie. Predseda senátu konzultoval zloženie 

komisií s Ing. Filípekom zástupcom študentskej časti AS TU. Návrh študentskej časti AS  odporúča 

nasledovné zloženie volebných komisií: 

DF – volebná komisia: Ing. Ondrej Bajza, Ing. Michal Filípek, Bc. Monika Sitárčiková, 

FEE – volebná komisia: Ing. Zuzana Slatkovská, Bc. Martin Trautenberger, Bc Tomáš Sojka, 

USP – volebná komisia: Ing. Veronika Ľuptáčiková, Ing. et Ing. Šimon Saloň, Ing. Ondrej Bajza. 

Predseda senátu  dal následne schváliť postupne každú komisiu.  

Uskutočnilo sa hlasovanie:  

Počet hlasujúcich členov: 27 

Výsledok hlasovania:  

Za:  27 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

Členovia volebných komisií boli schválení jednomyseľne. 



6  

  

 

Ad 7) Dodatok č. 2 k štipendijnému poriadku TU vo Zvolene č. R-6798 

Predseda senátu otvoril rokovanie k uvedenému bodu a vyzval prorektora Jankecha o úvodnú 

informáciu. Prorektor  informoval, že dodatok bol vytvorený na základe iniciatívy dekanov fakúlt, 

aby boli motivačné štipendiá prideľované s rešpektovaním určitých podmienok aj študentom 1. 

ročníkov I. stupňa aj II. stupňa štúdia na TU. Materiál so znením úpravy bol zaslaný na 

preštudovanie členom AS TU. Predseda senátu otvoril k danej problematike diskusiu. V diskusii 

vystúpil Bc. Trautenberger, ktorý argumentoval, že by sa nemali prideľovať motivačné štipendiá 

študentom 1. ročníka I. stupňa štúdia za výsledky práce na stredných školách, čo bolo aj výsledkom 

diskusie na Rade vysokých škôl SR, kde boli zastúpení študenti TU, členovia AS.  Ing. Slatkovská 

súhlasí s prideľovaním štipendií, ale navrhuje upraviť podmienky prideľovania štipendií, nie 

vzhľadom k výsledkom na stredných školách. Pani Mgr. Androvičová navrhla prideľovať 

študentom 1. ročníka I. stupňa štúdia  štipendium  len na základe študijných výsledkov na TU za 

zimný semester štúdia. Ing. Bajza poukázal na  skutočnosť, že by bolo diskriminujúce ak by sa brali 

do úvahy výsledky štúdia na strednej škole, keď je jasné, že  kvalita stredných škôl je významne 

rozdielna. Odporúča  brať do úvahy výsledky štúdia za 1. semester I. stupňa  štúdia  na TU. Vyjadril 

sa k 1. bodu návrhu dodatku za študentskú časť AS, vyslovil nesúhlas s formuláciou. Ing. 

Slatkovská povedala, že by to bolo motivujúce pre začínajúcich študentov aby dostali štipendiá, ale 

treba upraviť podmienky oproti navrhovaným. Prof. Pichler dekan LF vyjadril súhlas 

s prideľovaním štipendií pre študentov 1. ročníkov I. a II. st. štúdia podľa navrhovanej formulácie. 

Po jeho  stretnutiach s učiteľmi stredných škôl sa ukázalo, že by to bola motivácia k lepším 

študijným výsledkom na vysokej škole.  Ing. Bajza reagoval, že z psychologického hľadiska je  

finančná motivácia slabšia, ako iné druhy motivácie. Pán rektor  upozornil, aby študenti vyšších 

ročníkov brali do úvahy aj sociálne hľadisko, že nástup na VŠ je veľmi náročný, pre mnohé rodiny 

aj finančne nákladný, preto by takéto štipendium pomohlo a motivovalo nastupujúcich študentov. 

