
  
       

Z Á P I S N I C A 

z rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene, 
konaného dňa 27.02.2017 o 14:00 h  v konferenčnej miestnosti B-307, 

R-TU vo Zvolene 

   
        č. R - 1885/2017   

 

Prítomní členovia AS TU: podľa prezenčnej listiny  

Prizvaní a hostia: prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., doc. Ing. Josef Drábek, CSc.,    

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

doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka, prof. RNDr. Danica Kačíková, 

PhD., doc. Ing. Branko Slobodník PhD., Ing. Adrian Banski, 

PhD., Mgr. Kamila Gallová, ostatní v prezenčnej listine 

Ospravedlnení: doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., doc. Ing. Marianna 

Sedliačiková, PhD., Ing. Pavol Hlaváč, PhD.  

Neospravedlnení:    Michaela Michalová 

 

Program rokovania:  

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie a verifikátorov zápisnice 

3. Kontrola uznesení 

4. Vyhodnotenie Dlhodobého zámeru TU na roky 2011-2016 

5. Návrh Dlhodobého zámeru TU vo Zvolene na roky 2017-2023 

6. Výsledky hospodárenia  TU vo Zvolene za rok 2016 

7. Návrh Metodiky rozdelenia dotácie a  rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2017 

8. Správa návrhov, pripomienok a opatrení delegátov študentskej časti Akademického 

senátu Technickej univerzity vo Zvolene 

9. Doplňujúce voľby do AS – študenti FEVT 

10. Rôzne (odovzdanie osvedčenia o výsledku doplňujúcich volieb -  doc. Kubovčík, Ing. 

Filípek, Ing.et.Ing. Saloň, Ing. Slatkovská, Bc. Trautenberger, sl. M. Michalová, Ing. 

Bajza) 

11. Návrh uznesení 

12. 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 
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členov AS TU podľa prezenčnej listiny oznámil, že je prítomných 30 členov, 3 členovia sa 

ospravedlnili, členka Bc. Lucia Beňová požiadala o ukončenie členstva v AS listom, jedna 

študentka sa neospravedlnila. Akademický senát TU vo Zvolene je uznášania schopný a môže 

rokovať. 

Predseda senátu privítal hostí a členov Akademického senátu TU vo Zvolene 

a predniesol návrh programu rokovania AS TU. Vyzval členov senátu, aby sa vyjadrili 

k navrhnutému programu.  

Prihlásil sa Bc. Ján Supuka s požiadavkou, preložiť bod č. 8 pred bod č. 7, ak by 

z prerokovania materiálu študentov vyplynula potreba zmeny v rozdelení rozpočtu. Pán rektor 

túto požiadavku navrhol neakceptovať s tým, že v rozpočte sú rezervné fondy, z ktorých by sa 

prípadne dali vyčleniť financie na požadované aktivity študentov. Zástupca študentov naďalej 

požadoval zmenu programu, na čo si vyžiadal slovo predseda legislatívnej komisie AS TU vo 

Zvolene p. prof. Gömöry, ktorý vysvetlil, že návrh rozpočtu bol schválený vedením TU 

a kolégiom rektora, nedá sa na zasadnutí AS meniť bez následných schvaľovaní, takže zmena 

programu je bezpredmetná. Predseda senátu podporil toto vysvetlenie a dal o programe 

hlasovať. 

Uskutočnilo sa hlasovanie, aby rokovanie AS TU prebehlo podľa predloženého pôvodného  

programu:  

 

Počet hlasujúcich členov:  30 

Výsledok hlasovania: 

Za:       29 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1  

 

Predložený program rokovania AS TU bol schválený väčšinou prítomných. 

 

Ad 2) Voľba návrhovej komisie a verifikátorov zápisnice   

Predseda AS TU navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení: prof. Ing. Dagmar 

Samešová, PhD. a doc. Ing. Richard Hnilica, PhD. 

Uskutočnilo sa hlasovanie pre schválenie návrhovej komisie: 

Počet hlasujúcich členov: 30 

 

Výsledok hlasovania: 

Za: 30 

Proti:   0  

Zdržali sa:   0  

 

Návrhová komisia bola zvolená jednomyseľne. 

