
              Správa o činnosti akademického senátu TU Zvolen za rok 2016  

Číslo: R-10788/2016 

      AS TU Zvolen zasadal v roku 2016  3- krát. Program rokovaní bol veľmi bohatý a týkal sa 

hlavne hospodárskej činnosti  univerzity. Jednotlivé rokovania senátu sú podrobne písomne 

prezentované  v  zápisniciach, ktoré sú dostupné na web. sídle  Technickej  univerzity.  

V správe sú prezentované  podstatné body rokovania  a významné otázky, ktoré boli 

predmetom rokovania AS. Prvé rokovanie senátu sa uskutočnilo dňa 14.3.2016.Predmetom 

rokovania boli nasledovné body: Pravidlá štúdia univerzitných študijných programov, 

Výsledky hospodárenia TU vo Zvolene za rok 2015, Metodika rozdelenia dotácie a tvorba 

rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2016, Návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu TU vo Zvolene na 

rok 2016,  Návrh na udelenie súhlasu s predĺžením doby nájmu. 

     Informáciu ku Pravidlám štúdia univerzitných študijných programov podal  prorektor 

Jankech. Prorektor Jankech vysvetlil, že do pravidiel štúdia univerzitných študijných 

programov zapracovali nové názvy predmetov, upravili body študijného poriadku v zmysle 

akreditačného spisu. Následne prezentoval  predseda legislatívnej komisie prof. 

Gömöry  stanovisko ku predloženému materiálu. Predseda  tlmočil, že pani právnička JUDr. 

Lukáčová vyslovila námietku, že Štatút univerzity nepozná termín Pravidlá štúdia, ale tento 

materiál môže byť ako dodatok Študijného poriadku. Legislatívna komisia vypracovala 

k prerokovanému materiálu pripomienky formou komentárov , ktoré sú súčasťou  zápisnice 

z rokovania AS  a sú  predložené ako samostatný dokument  Pravidlá štúdia univerzitných 

študijných programov s odvolaním, že ide o doplnok Študijného poriadku. Legislatívna 

komisia podľa jej predsedu posudzovala len správnosť spracovania legislatívnych 

dokumentov, nie ich vecný obsah. Jednotlivé pripomienky boli zapracované formou zmien 

v dokumente a boli vysvetlené  predsedom legislatívnej komisie. Po diskusii boli prijaté 

uznesenia/2/, ktoré sú súčasťou zápisnice z rokovania AS TU.  

   Výsledky hospodárenia TU vo Zvolene analyzoval vo svojom vystúpení  rektor prof. 

Kropil. K materiálom v prezentácii pridal vysvetlenia. Pripomenul, že na rok 2015 bol 

pôvodne plánovaný rozpočet financií z MŠ pre vysoké školy znížený v porovnaní s rokmi 

2013 a 2014, čo si vyžadovalo urobiť niektoré opatrenia, napríklad systemizáciu pracovných 

miest. Jej výsledky sa kladne prejavili v hospodárení TU v roku 2015, na všetkých 

pracoviskách boli prvýkrát vyplatené odmeny (v júni a decembri), čo predstavovalo 13. plat 

pre každého zamestnanca. Boli vyčíslené úspory aj v položke energie, výsledok hospodárenia 

bol najlepší za ostatné 4 roky, so ziskom vyše l milióna €. Rektor podotkol, že pracoviská 

majú rezervy hlavne v oblasti podnikateľskej činnosti, kde sa dosiahol malý výnos, tiež 

pripomenul, že VšLP mal sťažené podmienky v hospodárení za minulý rok, pokles cien dreva 

z titulu odstraňovania kalamít na Slovensku sa prejavil aj na výnosoch  tohto podniku. 

Podobne  predseda senátu ocenil prácu VšLP a vyzdvihol, že k dobrému ekonomickému 

výsledku TU prispel VšLP napriek sťaženým ekonomickým podmienkam. Následne predseda 

senátu vyzval predsedu ekonomickej komisie Ing. Seleckého  ktorá materiály na svojom 

zasadnutí prerokovala, aby predniesol  pripomienky ku prerokovávanému materiálu. Po 

analýze správy a  konzultácii  komisie s kvestorom doc. Drábekom, komisia odporučila senátu 



schváliť výsledky hospodárenia TU vo Zvolene za rok 2015 bez pripomienok. AS TU vo 

Zvolene schválil Výsledky hospodárenia TU vo Zvolene za rok 2015 bez pripomienok . 