Po dlhej diskusii a vypočutí názorov došlo k zhode, že návrh p. Mgr. Androvičovej by bol 

akceptovateľný členmi AS t. z.  aby sa pre prideľovanie štipendií študentom 1. ročníkov na oboch 

stupňoch štúdia brali do úvahy výsledky štúdia dosiahnuté na TU po ukončení skúškového obdobia 

v zimnom semestri, teda na začiatku letného semestra. Pán predseda ukončil diskusiu 

a naformuloval uznesenie. 

„AS TU vo Zvolene schvaľuje dodatok k Štipendijnému poriadku s úpravou bodu 1b) a 1c) v 

článku 3 ods.3 navrhuje formuláciu:  

(1) Motivačné štipendium prospechové sa priznáva študentom TU: b) v prvom roku štúdia na 

I. stupni so zohľadnením výsledkov v 1. roku štúdia v zimnom semestri po ukončení skúšobného 

obdobia a začatí LS, c) v prvom roku štúdia na II. stupni so zohľadnením výsledkov štúdia v 1. roku 

štúdia v zimnom semestri po ukončení skúšobného obdobia a začatí LS.“ 

Uskutočnilo sa hlasovanie o schválení uznesenia:  

Počet hlasujúcich členov: 27 

Výsledok hlasovania:  

Za:   26 

Proti:   0 

Zdržal sa:  1 

Návrh uznesenia bol schválený väčšinou hlasov. 
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Ad 8) Návrh na schválenie nových členov VR TU vo Zvolene 

V úvode rokovania k tomuto bodu rektor prof. Kropil  vysvetlil požiadavku na schválenie nových 

členov VR. Zdôvodnil, že po analýze v akých rezortoch nachádzajú uplatnenie naši absolventi sa 

vedenie zhodlo na tom, že doplní VR o nasledovných členov: Ing. Gabriela Matečná – ministerka 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vlády SR, Ing. László Sólymos – minister životného prostredia 

vlády SR, prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc. Drevárska fakulta TU vo Zvolene, Dr. h. c. prof. RNDr. 

László Miklós, DrSc. – Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene. Všetci menovaní 

súhlasili s členstvom, pán rektor prečítal charakteristiky navrhnutých členov.  

Predseda AS otvoril diskusiu. Ing. Bajza sa opýtal či je to čestná funkcia, alebo honorovaná, pán 

rektor odpovedal že členstvo vo VR nie je honorované. Nakoľko v diskusii nevystúpili ďalší 

členovia senátu požiadal predseda volebnú komisiu v zmysle Rokovacieho poriadku AS TU  

o uskutočnenie  tajných volieb. 

Volebná komisia rozdala volebné lístky a jednotlivo boli členovia VR schvaľovaní. Po spočítaní 

hlasovacích lístkov boli vyhlásené výsledky hlasovania: 

Hlasovania sa zúčastnilo 27 členov AS.  

Ing. Gabriela Matečná - ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vlády SR 

Za:  26 

Proti:  1 

Zdržal sa: 0 

Ing. László Sólymos - minister životného prostredia vlády SR  

Za:   25 

Proti:  2 

Zdržal sa:  0 

prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc.-  DF 

Za:  27 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

Dr. h. c. prof. RNDr. László Miklós, DrSc.-  FEE 

Za:  25 

Proti:  2 

Zdržal sa: 0 

Predseda AS naformuloval uznesenie: „ AS TU vo Zvolene schválil návrh členov do VR:  

Ing. Gabriela Matečnú,  Ing. László Sólymosa,  Dr. h. c. prof. RNDr. László Miklósa, DrSc. 

väčšinou hlasov,  prof. Ing. Juraja Veselovského, CSc. jednomyseľne.“ 

Uskutočnilo sa hlasovanie o schválení uznesenia:  

Počet hlasujúcich členov: 27 

  

Výsledok hlasovania:  

Za:  27 
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Proti:  0 

Zdržal sa:  0  

 

Návrh uznesenia bol schválený jednomyseľne.  

 

Ad 9) Rôzne 

Prihlásil sa Ing. Bajza, kde chcel ešte adresovať otázky na p. rektora k www stránke univerzity.  

