
 

AKADEMICKÝ SENÁT TECHNICKEJ UNIVERZITY VO ZVOLENE 

 

Správa o činnosti Akademického senátu  

Technickej univerzity vo Zvolene za rok 2019 

 

 

 Funkčné obdobie AS TU vo Zvolene trvá od 13. marca 2019 do 12. marca 2023. V roku 2019 AS 

TUZVO rokoval 5-krát. Zápisnice z jednotlivých rokovaní sú zverejnené na webovom sídle Technickej 

univerzity vo Zvolene. V správe budú spomenuté najdôležitejšie body rokovaní. 

Na prvom zasadnutí AS TUZVO, 11. marca 2019 si členovia prebrali Osvedčenia o výsledku 

volieb do AS a zvolili Predsedníctvo AS TUZVO v zložení:  

 

Predseda: prof. Ing. Ján Tuček, CSc.  

Podpredsedníčka: doc. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.  

Tajomníčka: Ing. Veronika Veľková, PhD. 

Predseda legislatívnej komisie: prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc. 

Predseda ekonomickej komisie: Ing. Mgr. Erik Selecký, PhD.  

Člen predsedníctva za študentskú časť AO: Miroslav Bača. 

 

Na druhom rokovaní sa senát zišiel dňa 13. mája 2019, kde schválil Výročnú správu o činnosti 

TU vo Zvolene za rok 2018, Výročnú správu o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2018, zmenu názvu 

Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky, zmeny v Štatúte TU vo Zvolene a podmienky prijímania 

študentov 3. stupňa štúdia pre univerzitný študijný program. Na danom rokovaní členovia senátu volili 

člena Predsedníctva Rady VŠ SR. Navrhnutým kandidátom bol doc. Ing. Mgr. Rastislav Šulek, PhD., ktorý 

bol v tajnej voľbe nadpolovičnou väčšinou zvolený. 

Výročnú správu o činnosti TU vo Zvolene za rok 2018 a Výročnú správu o hospodárení TU vo 

Zvolene za rok 2018 predstavil členom senátu rektor TU, prof. Kropil. Upozornil na niekoľko 

skutočností, ktoré ovplyvňujú dosahované výsledky Technickej univerzity vo Zvolene, a to najmä na 

pretrvávajúci pokles počtu študentov, najviac v externej forme štúdia, čo je v súčasnej dobe 

problémom takmer všetkých vysokých škôl na Slovensku. Vyzdvihol, že na TU vo Zvolene bol v roku 

2018 riešený nadštandardný počet výskumných projektov, že pracovníci TUZVO sa stále zlepšujú 

v publikačnej činnosti. Zvýraznil, že TUZVO sa v rámci univerzít prepracovala na 2. miesto v počte CCC 

publikácií na 1 docenta a na 3. miesto v počte CCC publikácií na 1 tvorivého pracovníka. Z hľadiska 

zamestnanosti bol počet zamestnaných na TUZVO ku koncu roka 2018 570, prevažne žien. Približne 

50 % boli tvoriví zamestnanci, takmer 280. Zo štipendijných fondov bolo v roku 2018 vyplatených viac 



ako 0,5 milióna EUR. Prof. Kropil vyzdvihol rastúce medzinárodné aktivity TUZVO  ako zamestnancov, 

tak aj študentov a poukázal tiež na potrebu zvyšovania spätnej väzby od študentov, čo je veľmi dôležité 

pre hodnotenie kvality, ako aj významné kritérium pri akreditácii. Vo Výročnej správe o hospodárení 

TU vo Zvolene za rok 2018 prof. Kropil informoval, že hospodársky výsledok sa na Technickej univerzite 

vo Zvolene dlhodobo vyvíja priaznivo. Zdôraznil, že za ostatných 7 rokov sa TU vo Zvolene pri hodnotení 

hospodárskeho výsledku zaraďuje medzi univerzity na prvých troch miestach na Slovensku, napriek 

skutočnostiam, že vonkajšie podmienky sa zhoršujú. Rektor tiež informoval, že investičné aktivity 

univerzity v roku 2018 dosiahli takmer 3,5 milióna EUR, vyzdvihol najmä rekonštrukciu internátov, 

dokončenie Relax zóny, zhodnotil, že fondy TU sú v dobrej kondícii a nachádza sa v nich dostatočný 

objem prostriedkov. Rektor TU zhrnul, že prostriedky boli na Technickej univerzite vo Zvolene v roku 

2018 vynaložené hospodárne, účelne a efektívne. 

