
              Správa o činnosti akademického senátu TU Zvolen za rok 2014 

 

      AS TU Zvolen zasadal v roku 2014  6- krát. Obsahovým rámcom rokovania boli hlavne  

otázky týkajúce sa akademického života na univerzite, legislatívne  a  ekonomické problémy. 

Nakoľko jednotlivé rokovania senátu sú podrobne písomne prezentované  v  zápisniciach, 

v správe sa rámcovo dotknem podstatných tématických okruhov a významných otázok. 

    Prvé zasadnutie senátu v roku 2014 sa uskutočnilo dňa 12.3.2014. Jadrom jednania  

bolo prerokovanie Štatútov jednotlivých fakúlt, ktoré boli po pripomienkach legislatívnej 

komisie a  diskusii schválené. Ďalej bola prerokovaná  ekonomická  otázka predĺženia nájmov 

a v súvislosti  s prípravou na  komplexnú  akreditáciu univerzity sa prerokoval  bakalársky 

stupeň celouniverzitného  študijného  programu: Ekonomika a manažment obnoviteľných  

prírodných zdrojov  a inžiniersky stupeň tohto  študijného programu:  Manažment a 

financovanie lesných podnikov. V rôznom pokračujúcim bodom rokovania v bolo riešenie  

k pripomienky  ekonomickej komisie (EK ) AS TU (Príloha č. 4 zápisnice – bod 3, týkajúcej 

sa prerokovania Návrhu rozpočtu TU  vo Zvolene na rok 2014 a Výročnej správy 

o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2013, ktoré boli  z hľadiska časového  postupu následne 

prerokovávané na zasadnutí AS TU Zvolen dňa 29.4.2014). Pripomienka AS TU sa týkala 

časovania predkladania týchto klúčových ekonomických dokumentov univerzity uplatnením 

princípu,  aby tieto materiály boli predložené do EK AS TU minimálne 10 pracovných dní 

pred zasadaním AS TU. 

Rektor univerzity reagoval na požiadavku EK AS TU tým, že podrobne vysvetlil 

zložitú situáciu, v ktorej sa momentálne nachádzajú všetky verejné vysoké školy, vzhľadom  

na krátenie dotácie pre rok 2014 a aj tým, že ešte stále nebola VVŠ zaslaná presná metodika 

delenia dotácií, ktorá je kľúčovou pri návrhu rozpočtu pre VVŠ a teda aj pre TU vo Zvolene. 

Argumentoval ďalej pripomienkami a prijatými uzneseniami zo Slovenskej rektorskej 

konferencie (zo dňa 7.3.2014) k predmetnej veci a tiež chronologicky objasnil, že vzhľadom 

na časový sklz, ktorý nastal vzhľadom na absentujúcu Metodiku rozpisu dotácií zo štátneho 

rozpočtu VVŠ na rok 2014 bude mimoriadne obtiažne dodržať 10 pracovných dní   

pre potreby pripomienkovania EK AS TU po finalizácii Návrhu rozpočtu TU vo Zvolene  

na rok 2014 a zároveň požiadal členov AS TU o možnosť dodržať stanovených (Štatútom AS 

TU vo Zvolene) 5 pracovných dní na pripomienkovanie uvedeného materiálu pred rokovaním 

Akademického senátu  TU. 

K príprave Výročnej správe o hospodárení na TU vo Zvolene za rok 2013 sa vyjadril  

rektor a následne aj  kvestor. Obaja  adresovali členom EK AS TU ako aj ostatným členom 

AS TU vo Zvolene rovnakú prosbu, že vzhľadom na dodržanie termínu odovzdania uvedenej 

správy na MŠVVaŠ SR a prebiehajúce zmeny (zo strany žiadateľa) pri jej vyhotovení  žiadajú 

o stanovených 5 pracovných dní na jej pripomienkovanie pred rokovaním AS TU. 