Metodika rozdelenia dotácie a tvorba rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2016 a Návrh 

rozdelenia dotácie a rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2016 boli prerokované spoločne, 

nakoľko organicky na seba nadväzujú. Prof. Kropil,  rektor TU  v úvode vysvetlil, že 

v metodike rozdelenia rozpočtu sa odzrkadlil výsledok komplexnej akreditácie, ktorá bola 

vyhodnotená v minulom roku. Pri tejto príležitosti apeloval, aby sa výsledky univerzity 

v budúcej akreditácii zlepšili aj v doteraz slabších ukazovateľoch t.z.  aby hodnotené odbory 

v slabších atribútoch  prešli do vyššej kategórie na A, A-, či B+.  Na  úrovni TU bude 

potrebné vytvoriť predpoklady pre  zlepšenie  kritérií – zahraničné granty, publikačná činnosť 

doktorandov, ale aj iné doteraz nižšie hodnotené oblasti. Finančné prostriedky sú z MŠ 

prideľované vysokým školám na základe zmluvy a sú určené na chod škôl v presne 

definovaných oblastiach, čo sa odzrkadľuje aj v návrhu predkladanom vedením TU. Rektor sa 

zameral najmä na vysvetlenie oblastí 07711 – mzdy, kde sa z pridelených prostriedkov na 

TUZVO odčlenia prostriedky na špecifiká (účelovo viazané napr. na SLDK, ABH) a zostatok 

sa prerozdelí podľa čl. 8 návrhu rozpočtu, kde sú zahrnuté aj prostriedky na valorizáciu platov 

učiteľov a nepedagogických zamestnancov, motivačné prostriedky na podporu rastu 

výkonnosti zamestnancov atď. Zhodnotil, že väčšina ostatných  pracovísk na TU má 93% 

pokrytie miezd, čo je uspokojivé. Ďalej  pripomenul skutočnosť, že v roku 2015 Rektorská 

konferencia s vládou SR vyjednala navýšenie rozpočtu pre vysoké školy pre rok 2016 o 20 

mil. € na vzdelávanie, doktorandov, vedu a výskum. Prostriedky, ktoré budú pridelené na TU 

z tohto balíka, budú rozdelené na jednotlivé pracoviská podľa výkonov.  Následne  kvestor 

TU doc. Drábek  doplnil informáciu  o návrhu rozdelenia prostriedkov na bežné výdavky. Pri 

ich  rozdelení na fakulty budú dodržané výkonové parametre z metodiky ministerstva. 

Plánovaný hospodársky výsledok predstavuje sumu nad 1 milión €. V diskusii predseda 

senátu prof. Saniga vyzval predsedu ekonomickej komisie, aby predniesol stanovisko ku 

prerokovávanému materiálu. Ing. Selecký  tlmočil, že členovia komisie odporúčajú schváliť 

návrh metodiky a návrh rozdelenia rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2016 bez pripomienok. 

K prerokovanému bodu sa prihlásil do diskusie  prof. Gömöry, ktorý adresoval vedeniu 

otázku, či počíta s možnosťou, že nová vláda môže viazať prostriedky, ako sa to v minulosti 

už stalo. Pán rektor odpovedal, že v takom prípade by boli ohrozené odmeny, krajné riešenie 

by bolo siahnuť na rezervný fond, ktorý sa na TU tvorí.  V závere diskusie predseda senátu  

vyjadril stanovisko, že súčasné vedenie TU zaviedlo princípy maximálnej objektivity  do 

kritérií pre tvorbu rozpočtu a rozdelenie dotácie na TU. Tieto kritéria vytvárajú predpoklad 

transparentnosti rozpočtu univerzity.  Metodika rozdelenia dotácie a tvorba rozpočtu TU vo 

Zvolene na rok 2016 a Návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2016 boli 

schválené bez pripomienok prítomnými členmi AS. 

Návrh na udelenie súhlasu s predĺžením doby nájmu prezentoval  kvestor doc. Drábek. 

Zo strany kvestora bolo konštatované, že TU plánuje aby všetky bufety boli prevádzkované 

ŠJ, teda nájom miestnosti bufetu  p. Sihelskej bude predĺžený len do konca júna 2016. Ostatné  

požiadavky na predĺženie nájmov organizáciám v predloženom materiáli sú navrhnuté do 

roku 2018. Materiál je ako príloha súčasťou zápisnice rokovania AS TU Zvolen. Následne 



v diskusii  Ing. Selecký  tlmočil stanovisko EK ku predloženému materiálu. EK odporúča 

schváliť predložený materiál bez pripomienok. Uznesenie týkajúce sa schválenia  predĺženia 

doby nájmu v súlade s §13 ods.1 pís. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 

verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov podľa predloženej tabuľky bolo AS 

TU schválené bez pripomienok. 