 

Za verifikátorov zápisnice boli navrhnutí: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. a Ing. Erik Selecký, 

PhD. 

 

Uskutočnilo sa hlasovanie pre schválenie verifikátov zápisnice: 

Počet hlasujúcich členov: 30 
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Výsledok hlasovania: 

Za: 30 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

 

Verifikátori zápisnice  boli schválení jednomyseľne. 

 

Ad 3) Kontrola uznesení 

Predseda senátu konštatoval, že z ostatného zasadnutia AS TU vo Zvolene bolo len 

jedno ukladacie uznesenie adresované vedeniu TU vo Zvolene - zabezpečiť aktualizáciu 

dizajnu a obsahu webovej stránky univerzity s termínom do septembra 2017.  

 

Ad 4) Vyhodnotenie Dlhodobého zámeru TU na roky 2011-2016 

Predseda senátu požiadal p. rektora, aby uviedol tento bod programu. Rektor 

v úvodnom slove skonštatoval, že dlhodobý zámer rozvoja bol vypracovaný v roku 2010, 

kedy vedenie TU nepredpokladalo, že pokles demografického vývoja obyvateľstva Slovenska 

tak výrazne ovplyvní počet študentov na TU vo Zvolene. V dlhodobých zámeroch sa počítalo 

s udržaním stavu 5 000 študentov, v roku 2016 sa počet znížil nad 3000. Niektoré úlohy boli 

plánované aj v nadväznosti na stav študentov. Vypracovaný a predložený zámer na budúcich 

7 rokov nie je taký podrobný v nadväznosti na počty študentov ako minulý. 

Dokument ďalej prezentovala prorektorka pre rozvoj prof. Danica Kačíková. Keďže bol 

materiál predložený členom senátu na preštudovanie v dostatočnom časovom predstihu, 

plnenie strategických úloh Dlhodobého zámeru TU za roky 2011-2016 bolo zhodnotené 

stručnejšie. Dlhodobý zámer TU určil smerovanie univerzity do roku 2016, vychádzal 

z predchádzajúcich zámerov a výsledkov komplexnej akreditácie, jeho napĺňanie bolo 

realizované plnením úloh v 6-tich rozvojových programoch: 1. Vysokoškolské vzdelávanie, 2. 

Veda, výskum a umenie, 3. Vonkajšie vzťahy a medzinárodná spolupráca, 4. Ľudské zdroje, 

5. Riadenie, financovanie a materiálno-technický rozvoj až 6. Informačné a komunikačné 

technológie a zdroje. 

Všetky strategické ciele dlhodobého zámeru boli vyhodnotené ako splnené, niektoré 

dielčie úlohy sa nepodarilo splniť úplne, príčiny sú v dokumente analyzované a z toho 

plynúce závery sú poučením pre tvorbu rozvojových zámerov univerzity  na ďalšie obdobie.  

 Na záver predloženého hodnotenia Dlhodobého zámeru rektor prof. Kropil doplnil, že 

nebolo veľmi jednoduché aby sa TU dostala v hodnotení pri komplexnej akreditácii vysokých 

škôl na 7. miesto medzi najlepšie hodnotené univerzity z 22 vysokých škôl na Slovensku. 

Významné úspechy boli dosiahnuté v hospodárení, už niekoľko rokov po sebe univerzita 

hospodári so ziskom, čo dáva predpoklady na zabezpečenie stability a trvalého rozvoja TU vo 

Zvolene pre nasledujúce obdobie. Sú však stále oblasti, kde je potrebné zvýšeným úsilím 

zefektívniť činnosť, napríklad technický rozvoj, čerpania eurofondov, veda a výskum - 

podávanie medzinárodných projektov, ľudské zdroje, znižovanie prezamestnanosti. To je 

výzva na zlepšenie s cieľom udržať získanú pozíciu.  

