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Z Á P I S N I C A  

z rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene, 

konaného dňa 19.03.2018 o 09:00h  
v konferenčnej miestnosti B-307, R-TU vo Zvolene  

 

         č. R-2429/2018 

  

Prítomní členovia AS TU: podľa prezenčnej listiny  

Prizvaní a hostia:  Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., Ing. Miroslava Kapustová 

poverená kvestorka, doc. Ing. Josef Drábek, CSc., doc. Dr. Ing. Jaroslav 

Šálka, RNDr. Andrej Jankech, PhD., doc. Ing. Branislav Oláh, PhD., 

prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD., prof. Ing. Viliam Pichler, PhD., doc. Ing. 

Marián Kučera, PhD., doc. Ing. Marián Schwarz, PhD., Ing. Ľubica 

Benková, 

Ospravedlnení:  doc. Ing. Richard Hnilica, PhD.,  Ing. Romuald Mozdík  

Neospravedlnený: - 

 

Program rokovania 

1. Otvorenie 

2. Voľba verifikátorov zápisnice, volebnej komisie a návrhovej komisie 

3. Kontrola uznesení 

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

o vysokých školách) a legislatívny návrh riešenia  

5. Doplňujúce voľby do AS TU Zvolen (študentská časť) - informácia 

6. Dodatok č. 1  k Študijnému poriadku FEE č. R-4050/2015-97/2015/DFEE 

7. Výsledky hospodárenia TUZVO za rok 2017 

8. Metodika rozdelenia dotácie a tvorba rozpočtu TUZVO na rok 2018   

9. Návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu TUZVO na rok 2018 

10. Návrh rektora na odvolanie člena VR TUZVO a vymenovanie členov VR TUZVO 

11. Návrh rektora na členov Správnej rady TUZVO 

            12. Návrh člena správnej rady TU Zvolen za študentskú časť AS TUZVO 

13. Návrh na schválenie člena predsedníctva AS TU (študentská časť) a návrh člena LK AS 

TU (študentská časť) 
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14. Rôzne 

15. Návrh uznesení 

16. Záver 

 

Ad 1) Otvorenie  

Rokovanie Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene otvoril a viedol predseda AS TU 

vo Zvolene prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. Na základe vyhodnotenia účasti členov AS TU podľa 

prezenčnej listiny oznámil, že je prítomných 33 členov, 2 členovia sa ospravedlnili. Predseda 

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

Predseda senátu privítal hostí a členov Akademického senátu TU vo Zvolene a prečítal program 

rokovania. Vyzval členov AS, aby sa vyjadrili k navrhnutému programu. Prihlásil sa študent Ing. 

Bajza, ktorý tlmočil žiadosť študentov, členov AS TU, aby do programu bol zaradený bod: Voľba 

zástupcu študentov, člena AS do Správnej rady TU vo Zvolene a návrh volebnej komisie pre 

doplňujúce voľby do ŠRVŠ 

Pán predseda AS odpovedal, že ak bude senátom schválený bod 4 programu - návrh  Legislatívnej 

komisie na  zmenu v štatúte AS TU a v rokovacom poriadku, ktorá vyplýva z listu generálneho 

riaditeľa sekcie MŠVVS SR Mgr. Jozefa Jurkoviča (odpoveď z decembra 2017 na opakovaný dopyt 

predsedníctva AS TU vo Zvolene k voľbe členov Správnej rady TU), môže byť voľba člena Správnej 

rady  z  radov študentov zaradená ako bod 12 programu a ostatné body sa posunú. Uskutočnilo sa 

hlasovanie za návrh p. predsedu Sanigu, aby rokovanie AS TU prebehlo podľa doplneného programu 

o bod 12. Informoval, že kreovanie volebnej komisie pre ŠRVŠ prebehne v bode rôzne.  

Pán predseda naformuloval uznesenie: „AS schválil Program rokovania AS TU predložený 

predsedníctvom senátu doplnený o bod č.12 Návrh člena správnej rady TU Zvolen za študentskú časť 

AS TUZVO“ 

Počet hlasujúcich členov: 33  

Výsledok hlasovania:  

Za:  33 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0  

  

Predložený upravený program rokovania AS TU bol schválený jednomyseľne.  

 

Pán rektor si pred následným rokovaním vyžiadal priestor pre informáciu o vyhlásení Rektorskej 

konferencie Slovenska k súčasnej politickej situácii, ktoré bolo zverejnené aj na www stránke TU. 

Konštatoval, že vo vyhlásení Rektorskej konferencie k súčasnej spoločenskej situácii na Slovensku 

bola výzva, aby politici, médiá a členovia Akademickej obce na Slovensku s ohľadom na postavenie 

a budúcnosť Slovenska spoločne chránili hierarchiu hodnôt a uplatňovali princípy demokracie. 

Oznámil, že študenti TU ho požiadali, aby sa mohli stretnúť 9. marca pred univerzitou a venovať 

tichú spomienku dvom mladým ľuďom, ktorí prišli o život v súvislosti so situáciou na Slovensku. 

Stretnutie študentov na ktorom sa zúčastnil hodnotil pozitívne a poďakoval organizátorom 

za kultivovaný priebeh. 
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Ad 2) Voľba verifikátorov zápisnice, volebnej komisie a návrhovej komisie 

Predseda senátu prečítal návrh na členov volebnej komisie a verifikátorov zápisnice:  

doc. Ing. Vladimír Kubovčík, PhD. a Ing. Zuzana Slatkovská, vyzval členov AS, aby sa vyjadrili 

k návrhu. Keďže neboli pripomienky ani doplňujúce návrhy, uskutočnilo sa hlasovanie na schválenie 

navrhnutých členov.  

Počet hlasujúcich členov: 33 

Výsledok hlasovania:  

Za:  32 

Proti:  0 

Zdržal sa:  1  

  

Volebná komisia a verifikátori zápisnice boli schválení väčšinou hlasov.  

  

Predseda  senátu predstavil návrh na členov návrhovej komisie: doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD.  

                   doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.  

Z pléna neboli pripomienky ani pozmeňovacie návrhy. 

Uskutočnilo sa hlasovanie pre schválenie členov návrhovej komisie:  

Počet hlasujúcich členov: 33 

Výsledok hlasovania:  

Za:  32 

Proti:  0 

Zdržal sa:  1  

  

Členovia návrhovej komisie boli schválení väčšinou hlasov.  

  

Ad 3) Kontrola uznesení  

Predseda senátu konštatoval, že na predchádzajúcich zasadnutiach AS TU boli prijaté dve ukladacie 

uznesenia vedeniu TU a jedno ukladacie uznesenie predsedníctvu AS TU. 

1. Ukladacie uznesenie zo zasadnutia AS TU vo Zvolene zo dňa 27.2.2017: 

AS TU ukladá vedeniu TU vo Zvolene zaoberať sa materiálom: Správa návrhov, pripomienok a 

opatrení delegátov študentskej časti Akademického senátu Technickej Univerzity vo Zvolene a 

informovať o riešení akademickú obec TU. Termín: najbližšie zasadnutie akademickej obce 

univerzity. 

