
              Správa o činnosti akademického senátu TU Zvolen za rok 2015 

 

AS TU Zvolen zasadal v roku 2015 šesťkrát. Prvé zasadnutie AS TU, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 10.3.2015 sa týkalo kreovania predsedníctva AS TU, ktorý vzišiel z volieb 

členov akademického senátu  TU Zvolen pre roky 2015- 2019. AS TU Zvolen zvolil: 

1. prof. Ing. Milan Sanigu, DrSc. za predsedu AS TU vo Zvolene v tajnom hlasovaní väčšinou 

hlasov.  

2. doc. Ing. Ivana Klementa, CSc. za podpredsedu AS TU vo Zvolene v tajnom hlasovaní 

väčšinou hlasov.  

3. doc. Ing. Danielu Kalincovú, PhD. za tajomníčku AS TU vo Zvolene v tajnom hlasovaní 

väčšinou hlasov.  

4. prof. Ing. Dušana Gömöryho, DrSc. za predsedu legislatívnej komisie AS TU vo Zvolene v 

tajnom hlasovaní väčšinou hlasov.  

5. Ing. Erika Seleckého, PhD. za predsedu ekonomickej komisie AS TU vo Zvolene v tajnom 

hlasovaní väčšinou hlasov.  

6. Študenta Jána Supuku, za člena predsedníctva AS TU vo Zvolene, AO študenti v tajnom 

hlasovaní väčšinou hlasov.  

7. Za členov legislatívnej komisie AS TU vo Zvolene: Ing. Pavla Hlaváča, PhD., Ing. Jána 

Turisa, PhD., prof. RNDr. Františka Kačíka, PhD., doc. Ing. Dagmar Samešovú, PhD., Mareka 

Trenčanského a JUDr. Danicu Lukáčovú všetkými hlasmi.  

8. Za členov ekonomickej komisie AS TU vo Zvolene Ing. Daniela Halaja, PhD., Ing. Marianu 

Sedliačikovú, PhD., doc. Ing. Richarda Hnilicu, PhD., Mgr. Zlatu Androvičovú, CSc., Ing. 

Pavla Gejdoša, PhD., Ing. Ľubomíra Ivana, PhD. a Ing. Igora Viszlaia všetkými hlasmi.  

Nakoľko jednotlivé rokovania senátu sú podrobne písomne prezentované  v  zápisniciach, 

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

Následné zasadnutie AS TU sa konalo dňa 30.3.2015. Ťažiskom rokovania bola  Metodika 

rozdelenia dotácie a tvorba rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2015 a Zmeny vo vnútorných 

predpisoch TU vo Zvolene. Metodika rozdelenia dotácie a tvorba rozpočtu TU vo Zvolene na 

rok 2015 bol kľúčový ekonomický materiál pre chod univerzity. Materiál k tomuto bodu 

predniesli p. rektor prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. a p. kvestor doc. Ing. Josef Drábek, CSc. 

formou prezentácie. Pán rektor konštatoval, že sa v prvej fáze návrhu delenia dotácií z MŠ SR 

na VŠ nevyskytli prostriedky na zvýšenie platov (2% od januára 2015 a 1% od júna 2015), 

ktoré garantuje štát, chýbalo v rozpočte cca 4 milióny Eur. Táto čiastka bola po jednaniach 

predsedu rektorskej konferencie s ministrom doplnená na 5,8mil. €. Na TU vo Zvolene sa 

prejavila minuloročná reštrukturalizácia zamestnancov v úsporách miezd vo výške cca 300 

000€. TU má kladný výsledok hospodárenia, delenie rozpočtu na pracoviská kopíruje 

ministerské kritériá, všetky fakulty a pracoviská univerzity majú dostatok financií na mzdy 

zamestnancov a bežné výdavky na ich fungovanie v roku 2015. Nevyčerpané prostriedky na 

bežné výdavky z roku 2014 sa prenášajú v plnom rozsahu do nasledujúceho roka. Pán rektor 

ako prezident rektorskej konferencie pripomenul, že pri okrúhlom stole s p. ministrom 

kritizoval výšku dotácií a konštatoval, že by vysoké školstvo potrebovalo navŕšiť rozpočet o 20 

mil.€. Na záver konštatoval, že prednesený materiál bol schválený vo vedení TU aj na kolégiu 

rektora. 

