
Správa o činnosti akademického senátu TU Zvolen za rok 2018 

AS TU Zvolen zasadal v roku 2018 trikrát. Obsahové zameranie jeho rokovania vychádzalo 

z programu, ktorého podstatnými časťami boli otázky chodu a riadenia univerzity ako aj 

ďalších činnosti, ktoré sú zadefinované v legislatíve t.z štatúte akademického senátu. 

Predmetom rokovania boli hlavne otázky hospodárskej činnosti, personálnej práce a rozvoja 

univerzity, ktoré v prevažnej väčšine prekladal rektor univerzity Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf 

Kropil, PhD. Jednotlivé rokovania senátu sú podrobne písomne prezentované v zápisniciach, 

ktoré sú dostupné na webovej stránke Technickej univerzity vo Zvolene. V správe sú 

prezentované podstatné body rokovania a významné otázky, ktoré boli predmetom rokovania 

AS. 

Prvé rokovanie senátu sa uskutočnilo dňa 19.3.2018. Okrem otázok legislatívnych zmien/ 

Stanovisko MŠVVŠ SR ku výberu člena správnej rady VVŠ (čl.40, od.2 Zákona o vysokých 

školách) a legislatívny návrh riešenia, Doplňujúce voľby do AS TU Zvolen (študentská časť) 

– informácia a Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku FEE č. R-4050/2015-97/2015/DFEE/ boli 

predmetom rokovania Výsledky hospodárenia TUZVO za rok 2017. V úvode rokovania tohto 

bodu rektor prof. Kropil uviedol formou prezentácie výsledky hospodárenia TUZVO za rok 

2017. Konštatoval, že všetky plánované úlohy v podnikateľských a ostatných činnostiach 

univerzity boli splnené, že dotácie z ministerstva na rok 2017 pre VŠ boli zvýšené, čo bola 

významná pomoc, lebo univerzita aj v roku 2017 skončila so ziskom. Všetky pracoviská 

skončili s úsporou v oblasti personálnych nákladov, aj fakulty ktoré očakávali horšie výsledky 

vykazovali úspory, čo sa prenáša do budúceho roka, takže v roku 2018 sa im bude lepšie 

hospodáriť. V oblasti čerpania financií na materiály a služby mali všetky pracoviská TU 

čerpanie pod 90 %, fakulty dokonca 80 %, takže sú zdroje ušetrené. Hospodársky výsledok je 

okolo 709 tisíc € čo je menej ako za roky 2013–15, to výrazne ovplyvňujú aj vonkajšie 

podmienky, ktoré sa zhoršujú na všetkých školách (napríklad počty externých študentov 

a príjmy spojené s tým).V oblasti investícii pán rektor informoval, že sa na TU na univerzite 

na rekonštrukciu internátov za rok 2017 preinvestovalo 2,6 mil.€, čo je prijateľné v tejto 

situácii. Štrukturálne fondy sa od r. 2014 nečerpajú, neboli výzvy. Následne predseda EK 

informoval, že komisia na svojom zasadnutí prerokovala materiály týkajúce sa výsledkov 

hospodárenia, metodiky tvorby rozpočtu a delenia rozpočtu na rok 2018, napísali väčšie 

množstvo pripomienok, ktoré prerokovali dňa 16.3.2018 so zastupujúcou kvestorkou, 

prorektorom pre rozvoj aj prorektorom pre pedagogiku. Členovia EK odporučili AS schváliť 

Výsledky hospodárenia TU za rok 2017 bez pripomienok. AS TU Zvolen materiál schválil.  

Ďalším bodom rokovania bola Metodika rozdelenia dotácie a tvorba rozpočtu pre rok 2018. 

Rektor prof. Kropil upozornil, že zásady rozdelenia dotácie na univerzite pre rok 2018 

kopírujú tie, ktoré sa uplatňujú na ministerstve. Pri zmenách v metodike rozpisu dotácií zo 

štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2018 zdôraznil: v rámci dotácie na 

uskutočňovanie akreditovaných študijných programov sa osobitne vyčleňujú finančné 

prostriedky na pokrytie vplyvov valorizácie platov na 8 mesiacov v roku 2018, zvyšuje sa 

podiel vplyvu umeleckých výkonov na úkor publikačnej činnosti, zvyšuje sa suma finančných 

prostriedkov na refundáciu účasti študentov na medzinárodných súťažiach atď. 