V bode rôzne bola tlmočená  požiadavka DF, schváliť na rokovaní AS TU Dodatok č. 1 

k Študijnému poriadku DF TU vo Zvolene č. R-13296/2013. Na zasadnutí  predsedníctva AS 

TU bolo avizované, že materiály budú dodané po zasadnutí AS DF  v termíne postačujúcom 

na prerokovanie v legislatívnej komisii. Predseda senátu navrhol, aby tento bod, ktorý nebol 

zahrnutý v pozvánke (nakoľko nebol ešte v tom čase  prerokovaný v senáte DF), nebol 

zahrnutý do bodu rôzne. Na základe ďalšej diskusie  predseda LK vyjadril ku 

prejednávanému materiálu stanovisko, že komisia mala len formálne pripomienky a po ich 

zapracovaní odporučila Dodatok č. 1 Študijného poriadku DF TU vo Zvolene č. R-

13296/2013 schváliť. AS TU vo Zvolene schválil  Dodatok č. 1 Študijného poriadku DF TU 

vo Zvolene č. R-13296/2013 s pripomienkami. V diskusii vystúpila   Mgr. Androvičová, PhD, 

ktorá  reagovala na informácie z Kolégia dekana FEE, kde sa okrem iného prerokovávali 

finančné straty za nepredané skriptá a iné publikácie v predajni Vydavateľstva TU, ktoré 

podľa priloženej tabuľky majú znášať fakulty. Pre FEE to predstavuje sumu  približne 3 tisíc 

eur. Podľa (nielen) jej názoru hlavnú zodpovednosť za nepredanú učebnú a inú literatúru 

nenesú len fakulty, ale nevhodný spôsob predaja. TU nemá primeranú  predajňu pre tento účel 

ako je to na  iných univerzitách, kde  je na predaj študijnej literatúry vyčlenená vhodná 

miestnosť s regálmi, kde si záujemcovia môžu ponúkané tituly vyberať a prehliadať. Predajňa 

TU  má krátku otváraciu dobu (pondelok - piatok 9:00-13:00h), navyše býva dosť často 

z rôznych príčin (PN, dovolenka, atď.) zatvorená. To sťažuje možnosť zakúpenia odbornej  

literatúry najmä externým študentom.Literatúra TU  sa neponúka v iných univerzitných 

predajniach skrípt, hoci v tých je bežne dostupná aj literatúra vydaná inými univerzitami. 

K prednesenému názoru  sa vyjadril rektor. Vysvetlil, že tento stav bude riešiť vedenie TU, 

splatí celú čiastku, čo predstavuje straty za 27 rokov od r. 1989 (takmer 80 000€). Budú 

spracované opatrenia zahrnuté do Smernice pre edičnú činnosť TU vo Zvolene, kde sa 

sprísnia podmienky pre tvorbu Edičných plánov na fakultách.  

     Druhé rokovanie senátu sa uskutočnilo 25.4.2016. Hlavnými bodmi rokovania boli 

Výročná správa o činnosti TU vo Zvolene za rok 2015, Výročná správa o hospodárení TU vo 

Zvolene za rok 2015, Návrh na vymenovanie prorektorov TU vo Zvolene, Návrh na 

vymenovanie členov VR TU vo  Zvolene na nové funkčné obdobie, Návrh na odpredaj 

majetku TU vo Zvolene – ŠD Záhonok,  Návrh na odpredaj areálu TU vo Zvolene – Zlatý 

potok. 

    Výročnú správu predniesla formou prezentácie  prorektorka pre rozvoj univerzity prof. Ing. 

Danica Kačíková, PhD. Nakoľko materiál dostali členovia senátu na preštudovanie, stručne 

zhodnotila hlavné aktivity univerzity, ako sú vzdelávacia činnosť, rozvoj univerzity 

a medzinárodné aktivity. Konštatovala, že TU vo Zvolene sa v hodnotení univerzít Slovenska 

umiestnila na 7. mieste, zaznamenali sme progres v plnení cieľov dlhodobého zámeru rozvoja 

univerzity v oblasti optimalizácie a financovania, zvyšovanie úrovne vzdelávania 



a modernizácie pracovísk. V medzinárodnej spolupráci sme dosiahli uznania za členstvá 

v medzinárodných organizáciách a projektoch. Univerzita má funkčný vnútorný systém 

kvality, hodnotenie vzdelávania so zapojením študentov. Rektor TU prof. Kropil  doplnil 

správu informáciou, že zo 100 návrhov na akreditáciu študijných programov v komplexnej 

akreditácii bolo prijatých 99, čo je úspech. Dosiahnutá úroveň hodnotenia v komplexnej 

akreditácii A a B zaväzuje v budúcnosti zlepšiť ukazovatele, dosiahnuť v konkurenčnom 

prostredí slovenských škôl hodnotenie A a B+, v oblasti výskumu a doktorandského štúdia. 