Kvestor univerzity  uviedol, že sa bude operatívne zúčastňovať zasadnutí EK AS TU  

vo Zvolene, bude informovať podrobne a reagovať flexibilne na pripomienky k Výročnej 

správe o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2013  a rovnako aj pri Návrhu rozpočtu TU  



vo Zvolene na rok 2014 tak, aby boli obidva kľúčové dokumenty  pripravené a pripomienky 

zapracované včas pred prerokovaním AS TU vo Zvolene. 

V ďalšej časti bodu Rôzne  rektor univerzity podrobne informoval o rokovaní 

Slovenskej rektorskej konferencie zo dňa 7.3.2014 a o pripomienkach a formulovaných 

uzneseniach, ktoré vyjadrili rektori verejných vysokých škôl (VVŠ) v súvislosti s krátením 

dotácie na rok 2014 pre VVŠ, ako aj s meškajúcou metodikou rozpisu dotácií zo štátneho 

rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2014. Ďalej sa do diskusie zapojil prof. Ing. Tibor 

Benčať, CSc., ktorý podporil  stanovisko rektora aj vzhľadom na rokovania, ktorých sa 

zúčastnil ako člen Rady vysokých škôl. K predmetnému bodu  podrobne diskutoval aj prof. 

Ing. Dušan Gömöry, DrSc. Uviedol, že metodika rozpisu dotácií na rok 2014 pre VVŠ nie je 

zatiaľ k dispozícii, aj napriek pokročilému dátumu dostáva VVŠ do ekonomických 

problémov. AS TU akceptoval zdôvodnenie rektora TU prof. Kropila v súvislosti 

s predkladaním  materiálov.   

    Ďalšie zasadnutie AS TU sa uskutočnilo dňa 29.4.2014. Hlavnými bodmi rokovania 

boli otázky Výsledkov hospodárenia univerzity v roku 2013, Metodika rozdelenia dotácie 

a tvorba rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2014 a Návrh rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2014. 

V otázke hospodárenia univerzity za roku 2013 vystúpil rektor univerzity – prof. Ing. Rudolf 

Kropil, CSc. V úvode  konštatoval, že hospodárenie TU v roku 2013 možno hodnotiť 

pozitívne. Boli dosiahnuté výborné ekonomické výsledky, ktoré umožňujú podporiť 

plánované aktivity rozvoja univerzity v súlade s Dlhodobým zámerom rozvoja TU vo 

Zvolene. Výsledky hospodárenia úzko korešpondujú so zmenami Metodiky delenia dotácie 

a tvorby rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2013, kde boli jednoznačne stanovené pravidlá, 

ukazovatele hospodárenia fakúlt a ostatných organizačných súčastí. Z výsledkov 

hospodárenia vyplýva, že nielen fakulty, ale aj ostatné organizačné súčasti TU vo Zvolene 

môžu v zmysle Metodiky rozdelenia dotácie a tvorby rozpočtu na rok 2014 uvažovať 

o ďalšom účelnom a hospodárnom investovaní pre rast výkonnosti jednotlivých pracovísk 

v nasledujúcom období. Informácie doplnil   kvestor – doc. Ing. Josef Drábek, CSc. (Príloha 

A zápisnice). Uviedol, že v priebehu roka boli vykonávané analýzy, z ktorých boli prijímané 

adresné opatrenia smerujúce k zabezpečeniu stanovených ekonomických cieľov univerzity. 

Podrobne analyzoval vývoj dotácie TU vo Zvolene v rokoch 2010-2014, jednotlivé položky 

dotácie TU vo Zvolene poskytnutej MŠVVaŠ SR v roku 2013,  čerpanie mzdových 

prostriedkov TU za rok 2013 a tiež čerpanie bežných výdavkov na tovary a služby TU za rok 

2013. Zhodnotil hospodársky výsledok TU za rok 2013 a porovnal aj výsledky hospodárenia 

za roky 2002-2013. Zmienil sa o štruktúre investícií v roku 2013 na TU vo Zvolene. 

