
 
       

Z Á P I S N I C A 

z rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene, 
konaného dňa 18.05.2015 o 08:00 h  v konferenčnej miestnosti B-307, 

R-TU vo Zvolene 
         č. R-4957/2015 

 
Prítomní členovia AS TU: podľa prezenčnej listiny  

Prizvaní a hostia: prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., prof. RNDr. Danica Kačíková, 

PhD., doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka, RNDr. Andrej Jankech, PhD., 

doc. Ing. Branko Slobodník, PhD. doc. Ing. Marián Kučera PhD.  

 

Ospravedlnení: doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., Mgr. Attila Rácz, PhD., Bc 

Maroš Sajdák, Monika Sitarčíková, 

Neospravedlnení:     - 

 

Program rokovania:  

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej, volebnej komisie a verifikátorov zápisnice 

3. Výročná správa o hospodárení Technickej univerzity vo Zvolene za rok 2014 

4. Výročná správa o činnosti Technickej univerzity vo Zvolene za rok 2014 

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

2019  

6. Rôzne 

8. Návrh uznesení 

9. Záver 

 

 

Ad 1) Otvorenie 

Rokovanie Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene otvoril a viedol  prof. 

Ing. Milan Saniga, DrSc. – predseda AS TU vo Zvolene. Na základe vyhodnotenia účasti členov 

AS TU podľa prezenčnej listiny oznámil, že  je prítomných  31 členov, 4 členovia sa 

ospravedlnili, Akademický senát TU vo Zvolene je uznášania schopný a môže rokovať. 

Prof. Saniga privítal hostí a členov Akademického senátu TU vo Zvolene a predniesol 

návrh programu rokovania AS TU, o ktorom dal hlasovať. 
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Uskutočnilo sa hlasovanie, aby rokovanie AS TU prebehlo podľa predneseného programu:  

 

Počet hlasujúcich členov:  31 

 

Výsledok hlasovania: 

Za:       31 

Proti: 0  

Zdržali sa: 0  

 

Program rokovania AS TU bol schválený jednomyseľne. 

 

Ad 2)  Kontrola uznesení  

Predseda senátu prof. Saniga konštatoval, že z minulého zasadnutia AS TU vo Zvolene 

neboli žiadne ukladacie uznesenia.  

  

Ad 3) Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a verifikátorov 
zápisnice   

Predseda  AS TU navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení: 

doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD., Ing. Pavol Gejdoš, PhD.  

 

Uskutočnilo sa hlasovanie pre odsúhlasenie návrhovej komisie: 

Počet hlasujúcich členov: 31 

 

Výsledok hlasovania: 

Za: 31 

Proti:   0  

Zdržali sa:   0  

 

Návrhová komisia bola jednomyseľne schválená. 

 

Za členov volebnej komisie a zároveň verifikátov zápisnice  boli p. predsedom senátu 

navrhnutí: Ing. Mariana Sedliačiková,  PhD., Ing. Daniel Halaj, PhD.,   

 

Uskutočnilo sa hlasovanie pre odsúhlasenie členov volebnej komisie a verifikátov zápisnice: 

Počet hlasujúcich členov: 31 

 

Výsledok hlasovania: 

Za: 31 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

 

Členovia volebnej komisie a verifikátori zápisnice  boli jednomyseľne schválení. 
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Ad 4)   Výročná správa o hospodárení Technickej univerzity vo Zvolene 
za rok 2014 

 

Materiál k tomuto bodu uviedol p. rektor prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. a p. 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 ďalšie pripomienky. Bolo naformulované 

uznesenie viď. Návrh uznesení. 

 Po naformulovaní a prečítaní bodu uznesenia bola správa jednohlasne schválená.  

 

Ad 5) Výročná správa o činnosti Technickej univerzity vo Zvolene za rok 
2014 

Správu o činnosti Tu vo Zvolene prezentovala p. 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 a  sformuloval znenie uznesenia k Výročnej správe 

o činnosti TU vo Zvolene za rok 2014 a dal hlasovať.  