Predseda senátu otvoril diskusiu k tomuto bodu. Ako prvý sa prihlásil zástupca 

študentov Bc. Ján Supuka. Vedeniu TU adresoval otázku, ako sú akcie, ktoré boli 

v uplynulom hodnotenom období realizované za účelom propagácie univerzity, zlepšenia 

informovanosti verejnosti o ponúkaných študijných programoch vyhodnocované. Či sú 

výsledky adekvátne vynaloženým financiám na reklamy a účasti univerzity na veľtrhoch 

vysokých škôl. Tiež pripomenul, že www stránka TUZVO má v prvom rade reprezentovať 
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univerzitu a pútavým spôsobom ponúknuť študentom prehľad študijných programov 

a možností uplatnenia absolventov, ale stránka TU toto už roky nespĺňa. 

Pán rektor reagoval vysvetlením, že akcie ako sú Dni otvorených dverí na fakultách 

univerzity majú veľmi dobrý ohlas, pretože okrem prezentácií študijných programov majú 

študenti stredných škôl možnosť vidieť aj vybavenie laboratórnych pracovísk a učební. 

Skonštatoval, že aj akcia organizovaná v nákupnom centre Európa vo Zvolene bola úspešná. 

Univerzita sa predstavila zaujímavými aktivitami, ktoré pútavým spôsobom charakterizovali 

činnosť na štyroch fakultách TU s cieľom zvýšiť informovanosť o možnostiach štúdia medzi 

obyvateľmi mesta a okolia. Rektor konštatoval, že stav rekonštrukcie www stránky TUZVO 

nie je na tej úrovni ako by sa v tomto čase očakávalo, problémy vyplývajú aj z dlhých 

časových intervalov jednotlivých úkonov a predpisov pre verejné obstarávanie na výber 

dodávateľov. Podľa prieskumu u študentov prvých ročníkov, ako sa dozvedeli o čo ich 

motivovalo prihlásiť sa na štúdium na TUZVO sa ukázalo, že to bolo vo veľkej miere ústne 

podanie informácií o univerzitnom štúdiu vo Zvolene od našich študentov. V nadväznosti na 

túto skutočnosť rektor vyzval zástupcov študentov, aby boli nápomocní a šírili osvetu medzi 

mladými potencionálnymi uchádzačmi o štúdium na TUZVO . Vyzval ich aj k tomu, aby boli 

aktívnejší a zodpovednejší, aby sa zlepšil kontakt a spolupráca medzi vedením a zástupcami 

študentov. 

Kvestor TU doc. Drábek v diskusii vyjadril stanovisko, že podstatný je efekt 

vynaložených financií na propagačné aktivity. Univerzita využíva takmer všetky možnosti 

ponúkané na Slovensku, aby zlepšila informovanosť v širokom okolí, pretože naše študijné 

odbory sú v mnohých prípadoch jedinečné a špecifické v porovnaní s celoslovenskou 

ponukou vysokých škôl a tento fakt treba využiť. Prorektor Jankech následne informoval, že 

z prieskumu na TUZVO sa potvrdilo, že aj veľtrhy vzdelávania pomáhajú k zvýšeniu záujmu 

o štúdium na TU vo Zvolene.  

 Bc. Supuka následne v diskusii odporučil myšlienku, aby vedenie TU viac 

spolupracovalo s našimi bývalými absolventmi – Alumni klubom, ktorí by boli prínosom 

v tejto oblasti. V diskusii vystúpil aj Ing. Bajza, ktorý sa opýtal či sa uvažuje aj spolupráca so 

študentmi pri hodnotení návrhov pri tvorbe www stránky TUZVO. 

Pán rektor vysvetlil, že veľmi kriticky hodnotili aj s celým vedením súčasne predložený 

návrh dizajnu a farebnosti stránky. Tvorcom stránky boli za príklad dané stránky troch 

univerzít, medzi nimi aj jedna česká. Očakáva že ďalší návrh bude rešpektovať požiadavky na 

atribúty modernej webovej aplikácie. Pripravuje sa testovacia fáza, v ktorej sa budú môcť do 

hodnotenia zapojiť aj študenti.  