V rámci dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť – zvyšuje sa suma 

finančných prostriedkov na špičkové kolektívy, pokračuje sa v zvyšovaní dotácie na VEGA a 

KEGA. V rámci dotácie na rozvoj sa nenavrhujú zmeny, v rámci dotácie na sociálnu podporu 

študentov dochádza k zvýšeniu základnej výšky motivačného štipendia aj u novo navrhnutých 

zdravotníckych odborov atď. Rektor informoval o kritériách a rozdelení dotácií na TU podľa 

programovej štruktúry v jednotlivých podprogramoch a prostredníctvom tabuliek popísal stav 

delenia rozpočtu pre rok 2018 pre jednotlivé organizačné súčasti univerzity s prihliadnutím na 

špecifiká pracovísk. Podotkol, že vonkajšie podmienky pre fungovanie univerzity sú stále 

náročnejšie, preto sa znižuje hospodársky výsledok o 20% z výnosov, u všetkých fakúlt z 15 

na –10%. Ekonomická komisia AS odporúča senátu schváliť Metodiku rozdelenia dotácií 

a tvorby rozpočtu TU pre rok 2018. Po diskusii zo strany zamestnancov a študentov 

a vysvetlení nejasností rektorom univerzity AS schválil Metodiku rozdelenia dotácie a tvorbu 

rozpočtu TU na rok 2018 bez pripomienok. 

Ďalším významným bodom rokovania AS bol Návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu TU na rok 

2018. V úvode rokovania rektor prof. Kropil informoval, že dotácie pridelené na TU sú vo 

výške viac ako 12 mil. €, čo je viac ako vlani o 220 tisíc €. Pri delení rozpočtu na TU sú 

dotácie rozdelené tak, aby pracoviská mohli fungovať, zlepšila sa aj atmosféra medzi 

fakultami, zmenil sa prístup k odpisom, budú sa riešiť centrálnejšie, aby nezaťažovali fakulty. 

Dotácie na počet študentov poklesli so znižovaním stavu študentov na fakultách o 0,16 %. 

Nárast výkonov v publikačnej a umeleckej činnosti z 3,17 % na 3,31 % sa odrazil aj v náraste 

dotácie. Dotácie na domáce a zahraničné granty poklesli z 5,50 na 4,52 %. Prorektor dr. 

Jankech doplnil a podrobnejšie vysvetlil celú štruktúru rozpočtu. Formou tabuliek ukázal 

delenie rozpočtu na jednotlivé podprogramy 077.11 a 077.12. Predseda AS vyzval dekanov 

fakúlt, aby ako členovia vedenia TU vyslovili svoje názory na delenie rozpočtu, keďže fakulty 

sa najviac podieľajú na tvorbe rozpočtu. 

Pán dekan LF prof. Pichler vyzdvihol, že dlhodobo riešený problém – započítateľnosť výučby 

predmetov na fakultách sa po diskusiách vo vedení uzavrel k spokojnosti všetkých fakúlt. 

Prejaví sa v rozpočte fakúlt tak, že aj fakulta čo predmety učí, aj materská fakulta čo získala 

študentov dostanú z rozpočtu financie. Vyjadril uznanie, že vidí dobrú vôľu vedenia 

univerzity podporiť spoluprácu medzi fakultami. Pán dekan DF prof. Sedliačik konštatoval, 