AS TU vo Zvolene správu schválil jednohlasne. Viď Návrh uznesení z rokovania AS TU.  
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Ad 6)  Návrh na člena Rady VŠ za Technickú univerzitu vo Zvolene na 
obdobie rokov 2015 - 2019  

 

Z dôvodu, že sa skončilo obdobie 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. Pán 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, členovia volebnej komisie rozdali volebné lístky 

a prebehla tajná voľba. 

Počet členov senátu:  35 

Počet prítomných:  31 

Počet platných hlasov:  31 

Počet hlasov za                      29 

Počet  záporných hlasov: 2 

 Akademický senát prijal uznesenie: „AS TU vo Zvolene v tajnom  hlasovaní väčšinou hlasov  

zvolil prof. Ing. Dušana  Gömöryho, DrSc., za člena rady VŠ na Slovensku na obdobie r. 2015-

2019“.  

Uznesenie senát schválil jednohlasne. 

 

Ad 7)  Rôzne 

V tomto bode bolo zaradené schválenie nájomných zmlúv na obdobie r. 2015-2016. Pán 

predseda senátu sa ospravedlnil, za oneskorené dodanie materiálov k tomuto bodu. Dôvody 

neskorého dodania materiálu prezentoval  p. kvestor, ktorý  predniesol podrobnosti k schváleniu 

požadovaných prenájmov. Štruktúra prenájmov  bola spracovaná v tabuľke zaslanej členom AS 

TU vo Zvolene.  Jednalo sa o 5 nájomných zmlúv nebytových priestorov, aj priestorov, ktoré 

slúžili v minulosti pre pedagogický proces. Zdôraznil, že tieto treba prehodnotiť raz ročne, aby 

nedošlo k tomu, že budú chýbať priestory pre pedagogické účely.  

Predseda EK AS TU sa vyjadril k materiálom. Stanovisko komisie bolo súhlasné, členovia 

po preštudovaní materiálov, ktoré boli zaslané  e-mailom, per rollam súhlasili s predĺžením 

nájomných zmlúv s požiadavkou, že v budúcnosti budú v tabuľke spracované aj údaje o výmere 

prenajímaných priestorov. Otázka predsedu ekonomickej komisie p. kvestorovi, či nájomcovia 

načas platia univerzite nájomné, bola zodpovedaná. Problémy s včasným platením majú 

majitelia kávomatov, plnia si  povinnosti s časovým  sklzom. Nakoľko v ďalšej diskusii 

nevystúpili ďalší členovia AS bolo predsedom senátu naformulované uznesenie:  

„Akademický senát TU vo Zvolene  podľa § 13 ods. 1 písm. h) zák. č. 176/2004 Z. z. 

o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov, schvaľuje  

predĺženie doby nájmu na dobu tak, ako je požadované v predloženom materiáli. 

 

Akademický senát jednohlasne schválil navrhnuté  uznesenie.  

 

Ďalej p. predseda senátu prof. Saniga pripomenul, že študenti, ktorí v tomto ak. roku končia Bc. 

štúdium (Lucia Beňová, Klára Martinovicová, Marek Trenčiansky, Ján Supuka) majú 

povinnosť požiadať predsedníctvo senátu  listom o prerušenie členstva v AS TU vo Zvolene 
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v termíne od doby ukončenia bakalárskych štátnych skúšok  2015 do začiatku ak. roka 2015-

2016 – september 2015. Vyzval študentov, aby si túto povinnosť splnili do konca mája. 

 

Ad 8)  Návrh uznesení 

  

Predseda AS TU požiadal návrhovú komisiu o prečítanie Návrhu uznesení z rokovania 

AS TU vo Zvolene zo dňa 18.05.2015. Doc. Ing. Elena Pivarčiová, PhD. prečítala Návrh 

uznesení  (Príloha č. 1). 

Uskutočnilo sa hlasovanie o prijatých uzneseniach: 

Počet hlasujúcich členov: 32 

Výsledok hlasovania: 

Za: 32 

Zdržali sa: 0  

Proti: 0  

             

Návrh uznesení bol jednomyseľne schválený. 