2. Ukladacie uznesenie zo zasadnutia AS TU vo Zvolene zo dňa 13.11.2017: 

AS TU ukladá vedeniu TU vo Zvolene skompletizovať www stránku TU s jazykovými mutáciami a 

zaoberať sa pripomienkami z diskusie. Termín: 28. február 2018  

3. Ukladacie uznesenie zo zasadnutia AS TU vo Zvolene zo dňa 6.6.2017: 

AS TU ukladá predsedníctvu AS TU opätovne požiadať Odbor legislatívy a aproximácie práva 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o právny výklad ohľadom správnosti postupu 
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návrhu a voľby člena Správnej rady TU vo Zvolene za študentskú časť AS TU vo Zvolene, ktorý bol 

na ministerstvo zaslaný v júni tohto roku.  

Plnenie tohto uznesenia bude riešené v bode 4 programu rokovania AS. 

K prvému ukladaciemu uzneseniu bol vyzvaný p. rektor, aby podal vysvetlenie o jeho plnení. Pán 

rektor oznámil, že vedenie sa zaoberalo Správou návrhov, pripomienok a opatrení delegátov 

študentskej časti AS TU vo Zvolene a výsledky budú predložené na akademickej obci v apríli 2018. 

Ku riešeniu tohto materiálu  akademický senát prijal uznesenie.  

K druhému uzneseniu, ktoré s týka kompletizácie webovej stránky TU s jazykovými mutáciami sa 

rektor vyjadril, že v zmysle zákona o vysokých školách by mali byť uznesenia tohto typu ako 

odporúčacie, lebo problémy s realizáciou nie sú úplne v rukách vedenia. Vedenie rozhodlo, že 

z hľadiska nákladov bude jazykovú úpravu kontrolovať Ústav cudzích jazykov TU. Dodané materiály 

z pracovísk a fakúlt TU však boli veľmi heterogénne, čo sa týka náplne a kvality, čo sťažovalo prácu 

pri kontrole anglických textov, ktoré robila p. PhDr. Ľuptáková a dve spolupracovníčky. Preklápanie 

na www stránku zahájili 7.1.2018. Rektor prof. Kropil následne požiadal o bližšie informácie k tejto 

otázke  prorektora Oláha.  Prorektor Oláh konštatoval, že k sklzu došlo z titulu oneskoreného dodania 

materiálov z niektorých pracovísk, univerzitná www stránka je už v AJ spustená, fakultné sa 

dokončujú, nakoľko odovzdávanie materiálov bolo posunuté až do piatka 16.3.2018. Termín 

ukončenia akcie prisľúbil do konca marca 2018. 

Po vysvetlení stavu plnenia týchto dvoch uznesení zo strany vedenia,  predseda  otvoril diskusiu. 

Prihlásil sa Ing. Bajza z radov študentov, ktorý k prvému bodu prehlásil, že vedenie TU vo Zvolene 

od februára 2017 dva-krát zvolalo zasadnutie Akademickej obce TU vo Zvolene. Konštatoval, že boli 

síce podľa vyjadrenia predsedu AS a rektora slávnostné k významným výročiam, ale uplynul rok a 

ani na jednom neboli diskutované verejne otázky predmetnej Správy, napriek tomu že napríklad 

výročná správa o senáte prezentovaná bola. Tiež podotkol, že nikde v legislatíve ani vo vnútorných 

predpisoch nefiguruje pojem slávnostná akademická obec.  

K tomuto príspevku pán predseda senátu vysvetlil, že Akademická obec sa zvoláva pri výnimočných 

udalostiach ako je voľba rektora TU, kde sa predstavujú kandidáti, alebo iné dôležité udalosti. Ocenil 

aktivity študentov a podporuje ich, ale požiadavky študentov tohto typu by sa mali riešiť iným 

spôsobom. Nakoľko ku predmetným uzneseniam  neboli ďalšie pripomienky  predseda ukončil 

diskusiu k bodu 3 a dal hlasovať  o uzneseniach. 

„AS TUZVO berie na vedomie  Stanovisko rektora TU Zvolen prof. Kropila ku „Správe návrhov, 

pripomienok a opatrení delegátov študentskej časti Akademického senátu Technickej Univerzity vo 

Zvolene“. Stanovisko bude prezentované na zhromaždení akademickej obce v mesiaci apríl 2018. 

Výsledky hlasovania:  

Počet hlasujúcich: 33 

Výsledok hlasovania:  

Za:    26 

Proti:      3  

Zdržal sa:     4  

Uznesenie bolo schválené väčšinou hlasov. 

„AS TUZVO berie na vedomie Stanovisko rektora TUZVO prof. Kropila k materiálu kompletizácie  

www stránky TUZVO  s jazykovými mutáciami, kde sa predlžuje účinnosť uznesenia do 31.3.2018. 

Výsledky hlasovania:  
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Počet hlasujúcich: 33 

Výsledok hlasovania:  

Za:    29 

Proti:     2 

Zdržal sa:    2 

Uznesenie bolo schválené väčšinou hlasov. 

 

Ad 4) Stanovisko MŠVVŠ SR k výberu člena Správnej rady VVŠ (čl. 40, od. 2 

Zákona o vysokých školách) a legislatívny návrh riešenia  

Predseda senátu vyzval predsedu Legislatívnej komisie  Gömöryho, aby vysvetlil závery rokovania 

komisie k listu (odpoveď na opätovne zaslanú žiadosť z predsedníctva AS TU v júni 2017 o výklad 

voľby zástupcu za študentskú časť do Správnej rady TU vo Zvolene) od generálneho riaditeľa 

sekcie MŠ VVS SR Mgr. Jurkoviča, ktorý prišiel na predsedníctvo AS TU v decembri 2017. Profesor 

Gömöry predniesol stanovisko komisie, ktorá zasadala 8.3.2018. Vysvetlil, že študenti nemali doteraz 

zástupcu v komisii, preto prizvali na komisiu Ing. Bajzu a list z ministerstva ako materiál na 

rokovanie dostali všetci členovia AS. K voľbe zástupcu študentov do Správnej rady VVŠ (Verejná 

vysoká škola) je v liste nasledovný (uvedený skrátený) záver: Pri voľbe členov Správnej rady VVŠ 

samostatne koná zamestnanecká časť AS a študentská časť AS. Akademický senát berie na vedomie 

výsledky volieb.  

Profesor  Gömöry vysvetlil, že zo stanoviska generálneho riaditeľa sekcie MŠ VVŠ SR vyplývajú 

zmeny v štatúte AS a rokovacom poriadku AS TU vo Zvolene, ktoré LK AS navrhuje a boli zaslané 

všetkým členom AS. Upozornil, že pri  kreovaní doplnkov nebolo zohľadnené jednotné kvórum pri 

voľbe členov Správnej rady univerzity, ktorých navrhuje rektor univerzity a člena Správnej rady 

navrhnutého študentskou časťou AS. Konsenzuálny návrh riešenia LK v čl. 4 ods. 3 prednesený 

profesorom  Gömörym  bol „Na schválenie návrhu externých členov navrhovaných do Správnej rady 

rektorom univerzity je potrebná 2/3 väčšina všetkých členov AS, na schválenie zástupcov 

zamestnancov a osobitne študentov je potrebná nadpolovičná väčšina členov AS“. Predseda otvoril 

diskusiu k predmetnému bodu rokovania. V úvode vystúpil  rektor  prof. Kropil a vyjadril názor, že 

by sa malo zjednotiť schvaľovanie buď na 2/3, alebo nadpolovičnú väčšinu členov AS. Podporil ho 

aj  Ing. Hlaváč z LF. Študenti Trautenberger a Bajza sa v diskusii tiež vyjadrili ku spôsobu a kvóru 

pri hlasovaní.  Pani Mgr. Androvičová navrhla urobiť neformálne hlasovanie, že ktorý návrh či 2/3, 

alebo nadpolovičná väčšina všetkých členov, sa bude schvaľovať pre navrhovanie členov do Správnej 

rady na všetkých úrovniach. Študent Ing. Bajza žiadal zopakovať ešte raz, na čo mu opätovne profesor 

Gömöry vysvetlil, doplnky a ich následný dopad v štatúte a rokovacom poriadku. Neformálnym 

hlasovaním sa zistilo, že za kvórum  2/3 bolo 14 členov AS, ostatní sa zdržali hlasovania resp. boli 

proti. Nakoľko na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov AS 

(17), tento návrh nebol prijatý. Následne sa hlasovalo o kvóre nadpolovičnej väčšiny členov AS. Pri 

hlasovaní bolo toto kvórum nadpolovičnou väčšinou členov AS TU prijaté. Potom predseda LK prof. 