Predseda  senátu vysvetlil, že bod je uzavretý uznesením a nie je legislatívne možné sa k tomuto 

bodu vracať. Následne   Ing. Bajza  konštatoval, že existuje na Webe nejaká forma SMS brány, 

ktorú využívajú študenti  na LF, opýtal sa či táto forma  bude sprístupnená pre celú univerzitu. Pán 

rektor odpovedal, že je to účinná forma komunikácie so študentmi, platí ju univerzita a môžu sa  do 

tejto formy zapojiť všetky fakulty. Ďalšiu otázku Ing. Bajza adresoval vedeniu, či miesto Mgr. 

Gallovej, ktorá odišla ma materskú dovolenku a mala na starosti styk s verejnosťou, čo je veľmi 

potrebná funkcia, bude obsadené. Pán rektor odpovedal, že vzhľadom k potrebe znižovania stavu 

pracovníkov čo si vynucuje situácia v súvislosti s poklesom stavu študentov, delegovalo vedenie 

zatiaľ činnosti na iných pracovníkov rektorátu, ale táto otázka nie je definitívne vyriešená.  

Prof. Gömöry pripomenul, že odchádzajúci člen z radov študentov bol aj členom Legislatívnej 

komisie, upozornil aby sa táto pozícia  po doplňujúcich  voľbách do  študentskej časti AO doplnila.  

 Ing. Bajza informoval, že na TU sa uskutočnila medzinárodná akcia Interfob 2017 Slovakia, na 

ktorú bola aj zo  strany zahraničných študentov veľmi dobrá odozva. Vyjadril poďakovanie vedeniu 

TU, p. rektorovi a  prorektorom za podporu a financovanie akcie. 

 

Ad 10) Návrh uznesení 

Pán predseda senátu požiadal predsedu návrhovej komisie doc. Kunca, aby predniesol návrh 

uznesení zo zasadnutia AS TU vo Zvolene. Po prečítaní návrhu dal pán predseda hlasovať. 

Počet hlasujúcich členov: 27 

Výsledok hlasovania:  

Za:   27 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0  

Návrh uznesení bol schválený jednomyseľne. 

 

Ad 11) Záver 

Predseda AS TU, prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. poďakoval členom Akademického senátu za ich 

účasť na rokovaní AS TU vo Zvolene, poďakoval aj prítomným hosťom a ukončil rokovanie 

senátu.  

  

Podklady k zápisnici pripravila a zapísala:  

  

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

doc. Ing. Daniela Kalincová, PhD.  
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Verifikátori:  

  

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

doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. 

  

 

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

Ing. Michal Filípek (študentská časť AS TU)  

  

 

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

 Zvolen, 13.11.2017                                                                 prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.   

                                                                                                   predseda AS TU vo Zvolene 
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P r í l o h a  č . 1  

 

 

U z n e s e n i a 
z rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene 

konaného dňa 13.11.2017 

 

 

Akademický senát TU vo Zvolene:  

 

a) Schválil: 

1. Návrh programu rokovania AS TU vo Zvolene predložený predsedníctvom senátu. 

2. Členov návrhovej komisie v zložení: prof. RNDr.. František Kačík PhD., doc. Ing. Vladimír 

Kunca, PhD.  

3. Verifikátorov zápisnice v zložení: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD,  Ing. Michal Filípek 

4. Navrhnutých členov do  Disciplinárnej komisie TU vo Zvolene - Bc. Jarmilu Ambrózovú a Bc. 

Erika Gaala.  

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

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

v tabuľke uvedenej v prílohe. 

6. Podľa § 13 ods. 1 písm. g) zák. č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych 

inštitúcií v znení neskorších predpisov, predĺženie doby výpožičky pre Zväz spracovateľov dreva 

SR  na dobu  do 31.12.2020. 

7.  Zloženie volebných komisií pre doplňujúce voľby do AS TU / AO/ študenti: 

DF – volebná komisia: Ing. Ondrej Bajza, Ing. Michal Filípek, Bc. Monika Sitárčiková, 

FEE – volebná komisia: Ing. Zuzana Slatkovská, Bc. Martin Trautenberger, Bc. Tomáš Sojka, 

USP – volebná komisia: Ing. Veronika Ľuptáčiková, Ing. et Ing. Šimon Saloň, Ing. Ondrej Bajza. 