Predseda senátu po prezentácii materiálov vyzval predsedu EK AS TU vo Zvolene, aby 

referoval o zápise zo zasadania komisie k tomuto bodu. Predseda komisie Ing. Selecký vo 

svojom vystúpení povedal, že komisie sa zúčastnil p. kvestor TU vo Zvolene a odpovedal na 



pripomienky členov komisie k materiálu Metodika rozdelenia dotácie a tvorby rozpočtu TU vo 

Zvolene na rok 2015. Tieto sú zahrnuté v zápisnici zo zasadnutia EK, konanej dňa 

25.3.2015/príloha správy zo zasadnutia AS TU Zvolen/ .V závere konštatoval, že EK AS TU 

odporúča materiál Metodika rozdelenia dotácie a tvorba rozpočtu TU vo Zvolene pre rok 2015 

schváliť. 

V diskusii k tomuto bodu prof. Gömöry položil otázku, prečo univerzitné pracoviská majú 

v návrhu rozpočtu na mzdy 93-98% z ich potreby. P. rektor odpovedal, že zvyšné percentá ako 

aj v minulom roku budú vykryté z financií na PN a iných úspor na pracoviskách. 

Iné otázky v diskusii neboli, p. predseda senátu dal hlasovať, členovia senátu 

jednomyseľne schválili Metodiku rozdelenia dotácie a tvorbu rozpočtu TU vo Zvolene pre rok 

2015. 

Zmeny vo vnútorných predpisoch TU vo Zvolene predniesol p. prorektor pre pedagogiku 

RNDr. Andrej Jankech, PhD. Konštatoval, že v Študijnom poriadku TU vo Zvolene boli 

urobené zmeny len vo forme úpravy formulácie textov v materiáloch platných od roku 2013. V 

Štipendijnom poriadku TU vo Zvolene boli doplnené pravidlá na prideľovanie motivačných 

štipendií, ktoré MŠ SR poskytlo študentom VŠ v roku 2014. V Pravidlách univerzitného 

študijného programu boli spresnené časti výberu predmetov v študijnom pláne. 

V diskusii k tomuto bodu p. prof. Gömöry, predseda Legislatívnej komisie AS TU vo 

Zvolene predniesol, že na zasadnutí komisie dňa 25.3. 2015 bolo konštatované, že žiadna z 

pripomienok členov komisie nebola taká, aby zásadne zmenila náplň materiálu, išlo o 

gramatické spresnenie jednotlivých bodov materiálu. V LK navrhli zmeniť terminológiu, aby 

sa zmenil názov a pravidlá štúdia na univerzitnom študijnom programe boli zahrnuté do 

študijného poriadku TU platného od r. 2013. Pán prorektor Šulek vysvetlil tieto formulácie a 

následne po návrhu predsedu senátu aby sa o materiáloch hlasovalo boli tieto s pripomienkami 

senátom schválené. 

 

Zasadnutie ASTU Zvolen konané dňa 18.5.2015 prerokovalo nasledovné ťažiskové body: 

- Výročnú správu o hospodárení Technickej univerzity vo Zvolene za rok 2014. 

- Výročnú správu o činnosti Technickej univerzity vo Zvolene za rok 2014. 

- Návrh na člena Rady VŠ za Technickú univerzitu vo Zvolene na obdobie rokov 2015 – 

2019. 

 

Výročná správa o hospodárení Technickej univerzity vo Zvolene za rok 2014: Materiál k 

tomuto bodu uviedol rektor prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. a  kvestor doc. Ing. Josef Drábek, 

CSc. predniesol správu formou prezentácie. Oboznámil členov senátu o dodatočnej úprave 

dotácií, ktoré sa týkali 3 prvkov – dotácií na doktorandov, APVV projektov a štipendií 

zahraničných študentov. Konštatoval, že na TU bolo ukončené 5 projektov zameraných na 

rekonštrukciu objektov a vnútorného vybavenia školy (napríklad kongresové centrum DF a 

FEVT). Nákladová položka na energie a prevádzku školy bola znížená vďaka zavedeniu rady 

opatrení. Hospodársky výsledok univerzity je najvyšší za posledné roky – viac ako 1 milión €. 

Univerzita hospodárila so ziskom, čo bolo potvrdené aj odsúhlasené ministerstvom. Pán rektor 

vyzdvihol napĺňanie rezervných fondov, vďaka čomu bolo možné pristúpiť k zavedeniu 

motivačných príplatkov pre tvorivých pracovníkov.  

K prednesenej správe prečítal stanovisko Ekonomickej komisie jej predseda Ing. Selecký, 

PhD.. Komisia nemala závažné pripomienky, požadovala vysvetlenie k dvom bodom, čo p. 

kvestor urobil. Pán predseda senátu vyzval na diskusiu, nikto z členov AS nemal k Výročnej 

správe o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2014 ďalšie pripomienky, správa bola jednohlasne 

schválená. 