Očakáva sa, že bude pretrvávať pokles študentov na všetkých fakultách univerzity vplyvom 

demografickej situácie na Slovensku. Ďalej konštatoval, že je nutné znížiť vekový priemer 

docentov a profesorov urýchlením profesijného rastu mladých vedecko-pedagogických 

pracovníkov. Pripomenul, že na všetkých fakultách boli pripravené na akreditáciu aj študijné 

programy v anglickom jazyku, čo dáva predpoklad k internacionalizácii štúdia na našej 

univerzite.  

Výročnú správu o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2015  predniesol  kvestor doc. 

Ing. Josef Drábek CSc.. Zameral sa na hlavné oblasti hospodárenia s finančnými 

prostriedkami pridelenými z MŠ v podobe kapitálových a bežných prostriedkov, čo je hlavný 

zdroj financovania  pre činnosť TU vo Zvolene. Konštatoval, že TU hospodárila v minulom 

roku so ziskom vyšším ako v roku 2014, hospodársky výsledok predstavuje hodnotu 1 015 

194 €. Vytvára sa fond reprodukcie, pripravujú sa rozvojové projekty, na ich 

spolufinancovanie sa počíta  s jeho využitím. Na TU vo Zvolene sa zlepšili podmienky pre 

napĺňanie úloh rozvoja  v období do roku 2020. Kvestor informoval o stave posudzovania 

Výročnej správy o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2015 na MŠ SR, časť správy bola ku 

dňu konania zasadnutia senátu schválená. V ostatných 4 rokoch je hospodárenie s financiami 

na TU pozitívne, výnosy sú za 4 roky vo výške zhruba 4 milióny €. Rektor prof. Kropil 

doplnil informácie k výročnej správe kde pripomenul, že po vzájomných rokovaniach 

s rektorskou konferenciou vláda navýšila finančné prostriedky pre vysoké školy o 32 

miliónov €. V programovom vyhlásení vlády SR je plánované pre školstvo na Slovensku vyše 

dvoch miliárd €, ešte nie je jasné či sú v tom aj štrukturálne fondy. Predsedu EK AS TU Ing. 

Selecký   predniesol stanovisko komisie k predkladanému materiálu. Predseda komisie 

oznámil, že komisia po prerokovaní materiálov Výročnej správy o hospodárení TU vo 

Zvolene za rok 2015  nemala žiadne pripomienky a odporúča senátu správu schváliť. V ďalšej 

diskusii sa  prihlásil  o slovo  dekan LF prof. Pichler, ktorý ocenil kvalitu oboch predložených 

správ. Konštatoval, že aj LF pociťuje pokles záujemcov o vysokoškolské štúdium v 

ponúkaných študijných odboroch, podotkol že  netreba zabúdať na veľkú konkurenciu, rastúci 

tlak vedeckého prostredia zvonku, vyzýva k flexibilite fakúlt prispôsobovať sa súčasnému 

stavu, neuspokojovať sa s dosiahnutými výsledkami v komplexnej akreditácii. Do diskusie sa 

následne  prihlásila  doc. Střelcová, ktorá sa na vedenie obrátila s otázkou, aké sú plány 

rozvoja a využitie fondu reprodukcie. Odpovedal  rektor prof. Kropil, kde vysvetlil, že  pred 

dvoma rokmi bol podaný projekt na vybudovanie Vedeckého parku TU na mieste betónovej 

nedokončenej stavby na Barinách, vtedy neboli peniaze na jeho spolufinancovanie 

v primeranom rozsahu, pričom  projekt nebol ministerstvom schválený. V súčasnosti sa 

otvoril priestor na podávanie väčších projektov, na ktoré sa fond použije.  Rektor informoval  

o prísľube  ministra školstva financovať vedecký park, ale budú problémy s peniazmi na 

stavebné činnosti, aj tam sa počíta v prípade úspešnosti s využitím fondu reprodukcie. Tiež 



načrtol rozvojové plány na TU – vybudovanie relaxačnej zóny s reštauráciou a priestormi pre 

štúdium a relax študentov resp. zamestnancov v areáli univerzity  aj vonku na trávnikoch. 