8. Dodatok k Štipendijnému poriadku TU vo Zvolene č. R-6798  s úpravou bodu 1b) a 1c) v článku 

3 ods.3 s formuláciou  navrhnutou v zápisnici:  

(1) Motivačné štipendium prospechové sa priznáva študentom TU: b) v prvom roku štúdia na 

I. stupni so zohľadnením výsledkov v 1. roku štúdia v zimnom semestri po ukončení skúšobného 

obdobia a začatí LS, c) v prvom roku štúdia na II. stupni so zohľadnením výsledkov štúdia v 1. roku 

štúdia v zimnom semestri po ukončení skúšobného obdobia a začatí LS. 
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9. Návrh členov do VR  TU vo Zvolene  Ing. Gabrielu Matečnú,  Ing. Lászlóa Sólymosa,  Dr. h. c. 

prof. RNDr. Lászlóa Miklósa, DrSc.,  prof. Ing. Juraja Veselovského, CSc.  

b) Ukladá: 

1. Predsedníctvu AS TU vo Zvolene  opätovne požiadať Odbor legislatívy a aproximácie práva 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o právny výklad ohľadom správnosti postupu 

návrhu a voľby člena Správnej rady TU vo Zvolene za študentskú časť AS TU vo Zvolene, ktorý 

bol na ministerstvo zaslaný v júni tohto roku. 

2. Vedeniu TU vo Zvolene skompletizovať www stránku TU s jazykovými mutáciami a zaoberať sa 

pripomienkami z diskusie. Termín: 28. február 2018 

 

 

 Uznesenia zapísali: doc. Ing. Vladimír Kunca, PhD., prof. RNDr. František Kačík, PhD. 

 

Návrhová komisia: 

 

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

    doc. Ing. Vladimír Kunca, PhD.    prof. RNDr. František Kačík, PhD. 

 

Verifikátori: 

 

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

  doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.                                          Ing. Michal Filípek 

 

                                                                                                                                              

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

 Zvolen, 13.11.2017                                                                 prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.   

                                                                                                   predseda AS TU vo Zvolene 
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P r í l o h a  č . 2  

 

MATERIÁL NA ROKOVANIE AS TU VO ZVOLENE 

Návrh na schválenie členov Disciplinárnej komisie Technickej univerzity vo Zvolene   

 Vážený pán predseda Akademického senátu TU, 

v zmysle Rokovacieho poriadku Disciplinárnej komisie Technickej univerzity vo Zvolene 

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

senátu Technickej univerzity vo Zvolene návrh na schválenie členov Disciplinárnej 

komisie Technickej univerzity vo Zvolene.   

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

univerzitných študijných programov zaniklo členstvo v disciplinárnej komisii 

nasledovným členom: 

Ing. Klára Báliková 

Ing. Peter Vasil  

Predkladám návrh na schválenie nasledovných členov Disciplinárnej komisie TU vo 

Zvolene: 

Bc. Jarmila Ambrozová 

Bc. Erik Gaal. 

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

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

prácu a člen Mgr. Jarmila Šarinová. 

        

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil PhD. 

                       rektor 

 

miesto, dňa:  Zvolen, 23.10.2017   

vybavuje:  RNDr. Andrej Jankech, PhD. 

tel. / fax: 045/5206 835 

e-mail:  rpp@tuzvo.sk 

naša značka:  

vaša značka: R-10947/2017-RPP 

TECHNICKÁ  UNIVERZITA VO ZVOLENE 

T. G. Masaryk 24, 960 53 Zvolen, Slovenská republika 

tel.: +421 45 5206 111 

fax: +421 45 5330 027 

e-mail: rpp@tuzvo.sk 

www.tuzvo.sk 

 

Rektorát  

  

Vážený pán 

prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. 