Konštatoval, že z výsledkov vývoja finančnej situácie na  TU vo Zvolene, poskytnutá výška 

dotácie korešponduje predovšetkým so zmenami „Metodiky MŠVVaŠ SR“, ale najmä s 

výkonnosťou univerzity v programoch 07711 a 07712. Je zrejmé, že pokles počtu študentov 

na univerzite má negatívny dopad nielen na celkovú výšku dotácie, ale aj na celkové výsledky 

hospodárenia TU vo Zvolene. Následne bolo prezentované stanovisko EK AS TU, ktoré 

predniesol  prof. Šupín. EK AS TU odporúčala materiály schváliť.  

     Následne v  diskusii o prerokovávanom dokumente sa  prihlásil  dekan LF - prof. Dr. Ing. 

Viliam Pichler. Vyzdvihol  možnosť realizácie výučby pre študentov LF na VŠLP aj z dôvodu 

využívania progresívnych metód prírode blízkeho  pestovaniu lesa. Ocenil  veľmi dobrý 



hospodársky výsledok, na ktorom sa podieľal VŠLP. V diskusii uvedený názor podporil aj 

predseda AS TU a informoval prítomných, že VŠLP má podľa hodnotenia PRO SILVA dobrý 

rating a ako prvá organizácia na Slovensku  bude  obhospodarovanie lesa v celom jeho 

produkčnom cykle usmerňovať princípmi individuálneho výberu. Dôležitým bodom 

rokovania senátu bola metodika rozdelenia dotácie a tvorba rozpočtu TU. Po podrobnom 

rozobratí princípov, ktoré prezentoval kvestor univerzity a po vyjadrení stanoviska EK AS TU 

bola metodika schválená. Posledným významným materiálom schváleným na tomto zasadnutí 

senátu bol Návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu pre TU vo Zvolene na rok 2014. Materiál 

uviedol a argumentačne rozobral rektor TU – prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. Pri prezentovaní 

zdôraznil, že uvedený návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu pre TU na rok 2014 bol 

prerokovaný a schválený na rokovaní vedenia TU a Kolégia rektora TU. Informoval, že 

rokoval so zástupcami jednotlivých fakúlt a OOS a zúčastnil sa  aj s kvestorom univerzity 

rokovania EK AS TU k predmetnému bodu. Zdôraznil že, návrh rozdelenia dotácie a tvorba 

rozpočtu TU na rok 2014 je v súlade s: 

- Metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2014, 

- Zmluvou o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2014, 

- Metodikou rozdelenia dotácie a tvorbou rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2014. 

 

    Rektor uviedol, že pridelená dotácia  pre TU vo Zvolene pre rok 2014 z MŠVVaŠ SR 

bola znížená až o 304 291 EUR v porovnaní s rokom 2013, z dôvodu nižšieho počtu 

študentov a krátenia v Podprogramoch 077 11 (Dotácia na mzdy), 077 12 (Bežné dotácie), 

ďalej aj v podprograme 077 15 (Dotácia na sociálnu podporu študentov vysokých škôl). 

          Materiál doplnil prorektor pre pedagogickú prácu – RNDr. Andrej Jankech, PhD.  

Uviedol, že zostavenie rozdelenia dotácie vychádzalo z Metodiky rozdelenia dotácie z 

MŠVVaŠ SR a z výkonových parametrov jednotlivých fakúlt a pracovísk OOS podľa 

jednotlivých podprogramov. Tabuľky sú zostavené pre jednotlivé fakulty a pracoviská TU vo 

Zvolene tak, aby bolo možné ich  porovnávať v zátvorkách  s priemernými výkonovými 

parametrami na verejných vysokých školách v SR. Prorektor informoval o 

neočakávaných zmenách, ktoré nastali v rozdelení dotácie pre TU vo Zvolene na rok 2014 

v dôsledku zmien v Metodike rozpisu dotácií  z  MŠVVaŠ SR v podprogramoch 077 11, 077 

12 Predseda EK prof. Šupín predniesol stanovisko ekonomickej komisie  

k Návrhu rozdelenia dotácie a tvorba rozpočtu TU na rok 2014, ktorá návrh odporúča 

schváliť. 