Vedenie TU má pripravené aj investičné zámery. Využitie rezervného fondu je určené na 

nepredvídané situácie, ak by na financovanie činnosti TU nestačili peniaze z dotácií MŠ, tak 

by tento fond na určité obdobie pomohol. Správy boli prijaté bez zásadných pripomienok. 

    Návrh na vymenovanie prorektorov TU vo  Zvolene na nové funkčné obdobie podal  

rektor univerzity, kde v úvode  prečítal charakteristiku kandidátov navrhnutých kandidátov na 

funkcie prorektorov TU vo Zvolene na 4 ročné funkčné obdobie od 1. 5. 2016 do 30.4.2020.  

Za prorektora pre vedeckovýskumnú činnosť bol navrhnutý doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka, 

ktorému skončilo funkčné obdobie 31. marca 2016. Rektor ho poveril vykonávaním tejto 

funkcie od 1.4.2016 do 30.4. 2016. Členovia senátu však dostali materiál k tomuto bodu zo 

dňa 17.3.2016 so znením návrhu na vymenovanie prorektora Šálku s účinnosťou od 1.4.2016. 

Pán rektor vo svojom vystúpení vysvetlil tieto okolnosti a požiadal senát o akceptáciu nového 

termínu, napísaného v opravenej verzii listu, ktorý bol predsedníctvu senátu odovzdaný pred 

začatím rokovania senátu. K uvedenému spornému termínu predkladania návrhu  vystúpil 

prof. Gömöry, ktorý navrhol toto vysvetlenie  časového posunu  vložiť ku prerokovávanému 

bodu. K navrhnutému riešeniu vzniknutej situácie  neboli zo strany členov senátu  vznesené 

ďalšie pripomienky. Rektor vyslovil spokojnosť s doterajšou prácou doc. Šálku v uvedenej 

funkcii, ďalšími argumentami odôvodnil návrh na jeho vymenovanie pre nasledujúce funkčné 

obdobie.  

Za prorektora pre pedagogickú činnosť na TU vo Zvolene bol navrhnutý RNDr. 

Andrej Jankech, PhD. Rektor prečítal  charakteristiku navrhovaného, vyzdvihol prínos jeho 

práce v oblasti riadenia pedagogického procesu na univerzite, aj v oblasti pomoci pri riešení 

ekonomických otázok na univerzite v doterajšom funkčnom období.  Vzhľadom k tomu, že 

prorektor Šulek – prorektor pre vonkajšie vzťahy  pracoval vo funkcii dve funkčné obdobia, 

v zmysle platnej legislatívy bol predložený nový návrh na prorektora pre vonkajšie vzťahy.  

Za prorektora bol navrhnutý doc. Ing. Branislav Olah, PhD. z Fakulty ekológie 

a environmentalistiky. Rektor prečítal  charakteristiku navrhovaného, zhodnotil jeho 

viacročné pôsobenie na univerzite v Kodani v úlohe národného experta, čo dáva dobrý  

predpoklad pre vykonávanie uvedenej  funkcie.  V diskusii  dekan FEE doc. Slobodník  

podporil návrh doc. Olaha na funkciu prorektora pre vonkajšie vzťahy, ocenil jeho prácu na 

FEE. V zmysle legislatívy sa uskutočnili tajné voľby, ktoré vyústili  v návrh uznesenia: 

„AS TU vo Zvolene schválil návrh rektora na vymenovanie prorektorov TU vo Zvolene s 

účinnosťou od 1. mája  2016 na 4 ročné funkčné obdobie:  

- doc. Dr. Ing. Jaroslava Šálku za prorektora pre vedeckovýskumnú činnosť väčšinou hlasov, 

- RNDr. Andreja Jankecha, PhD. za prorektora pre pedagogickú prácu všetkými hlasmi, 

- doc. Ing. Branislava Olaha, PhD. za prorektora pre vonkajšie vzťahy väčšinou hlasov. 