Keďže z pléna neboli vznesené ďalšie otázky resp. pripomienky, predseda senátu 

ukončil diskusiu a naformuloval uznesenie, o ktorom dal hlasovať: 

 „AS TU vo Zvolene schvaľuje Vyhodnotenie Dlhodobého zámeru TU vo Zvolene na roky 

2011-2016“ 

 

Počet hlasujúcich členov: 30 

Výsledok hlasovania: 

Za: 30 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

 

 Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.   
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Ad 5) Návrh Dlhodobého zámeru TU vo Zvolene na roky 2017-2023 

Návrh predstavila prorektorka pre rozvoj prof. Kačíková. Informovala, že oproti 

minulému zámeru sú strategické ciele naplánované na 7 rokov s výhľadom do roku 2030. 

Dokument je otvorený, opatrenia bude možné robiť priebežne. TU bude poskytovať štúdium 

na 4 fakultách s víziou do roku 2030 v troch stupňoch štúdia. Poslanie univerzity 

v európskom priestore – dospieť k tomu, aby TU spĺňala požiadavky Zelenej univerzity. 

Strategickým cieľom zámeru do roku 2023 je produkovať absolventov s dobrou 

uplatniteľnosťou v praxi. Návrh Dlhodobého zámeru obsahuje 8 hlavných oblastí, každá 

oblasť má definovaný strategický cieľ, základné opatrenia a indikátory hodnotenia plnenia. 

V závere prorektorka konštatovala, že plnenie strategických cieľov zaručí rozvoj TU 

vo všetkých oblastiach, každoročne bude vypracovaný konkrétny plán s identifikáciou silných 

a slabých stránok, rizík a možností riešenia. 

Predseda senátu otvoril diskusiu, kde sa prihlásil zástupca študentov Ing Bajza. Vyjadril 

sa k niektorým uvádzaným indikátorom hodnotenia plnenia cieľov kde konštatoval, že 

nevystihujú kvalitu plnenia a prínos vynaložených prostriedkov. Údaje o revitalizácii 

priestorov v m2, alebo výška investícií na realizáciu úloh tiež nevypovedajú o kvalite plnenia 

úlohy. Na vznesené pripomienky reagoval kvestor doc. Drábek, ktorý vo svojom príspevku  

vysvetlil že definovanie indikátorov je zložitejšie, závisí od konkrétnych výziev, indikátory sa 

budú flexibilne prispôsobovať. Následne vystúpil rekto prof. Kropil, ktorý oslovil 

diskutujúceho, aby konkrétne formuloval návrhy, že tieto môžu byť zahrnuté do Návrhu 

Dlhodobého zámeru TU. Upozornil, že keďže ide o živý dokument bude možné vstupovať 

s návrhmi a konkretizovať aj metódy hodnotenia plnenia jednotlivých strategických úloh 

priebežne. Na 7 rokov dopredu nie je možné odhadnúť presné čísla, všetko ovplyvňuje 

aktuálny stav ekonomiky a meniace sa podmienky. Ako príklad uviedol bod 7, rekonštrukcia 

ubytovacích a stravovacích kapacít - ŠD Bariny vo výške 1,6 mil €. V tomto projekte sú 

merateľné a počítateľné indikátory.  

Do diskusie ku nastolenej otázke sa prihlásil  prorektor Šálka ktorý  vysvetlil, že metódy 

uplatňované pri dlhodobom plánovaní sú rôzne. Každý rok bude pripravený reálny plán 

v súlade so strategickými cieľmi a aj konkrétne indikátory pre hodnotenie. Ďalšie otázky resp. 

pripomienky zo strany členov AS neboli vznesené. Predseda senátu v závere diskusie ocenil  

pripomienku  a ukončil diskusiu. Navrhol znenie uznesenia:  

„AS TU vo Zvolene schvaľuje Návrh Dlhodobého zámeru TU vo Zvolene na roky 2017 – 

2023 s pripomienkou (doplnenie bodu v časti 7.1 indikátor: Plocha a kvalita 

rekonštruovaných priestorov (v m2)“ 

 

Hlasovania sa zúčastnilo 30 prítomných členov. 

 

Výsledok hlasovania: 

Za: 28 

Proti:  1  

Zdržal sa:  1  

  

 Uznesenie bolo schválené väčšinou hlasov. 