         V diskusii    sa zapojila Ing. Ukropová. ktorá konštatovala, že v materiáloch, ktoré 

dostali členovia AS TU v tlačenej podobe  chýbajú základné údaje, z ktorých boli 

vypracované tabuľky, aby bolo možné overiť, či sú čísla uvedené v tabuľkách reálne a ako sa 

spracovatelia údajov dopracovali k uvedeným číslam. Konštatovala, že nevidí reálny dopad a 

najmä reálny stav pre jednotlivé pracoviská TU  vo Zvolene. Navrhla, aby sa pre 

zabezpečenie posielaných materiálov využíval univerzitný Intranet  s osobitnými heslami pre 

členov AS TU. Tiež uviedla, že v materiáloch nie sú uvedené žiadne tzv. červené čísla a zdá 

sa, že uvedené údaje sú príliš ideálne. 

Rektor reagoval na pripomienky Ing. Ukropovej. Uviedol, že z hľadiska zabezpečenia 

tak mimoriadne závažných vnútorných ekonomických dokumentov (Návrh rozpočtu), ktoré 

sú vlastným know how TUZVO, zvolil tento postup. K uvedeným číslam v jednotlivých 

tabuľkách, ktoré prezentovali  prorektor a  kvestor uviedol, že vychádzali striktne z Metodiky 



rozdelenia dotácie z MŠVVaŠ SR. Za správnosť uvedených údajov zodpovedá vedenie TU, 

ktoré vypracovalo Návrh rozpočtu v zmysle aktuálne platnej metodiky a na základe 

výkonových parametrov jednotlivých pracovísk TU vo Zvolene.  

V diskusii vystúpil  prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc. Konštatoval, že v súčasnosti sa 

finančné prostriedky určené pre doktorandov znižujú v dotácii z MŠVVaŠ SR. Zmienil sa aj 

o nápočte počtu tvorivých pracovníkov k celkovému počtu pracovníkov a opýtal sa, v ktorej 

organizačnej súčasti TU vzniká záťaž netvorivých pracovníkov ? 

   Rektor odpovedal, že počet novoprijatých doktorandov bol stanovený po dohode 

s jednotlivými fakultami v  štruktúre: LF 10, DF 10, FEE 3, FEVT 2. Konštatoval, že stratégia 

financovania doktorandov v SR je nejasná. Práve z uvedeného dôvodu sa mali dekani fakúlt 

rozhodnúť o počte novoprijatých doktorandov. Ohľadom počtu tvorivých pracovníkov 

k celkovému počtu pracovníkov sa vykonali kroky v rámci systemizácie pracovných miest na 

TU vo Zvolene, ktoré bolo  realizované počas celého roku 2014 tak, aby došlo k vylepšeniu 

nepriaznivého koeficienta. Výkony pracovníkov TU budú hodnotené vnútornými i vonkajšími 

auditmi s prihliadnutím na to, aby boli dosiahnuté porovnateľné výsledky ako  

na ostatných VVŠ v SR. Rektor na záver uviedol, že vedenie TU sa snaží o vytvorenie 

stabilného a pokojného pracovného prostredia a chce motivovať tvorivých pracovníkov. 

     Tretie zasadnutie AS TU sa uskutočnilo dňa 7.5.2015.  Hlavnými bodmi rokovania boli: 

Správa o činnosti univerzity za rok 2013 a Správa o hospodárení TU vo Zvolene za roku 

2013. Prvý   materiál  podrobnejšie predstavila   prorektorka  TU  pre rozvoj – doc. RNDr. 

Danica Kačíková, PhD.  Správa bola prijatá bez pripomienok. Druhým závažným materiálom 

bola Výročná správa o  hospodárení  TU vo Zvolene za rok 2013., ktorú uviedol doc. Drábek, 

kvestor univerzity. Kvestor  uviedol, že hlavným zdrojom financovania Technickej univerzity 

vo Zvolene bola dotácia poskytnutá zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Zmluva o poskytnutí 

dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky na rok 2013 č. 0945/2012 bola uzavretá dňa 09. 01. 2013 

a následne upravená siedmimi dodatkami, ktoré znamenali jej zvýšenie, ale aj zníženie v  

niektorých  jej programoch.  