že vedenie DF privítalo metodiku rozdelenia rozpočtu, ponecháva fakultám viac financií, 

preto ho schvaľujú. Pán dekan FEE doc. Schwarz – vyjadril podporné stanovisko, ocenil, že 

súčasné vedenie TU dalo možnosť dekanom byť súčasťou vedenia TU, ocenil empatiu 

kolegov a vedenia so situáciou na FEE, že započítanie výučby 80 % im pomôže preklenúť 

nepriaznivý stav. Pán dekan FEVT doc. Kučera konštatoval, že v rámci vedenia TU nastali 

pokroky, každoročne sa precizuje metodika rozdelenia dotácií a tvorba rozpočtu, akceptujú sa 

pripomienky z radu dekanov a organizačných súčastí TU k spokojnosti všetkých. Následne 

vystúpil predseda EK Ing. Selecký, kde konštatoval, že EK odporúča senátu schváliť Návrh 

rozdelenia dotácie a tvorbu rozpočtu TU na rok 2018 bez pripomienok. Predseda AS 

vyzdvihol v diskusii prínos VŠLP a jeho výsledkov, jeho príspevok k hospodárskemu 

výsledku univerzity. VŠLP je významný ekonomický pilier pre TU, podieľa sa na financovaní 

prevádzkových cvičení a výskumu na fakultách. Po diskusii k tomuto bodu bol materiál 

schválený bez pripomienok. V ďalšom bode rokovania AS bol návrh rektora na odvolanie 



člena VR TU vo Zvolene a vymenovanie členov VR TU, ktorý je podrobne prezentovaný 

v zápisnici z rokovania AS TUZVO.V ďalšom bode rokovania sa prejednával Návrh rektora 

na vymenovanie za členov Správnej rady TUZVO. AS TUZVO schválil za členov Ing. 

Daniela Kvoceru, Ing. Miroslava Kuseina, prof. RNDr. Libora Vozára, CSc., a Ing. Ondreja 

Bajzu za študentskú časť AO.  

Druhé rokovanie senátu sa uskutočnilo 25.5.2018. Hlavnými bodmi rokovania boli: Výročná 

správa o činnosti TUZVO za rok 2017, Výročná správa o hospodárení TUZVO za rok 2017, 

Návrh na predĺženie nájmu priestorov TUZVO a Návrh na zriadenie vecných bremien na 

pozemkoch TUZVO. Výročnú správu o činnosti TUZVO za rok 2017 prezentoval rektor prof. 

Kropil. V úvode k tomuto bodu poznamenal a vysvetlil, že Výročná správa o činnosti aj 

o hospodárení TU za rok 2017 bola podrobne analyzovaná aj na zasadnutí AO TU vo Zvolene 

v apríli 2018. Požiadal prorektora doc. Drábeka aby urobil prezentáciu. 

Prorektor konštatoval, že správa schválená na zasadnutí AS TU v marci 2018 a bola zaslaná 

na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, odkiaľ prišlo kladné stanovisko 

k výsledkom prezentovaným v správe. Prorektor doc. Drábek analyzoval jednotlivé oblasti 

vzdelávania, medzinárodnej spolupráce, výsledkov publikačnej a umeleckej činnosti. 

Skonštatoval, že v oblasti vzdelávania ponúka TU 108 akreditovaných študijných programov 

vo všetkých stupňoch, tieto sú vytvorené v súlade s požiadavkami spoločnosti, pretrváva 

nízky počet študentov prihlásených na štúdium, počet zapísaných študentov sa opäť znížil 

v porovnaní s minulým rokom aj napriek tomu, že fakulty TU vyvinuli veľké úsilie na to aby 

zatraktívnili štúdium na ponúkaných študijných programoch. Vyzdvihol úspechy dosiahnuté 

v oblasti vedy a výskumu, získané projekty VEGA, KEGA, APVV konštatoval, že podávanie 

nových projektov má narastajúcu úroveň. Aj vďaka motivačnému systému obohatenému 

o nové prvky na TU narástol počet publikácií v databázach Web of Science a Current Contens 