Gömöry prečítal úpravu v Rokovacom poriadku a Štatútu AS TU vo Zvolene v nasledovnom znení: 

V Štatúte Akademického senátu TU  

Mení sa čl. 2 bod (1) nasledovne: 

Ruší sa súčasné písmeno h) schvaľuje návrh rektora na členov Správnej rady TU a navrhuje ministrovi 

dvoch členov správnej rady podľa § 40 ods. 2, zákona o VŠ,  

Vkladajú sa písmená  

h) schvaľuje návrh rektora na členov Správnej rady TU 

ha) navrhuje ministrovi dvoch členov Správnej rady TU podľa §40 ods. 2 zákona o VŠ 
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V Rokovacom poriadku Akademického senátu TU  

Čl. 4 sa mení v bodoch 3, 5 a 6 

Mení sa bod 3 nasledovne: 

 (3) Na prijatie uznesení, ktoré súvisia so zásadnými činnosťami TU, uvedenými v Štatúte AS TU v 

článku 2 ods. 1 písm. a), b), i), n) je potrebný súhlas minimálne 2/3 všetkých členov AS TU. Na 

prijatie uznesenia podľa článku 2 ods. 1 písm. c) - veta prvá, Štatútu AS TU je potrebný súhlas 

najmenej trojpätinovej väčšiny všetkých členov AS TU. Na prijatie uznesení v ostatných prípadoch 

je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov AS TU. 

Za bod 3 sa vkladajú nasledovné body: 

(3b) Na prijatie uznesení podľa článku 2 ods. 1 písm. h) Štatútu AS TU je potrebný súhlas 

nadpolovičnej väčšiny všetkých členov AS TU.  

(3b) Na prijatie uznesení podľa článku 2 ods. 1 písm. ha) a q) Štatútu AS TU je potrebný súhlas 

nadpolovičnej väčšiny všetkých členov príslušnej časti AS TU.  

(3c) Ak sú na funkciu podľa článku 2 ods. 1 písm. ha) a q) Štatútu AS TU navrhnutí dvaja alebo 

viacerí kandidáti a v prvom kole hlasovania ani jeden z nich nedosiahne nadpolovičnú väčšinu hlasov 

všetkých členov príslušnej časti AS TU, opakuje sa hlasovanie o dvoch kandidátoch, ktorí v prvom 

kole dosiahli najväčší počet hlasov. 

Mení sa bod 5 nasledovne: 

(5) Hlasovanie je spravidla verejné. V otázkach uvedených v čl. 2, ods. (1) písm. a), c), ca), d), e), h), 

ha), n), p), q), s) Štatútu AS TU sa rozhoduje tajným hlasovaním. V ostatných otázkach, ak si to žiada 

aspoň 1/3 prítomných členov AS TU, hlasovanie musí byť tajné.  

Mení sa bod 6 nasledovne: 

 (6) Ak sa voľba a odsúhlasenie vo veci podľa čl. 2, ods. 1, písm. c), ca), d), e), h), ha), p), q), s) 

Štatútu AS TU týka člena AS TU, tento sa hlasovania nezúčastňuje. Počet hlasov potrebný na 

právoplatnosť voľby alebo prijatých uznesení sa pritom zníži o jeden hlas.  

Nakoľko ďalšia diskusia k tomuto bodu nebola predseda AS dal hlasovať o texte uznesenia: 

 „AS TU vo Zvolene schválil doplnok predložený LK AS do Štatútu AS TUZVO a Rokovacieho 

poriadku AS TUZVO v dikcii ako je zaznamenané v zápisnici s rokovania senátu TU Zvolen“. 

 

Počet hlasujúcich: 33 

Výsledok hlasovania:  

Za:    29 

Proti:      3  

Zdržal sa:     1 

Uznesenie bolo schválené väčšinou hlasov (jeho rozšírené znenie je  aj v Prílohe č. 2 zápisnice). 

Zo zmeny vyplynulo ukladacie uznesenie, ktoré naformuloval predseda senátu a dal hlasovať: 

„AS TU vo Zvolene ukladá predsedníctvu AS TU inovovať Štatút a Rokovací poriadok AS TU 

a zverejniť ho na www stránke TU vo Zvolene“ termín: najbližšie zasadnutie AS TUZVO 

Počet hlasujúcich: 33 

Výsledok hlasovania:  

Za:    33 

Proti:      0  

Zdržal sa:     0 

Uznesenie bolo schválene všetkými hlasmi. 
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Ad 5) Doplňujúce voľby do študentskej časti AS TU vo Zvolene 

Predseda  oboznámil senát s výsledkami  doplňujúcich volieb členov AS TU študentskej časti, ktoré 

sa konali v priebehu februára a marca 2018 na DF, FEE a UŠP.  

DF – voľby sa konali dňa 13.2.2018, z počtu oprávnených voličov 1189 sa zúčastnilo 216, čo je 

18,17%. Zo 4 kandidátov na člena AS bol zvolený Ing. Vojtěch Ondrejka. 

UŠP – voľby sa konali dňa 20.2.2018, z počtu oprávnených voličov 238 sa zúčastnilo 53, čo je 

22,27%. Zo 4 kandidátov bola zvolená Bc. Lívia Očenášová. 

FEE – voľby sa konali dňa 6.3.2018, z počtu oprávnených voličov 233 sa zúčastnilo 26, čo je 11,16%. 

Zo 4 kandidátov boli zvolení dvaja zástupcovia a to Anna Darabošová a Matúš Šoltís.  

O priebehu volieb predsedovia komisií vypracovali zápisnice, ktoré odovzdali tajomníčke AS TU vo 

Zvolene. Predseda senátu vyzval členov, aby predniesli svoje prípadné pripomienky. Prihlásil sa Ing. 

Bajza, ktorý pripomenul, že podľa Štatútu AS TU by mali doplňujúce voľby prebehnúť do 5 mesiacov 

od zániku členstva v AS TU podľa § 8 ods. 7 zákona o VŠ. Predseda AS na to odpovedal, že volebné 

komisie boli schválené v novembri 2017 na najbližšom možnom zasadnutí AS TU 13.11.2018, 

prípravy volieb boli v rukách študentov. Na základe Zásad volieb tento proces sa mohol uskutočniť 

do decembra 2017. Nakoľko v diskusii už nevystúpil žiaden člen senátu, predseda ukončil diskusiu a 

naformuloval uznesenie za ktoré dal hlasovať:„ AS TU vo Zvolene  berie na vedomie výsledky 

doplňujúcich volieb členov AS študentskej časti na DF, FEE a UŠP“.  