 

Ad 8)  Záver 

 

Predseda AS TU poďakoval prítomným členom Akademického senátu TU za ich  účasť 

na rokovaní AS TU vo Zvolene, poďakoval aj prítomným členom exekutívy TU vo Zvolene  

a prizvaným hosťom a ukončil rokovanie. 

 

Podklady k zápisnici pripravila a zapísala: 

 

doc. Ing. Daniela Kalincová, PhD.   

 

............................................................. 

tajomníčka AS TU 

 

Verifikátori: 

 

Ing. Mariana Sedliačiková,  PhD.                       

 

 .............................................................           

 

Ing. Daniel Halaj, PhD.                           

 

.............................................................. 

 

 

Zvolen,  22.05.2015     ............................................................... 

prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. 

     predseda AS TU vo Zvolene 
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P r í l o h a  č . 1  

 

 

U z n e s e n i a 
z rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene 

konaného dňa 18.05.2015 

 

 

Akademický senát TU vo Zvolene:  

 

a) Schvaľuje:  

1. Program rokovania  

2. Členov návrhovej komisie: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD., Ing. Pavol Gejdoš, PhD. 

3. Členov volebnej komisie a verifikátorov zápisnice: Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.,       

Ing. Daniel Halaj, PhD. 

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

pripomienok 

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

pripomienok 

6. Podľa § 13 ods. 1 písm. h) zák. č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 

verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov predĺženie doby nájmu na 

dobu, ktorá je stanovená v predkladanom materiáli 

7.  V tajnom hlasovaní väčšinou hlasov prof. Ing. Dušana Gömöryho, DrSc. za člena Rady 

vysokých škôl SR za Technickú univerzitu vo Zvolene  

 

Uznesenia zapísali:  doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. a Ing. Pavol Gejdoš, PhD. 

 

Návrhová komisia: 

doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.,   Ing. Pavol Gejdoš, PhD.  

 

.....................................................   ................................................... 

Verifikátori: 

Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.   Ing. Daniel Halaj, PhD. 

 

......................................................   ...................................................... 

 

 

Zvolen, 18.05.2015     prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. 

            predseda AS TU vo Zvolene 

 

                   ....................................................... 
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P r í l o h a  č . 2  

 

 

 

Zápis zo zasadnutia Ekonomickej komisie AS TUZVO dňa 11.05.2015 
 

           

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny - p. Sedliačiková, p. Halaj, p. Ivan, p. Hnilica, p. Selecký. 

 

Ospravedlnili sa p. Gejdoš, p. Viszlai, neospravedlnili sa p. Androvičová. 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. Prerokovanie a pripomienkovanie Výročnej správy o hospodárení TU vo Zvolene za 

rok 2014 

3. Záver 

             

Ad. 1  Rokovanie EK AS TU otvoril a viedol jej predseda. Program rokovania bol schválený 

všetkými prítomnými členmi EK AS TU. Písomné stanoviská neboli predložené.  

p. Gejdoš – zaslané stanovisko e-mailom – nemá pripomienky 

p.  Viszlai – zaslané stanovisko e-mailom – nemá pripomienky 

 

Ad. 2 EK AS TU prerokovala „Výročnú správu o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2014 s 

prílohami: 

 

EK AS TU konštatuje, že k prerokúvanému materiálu nemá zásadné pripomienky, požaduje 

vysvetlenie k dvom otázkam v časti: Materiál – tabuľková príloha k Výročnej správe 

o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2014 

 

1/ Tab. č.6 – Vysvetlenie k súčtom stĺpca A+C, nesedia počty napr: riadok 3, 15a 

2/ Tab. č.6a – Vysvetlenie k vysokému rozdielu medzi priemerným platom žien a mužov riadok 

9 a 10. 

 

EK AS TU odporúča, aby „Výročná správa o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2014“ bola 

schválená bez pripomienok.  

 

Ad 2 Zápis vypracuje predseda EK a bude schválený členmi EK AS TU per rollam. 
 

Ad 3 Rokovanie EK ukončil jej predseda a poďakoval sa členom EK AS TU za aktívnu prácu. 

 

 

Zvolen, 11. 5. 2015                                                                                 Ing. Erik Selecký, PhD. 

                                                                                                                     predseda EK AS TU        

 