Prof. Šupín prezentoval stanovisko  EK, kde bolo konštatované, že spracovatelia, 

postupovali vo finančnej, hospodárskej, majetkovej a personálnej oblasti v súlade s 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy, zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 

verejnom záujme u všetkých v znení neskorších predpisov. Pri spracovaní ročnej účtovnej 

závierky bola dodržaná účtovná osnova pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne 

prospešné služby, metodické usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 

1/2005 k analytickému členeniu pri vedení účtovníctva verejných vysokých škôl. EK AS TU 

sa stotožňuje s názorom audítora, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz 

o stave finančnej situácie na Technickej univerzite vo Zvolene  

k 31. 12. 3013  a výsledku jej hospodárenia za rok 2013, kde   k uvedenému dátumu je 

v súlade so zákonom o účtovníctve. 

      EK AS TU predloženú „Výročnú správu o výsledkoch hospodárenia TU za rok 2013“ 

odporúča AS TU vo Zvolene schváliť. Následne bola správa AS TU schválená. Dňa 

19.5.2015 bolo ďalšie zasadnutie senátu.Hlavnými bodmi programu boli Návrh na odpredaj 

majetku TU vo Zvolene a dodatky ku Štúdijným poriadkom LF a FEE . V otázke odpredaja 

majetku TU informoval rektor -prof. Ing. Rudolf Kropil,CSc., prítomných o Návrhu  



na odpredaj majetku Technickej univerzity vo Zvolene – pozemky v k. ú. Zvolen (Príloha 

A zápisnice ).  Rektor uviedol, že ponuka na odpredaj majetku TU vo Zvolene bola vedeniu 

technickej univerzity  adresovaná  viac krát zo strany obchodného reťazca Kaufland, 

vzhľadom na polohu susediacich pozemkov a ich potrebu  pre rozšírenie parkoviska 

a príjazdovej cesty. Na základe uvedeného nechalo vedenie TU vo Zvolene vypracovať 

znalecký posudok (uvedený v Prílohe A), podľa ktorého, je cena pozemkov stanovená  

zaokrúhlene na 830.000 EUR. V stanovisku EK AS TU boli pripomienky, že prerokúvaný 

materiál neobsahuje: 

1. Dôvodovú správu ( prečo predkladateľ chce odpredať vyššie uvedené pozemky) 

2. Informáciu o vývoji cien nehnuteľností v SR a k. o. Zvolen 

3. Spôsob ponuky predaja a výberu kupujúceho. 

Následne vystúpil kvestor  TU, kde pripomienky vysvetlil / viď zápisnica zo 

zasadnutia AS TU/.Po doplňujúcich informáciách pána kvestora, predseda EK AS TU 

konštatoval, že  uvedené informácie sú úplné a dostačujúce. AS TU materiál schválil. Na 

nasledujúcom zasadnutí AS TU konanom dňa 2.10.2015 boli predmetom rokovania 

doplňujúce voľby za AO študenti LF,DF a UŠP, tiež „Návrh na udelenie predchádzajúceho 

súhlasu ku odpisu pohľadávky“. Upresnenie pohľadávky členom AS TU predniesla vedúca 

právneho oddelenia R-TU  JUDr. D. Lukáčová. Uviedla, že sa jedná  o pohľadávku staršieho 

dáta (z r. 2000 až 2002). Pohľadávka pozostáva z ôsmich nezaplatených faktúr za nájom 

nebytových priestorov na Neresnickej ceste č. 1 vo Zvolene, ktoré Technická univerzita vo 

Zvolene dlžníkovi prenajímala od r. 1999. Nájomný pomer skončil pred vyše 12 rokmi, a to 

30.06.2002 výpoveďou zo strany Technickej univerzity vo Zvolene ako prenajímateľa, 

z dôvodu neplatenia nájomného.  