Návrh na vymenovanie členov VR TU vo  Zvolene na nové funkčné obdobie predložil 

rektor prof. Kropil. V úvode  informoval senát, že vedeckú radu univerzity zredukoval. Každá 



fakulta má 4 členov, externí členovia tvoria ¼ z počtu členov, v priebehu roka možno bude 

zoznam externých členov doplnený. Po skončení aktu tajných volieb členov VR TU vo 

Zvolene a sčítaní hlasov volebná komisia konštatovala že navrhnutí členovia  boli AS TU 

schválení.  AS TU prijal k tomuto bodu nasledovné uznesenie: 

„AS TU vo Zvolene schvaľuje návrh rektora na vymenovanie členov VR TU vo 

Zvolene na  funkčné obdobie od 01. 05. 2016 do 30. 04. 2020:  prof. Ing. Peter Garaj, CSc. a 

Dr. h. c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. MBA LL.M. väčšinou hlasov, ostatní navrhnutí 

členovia všetkými hlasmi.“ V súvislosti s odpredajom prebytočného majetku TU rektor prof. 

Kropil zdôvodnil návrhy na odpredaj. K Slobodárni TU na Záhonku konštatoval, že 

vzhľadom na znižujúci sa počet študentov požadujúcich ubytovanie, je tento objekt nevyužitý, 

chátra a  bolo by potrebné investovať pomerne veľké finančné prostriedky  do jeho 

rekonštrukcie. Jeho odpredajom by univerzita získala prostriedky na prípadné investície 

v areáli univerzity. Kvestor predstavil cenu nehnuteľnosti zo znaleckého posudku, ktorý robil 

Ing. Vladislav Pražma. Všeobecná hodnota majetku je 707 000,00 €. Podľa názoru vedenia za 

túto cenu bude problém nehnuteľnosť TU predať. Areál TU na Zlatom potoku je zložený 

z viacerých budov a pozemku, univerzita ho získala od VUC výmenou za nehnuteľnosti 

v Banskej Štiavnici a na Šachtičkách v hodnote 1,2 mil €. Súčasná všeobecná hodnota areálu 

je Ing. Pražmom v znaleckom posudku vyčíslená na 1,64 mil €. Vedenie TU plánuje odpredať 

nehnuteľnosti v zmysle Zákona 176 o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií 

verejnou súťažou, ak to nebude možné v 1. kole predať ako celok, pokúsi sa o predaj po 

častiach. Zákon povoľuje znížiť cenu v prípade, ak nikto nebude mať o kúpu ponúkaného 

majetku záujem. Momentálne nie je záujem o kúpu ani jednej z predmetných nehnuteľností. 

Predseda senátu požiadal Ing. Seleckého, aby predniesol stanovisko, ktoré k tomuto bodu 

vypracovala EK AS TU. Ekonomická komisia vyjadrila po preštudovaní materiálov súhlas 

s odpredajom predmetného majetku TU vo Zvolene. V diskusii   vystúpil zástupca študentov 

Ján Supuka, ktorý povedal, že doktorandi univerzity by mali záujem o ubytovanie v ŠD na 

Záhonku, že veľa študentov býva na privátoch v meste, kvôli horším ubytovacím 

podmienkam, ktoré ponúka univerzita. Kvestor odpovedal, že doktorandov je tak málo, že 

vysoké náklady na rekonštrukciu by neboli adekvátne využitiu internátu. Rektor doplnil, že 

vedenie plánuje budovanie potrebných zariadení v areáli univerzity, je vypracovaný projekt 

na rekonštrukciu internátov TU, že vláda vyčlenila finančné prostriedky na začatie 

rekonštrukcií internátov vysokých škôl na Slovensku, takže sa podmienky na ubytovanie  

v krátkej dobe zlepšia. Ďalšie diskusné príspevky neodzneli a diskusia bola ukončená. Na 

základe návrhu predsedu senátu sa  hlasovanie sa vykonalo  jednotlivo ku každej predmetnej 

nehnuteľnosti. Ako prvý bod bolo hlasovanie za odpredaj Slobodárne TU na  Záhonku. Na 

základe hlasovania bol Odpredaj Slobodárne TU  na Záhonku bol schválený jednomyseľne.  

Podobne bol Odpredaj majetku TU – Areál Zlatý Potok vo Zvolene  bol schválený 

jednomyseľne.  Súčasne s týmito predajmi akademický senát TU vo Zvolene  schválil, že v 

prípade potreby opakovania verejnej obchodnej súťaže, a v prípade, ak budú splnené 

podmienky pre zníženie kúpnej ceny stanovené zákonom č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s 

majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), 

súhlasí s odpredajom nehnuteľností špecifikovaných vyššie v bode 8. a 9. za zníženú cenu 

stanovenú postupom podľa § 5 ods. 2 až 5 Zákona v medziach tohto Zákona. V bode rôzne 



predseda senátu oznámil, že člen senátu Ing. Daniel Halaj, PhD. bol zvolený za prodekana 