Connect. Zvýšil sa záujem o mobility študentov a učiteľov v rámci projektov medzinárodnej 

spolupráce Erasmus+ a CEEPUS. Vyzdvihol investičné aktivity TU, z vlastných zdrojov boli 

vo výške cca 2,7 mil. € financované rekonštrukčné práce na Študentskom domove na 

Barinách, modernizujú sa posluchárne športoviská, infraštruktúra fakúlt. Podporuje sa 

vzdelávanie zamestnancov, čerpajú sa aktívne štipendijné fondy na motiváciu študentov, ktorí 

reprezentujú univerzitu doma aj v zahraničí. Podotkol, že pokles študentov na TU si vyžiadal 

aj zníženie stavu zamestnancov, z radov učiteľov bol zaznamenaný pokles o 13, naďalej sa 

počíta so znižovaním stavu zamestnancov, aby sa ušetrili finančné prostriedky. Na základe 

výsledkov analýz prorektora pre pedagogiku Dr. Jankecha je možné konštatovať, že 

spokojnosť študentov so štruktúrou ponúkaných študijných programov vyjadrilo 89 % 

študentov, sú spokojní aj so službami študijných oddelení a celkovo s úrovňou TU. V roku 

2017 sa podarilo naplniť ciele rozvoja univerzity. Aj v oblasti financovania sme hodnotení 

pozitívne, hospodársky výsledok je síce nižší ako v minulom roku, ale to je spôsobené 

napríklad aj poklesom príjmov z financovania externého štúdia, kde klesá počet záujemcov 

o túto formu štúdia. Celá činnosť TU však smeruje k tomu, aby sme sa stali konkurencie 

schopní aj v rámci EU. Rektor univerzity prof. Kropil v závere prezentácie dodal, že stav 

študentov je menej ako 3 tisíc, čo si v súčasných podmienkach vynúti potrebu optimalizovať 

štruktúru zamestnancov. Oznámil, že výsledky hospodárenia TU boli ocenené aj na ostatnom 



zasadnutí Rektorskej konferencie SR. AS TU vo Zvolene následne schválil Výročnú správu 

o činnosti TU vo Zvolene za rok 2017.  

Ďalším bodom rokovania bola Výročná správa o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2017. 

MŠVVaS SR tento materiál zhodnotilo kladne. Na úvod rektor prof. Kropil požiadal poverenú 

kvestorku Ing. Kapustovú aby prezentovala výsledky hospodárenia TU. V prezentácii bolo 

konštatované, že hlavným zdrojom financovania TU sú zdroje zo štátneho rozpočtu. Dotačná 

zmluva bola podpísaná 19.1.2017, doplnená bola 7 doplnkami. MŠVVaS poskytlo na základe 

hodnotenia činnosti TU dotáciu na bežné výdavky vo výške 12 859 748 € a na investície 

403x000 €. Dotácia na podporu APVV – bežné výdavky 972 927 €, podpora na štipendiá pre 

zahraničných študentov 13 400 €. Okrem dotácie z ministerstva TU získala 750 764 € z iných 

zdrojov, z úradu vlády získala 204 000 € na projekt Technické inovácie na využitie dažďovej 

vody, zo zahraničia 375 890 € na aktivity Sokrates, Erasmus, Fond na podporu umenia. 

Ministerstvo vnútra poskytlo 81 074 € spoluriešiteľom projektu. Pani kvestorka konštatovala, 

že všetky informácie sú v prerokovávanej správe. V závere svojho vystúpenia zhrnula, že 

zdroje financií boli využívané efektívne a prispejú k skvalitneniu vzdelávacieho 

a výskumného procesu na TU. Všetky výkazy o hospodárení sú súčasťou tejto správy a boli 

predložené na kontrolu na ministerstvo, kde boli odsúhlasené. Správu doplnil rektor prof. 

Kropil s konštatovaním, že vývoj hospodárskych výsledkov je kladný, pokles počtu študentov 

externého štúdia znížil príjmy, tiež k zníženiu príjmov prispelo odpustenie poplatku za 

nadštandardnú dĺžku štúdia pre študentov, ktorí absolvovali študijný pobyt v zahraničí. 

Výdavky z vlastných zdrojov univerzity boli vyššie, nakoľko štrukturálne fondy EU boli 

vládou pozastavené. Následne predseda EK Ing. Selecký konštatoval, že členovia komisie 

preštudovali všetky zaslané materiály, ktoré mala komisia prerokovať. Členovia sa 

k materiálom vyjadrili e-mailom. Dvaja členovia mali pripomienky, na ktoré vedenie obratom 

odpovedalo. Výsledkom je, že všetci 8 členovia odporúčajú AS TUZVO schváliť Výročnú 

správu o hospodárení TU za rok 2017 bez pripomienok. AS TU vo Zvolene schválil Výročnú 

správu o hospodárení TUZVO za rok 2017, bez pripomienok. 