Počet hlasujúcich členov: 33 

Výsledok hlasovania:  

Za:     32 

Proti:     0 

Zdržal sa:    1 

Uznesenia bolo schválené väčšinou hlasov.  

 

Ad 6) Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku FEE č. R-4050/2015/97/2015/DFEE 

Materiál prerokovala Legislatívna komisia na svojom zasadnutí. Predseda AS požiadal predsedu LK 

prof. Gömöryho, aby prečítal stanovisko k predmetnému materiálu. Profesor Gömöry prečítal 

pripomienky k jednotlivým bodom, ktoré podliehali zmenám:  

Článok 13a) Zmena študijného programu, zmena formy štúdia – LK navrhuje v názve článku 

vynechať čiarku a slová „zmena formy štúdia“.  

Článok 18a) Opakovanie štátnej skúšky – (po konzultácii nejasností s dekanom FEE) LK navrhuje 

zmeniť znenie posledného odstavca. V prečíslovanom teraz odseku (4) sa doterajší text ruší a 

nahrádza sa novým textom takto:  

„O opakovanie štátnej skúšky musí uchádzač požiadať písomne, a to do 5 dní od neúspešného 

vykonania štátnych skúšok, najneskôr však 6 týždňov pred termínom konania opravných štátnych 

skúšok“. 

Článok 31 Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce, odsek (1) - Vynecháva sa písmeno 

c).  

Po prečítaní technických pripomienok k úpravám v Študijnom poriadku FEE predsedom LK sa 

prihlásil o slovo pán dekan Schwarz a do diskusie  doc. Ihring, ohľadne čl. 31, ktorý sa venuje 

podmienkam k podaniu žiadosti o vykonanie obhajoby dizertačnej práce, konkréte k odstavcu c): 

„uvedenie alebo realizáciu závažného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu realizovaných v 
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zahraničí alebo v domácom prostredí...“. Do diskusie sa prihlásil  doc. Ihring, kde  vysvetlil, že FEE 

nemá umelecký odbor, preto tam táto podmienka nie je vhodná. Pán dekan vysvetlil aké výskumné 

úlohy sa riešia v rámci ich študijných programov. Predseda senátu sa obrátil na plénum, aby sa 

vyjadrilo hlasovaním k pripomienke p. doc. Ihringa. AS všetkým hlasmi odsúhlasil návrh doc. 

Ihringa, týkajúci sa vypustenia dikcie o realizácii umeleckého diela. Na základe hlasovania sa   

pripomienka LK, vynechať v čl. 31 odstavec c) akceptovala. V diskusii vystúpil doc. Kubovčík 

s nejednoznačnosťou chápania podmienky žiadosti o vykonanie obhajoby doktorskej dizertačnej 

práce v čl. 31, ods. 1, písm. a) Dodatku č. 1 k študijnému poriadku FEE, týkajúcom sa bodu: 

„Doktorand môže požiadať dekana FEE o povolenie obhajoby dizertačnej práce, ak získal najmenej 

210 kreditov bez započítania kreditov prideľovaných za prijatie dizertačnej práce k obhajobe 

a dokladoval úspešné ukončenie recenzného procesu publikácie evidovanej v databáze Web of 

Science alebo SCOPUS.“ Vysvetlil, že po porade s dekanom FEE a príslušným prodekanom FEE sa 

za úspešné ukončenie recenzného procesu publikácie považuje vyjadrenie redakcie o jej akceptovaní 

do tlače a dal návrh, aby toto bolo uvedené v texte predmetného predpisu v zátvorke „(t.j. 

akceptované do tlače)“. AS všetkými hlasmi podporil túto pripomienku doc. Kubovčíka. Nakoľko 

neboli vznesené ďalšie pripomienky predseda senátu ukončil diskusiu k tomuto bodu, sformuloval 

uznesenie, za ktoré dal hlasovať: 

„AS TU vo Zvolene schválil dodatok č. 1 k Študijnému poriadku FEE č. R-4050/2015-

97/2015/DFEE, doplnený o zmeny navrhnuté LK AS TUZVO s pripomienkami.“ (Príloha č. 2 

zápisnice) 

Počet hlasujúcich členov: 33 

Výsledok hlasovania:  

Za:     33 

Proti:     0 

Zdržal sa:    0 

Uznesenie bolo schválené všetkými hlasmi.  

 

Ad 7) Výsledky hospodárenia TUZVO za rok 2017 

V úvode ku rokovaniu 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 2,6mil.€, čo je prijateľné v tejto situácii. Štrukturálne fondy sa od r. 2014 nečerpajú, 

neboli výzvy. Predseda senátu poďakoval p. rektorovi za prierez správou o výsledkoch hospodárenia 

TU za rok 2017, otvoril diskusiu k prerokovanému bodu  a následne vyzval predsedu EK Ing. 

Seleckého, aby predniesol závery zo zasadnutia EK k tomuto bodu programu. 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 odporúčajú AS schváliť Výsledky hospodárenia TU za 
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rok 2017 bez pripomienok. (Zápis zo zasadnutia EK je v Príloha č.3) 

Nakoľko v diskusii neboli ďalšie otázky, predseda AS naformuloval uznesenie a dal hlasovať: „AS 

TU vo Zvolene schválil Výsledky hospodárenia TU vo Zvolene za rok 2017 bez pripomienok.“ 

Počet hlasujúcich členov: 33 

Výsledok hlasovania:  

Za:     32 

Proti:     0 

Zdržal sa:    1 

Uznesenie bolo schválené väčšinou hlasov.  

 

Ad 8) Metodika rozdelenia dotácie a tvorba rozpočtu pre rok 2018 

V úvode rektor prof. Kropil  predniesol, že zásady rozdelenia dotácie na univerzite pre rok 2018 

kopírujú tie, ktoré sa uplatňujú na ministerstve. Upozornil na zmeny v metodike rozpisu dotácií zo 

štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2018: 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.. Pán 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%.  Predseda senátu požiadal o stanovisko 

k tomuto bodu  predsedu EK Ing. Seleckého, ten konštatoval, že členovia EK odporúčajú senátu 

schváliť Metodiku rozdelenia dotácií a tvorby rozpočtu TU pre rok 2018. 

Následne predseda AS prof. Saniga otvoril diskusiu k predmetnému bodu. Prihlásil sa  doc. Ihring, 

ktorý požadoval, keby v budúcnosti tabuľky obsahovali konkrétnejšie údaje o prideľovaní dotácií na 

študijné odbory, vzhľadom k tomu, že je to neúmerné tomu koľko napríklad umelecký odbor získava 

svojou umeleckou činnosťou do rozpočtu financií. K tejto pripomienke vystúpil rektor, kde zdôraznil, 

že  snaha vedenia univerzity  je objektívne deliť financie na fakulty podľa výkonov, tieto veci by sa 

mali riešiť až na úrovni  fakulty, koľko ktorá katedra z rozpočtu dostane na základe jej  podielu na 

výsledkoch fakulty. Do diskusie sa prihlásil študent Bc. Trautenberger, ktorý konštatoval, že študenti 

nemali čas na  analýzu materiálov, nie je umožnené zástupcom študentov participovať na tvorbe 

rozpočtu. Opakoval, že v minulosti žiadali aby zástupcovia študentov boli prizývaní na zasadnutia 

vedenia TU a kolégia rektora, kde by mohli včas predniesť pripomienky k rozpočtu a metodike. 