Lesníckej fakulty TU vo Zvolene, preto je potrebné vykonať doplňujúce voľby na nového 

člena AS TU za AO /zamestnanci/ LF. Doc. Ing. Branislav Olah, PhD. bol AS TU schválený  

na funkciu prorektora TU vo Zvolene pre vonkajšie vzťahy. Potrebné je vykonať  doplňujúce 

voľby na nového člena do AS TU za FEE AO / zamestnanci/. AS TU vo Zvolene zvolil 

volebné komisie pre doplňujúce voľby do Akademického senátu Technickej univerzity vo 

Zvolene: Lesnícka fakulta: prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., 

Ing. Pavol Hlaváč, PhD., všetkými hlasmi. Fakulta ekológie a environmentalistiky: prof. Ing. 

Milan Saniga, DrSc., prof.. Ing. Dagmar Samešová, PhD., Mgr. Attila Rácz, PhD., všetkými 

hlasmi. V ďalšej časti vystúpil študent Ján Supuka, ktorý formou prezentácie predniesol 

požiadavky študentov adresované vedeniu TU vo Zvolene. Prezentoval žiadosť  o vytvorenie 

grantovej agentúry na podporu študentských aktivít, ktoré by boli spracované formou 

projektov zameraných na športovú, kultúrnu a vedeckovýskumnú  činnosť študentov TU vo 

Zvolene a financované po schválení podaných projektov. Informoval, že sa zakladá tradícia 

organizovania Univerzitných dní na TU, ktoré práve minulý týždeň už po druhýkrát na 

univerzite študenti organizovali s kladnou odozvou vo verejnosti. Rektor reagoval na túto 

výzvu s tým, že vedenie podporuje aktivity študentov, prisľúbil stretnutie so študentami 

a riešenie tohto návrhu. S poznámkou vystúpil prof. Gömöry, ktorý podotkol, že takýto návrh 

v zmysle rokovacieho poriadku AS TU  mali študenti dať ako materiál na rokovanie 

predsedníctva a následne na rokovanie senátu. Nakoľko tento procesný postup nenastal  

navrhol, aby sa táto požiadavka študentov dostala do uznesenia. Predseda senátu 

naformuloval uznesenie: „AS TU vo Zvolene berie na vedomie návrh Bc. Jána Supuku na 

vytvorenie Grantovej agentúry na podporu aktivity študentov.“ 

      Posledné zasadnutie AS TU vo Zvolene sa konalo 4.10.2016.. Na úvod predseda AS TU 

oznámil, že v doplňujúcich voľbách  za AO LF bola zvolená prof. Ing. Iveta Hajdúchová, 

CSc., a za AO FEE doc. Ing. Vladimír Kubovčík, PhD. Hlavnými bodmi rokovania  boli 

Návrh a schválenie volebných komisií pre doplňujúce voľby členov AS TU vo Zvolene  z 

radov študentov na DF, LF a FEE  Návrh rektora na vymenovanie členov VR TU vo Zvolene. 

V rámci bodu Kontrola uznesení predseda senátu oznámil, že uplynul termín plnenia 

uznesenia zo zasadnutia AS TU v novembri 2015, kde v návrhu uznesení písmeno  b) AS 

ukladá vedeniu TU vo Zvolene zabezpečiť časovú aktualizáciu dizajnu a obsahu webovej 

stránky univerzity v termíne do 30.9.2016.V nadväznosti na uvedené uznesenie vystúpil 

rektor TU prof. Kropil, ktorý vysvetlil stav riešenia webovej stránky TU, pre doplnenie 

informácií  požiadal riaditeľa  CIT p. Ing. Tibora Weisa zodpovedného za plnenie tejto úlohy 

o vysvetlenie resp. doplnenie informácie  o tejto skutočnosti. Vedúci CIT informoval, že bol 

dlhší čas problém obsadiť miesto správcu webu. Po nastúpení pracovníka na túto funkciu a po 

uplynutí jeho skúšobnej lehoty začali po konzultáciách s vedením tvoriť štruktúru obsahu 

stránky a podklady pre súťaž grafických návrhov stránky. Verejná súťaž potrvá minimálne 2-

3 týždne, víťazný návrh a štruktúra budú podkladom pre ďalšiu súťaž na finálne šablóny 

stránky. Po tomto výbere bude potrebné z jednotlivých pracovísk fakúlt a celouniverzitných 

zariadení dodať podklady pre naplnenie obsahu www stránky university. Podľa vedúceho CIT 

je to dlhodobý proces, ktorý môže trvať do marca 2017.   