Ďalšími bodmi rokovania boli návrhy na predĺženie nájmu priestorov TU a zriadenia vecných 

bremien. Jednalo sa o požiadavku SSE zriadiť vecné bremeno na pozemku TU, kde pôjde 

nové zemné vedenie k novovybudovanej distribučnej trafostanici na Lieskovskej ceste. Ďalej 

vecné bremeno Zvolen-Balkán na umiestnenie elektroenergetického zariadenia na rozšírenie 

NN vedení pri železničnej stanici, presmerovanie napájania 9 odberných miest z 

transformačnej stanice vo vlastníctve ŽSR na existujúce ERZ vo vlastníctve SSE-D. Vecné 

bremeno Zvolen-Podborová výstavba nového vodovodu pre RD na Podborovej. AS uvedené 

materiály schválil. 

Posledné zasadnutie AS TUZVO v hodnotenom roku sa konalo 6.11.2018. Hlavnými bodmi 

programu boli: Voľba člena LK a EK AS TU (AO študenti), Úprava legislatívnych predpisov 

AS TU v zmysle zákona131/2002,Voľba zástupcu TU do študentskej rady VŠ (§ 107, ods. 4, 

zákona o VŠ) študentská časť AS TU, Schválenie VK pre voľby členov študentskej rady VŠ a 

Návrh a schválenie VK pre voľby do AS TU vo Zvolene na obdobie 13.3.2019–12.3.2023. 

Legislatívne zmeny vyplývajúce z rokovania AS TUZVO boli zakomponované do 

legislatívnych predpisov AS TU Zvolen a sú podrobne popísané v zápisnici z rokovania 

senátu. V závere svojho zasadnutia senát rokoval o voľbách do AS TU na obdobie 13.3.2019 - 



12.3.2023. Nakoľko v prípade AO študenti je mesiac január skúškovým obdobím s malou 

možnosťou účasti na voľbách bolo navrhnuté, aby voľby tejto časti AO prebehli už 

v decembri. V zmysle volebného poriadku predseda AS vyzval členov AS z jednotlivých 

fakúlt študentov a zamestnancov, ako aj ostatných organizačných súčastí (ďalej OOS), aby 

navrhli po dvoch členov do volebných komisií pre voľby do AS TU na obdobie 13.3.2019–

12.3.2023. Predseda volebnej komisie je podľa volebného poriadku AS TU predseda AS prof. 

Ing. Milan Saniga, DrSc. Z jednotlivých zložiek boli navrhnutí nasledovní členovia AS – 

zamestnanci:  

LF: prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc., Ing. Pavol Hlaváč, PhD., 

DF: doc. Ing. Ivan Klement, CSc., doc. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD., 

FEE: doc. Ing. Vladimír Kunca, PhD., Ing. Atilla Rácz, 

FEVT: Ing. Ján Turis, PhD., doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 

OOS: Ing. Ľubomír Ivan, PhD., Ing. Erik Selecký, PhD., 

AO študenti: 

LF: Ing. Michal Filípek, Miroslav Bača, 

DF: Ing. Vojtěch Ondrejka, Bc. Michal Bélik, 

FEE: Anna Darabošová, Andrej Neuschl, 

FEVT: Bc. Marek Lipnický, Ing. Veronika Ľuptáčiková, 

UŠP: Zuzana Kmeťová, Ing. Michal Filípek,  

Správa o činnosti AS TU predstavuje rámcový informačný prierez. Podrobnosti o činnosti 

senátu za rok 2018 sú prezentované zápisnicami zo zasadnutí, ktoré sú umiestnené na 

webovej stránke univerzity. 

 

 Zvolen 16.1.2019                                         prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., 

                                                                        predseda AS TU Zvolen 

 