Podotkol, že napriek sľubu rektora z minulosti, sa tak nestalo. Preto sa ako študenti nemôžu 

kvalifikovane vyjadriť k predmetnému bodu.  Pán rektor mu odpovedal, že na vedení preberali, koho 

prizvať k tvorbe rozpočtu. Nakoľko nebol v tom období  zvolený člen predsedníctva AS za študentskú 

časť, nebol prizvaný nikto. Následne predseda EK povedal, že na zasadnutí EK bol aj Ing. Bajza ako 

člen EK a komunikácia bola s prorektormi a zastupujúcou p. kvestorkou. Nakoľko ďalšie otázky 

k tomuto bodu rokovania  neboli, predseda  AS  uzavrel diskusiu a naformuloval uznesenie, za ktoré 

dal hlasovať: „AS TU vo Zvolene schválil Metodiku rozdelenia dotácie a tvorbu rozpočtu TU na rok 
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2018 bez pripomienok.“ 

Počet hlasujúcich členov: 33 

Výsledok hlasovania:  

Za:   28 

Proti:   0 

Zdržal sa:  5 

Uznesenie bolo schválené väčšinou hlasov.  

Ad 9) Návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu TU na rok 2018 

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

výške viac ako 12 mil.€, čo je viac ako vlani o 220 tisíc €. Po prvom nápočte dotácií na VVŠ boli 

všetky technické univerzity v červených číslach. Rektori týchto univerzít sa rozhodli zvolať 

rokovanie s p. ministerkou, kde požadovali, aby brali pri delení dotácií do úvahy celospoločenskú 

potrebu absolventov technických škôl, čo sa malo prejaviť vo vyšších dotáciách.  

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 77.11 a 77.12. 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. 

Slovo dostal aj predseda EK, aby predniesol stanovisko členov EK k tomuto bodu. Ing. Selecký 

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.  

V diskusii pokračoval Ing. Bajza, ktorý síce uznal prácu vedenia, tvorbu fondu reprodukcie, súčasné 

investície do obnovy internátov pre zlepšenie kvality bývania študentov a výstavbe relax zóny ale 

pripomenul, že by bolo treba financie odčleniť aj na iné investície, napríklad aj pre inováciu VDL, 



11  

  

ktorými by sa zvýšila kvalita praktickej výučby a vedecko-výskumných aktivít študentov a učiteľov. 

Tiež podotkol, že štruktúra a charakter investícií by mala zohľadňovať aj mieru príspevku 

jednotlivých fakúlt do spoločného balíka. Tie sa v minulých rokoch, kedy univerzita vykazovala 

vysoký HV, najväčšou mierou podieľali na jeho tvorbe, teda aj na tvorbe fondov, preto by sa zo 

spoločných fondov, malo podľa jeho názoru investovať aj do infraštruktúry fakúlt, nie len do 

spoločných univerzitných projektov.  Pán rektor následne dodal, že na začiatku funkčného obdobia 

do roku 2012 mal VŠLP zisky len 70 tisíc €. Súčasné vedenie nastavilo manažment tak, aby sa zisky 

zvyšovali.  

Keďže neboli ďalšie príspevky k tomuto bodu, pán predseda senátu uzavrel diskusiu a naformuloval 

uznesenie o ktorom dal hlasovať: „AS TU vo Zvolene schválil Návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu 

TU na rok 2018 bez pripomienok.“  

Počet hlasujúcich členov: 33 

Výsledok hlasovania:  

Za:   31 

Proti:   0 

Zdržal sa:  2 

Uznesenia bolo schválené väčšinou hlasov.  

 

Ad 10) Návrh rektora na odvolanie člena VR TU vo Zvolene a vymenovanie 

členov VR TU 

Rektor prof. Kropil predložil na AS požiadavky návrhu na odvolanie člena VR a vymenovanie členov 

VR v súlade s § 11 zákona o vysokých školách (Príloha č. 4):  

1. návrh na odvolanie člena Vedeckej rady TUZVO dňom 31. 1. 2018: 

prof. RNDr. Ladislava Havla, CSc. na jeho vlastnú žiadosť v súvislosti s ukončením funkčného 

obdobia rektora Mendelovej univerzity v Brne. 

Pán predseda AS vyzval volebnú komisiu – doc. Kubovčíka a Ing. Slatkovskú – aby rozdali 

hlasovacie lístky. Po spočítaní hlasov doc. Kubovčík vyhlásil výsledky:  

Počet hlasujúcich:    33 

Počet platných lístkov:  32 

Neplatný lístok:   1 

Za:     32 

Proti:     0 

Pán predseda AS naformuloval uznesenie a dal hlasovať: „AS TU schválil návrh rektora na odvolanie 

člena vedeckej  rady TUZVO prof. RNDr. Ladislava Havla, CSc. väčšinou hlasov“ 

Počet hlasujúcich členov: 33 

Výsledok hlasovania:  

Za:   33 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Uznesenia bolo schválené všetkými hlasmi.  
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Ďalej rektor predstavil navrhovaných členov VR. V diskusii  neboli pripomienky ani otázky 

k predloženým  návrhom,  predseda AS vyhlásil tajné hlasovanie k bodu 2 návrhu  rektora: 

2. návrh na vymenovanie nových členov Vedeckej rady TUZVO s účinnosťou od 1. marca 2018: 

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. – rektor Českej zemědělskej univerzity v Prahe; 

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph. D. – rektorka Mendelovej univerzity v Brne; 

doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., - FEVT TU – z dôvodu zániku členstva prof. Jozefa Černeckého; 

doc. MVDr. Dušan Rajský, PhD. -  LF TU. 

 

Členovia volebnej komisie rozdali 33 hlasovacích lístkov, kde boli 3 mená, členovia AS mali 

preškrtnúť meno s ktorým nesúhlasia. V osobitnom hlasovaní za doc. Krileka člena AS sa znížilo 

kvórum o 1 hlas, čiže bolo rozdaných 32 lístkov. 

Po spočítaní hlasov doc. Kubovčík vyhlásil výsledky tajného hlasovania: 

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.  

Počet hlasujúcich:    33   

Počet platných lístkov:   33 

Neplatný lístok:    0 

Za:      33 

Proti:      0 

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.  

Počet hlasujúcich:    33   

Počet platných lístkov:   33 

Neplatný lístok:    0 

Za:      33 

Proti:      0 

doc. MVDr. Dušan Rajský, PhD. 

Počet hlasujúcich:    33   

Počet platných lístkov:   33 

Neplatný lístok:    0 

Za:      29 

Proti:      4 

 

doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 

Počet hlasujúcich     32 

Počet platných lístkov:   32 

Neplatný lístok:    0 

Za:      32 

Proti:      0 
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Pán predseda AS naformuloval uznesenie a dal hlasovať: „ AS TU vo Zvolene schválil návrh rektora 

na členov VR TU: prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. - schválený všetkými hlasmi, prof. Ing. Danuše 

Nerudová, Ph.D.- schválená všetkými hlasmi, doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.- schválený všetkými 

hlasmi, doc. MVDr. Dušan Rajský, PhD.- schválený väčšinou hlasov.“ 

Počet hlasujúcich členov: 33 

Výsledok hlasovania:  

Za:   32 

Proti:   0 

Zdržal sa:  1 

Uznesenie bolo schválené väčšinou hlasov 

 

Ad11) Návrh rektora na členov Správnej rady TU vo Zvolene 

Rektor prof. Kropil  požiadal AS schváliť návrh členov Správnej rady TU z dôvodu uplynutia 

funkčného obdobia trom členom: 

Ing. Daniel Kvocera – generálny riaditeľ, Vodohospodárska výstavba, š. p. Bratislava - funkčné 

obdobie uplynulo 11. septembra 2017,   

Ing. Miroslav Kusein – podnikateľ Zvolen, funkčné obdobie uplynie 1. mája 2018, 

prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. - dekan Fakulty prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa 

v Nitre, funkčné obdobie uplynie 1. mája 2018. 