predseda  

Akademický senát  

TU vo Zvolene 

 

mailto:rpp@tuzvo.sk
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P r í l o h a  č . 3  
 

 

 

 

Vec : Návrh na udelenie súhlasu s predĺžením doby nájmu 

 
Vážený pán predseda AS TU,  
 
         v súvislosti s prenajímaním nebytových priestorov a pozemkov v podmienkach verejnoprávnych 
inštitúcií podľa § 13 ods. 1 písm. h) zák. č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií 
v znení neskorších zmien a doplnkov, sa na nájom nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok alebo na 
neurčitý čas vyžaduje k platnosti právneho úkonu predchádzajúci písomný súhlas AS TU. 
      Na základe uvedeného Vám predkladám na schválenie nižšie uvedený návrh na udelenie súhlasu 
s predĺžením doby nájmu a žiadam o schválenie uznesenia tohto znenia: 
 

U Z N E S E N I E : 
 

Akademický senát TU vo Zvolene  podľa § 13 ods. 1 písm. h) zák. č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov, s ch v a ľ u j e  predĺženie doby nájmu na dobu 
tak, ako je požadované v nižšie uvedenej tabuľke:  
 
 
Por. č.  

 
Predmet nájmu 

(nebytové priestory) 

 
Nájomca 

 

 
Nájom končí / 

Predĺženie žiadam 
na dobu do: 

 
1 

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

 
MUDr. Zora Kaliská 

 
nájom končí: 31.12.2017 
predĺžiť do :  31.12.2020 

 

 
2. 

  
Časť plochy strechy na hlavnej budove TU                  
(bloku A) 

 
Detronics,  

s.r.o. 

 
nájom končí: 31.01.2018 
predĺžiť do:   31.01.2021 
 

 
3. 

  
Nebytové priestory – 2 miestnosti, časť plochy 
strechy a šachta 

 
Orange Slovensko,    

a. s. 

 
nájom končí: 31.01.2018 
predĺžiť do :  31.01.2021 

 

 
4. 

  
Časť podlahovej plochy 1,7 m2 vo vestibule hl. 
budovy TU (B4 a B6) 

 
Coca – Cola HBC 

Česko a Slovensko, 
s.r.o. 

 
nájom končí: 31.12.2017 
predĺžiť do :  31.12.2018 

 

 
5. 

  
Priestor na streche hlavnej budovy TU (bloku A) 

 
Slovanet,  

a.s. 

 
nájom končí: 31.03.2018 
predĺžiť do :  31.03.2021 

 

 
6. 

  
Časť plochy strechy na hlavnej budove TU (bloku 
A) na stožiar 

 
Orange Slovensko,               

a. s 

 
nájom končí: 31.03.2018 
predĺžiť do :   31.03.2021 

 

Miesto, dňa: Zvolen,  25.10.2017 

vybavuje:  Ing. Ján Molnár   

tel.kl. 6121           

naše číslo: R – 11077/ 2017/ OIP 

 

Vážený pán 

prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. 

predseda Akademického senátu TU 

vo Zvolene Dúbravská cesta 3 

 P.O.Box 122 

 840 05 Bratislava 45 

 Slovenská informatická spoločnosť 

 RNDr. Mária Baxová 

 Dúbravská cesta 3 

 P.O.Box 122 

 840 05 Bratislava 45 
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7. 

 
 

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

 
KÁVOMATY,  

s. r. o. 

 
nájom končí: 31.12.2017 
predĺžiť do :  31.12.2020 

 
 

 
8. 

  
Priestor na stožiar na streche hlavnej budovy TU 
(bloku A) 

 
WIFINET,  

s. r. o. 

 
nájom končí: 31.03.2018 
predĺžiť do :  31.03.2021 

 

 
9. 

 
Nebytové priestory vo vestibule hl. budovy TU pre  
automaty (káva, čaj) 

 
EUROINEX,  

s.r.o. 

 
nájom končí: 31.12.2017 
predĺžiť do :  31.12.2018 

 

 
10. 