- Výročná správa o činnosti Technickej univerzity vo Zvolene za rok 2014: Správu o 

činnosti TU vo Zvolene odprezentovala  prorektorka doc. Ing. Danica Kačíková, PhD.. 



Orientovala sa na prehľad najdôležitejších činností, oboznámila senát s rozvojovým programom 

TU na nasledujúce obdobie. V hodnotení univerzít sme zlepšili postavenie, získali sme ocenenie 

od firmy Microsoft za zavádzanie moderných informačných technológií, zúčastnili sme sa na 

Agrofilme 2014.  

V ďalších častiach správy bola informácia o žiadosti o akreditáciu študijných programov 

pre komplexnú akreditáciu, o vývoji počtu študentov, o mobilitách študentov a učiteľov v rámci 

projektov, stave publikačných výstupov, habilitačnom a inauguračnom konaní na TU, zavedení 

systému kvality, úlohe Rady kvality, hodnotení vzdelávacieho procesu, dosiahnutých 

študijných výsledkoch. 

V závere vystúpil p. rektor, ktorý zvýraznil, že TU patrí do Združenia medzi 8 

technických univerzít, konštatoval, že zaznamenaný pokles študentov na TU v ostatných dvoch 

rokoch kopíruje stav na Slovensku z titulu poklesu demografickej krivky. Pre získavanie 

študentov robia fakulty mnohé kroky, propagácia v tlači, organizovanie Dní otvorených dverí, 

výjazd zástupcov vedenia fakúlt na stredné školy, účasť na veľtrhoch - ponuky stredoškolákom, 

atď. Na TU bol zaznamenaný pokles záujmu externých študentov z titulu spoplatnenia štúdia. 

Tento stav sa premietol aj do zníženia počtu zamestnancov na TU, bolo nutné upraviť aj pomer 

nepedagogických a pedagogických zamestnancov, čo sa podarilo. Je potešujúce, že došlo k 

nárastu výstupov v kvalitných impaktovaných časopisoch. V diskusii predseda EK prečítal 

pripomienky a otázky, na ktoré odpovedal p. rektor. Predseda komisie poďakoval za 

vysvetlenia. Nakoľko ďalšie otázky a pripomienky zo strany ostatných členov senátu ku správe 

neboli, predseda senátu diskusiu ukončil. AS TU vo Zvolene správu schválil jednohlasne. 

- Návrh na člena Rady VŠ za Technickú univerzitu vo Zvolene na obdobie rokov 2015 – 

2019: Z dôvodu ukončenia obdobia pôsobenia prof. Ing. Gömöryho, DrSc. ako zástupcu TU 

vo Zvolene v Rade vysokých škôl, bolo potrebné vykonať v zmysle legislatívy voľbu zástupcu 

na ďalšie obdobie od r. 2015 do r. 2019. Predseda senátu navrhol, aby univerzitu opätovne 

zastupoval v tomto orgáne prof. Gömöry, ktorý bol v predchádzajúcom období platným členom 

v predsedníctve Rady vysokých škôl, vecne a konštruktívne rieši problémy spojené s výkonom 

tejto funkcie. Tento návrh bol podporený aj z pléna (Ing. Pavol Hlaváč, PhD.). Nakoľko ďalšie 

návrhy z pléna neboli prebehla tajná voľba. Akademický senát v tajnom hlasovaní väčšinou 

hlasov zvolil prof. Ing. Dušana Gömöryho, DrSc., za člena rady VŠ na Slovensku na obdobie 

r. 2015-2019. 

 

Ďalšie rokovanie AS TU sa konalo dňa 29.9.2015. Hlavné body rokovania boli  Študijný 

poriadok FEE a Harmonogram volieb kandidáta na funkciu rektora TU vo Zvolene na roky 

2016-2019.  Pri prerokovaní Študijného  poriadku FEE materiál uviedol  dekan FEE doc. Ing. 

Branko Slobodník, PhD. Zdôvodnil potrebu tohto dokumentu a zároveň oznámil, že na fakulte 

došlo k personálnym zmenám v obsadení miesta prodekana pre pedagogickú činnosť, kde 

namiesto Ing. Modranského, PhD. bude túto funkciu vykonávať doc. Ing. Schwarz, PhD.  