Vo všetkých troch prípadoch ide o členov, ktorých podľa zákona o vysokých školách navrhuje rektor 

so súhlasom akademického senátu. Pán rektor predstavil navrhovaných kandidátov,  predseda AS 

otvoril diskusiu k predloženým návrhom.  

Prihlásil sa Bc. Trautenberger, ktorý pripomenul, že Ing. Kusein už nie je  primátor mesta Zvolen, 

verejne činná osoba, prečo nemá podľa jeho názoru v zmysle vysokoškolského zákona  mesto 

zastúpenie v Správnej rade. Vyjadril názor, že za predsedníctva Ing. Kuseina Správna rada TU 

nefungovala v zmysle zákonov. Tiež podotkol, že Ing. Kusein, je do správnej rady univerzity 

navrhovaný s dovetkom „podnikateľ“, čo nieje pravda, lebo aktuálne podľa verejne dostupných 

databáz nepôsobí ako štatutár žiadnej firmy. Bc. Trautenberger by v tomto prípade chápal navrhnutie 

aktuálnej primátorky Zvolena. Pán rektor odpovedal, že to, že p. minister v minulosti neschválil Ing. 

Kuseina, nie je celkom korektné, že p. Kusein je osobnosť ktorá má skúsenosti. Rektor odôvodnil 

pripomienku Bc. Trautenbergera blížiacimi sa voľbami do samosprávy miest a obci Slovenska, že 

nikoho zo súčasných funkcionárov mesta Zvolen nenavrhol na tento post, pretože nevieme kto bude 

nový primátor mesta.  Do diskusie sa prihlásil  Ing. Bajza s názorom, že návrh generálneho riaditeľa 

Vodohospodárskej správy  je v priamom rozpore s názorom generácií  študentov a absolventov FEE, 

ktorí s predmetným podnikom vedú spor o výstavbu vodného diela Slatinka a aktívne v Občianskom 

združení Slatinka pracujú.  Pán rektor odpovedal, že v minulosti jednu časť obdobia, kedy bol členom 

SpR TUZVO, nebol riaditeľom. V súčasnosti túto pozíciu zastáva a môže vyjsť v ústrety pri riešení 

tohto problému. 

Nakoľko sa do diskusie neprihlásil nikto ďalší, predseda senátu diskusiu ukončil a  požiadal volebnú 

komisiu, aby rozdala hlasovacie lístky pre tajné hlasovanie za predložené návrhy. Po sčítaní lístkov 

pán Kubovčík vyhlásil výsledky sčítania hlasov:  

Počet členov senátu:   35 

Počet hlasujúcich:   33   
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Ing. Daniel Kvocera  

Počet kladných hlasov:  26 

Počet neplatných lístkov:  1 

Počet záporných hlasov:  6 

Ing. Miroslav Kusein 

Počet kladných hlasov:  18  

Počet neplatných lístkov:  1 

Počet záporných hlasov:  14 

 

prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 

Počet kladných hlasov:  32 

Počet neplatných lístkov:  1 

Počet záporných hlasov:  0 

 

Predseda AS naformuloval uznesenie a dal hlasovať: „AS schválil návrh rektora na členov Správnej 

rady TU vo Zvolene: Ing. Daniel Kvocera bol schválený nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých 

členov AS TU, Ing. Miroslav Kusein bol schválený nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov 

AS TU, prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. bol schválený nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých 

členov AS TU vo Zvolene“. 

Počet hlasujúcich členov: 33 

Výsledok hlasovania:  

Za:   30 

Proti:   0 

Zdržal sa:  3 

Uznesenie bolo schválené väčšinou hlasov 

 

Ad12) Návrh zástupcu študentov na člena Správnej rady TU vo Zvolene 

Na základe návrhu členov študentskej časti AS TU v zmysle schválených zmien v rokovacom 

poriadku AS TUZVO a Štatúte TUZVO (bod 4 programu rokovania AS TUZVO) predseda AS  

požiadal volebnú komisiu, aby rozdala členom  študentskej časti AS TU hlasovacie lístky. Bolo 

znížené kvórum, nakoľko navrhnutý člen  Ing. Bajza je členom AS TU, bolo rozdaných 11 lístkov, 

jeden člen Ing. Mozdík bol ospravedlnený. Návrh by mali schváliť nadpolovičnou väčšinou hlasov 

členov študentskej časti AS.  

Po sčítaní hlasov doc. Kubovčík vyhlásil výsledky tajného hlasovania: 

Počet členov študentskej časti senátu: 13 

Počet hlasujúcich:    11 

Počet kladných hlasov:   7 

Počet neplatných lístkov:   0 

Počet záporných hlasov:   4 
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Predseda AS TUZVO konštatoval, že v tajnej voľbe študentská časť AS TUZVO nadpolovičnou 

väčšinou hlasov zvolila Ing. Ondreja  Bajzu  za člena Správnej rady TU. 

Predseda senátu naformuloval uznesenie a dal hlasovať: „AS TU vo Zvolene berie na vedomie 

výsledky tajného hlasovania študentskej časti AS TU, za člena Správnej rady TU vo Zvolene bol 

väčšinou hlasov zvolený Ing. Ondreja Bajza.“ 

Výsledok hlasovania:  

Za:   32 

Proti:   0 

Zdržal sa:  1 

 

Ad13) Návrh na schválenie člena predsedníctva ASTU (študentská časť) 

a návrh člena LK AS TU vo Zvolene (študentská časť)  

Predseda AS vyzval študentov, aby predniesli návrh na člena predsedníctva AS TU zo študentskej 

časti AS. Prihlásil sa Ing. Michal Filípek, ktorý oznámil, že  má záujem pracovať v predsedníctve AS 

TU. Následne vystúpil Ing. Bajza, ktorý sa vyjadril, že ŠČAS sa pred zasadnutím dohodla na  návrhu 

a podporil ho. Predseda požiadal volebnú komisiu, aby rozdali hlasovacie lístky na tajné hlasovanie. 

Po priebehu hlasovania boli sčítané hlasovacie lístky a doc. Kubovčík vyhlásil výsledky hlasovania: 

Počet členov senátu:   35 

Počet hlasujúcich:   33  

Počet platných hl. lístkov:  31 

Počet neplatných hl. lístkov:  2 

  

Ing. Michal Filípek 

Počet kladných hlasov:  26 

Bc. Lívia Očenášová 

Počet kladných hlasov:  1 

Bc. Martin Trautenberger 

Počet kladných hlasov:  3 

Matúš Šoltís 

Počet kladných hlasov:  1 

 

Predseda AS ďalej vyzval študentov členov AS, aby predniesli svoj návrh na člena Legislatívnej 

komisie AS TU vo Zvolene. Prihlásil sa Bc. Martin Trautenberger, ktorý konštatoval, že študentská 

časť AS súhlasí, aby ich zastupoval v LK. Predseda AS  dal verejne hlasovať za tento návrh.  