Návrh na odpis pohľadávky JUDR. Lukáčová odôvodnila tým, že vzhľadom  

na závery exekučného konania  a zastavenie exekúcie pre nemajetnosť povinného, a tým 

nemožnosť vymoženia pohľadávky, čo je zdokumentované v uznesení Okresného súdu 

Komárno, navrhuje pohľadávku v sume  celkom  9.614,32 Eur evidovanú voči dlžníkovi 

AXON spol. s r.o. z dôvodu nevymožiteľnosti odpísať. Akademický senát TU vo Zvolene na 

základe odporúčania EK AS TU   podľa § 13 ods. 1 písm. k) zák. č. 176/2004 Z. z. 

o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov  schválil     

odpis pohľadávky voči dlžníkovi AXON spol. s r.o., so sídlom Bratislavská 1, Komárno, 

IČO: 31 577 661, v sume celkom 9.614,32 € z dôvodu jej nevymožiteľnosti. 

     Posledné zasadnutie AS TU vo Zvolene bolo 10.12.2014. Predmetom rokovania boli 

hlavne personálne otázky.  V bode kontrola uznesení akademický senát  rokoval o uznesení „ 

AS TU ukladá vedeniu TU vo Zvolene vypracovať metodiku spolufinancovania projektov, ktoré si 

vyžadujú spoluúčasť na financovaní a metodiku rozdelenia refundovaných mzdových prostriedkov 

zo Štrukturálnych fondov Európskej únie a iných projektov spolufinancovaných EÚ a štátnym 

rozpočtom SR  (uložené vedeniu TU vo Zvolene na rokovaní AS TU vo Zvolene dňa 7.5.2014, termín 

predĺžený do 30.11.2014).“ Materiál vypracoval  prorektor Šálka, ktorý ho aj objasnil. Na 

základe stanoviska EK AS TU a diskusie AS TU ukladá vedeniu vo Zvolene dopracovať  

materiál „Pravidlá spolufinancovania projektov zo zdrojov EÚ na TU vo Zvolene“. V bode 

doplňujúce voľby do AS TU skupina AO študenti predseda AS TU informoval, že za LF boli 



do senátu na funkčné obdobie do 12.3.2015 zvolení  Bc. Sajdák Maroš a Ing. Viszlai Igor. Za   

DF Trenčanský Marek a  Ďurčová Terézia. Za UŠP Martinovicová  Klára. 

      Ďalším bodom rokovania senátu bolo predlženie nájmov priestorov TU /viď. Príloha 3, 

zápisnice senátu z tohto termínu/ . Po vyjadrení EK AS TU a diskusii  senát doby prenájmu 

schválil. V ďalšom bode predseda AS TU predložil návrh predsedníctva na harmonogram 

a volebné komisie pre voľby  AS TU Zvolen pre funkčné obdobie od 13.3.2015 do 12.3.2019.  

Po uskutočnených voľbách boli volebné komisie schválené /viď. Zápisnica s konania AS TU/.  

Na zasadnutí AS TU odvolal členku VR TU Zvolen  Dr.h.c. prof. PhDr. Beátu Kosovú, CSc., 

na vlastnú žiadosť a schválil  za člena VR TU Zvolen Zvolene doc. Ing. Vladimíra 

Hiadlovského, PhD. - rektora UMB v B. Bystrici. 

         Prezentovaná činnosť AS TU predstavuje rámcový prierez. Podrobne je možné 

oboznámiť sa s jeho činnosťou prostredníctvom zápisníc a príloh, ktoré boli predmetom  

rokovania a sú umiestnené na Web sídle univerzity. 

 

 Zvolen 15.1.2015                                                       prof. Ing.Milan Saniga,DrSc., 

                                                                                       predseda AS TU Zvolen 
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