Stanovisko a pripomienky Legislatívnej komisie AS TU vo Zvolene k študijnému poriadku 

FEE, predniesol jej predseda prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc. V zápisnici zo zasadnutia komisie 

sú uvedené pripomienky k čl. 4 ods. 7, k čl. 5 ods. 3, čl. 8a ods. 2, čl. 25 ods. 1 a čl. 31 ods. 2 

písm. d.  

K čl. 8 ods.2 uviedol, že vo vysokoškolskom zákone je definované, že o individuálny študijný 

plán (IŠP) môžu požiadať študenti doktorandského štúdia a študenti so špecifickými potrebami. 

V Študijnom poriadku FEE sú vyšpecifikované podmienky pre možnosti povolenia IŠP pre 

študentov, čo sa komisii zdá nad rámec zákona.  

Predseda senátu otvoril k tomuto bodu diskusiu. V diskusii vystúpil prorektor Jankech, ktorý 

uviedol že TU vo Zvolene má v študijnom poriadku nad rámec zákona uvedené, že aj denní 

študenti môžu mať špecifické potreby, napríklad matky, športovci-reprezentanti univerzity atď. 



Pán predseda komisie požiadal o odborný právny výklad  prorektora Šuleka, ktorý podrobne 

analyzoval znenie zákona týkajúce sa predmetu IŠP a formulácie v predloženom ŠP FEE.  

K čl. 25 ods. 1 prerokovávaného materiálu bola diskusia k otázke stanovenia času, ktorý je 

študent doktorandského štúdia povinný stráviť na pracovisku. Študijný poriadok TU, aj ŠP FEE 

uvádza, že študent má byť na pracovisku minimálne od 9:00 hod. do 14:00 hod., ak ho školiteľ, 

alebo vedúci katedry nepoveril úlohami nad rámec tohto času, alebo ak nemá výučbu podľa 

rozvrhu mimo tento čas. Predseda senátu aj predseda Legislatívnej komisie vyjadrili nesúhlas s 

počtom 25 hodín za týždeň, navrhovali, aby sa zvýšil počet hodín na 37,5 hod/týždeň, ako majú 

kmeňoví zamestnanci.  

V diskusii vystúpili  prorektor doc. Šálka, aj rektor prof. Kropil. Prorektor  Šálka vysvetlil, 

že týždenný pracovný čas doktoranda 25 hodín je len administratívny údaj, zdôraznil, že 

kritériom hodnotenia doktoranda sú jeho výstupy v publikačnej činnosti, výsledky výskumu a 

kvalita dizertačnej práce, nie počet hodín pobytu na pracovisku. Pán rektor uviedol, že už pred 

vyše rokom začalo hodnotiace obdobie pre ďalšiu akreditáciu, pri jednaní s ministrom školstva 

o výsledkoch akreditácie bolo konštatované, že 5 univerzít stratilo štatút výskumnej vysokej 

školy, naša univerzita je z 22 hodnotených na 6. mieste, ale v budúcnosti nemôžeme dovoliť, 

aby výstupy doktorandov boli v kategórii D. Pri ročnom hodnotení ich činnosti budú sprísnené 

požiadavky na doktorandov aj školiteľov. Už v súčasnosti v individuálnom študijnom pláne 

majú novo prijatí doktorandi podmienku publikovať v karentovaných časopisoch, v časopisoch 

databázy VOS, Scopus, aby sa zvýšila úroveň štúdia. TU bola pri akreditácii v kapitole 

doktorandské štúdium hodnotená stupňom C+, kvôli nižšej úrovni publikácií a vedeckých 

výstupov doktorandov.  

Zástupca študentov Ing. Viszlai pripomenul, že na pracovisku nemá vždy študent-

doktorand vytvorené podmienky, aby efektívne pracoval, že je lepšie pracovať v kľude doma, 

alebo na internáte.  

Ostatné pripomienky k uvedeným článkom sa týkali len upresnenia pojmov, čo bolo 

akceptované. Materiál bol schválený s pripomienkami. Harmonogram volieb kandidáta na 

funkciu rektora TU vo Zvolene na roky 2016-2019  prezentoval predseda senátu. Na úvod tento 

bod programu uviedol vysvetlením, že volebná komisia má mať podľa Štatútu TU Zvolen, 

čl.22, od.2 minimálne 5 členov. Prečítal harmonogram volieb schválený predsedníctvom AS 

TU , ktorý členovia senátu dostali k preštudovaniu v zmysle Rokovacieho poriadku AS TU. 