 

 Ad 6) Výsledky hospodárenia TU vo Zvolene za rok 2016 

Na začiatku rokovania o tomto bode programu vystúpil rektor prof. Kropil. Rektor 

konštatoval, že správu o hospodárení vypracoval v spolupráci s kvestorom a prorektormi 

a následne bol tento dokument prerokovaný a schválený v Kolégiu rektora. Ďalej informoval, 

že dotácia poskytnutá z MŠ bola nižšia ako v roku 2015. Rektorská konferencia po 
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stretnutiach s p. premiérom vlády vyrokovala navýšenie dotácie VŠ o 20 mil €, z čoho 

TUZVO dostala navýšenie v hodnote 1,5mil €. Toto navýšenie bolo prínosom pre chod VŠ na 

Slovensku. Na mimoriadnom zasadnutí Rektorskej konferencie VŠ SR v apríli 2016 bolo 

vypracované Memorandum, kde je zahrnutá požiadavka VŠ zvyšovať každoročne dotáciu na 

VŠ o 60 mil €, aby sa urýchlil proces približovania slovenských škôl v kvalite vzdelávania na 

európsku úroveň. V minulom roku bol stav s navýšením rozpočtu z verejných financií 54 mil 

€. V podmienkach TUZVO bol začiatok minulého roka nepriaznivý pre 3 fakulty, ktoré sa 

v hospodárení pohybovali v červených číslach. Na konci roka vďaka prijatým opatreniam 

všetky fakulty vykazovali kladné hospodárske výsledky. Pracovisko VDL skončilo s nulovým 

výnosom, zlepšovanie podmienok fungovania VDL je predmetom dlhodobého riešenia. 

 Následne pokračoval v hodnotiacej správe o hospodárení TUZVO p. kvestor. 

Konštatoval, že čerpanie finančných prostriedkov bolo v súlade s metodikou rozdelenia 

dotácií z MŠ. Upozornil, že v niektorých oblastiach hospodárenia je treba znižovať výdavky, 

ukázalo sa prekročenie plánovaných objemov v troch položkách a to materiál doprava, 

transfery, tieto boli pokryté z úspor na energiách. Čerpanie financií v oblasti bežných 

výdavkov vo vedecko-výskumnej činnosti bolo nižšie oproti plánu, nedočerpané financie boli 

presunuté do roku 2017. Štruktúra investícií sa odvíja od toho, aké zdroje a projekty sú 

pripravované pre realizáciu. Financovanie z vlastných zdrojov predstavovalo 72%, zo zdrojov 

EU 3,18%. Tento hospodársky výsledok naplní fond reprodukcie, čo umožní realizovať 

plánované rekonštrukcie internátov. 

Zo správy a prezentácie vedenia univerzity vyplýva, že výsledky hospodárenia v rokoch 

2012-15 boli uspokojivé, úspešné hospodárenie bolo výsledkom adresných opatrení. TU 

každoročne hospodárila so ziskom vo výške cca 1 mil €. V roku 2016 to bolo 816 998 mil €. 

Zníženie výnosov v roku 2016 bolo spôsobené aj značným poklesom príjmu z nižšieho počtu 

externých platiacich študentov, tiež sú rezervy v tvorbe zdrojov z podnikateľskej činnosti TU. 

Napriek týmto skutočnostiam je hospodársky výsledok za rok 2016 dobrým základom pre 

realizovanie plánovaných investícií pre rok 2017, radí TU na 4.-5. miesto v SR v reálnych 

číslach na osobu. 

Po úvodnej prezentácii zo strany vedenia univerzity predseda senátu požiadal predsedu 

Ekonomickej komisie AS TU, aby predniesol zápisnicu zo zasadnutia EK ku  predkladanému 

materiálu. Predseda,  Ing. Selecký informoval, že pripomienky EK AS TU boli spracované za 

prítomnosti zástupcov fakúlt a prerokované s  kvestorom a prorektormi. Správu Výsledky 

hospodárenia TUZVO za rok 2016 EK odporúča senátu schváliť bez pripomienok. 

Predseda senátu  otvoril diskusiu k tomuto bodu. Prihlásil sa Ing. Bajza s otázkou, či je 

spracovaný projekt na rekonštrukciu ŠD na Barinách. Pán kvestor informoval, že v roku 2016 

vláda SR vyčlenila na rekonštrukciu ubytovacích zariadení pre vysoké školy 50 mil €. 