 
Časť podlahovej plochy na umiestnenie automatov 
na kávu a teplé nápoje 

 
Soňa Korčeková – 

ASO VENDING 

 
nájom končí: 31.12.2017 
predĺžiť do :  31.12.2018 

 

 
11. 

 
Časť strešnej plochy na umiestnenie nadstavby na 
stožiar na streche hl. budovy bloku „A“, „C“ – 6m2 

 
AVIS  
s.r.o. 

 

 
nájom končí: 31.03.2018 
predĺžiť do :  31.03.2021 

 

 
12. 

 
Nebytové priestory 24,16m2 na prízemí bloku „C“ a 
„D“ ŠD na Študentskej ul. 17 

 
Centrum pre trvalo 

udržateľné alternatívy 
(CEPTA) 

 

 
nájom končí: 31.03.2018 
predĺžiť do :  31.03.2021 

 

 
13. 

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

 
SALUS –EC, 

s. r. o. 

 
nájom končí: 14.03.2018 
predĺžiť do :  31.12.2020 

 

 
            Tiež na výpožičku nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok alebo na neurčitý čas sa vyžaduje 
k platnosti právneho úkonu predchádzajúci písomný súhlas kolektívneho orgánu, a to v zmysle § 13 ods. 1 
písm. g) toho istého zákona. Na základe uvedeného predkladám na schválenie nižšie uvedený návrh na 
udelenie súhlasu s predĺžením doby výpožičky a žiadam o schválenie uznesenia tohto znenia: 
 

U Z N E S E N I E : 
 

Akademický senát TU vo Zvolene  podľa § 13 ods. 1 písm. g) zák. č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov, s ch v a ľ u j e  predĺženie doby výpožičky na 
dobu tak, ako je požadované v nižšie uvedenej tabuľke:  
 

 

Predmet výpožičky – nebytové priestory Vypožičiavateľ             Výpožička končí / 
predĺženie žiadam do: 

 
Miestnosť č. A 411 o výmere 69,4 m2 v hlavnej 
budove TU v bloku A na 4. poschodí Drevárskej 
fakulty TU vo Zvolene 

 
Zväz spracovateľov 
dreva SR 

 
výpožička končí: 31.12.2017 
predĺžiť do :        31.12.2020 

 

               
Keďže schválenie predĺženia doby nájmu a výpožičky Akademickým senátom TU je potrebné založiť do 
príslušných spisov na Rektoráte TU, žiadam Vás o zabezpečenie vyhotovenia výpisu z uznesení AS TU, aby 
nebolo potrebné do každého spisu zakladať celú zápisnicu z rokovania AS TU. 
 
Aktualizácia cien nájmov a ceny energií budú upravené k termínu predĺženia nájmov. Informácia pre AS 
bude predložená písomne. 
 
Za porozumenie ďakujem. 
 
 
                        Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

                         Rektor 
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P r í l o h a  č . 4  
 

 

Zápis  z vyjadrenia členov Ekonomickej komisie AS TUZVO dňa 02. 11. 2017 – per rollam  

  

Zápis je vyhotovený na základe zaslania dokumentov z predsedníctva AS TUZVO – 30.10.2017, 

následne boli materiály zaslané členom EK AS TUZVO na vyjadrenie. Termín na vyjadrenie bol 

stanovaný na: 2.11.2017-14.00 hod. Všetci členovia odpovedali e-mailom, jeden vyjadril svoju 

pripomienku.  

  

Predložené materiály:  

  

1. Návrh o „Udelení súhlasu s predĺžením doby nájmu“.   

Vyjadrenia členov EK AS TUZVO:            Ad. 1   Súhlasí bez pripomienok – 7, 1 člen súhlasí s 

pripomienkou.   

  

  

Ad. 1 Pripomienka: a) V tabuľke by som uvítal ešte aspoň jeden stĺpček (Poznámky), kde by bolo 

uvedené pod akým číslom boli uzatvorené jednotlivé zmluvy o prenájme, ak by sme si ich chceli 

pozrieť podrobnejšie.  