V ďalšom bode rokovania rektor TU vo Zvolene predstavil návrh na zmenu názvu Fakulty 

environmentálnej a výrobnej techniky, uviedol, že dôvodom na zmenu je zjednodušenie názvu, ktorý 

by lepšie vystihoval vzdelávaciu aj výskumnú činnosť fakulty. Nový názov, Fakulta techniky, by mohol 

byť viac zrozumiteľný aj pre laickú verejnosť a predpokladá sa aj zvýšený záujem študentov o štúdium 

na tejto fakulte. AS TU vo Zvolene následne v súlade s § 9 ods. 1 písm. a) zákona o vysokých školách 

schválil zmenu názvu Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky na Fakultu techniky 

V reakcii na aktuálnu situáciu sa Akademický senátu TU vo Zvolene zišiel na mimoriadnom 

rokovaní dňa 12. júna 2019, aby prerokoval Stanovisko Akademického senátu TU vo Zvolene k novele 

zákona o vysokých školách z dňa 13. 05. 2019. Na verejnom zasadnutí AS TUZVO sa zúčastnilo viac 50 

(upresním) členov akademickej obce Technickej univerzity vo Zvolene. Po diskusii a niekoľkých 

pozmeňovacích návrhoch od členov senátu, z radov akademickej obce aj vedenia univerzity AS TU vo 

Zvolene prijal Stanovisko Akademického senátu TU vo Zvolene k novele zákona o vysokých školách 

z dňa 13. 05. 2019. Stanovisko bolo následne uverejnené na stránke univerzity a boli informované 

vrcholové inštitúcie školstva a akademickej sféry a mienkotvorné slovenské médiá. 

Po letnej prestávke sa AS TUZVO zišiel na 4. rokovaní 7. októbra 2019, kde boli schválené 

volebná komisia a priebeh volieb pre doplňujúce voľby člena AS TU vo Zvolene za zamestnaneckú časť 

FEE; volebná komisia a harmonogram volieb pre voľbu kandidáta na funkciu rektora TU vo Zvolene pre 

funkčné obdobie február 2020 – február 2024; zmeny v Štatúte TU vo Zvolene; Štatút Správnej rady TU 

vo Zvolene; návrh rektora TUZVO na vymenovanie nových členov Vedeckej rady TU vo Zvolene. Novými 

členmi VR TU vo Zvolene sa stali doc. Ing. Hubert Paluš, PhD., doc. Ing. Vladimír Kunca, PhD. a doc. Ing. 

Helena Čierna, PhD. Volebné komisie sa ujali svojich úloh a boli vyhlásené doplňujúce voľby do AS 

TUZVO za zamestnaneckú časť FEE a voľby kandidáta na funkciu rektora TU vo Zvolene pre funkčné 

obdobie február 2020 – február 2024. 

Na poslednom rokovaní v roku 2019 sa Akademický senát zišiel 5. novembra 2019. Na rokovaní 

odznela informácia o priebehu a výsledku doplňujúcich volieb člena AS TU vo Zvolene za 

zamestnaneckú časť FEE. Novou členkou AS TUZVO sa stala Ing. Zuzana Perháčová, PhD.. Na svojom 

piatom rokovaní senát volil kandidáta na funkciu rektora TU vo Zvolene pre funkčné obdobie február 

2020 – február 2024. Predseda volebnej komisie, prof. Tuček, najprv členov senátu informoval 

o doterajšom priebehu volieb, uviedol, že všetky legislatívne termíny a lehoty volieb boli dodržané a že 

v stanovenom termíne kandidatúru prijali kandidáti: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prof. h. c. 

prof. Dr. Ing. Viliam Pichler a doc. Mgr. Ing. Rastislav Šulek, PhD. Samotných volieb sa následne 

zúčastnili dvaja kandidáti Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. a prof. h. c. prof. Dr. Ing. Viliam Pichler, 

ktorí na zhromaždení akademickej obce 5. novembra 2019 predstavili svoje programy. Prof. Tuček 

informoval členov AS TUZVO o spôsobe hlasovania. AS TU vo Zvolene zvolil v tajnom hlasovaní viac ako 



troma pätinami hlasov všetkých členov AS TUZVO Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD. za kandidáta 

na funkciu rektora pre funkčné obdobie február 2020 – február 2024. 

Podrobné informácie o rokovaniach Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene sú 

zverejňované na web sídle univerzity https://www.tuzvo.sk/sk/akademicky-senat.  

 

Vo Zvolene, 21. 09. 2020          prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 

      predseda AS TU vo Zvolene                       

https://www.tuzvo.sk/sk/akademicky-senat