Počet hlasujúcich členov:  33 

Výsledok hlasovania:  

Za:     30 

Proti:     0 

Zdržal sa:    3 
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Predseda  AS naformuloval uznesenie a dal hlasovať: „AS TU vo Zvolene v tajnom hlasovaní 

schválil  Ing. Michala Filípka za člena predsedníctva AS TU vo Zvolene za študentskú časť väčšinou 

hlasov a vo verejnom hlasovaní schválil Bc. Martina Trautenbergera za člena LK za študentskú časť 

väčšinou hlasov“. 

Prebehlo hlasovanie za návrh uznesenia:  

Počet hlasujúcich členov:  33 

Výsledok hlasovania:  

Za:     33 

Proti:     0 

Zdržal sa:    0 

Uznesenie bolo schválené všetkými hlasmi 

 

Ad14) Rôzne 

Predseda AS TU oznámil, že Bc. Daniel Čurila člen Študenskej rady VŠ /ŠRVŠ/ sa vzdal mandátu. 

V nadväznosti na túto skutočnosť sa musia uskutočniť doplňujúce voľby, kde si študentská časť AO 

musí zvoliť člena ŠRVŠ. Z uvedeného dôvodu predseda AS zaradil v tomto bode rokovania  

schválenie návrhu študentov na členov volebnej komisie pre voľbu zástupcu študentov TU do 

Študentskej rady vysokých škôl. Na základe diskusie v  študentskej časti AS bola navrhnutá  volebná 

komisia v zložení: p. Bc. Martin Trautenberger, Ing. Ondrej Bajza, Ing. Michal Filípek. O návrhu  dal 

hlasovať. 

Počet hlasujúcich členov:  33 

Výsledok hlasovania:  

Za:     32 

Proti:     0 

Zdržal sa:   1 

Predseda naformuloval uznesenie a dal hlasovať: „AS TU vo Zvolene schválil volebnú komisiu pre 

voľby zástupcu študentov TU do Študentskej rady vysokých škôl väčšinou hlasov.“  

Počet hlasujúcich členov:  33 

Výsledok hlasovania:  

Za:     32 

Proti:     0 

Zdržal sa:    1 

Uznesenie bolo schválené väčšinou hlasov.  

 

Ad15) Návrh uznesení 

Predseda AS TU požiadal členku návrhovej komisie doc. Střelcovú, aby predniesla návrh uznesení 

zo zasadnutia AS TU vo Zvolene a po vlastnom doplnení návrhov uznesení dal o nich hlasovať. 

Počet hlasujúcich členov: 33 

Výsledok hlasovania:  
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Za:     33 

Proti:     0 

Zdržal sa:    0  

Návrh uznesení bol schválený všetkými hlasmi. 

 

Ad16) Záver 

Predseda AS TU, prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. poďakoval členom Akademického senátu za ich 

účasť na rokovaní AS TU vo Zvolene, poďakoval  prítomným hosťom a ukončil rokovanie senátu.  

 

Podklady k zápisnici pripravila a zapísala:  

 

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

doc. Ing. Daniela Kalincová, PhD.  

 

Verifikátori:  

 

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

doc. Ing. Vladimír Kubovčík, PhD.    Ing. Zuzana Slatkovská  

(študentská časť AS TU)  

 

 

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

Zvolen, 19.03.2018                                              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 19.03.2018 

 

Akademický senát TU vo Zvolene:  

a) Schválil: 

1. Program rokovania AS TU predložený predsedníctvom senátu doplnený o bod č.12 Návrh člena 

správnej rady TU Zvolen za študentskú časť AS TUZVO. 

2. Volebnú komisiu a verifikátorov zápisnice v zložení: doc. Ing. Vladimír Kubovčík, PhD., Ing. 

Zuzana Slatkovská – študentka.   

Návrhovú komisiu v zložení: doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., doc. Ing. Jozef Krilek PhD. 

3. Doplnok predložený LK AS do Štatútu AS TUZVO a Rokovacieho poriadku AS TUZVO v dikcii 

ako je zaznamenané v zápisnici s rokovania senátu TU Zvolen. 

3. Dodatok č. 1  k Študijnému poriadku FEE č. R-4050/2015-97/2015/DFEE, doplnený o zmeny 

navrhnuté LK AS TUZVO s pripomienkami. 

4. Správu o výsledkoch hospodárenia TUZVO za rok 2017 bez pripomienok. 

5. Metodiku rozdelenia dotácie a tvorby rozpočtu TUZVO na rok 2018  bez pripomienok. 

6. Návrh rozdelenia dotácie a tvorby rozpočtu TUZVO na rok 2018 bez pripomienok. 

7. Návrh rektora na odvolanie člena vedeckej  rady TUZVO  prof. RNDr. Ladislava Havla, CSc. 

8. Návrh rektora na vymenovanie za členov VR TUZVO 

- prof. Ing. Petra Skleničku, CSc.,  

- prof. Ing. Danušu Nerudovú, Ph. D.,  

- doc. Ing. Jozefa Krileka, PhD., z FEVT,  

- doc. MVDr. Dušana Rajského, PhD., z LF  

9. Návrh rektora na vymenovanie za členov Správnej rady  TUZVO 

- Ing. Daniela Kvoceru, 

- Ing. Miroslava Kuseina, 

- prof. RNDr. Libora Vozára, CSc.. 

10. Volebnú komisiu pre voľby člena Študentskej rady vysokých škôl v zložení: Ing. Ondrej Bajza, 

Bc. Martin Trautenberger, Ing. Michal Filípek. 
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b) Zvolil: 

1. Tajnou voľbou člena predsedníctva AS TUZVO Ing. Michala  Filípeka. 

2. Verejným hlasovaním za člena Legislatívnej komisie TUZVO Bc. Martina Trautenbergera. 

3. Tajnou voľbou  (študentská časť AS TUZVO) návrh za člena správnej rady TUZVO Ing. Ondreja 

Bajzu. 

  

c) Berie na vedomie:  

1. Stanovisko rektora TU Zvolen prof. Kropila ku „Správe návrhov, pripomienok a opatrení delegátov 

študentskej časti Akademického senátu Technickej Univerzity vo Zvolene“. Stanovisko bude 

prezentované na zhromaždení akademickej obce v mesiaci apríl 2018. 

2. Stanovisko rektora TUZVO prof. Kropila ku materiálu kompletizácie  www stránky TUZVO s 

jazykovými mutáciami, kde sa predlžuje účinnosť uznesenia do 31.3.2018. 

3. Informáciu o doplňujúcich voľbách do AS TU za jej študentskú časť. 

4. Voľbu návrhu Ing. Ondreja Bajzu za člena Správnej rady TUZVO za študentskú časť AS TUZVO. 

 

d) Ukladá: 

1. Predsedníctvu AS TUZVO inovovať v zmysle schváleného uznesenia dodatky do Štatútu AS 

TUZVO a Rokovacieho poriadku AS TUZVO a zverejniť na www stránku TU vo Zvolene.  

Uznesenia zapísali: doc. Katarína Střelcová, PhD., doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 

 

Návrhová komisia: 

 

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

    doc. Ing. Katarína Střelcová PhD.            doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 

 

Verifikátori: 

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

  doc. Ing. Vladimír Kubovčík, PhD.                                         Ing. Zuzana Slatkovská 

  (študentka) 

 

 

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

 Zvolen, 19.03.2018                                                                 prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.   