  

  

  

  

Zvolen, 02. 11. 2017                                                                    Mgr. Ing. Erik Selecký, PhD. v. r.                                                                                                                  

predseda EK AS TU         
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P r í l o h a  č . 5  

 

Vec 

Návrh na vymenovanie členov Vedeckej rady TU vo Zvolene 

 

 

 

Vážený pán predseda AS TUZVO, 

 

v súlade s § 11 zákona o vysokých školách predkladám: 

 

návrh na vymenovanie členov Vedeckej rady TU vo Zvolene: 

 

 Ing. Gabriela Matečná – ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR; 

 

 Ing. László Sólymos – minister životného prostredia SR; 

 

 prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc. – Drevárska fakulta; 

 

 Dr. h. c. prof. RNDr. László Miklós, DrSc. – Fakulta ekológie a environmentalistiky. 

 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

      Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

                  r e k t o r 

 

 

miesto, dňa:  Zvolen, 6. 11. 2017 

naše číslo: R- 11406 /2017 

 

 

 

Akademický senát 

TU vo Zvolene Dúbravská cesta 3 

 P.O.Box 122 

 840 05 Bratislava 45 

 Slovenská informatická spoločnosť 

 RNDr. Mária Baxová 

 Dúbravská cesta 3 

 P.O.Box 122 

 840 05 Bratislava 45 
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P r í l o h a  č . 6  

 
 
 

Dodatok č. 2 

k Štipendijnému poriadku 

Technickej univerzity vo Zvolene č. R-6798/2013, 
ktorý bol schválený Akademickým senátom TU vo Zvolene dňa 3. júna 2013 

 

 I.  
Štipendijný poriadok TU vo Zvolene č. R-6798/2013 sa uznesením Akademického senátu TU vo 

Zvolene zo dňa .................... mení a dopĺňa takto:  

 

1. V článku 3 ods. (3) sa doterajší text nahrádza novým textom v znení:  
 

(1) Motivačné štipendium prospechové sa priznáva študentom TU:  

a) ktorí nie sú študentmi tretieho stupňa štúdia,  

b) v prvom roku štúdia na I. stupni so zohľadnením študijných výsledkov z posledného roku 

štúdia na strednej škole, pričom sa nezapočítavajú výsledky z maturitnej skúšky,  

c) v prvom roku štúdia na II. stupni so zohľadnením študijných výsledkov podľa váženého 

študijného priemeru za celé predchádzajúce štúdium,  

d) v druhom a ďalšom roku štúdia na I. a II. stupni za výsledky v predchádzajúcom 

akademickom roku na základe plnenia študijných povinností charakterizovaných podľa odsekov (4) 

až (10) tohto článku. Štipendium môže byť priznané len tomu študentovi, ktorý v predchádzajúcom 

akademickom roku neprekročil štandardnú dĺžku štúdia študijného programu a nemal štúdium 

prerušené.  

 

2. V článku 3 ods. (9) sa doterajší text nahrádza novým textom v znení:  
 

Motivačné štipendium prospechové sa priznáva najviac 10 % študentov, u ktorých sa posudzuje 

plnenia za rovnaké obdobie akademického roka v zmysle ods. (3) tohto článku. Ak došlo k zmene 

súčasti TU, na ktorej sa študijný program uskutočňuje, upraví sa počet študentov súčasti TU, 

ktorým sa priznáva prospechové štipendium, v súlade s touto zmenou  

  

3.  V článku 4 ods. (2) sa pridáva nový bod f) v znení:  

f) ako jednorazovú alebo pravidelnú sociálnu podporu. 2  

 

1. Tento Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku TU vo Zvolene bol schválený Akademickým 

senátom TU dňa .............................  

2. Tento Dodatok č. 2. k Štipendijnému poriadku TU vo Zvolene nadobúda platnosť a účinnosť 

dňom .........................  

3. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Štipendijného poriadku TU vo Zvolene, 

schváleného pod č. R-6798/2013 dňa 3. júna 2013.  

 

 

prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.    Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

predseda AS      rektor TU vo Zvolene 

 