  Do diskusie sa prihlásil doc. Drábek - kvestor  TU, ktorý konštatoval, že v posledných 

verejných súťažiach, ktoré boli realizované na TU sa vyskytli problémy, čím ďalej tým viac je 

ich  administratíva náročnejšia, kontroly z UVO posúvajú termíny ukončenia verejného 

obstarávania, preto nevidí reálne ukončiť úlohu v marci 2017. Žiada o predĺženie termínu do 

30. júna 2017. Pán rektor toto stanovisko podporil, ostatní členovia senátu nemali 

pripomienky. Po skončení diskusie k tomuto bodu  bolo prijaté  uznesenie, kde AS súhlasí   

s predĺžením  termínu aktualizácie www stránky TU do 30.9.2017.  Predseda senátu oznámil, 

že na niektorých fakultách /LF, FEE, DF/  univerzity  študentom AS TU  zaniklo členstvo 

z dôvodu ukončenia ich štúdia. V zmysle platnej legislatívy oboznámil  prítomných 

s návrhom členov volebných komisií pre doplňujúce voľby do AS TU – študentská časť 

a predniesol časový plán priebehu volieb na LF, DF, FEE . Upozornil, že  v časovom pláne 

oproti materiálu, ktorý členovia senátu  dostali sú  malé zmeny. Dôvodom sú hlavné cvičenia 

študentov LF a v dopoludňajších hodinách väčšina  na univerzite nebude  prítomná. Vyzval 

prítomných, aby sa vyjadrili, ku kreovaniu volebných komisií. Ku zloženiu  komisií nemal 

nikto pripomienky a AS TU schválil volebné komisie. V súvislosti s doplnením vedeckej rady  

TU o externých členov rektor prof. Kropil  prečítal charakteristiky dvoch kandidátov 

navrhnutých na vymenovanie za členov Vedeckej rady TU vo Zvolene. Navrhovaný  prof. 

Ing. Stanislav Kmeť CSc. je rektorom TU v Košiciach, ktorá s TU vo Zvolene úzko 

spolupracuje. Prof. RNDr. Ľubomír Zelenický CSc. je rektor Univerzity Konštantína Filozofa 

v Nitre, ktorá v oblasti prírodných vied spolupracuje s FEE TU. Vyslovil presvedčenie, že 

budú prínosom pre Vedeckú radu našej univerzity. Predseda senátu otvoril diskusiu. Zo strany 

prítomných členov AS neboli žiadne pripomienky k predstaveným kandidátom. Uskutočnilo  

tajné hlasovanie, kde AS TU schválil všetkými hlasmi navrhovaných za členov VR TU 

Zvolen. Doplňujúce voľby do AS TU /AO skupina študenti/ sa konali podľa časového 

harmonogramu schváleného volebnou komisiou a AS TU. Z doplňujúcich volieb do AS  TU 

Zvolen pre funkčné obdobie 26.10.2016 -12.3.2019 /skupina AO  študenti DF   / konaných 

dňa   26.10.2016 bol zvolený  Ing. Ondrej Bajza. Z doplňujúcich volieb do AS  TU Zvolen 

pre funkčné obdobie 2.11.2016 -12.3.2019 /skupina AO  študenti LF   / konaných dňa   

2.11.2016  boli zvolení  Ing.et. Ing.Šimon Saloň, Ing. Zuzana Slatkovská  a Ing. Michal 

Filípek. Z doplňujúcich volieb do AS  TU Zvolen pre funkčné obdobie 27.10.2016 -12.3.2019 

/skupina AO  študenti FEE   / konaných dňa   27.10.2016 boli zvolení  Bc. Martin 

Trautenberger    a Michaela Michalová.  

       V  dňoch 21.11.2016  a 22.11.2016  sa uskutočnili voľby do Študentskej rady vysokých 

škôl.  Za TU Zvolen  boli študentskou časťou akademickej obce zvolení  Ing. Ondrej Bajza a  

Daniel Čurila. Študentskou časťou akademického senátu TU bol zvolený Bc. Martin 

Trautenberger . 

    Správa o činnosti  AS TU predstavuje rámcový informačný  prierez. Podrobne je možné 

oboznámiť sa s  činnosťou  senátu  prostredníctvom zápisníc a príloh, ktoré  sú umiestnené na 

web sídle univerzity. 

 

 Zvolen 19.12.2016                                                          prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., 

                                                                                       predseda AS TU Zvolen 