                                                                                                   predseda AS TU vo Zvolene 
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P r í l o h a  č . 2  
      

      

 

 
 
Schválené pripomienky k legislatívnym materiálom do zápisnice:  
Bod 4 Stanovisko MŠVVŠ SR ku výberu člena správnej rady VVŠ/čl.40, ods.2 Zákona o vysokých školách/ 
a legislatívny návrh riešenia  
 
V Štatúte Akademického senátu TU  
Mení sa čl. 2 bod (1) nasledovne: 
Ruší sa súčasné písmeno h) schvaľuje návrh rektora na členov Správnej rady TU a navrhuje ministrovi dvoch 
členov správnej rady podľa § 40 ods. 2, zákona o VŠ,  
Vkladajú sa písmená  
h) schvaľuje návrh rektora na členov Správnej rady TU 
ha) navrhuje ministrovi dvoch členov Správnej rady TU podľa §40 ods. 2 zákona o VŠ 
 
V Rokovacom poriadku Akademického senátu TU  
Čl. 4 sa mení v bodoch 3, 5 a 6 
Mení sa bod 3 nasledovne: 
 (3) Na prijatie uznesení, ktoré súvisia so zásadnými činnosťami TU, uvedenými v Štatúte AS TU v článku 2 
ods. 1 písm. a), b), i), n) je potrebný súhlas minimálne 2/3 všetkých členov AS TU. Na prijatie uznesenia podľa 
článku 2 ods. 1 písm. c) - veta prvá, Štatútu AS TU je potrebný súhlas najmenej trojpätinovej väčšiny všetkých 
členov AS TU. Na prijatie uznesení v ostatných prípadoch je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
členov AS TU. 
Za bod 3 sa vkladajú nasledovné body: 
(3b) Na prijatie uznesení podľa článku 2 ods. 1 písm. h) Štatútu AS TU je potrebný súhlas nadpolovičnej 
väčšiny všetkých členov AS TU.  
(3b) Na prijatie uznesení podľa článku 2 ods. 1 písm. ha) a q) Štatútu AS TU je potrebný súhlas nadpolovičnej 
väčšiny všetkých členov príslušnej časti AS TU.  
(3c) Ak sú na funkciu podľa článku 2 ods. 1 písm. ha) a q) Štatútu AS TU navrhnutí dvaja alebo viacerí kandidáti 
a v prvom kole hlasovania ani jeden z nich nedosiahne nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov príslušnej 
časti AS TU, opakuje sa hlasovanie o dvoch kandidátoch, ktorí v prvom kole dosiahli najväčší počet hlasov. 
Mení sa bod 5 nasledovne: 
(5) Hlasovanie je spravidla verejné. V otázkach uvedených v čl. 2, ods. (1) písm. a), c), ca), d), e), h), ha), n), 
p), q), s) Štatútu AS TU sa rozhoduje tajným hlasovaním. V ostatných otázkach, ak si to žiada aspoň 1/3 
prítomných členov AS TU, hlasovanie musí byť tajné.  
Mení sa bod 6 nasledovne: 
 (6) Ak sa voľba a odsúhlasenie vo veci podľa čl. 2, ods. 1, písm. c), ca), d), e), h), ha), p), q), s) Štatútu AS TU 
týka člena AS TU, tento sa hlasovania nezúčastňuje. Počet hlasov potrebný na právoplatnosť voľby alebo 
prijatých uznesení sa pritom zníži o jeden hlas.  
 
 
Bod 6 Dodatok č. 1 k študijnému poriadku FEE: 
 
V Článku 13a) Zmena študijného programu, zmena formy štúdia 
V názve článku vynechať čiarku a slová „zmena formy štúdia“ 
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V Článku 18a Opakovanie štátnej skúšky 
Nové znenie posledného odstavca:  
- v prečíslovanom teraz odseku (4) sa doterajší text ruší a nahrádza sa novým textom takto: „O opakovanie 
štátnej skúšky musí uchádzač požiadať písomne, a to do 5 dní od neúspešného vykonania štátnych skúšok, 
najneskôr však 6 týždňov pred termínom konania opravných štátnych skúšok“. 
 
V Článku  31 Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce, odsek (1)   

Vynecháva sa písmeno c) 
 

 

Zvolen 19.3.2018     prof. Ing. Dušan Gömöry DrSc.  

        Predseda LK AS TU 
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P r í l o h a  č . 3  
 

       
 

 

 

 Zápis zo zasadnutia Ekonomickej komisie AS TUZVO dňa 16. 3. 2018  

 

Prítomní: p. Ivan, p. Hnilica, p. Selecký, p. Sedliačiková, p. Gejdoš, p. Bajza, p. Hajdúchová  

Ospravedlnili sa: p. Androvičová, p. Gejdoš  

Nezúčastnili sa:  

Pozvaní: p. Kapustová (kvestorka), p. Drábek (prorektor), p. Jankech (prorektor)  

 

Program rokovania:  

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania  

2. Výsledky hospodárenia TU vo Zvolene za rok 2017  

3. Metodika rozdelenia dotácie a tvorba rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2018  

4. Návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2018  

5. Záver  

 

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

prítomnými členmi EK AS TU. Rokovanie nadväzovalo na stretnutie EK AS TUZVO, ktoré sa 

uskutočnilo 14.3.2018.  

 

Ad. 2 EK AS TU prerokovala „Výsledky hospodárenia TUZVO za rok 2017“  

EK AS TU vo Zvolene odporúča členom AS TU vo Zvolene materiál schváliť bez pripomienok.  

 

Ad. 3 EK AS TU prerokovala „Metodiku rozdelenia dotácie a tvorby rozpočtu TUZVO na rok 

2018“  

EK AS TU vo Zvolene odporúča členom AS TU vo Zvolene materiál schváliť bez pripomienok.  

 

Ad. 4 EK AS TU prerokovala „Návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2018“  

EK AS TU vo Zvolene odporúča členom AS TU vo Zvolene materiál schváliť bez pripomienok.  

 

Rokovanie EK ukončil jej predseda a poďakoval sa členom EK AS TU aj zástupcom vedenia TU vo 

Zvolene za ich čas a ústretovosť.  

 

 

 

Zvolen, 16. 3. 2018      Mgr. Ing. Erik Selecký, PhD. v. r.  

predseda EK AS TU 
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P r í l o h a  č . 4  
        

        

      
 

 

 

miesto, dňa:   Zvolen, 28. 2. 2018 

naše číslo: R-1938/2018 

         Vážený pán 

         Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. 

         predseda Akademického senátu 

         TU vo Zvolene  

 

Vec 

Návrh na zmeny vo Vedeckej rade TU vo Zvolene 

 

Vážený pán predseda AS TUZVO, 

 

v súlade s § 11 zákona o vysokých školách predkladám:  

 

1. návrh na odvolanie člena Vedeckej rady TUZVO dňom 31. 1. 2018: 

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.  

na jeho vlastnú žiadosť v súvislosti s ukončením funkčného obdobia rektora Mendelovej univerzity 

v Brne.  

 

 

2. návrh na vymenovanie nových členov Vedeckej rady TUZVO  

    s účinnosťou od 1. marca 2018: 

 prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. – rektor Českej zemědělskej univerzity v Prahe; 

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph. D. – rektorka Mendelovej univerzity v Brne; 

            doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., z FEVT – z dôvodu zániku členstva prof. Ing. Jozefa   

                                                                           Černeckého, CSc. 

doc. MVDr. Dušan Rajský, PhD. z LF. 

 

 

S pozdravom 

 

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

                        r e k t o r 

 

 