Predsedníctvo senátu navrhlo, aby boli vo volebnej komisii zástupcovia 4 fakúlt a 2 zástupcovia 

študentov, komisia bude 6 členná. Návrh kandidátov na funkciu rektora TU sa uskutoční v 

dňoch 12. a13. 10.2015 vo vestibule TU v čase od 11:00 - 13:00 hod. a v čase od 15:00 - 16:30 

hod. pre študentov, ktorí absolvujú v tej dobe prevádzkové cvičenia mimo univerzitu podľa 

harmonogramu. Predseda senátu otvoril diskusiu k predloženému harmonogramu. Členovia 

senátu navrhli zo svojich radov zástupcov do volebnej komisie, za LF – predseda komisie prof. 

Saniga (čl.22,od. 2,Štatút TU Zvolen , za DF doc. Klement, za FEE Mgr. Rácz, za FEVT doc. 

Hnilica, zástupcovia študentov navrhli sl. Sitarčíkovú a Ing. Allmanovú. Keďže ku návrhu 

predsedníctva AS TU neboli pripomienky ani ďalšie doplnky ,vyzval volebnú komisiu aby 

rozdala volebné lístky a následne sa uskutočnila voľba členov volebnej komisie pre voľby 

kandidáta na funkciu rektora TU vo Zvolene pre obdobie rokov 2016-2020.  Volebná komisia 

bola na základe  vykonaných volieb  zvolená a Harmonogram volieb kandidáta na rektora TU 

schválený bez pripomienok. 

 

Zasadnutie AS TU Zvolen dňa 27.10.2016 malo hlavný bod voľbu kandidáta na 

funkciu rektora TU Zvolen. Predseda senátu oboznámil členov senátu o doterajšom priebehu 

volieb, informoval o procese  návrhu kandidátov, ktorý prebehol podľa časového 

harmonogramu prijatého na zasadaní senátu v septembri 2015. Konštatoval, že priebeh návrhu 

kandidátov na funkciu rektora TU bol bezproblémový, v súlade s časovým harmonogramom, 



za účasti členov volebnej komisie podľa rozpisu. Z oslovených navrhnutých kandidátov prijal 

kandidatúru jediný kandidát, súčasný rektor TU vo Zvolene, prof. Ing. Rudolf Kropil CSc. 

Predseda senátu a zároveň predseda volebnej komisie pripomenul podmienky tajnej voľby 

kandidáta na rektora TU. Odporučil, že volebný lístok s menom kandidáta má každý člen senátu 

označiť tajne na určenom mieste rokovacej sály a priniesť do urny na predsedníckom stole. 

Členovia volebnej komisie rozdali hlasovacie lístky, po uskutočnení  tajnej voľby sčítali hlasy, 

hlasovacie lístky vložili do obálky, ktorú podpísali. Predseda senátu vyhlásil výsledky voľby 

kandidáta na rektora TU vo Zvolene na obdobie rokov 2016-2019. AS zvolil v tajnom hlasovaní 

všetkými hlasmi prítomných členov AS TU prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc. za kandidáta na 

funkciu rektora TU vo Zvolene na obdobie rokov 2016-2019.  

Posledné rokovanie AS TU v roku 2015 sa uskutočnilo dňa 27.11.2016. Hlavným bodom 

rokovania bol Návrh na udelenie súhlasu s predĺžením doby nájmu. Úvodné slovo ku 

predloženému materiálu predniesol kvestor doc. Drábek. Kvestor zdôvodnil, že sa jedná o 14 

nájomných zmlúv ktoré končia platnosť podľa spracovanej tabuľky v materiáli predloženom 

do senátu na schválenie. Jednotliví nájomcovia si plnia povinnosti vyplývajúce zo zmlúv, platia 

nájomné načas, prípadne po upozornení. Vo vzťahu k miere inflácie v roku 2015 nepristúpilo 

vedenie TU k zvýšeniu poplatkov na budúce obdobie. Ďalej konštatoval, že došlo k zmene 

u nájomcu č. 11 (Centrum vedecko-technických informácií Bratislava ), v tabuľke je uvedené 

že nájom končí 30.10.2015 a má sa predĺžiť do 31.10.2016. Na požiadanie CVTI je termín 

ukončenia nájmu opravený na 30.11.2015. Následne ku predloženému materiálu predložil 

stanovisko Ekonomickej komisie Ing. Erik Selecký, PhD., v ktorom bolo tlmočené súhlasné 

stanovisko komisie s prezentáciu kvestora. V diskusii neboli vznesené ďalšie pripomienky 

a materiál bol členmi senátu schválený. 

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 15.2.2016                                                       prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., 

                                                                                       predseda AS TU Zvolen 