TUZVO má pripravený investičný projekt vo výške 1,7 mil € s 5% spolufinacovaním 

z prostriedkov TU. Od 1. 5.2017 sa plánuje začať s prácami na rekonštrukciách ŠD Bariny. 

Ďalej sa Ing. Bajza opýtal, aké  sú plány s oživením aktivít VDL. Pán rektor vyzval 

predsedu Poradného zboru doc. Klementa, aby sa vyjadril   ku riešeniu problémov vo VDL. 

Doc. Klement informoval, že bolo vypracovaných niekoľko variant riešení na oživenie 

činnosti vo VDL. Pôvodný zámer a návrh DF bol spolupracovať s podnikateľskou sférou. 

Nemenovaná firma mala prenajaté priestory VDL v drevárskej časti na predvádzanie 

drevoobrábacích strojov, ktoré mali slúžiť aj na výskumné účely pre DF, ale vzhľadom 

k nízkej úspešnosti toto predvádzacie centrum zaniklo. Tiež boli spracované projekty na 

nákup zariadení do všetkých častí objektu VDL, ale žiaľ neboli schválené a keďže také 

enormné množstvo financií, aké by bolo potrebné na zriadenie funkčných pracovísk nie je 

možné z vlastných zdrojov TU vyčleniť, bez projektov to nepôjde. Otázka ako ďalej je stále 

otvorená. 
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Následne rektor podrobnejšie vysvetlil situáciu, kde informoval , že pred 5 rokmi 

zriadilo vedenie univerzity Poradný zbor na riešenie problému oživenia činnosti. Plánovalo 

sa, že tam vznikne malý podnik, ktorý bude schopný vyrábať nábytok pre TU, aj na externé 

zákazky. Tento variant potrebuje marketingové, projektové a veľké ekonomické zázemie 

Vedenie očakáva aktivitu od drevárskej fakulty, aby s partnermi v podnikateľskej sfére 

pripravili projekt. Následne informáciu o stave vo VDL doplnil riaditeľ VŠLP Ing. Ivan, kde 

dodal, že v rámci potrieb podniku zadávajú všetky požiadavky do VDL.V závere bolo 

konštatované, že celé zariadenie VDL je zastarané a bez projektov sa nedá očakávať 

zlepšenie.  

Nakoľko v diskusii neboli vznesené ďalšie otázky resp. príspevky, predseda senátu 

diskusiu ukončil a naformuloval uznesenie: 

„ AS schvaľuje výsledky hospodárenia TU vo Zvolene za rok 2016 bez pripomienok“.  

 

Hlasovania sa zúčastnilo 30 prítomných členov. 

Výsledok hlasovania: 

Za: 30 

Proti:  0  

Zdržal sa:  0  

  

 Uznesenie bolo schválené jednomyseľne. 

 

Ad 7) Návrh Metodiky rozdelenia dotácie a rozpočtu TU vo Zvolene na 
rok 2017 

Rektor univerzity v úvodnom slove ku prerokovávanému materiálu informoval, že 

Metodika rozdelenia dotácie je vypracovaná v zmysle pravidiel a v súlade s metodikou MŠ 

SR. Finančné prostriedky sa prerozdeľujú transparentne, s rešpektovaním vnútorných zásad 

TUZVO, kde sa primerane zohľadňujú aj výkonové parametre fakúlt. Celková dotácia pre 

TUZVO je na rok 2017 stanovená  v objeme 11 834 689 € (v predchádzajúcom roku 2016 po 

navýšení rozpisu dotácie o 20 miliónov pre VŠ na Slovensku a valorizácie platov to bolo pri 

rozdelení 12 513 910 €). Jednotlivé organizačné súčasti TU majú pokryté náklady na mzdy vo 

výške 93%, čo vyvoláva potrebu efektívnosti práce na pracoviskách. Fakulty, rektorát 

a administratíva má pokryté náklady na mzdy vo výške 98%. Je potrebné redukovať pracovné 

miesta vzhľadom k znižujúcemu sa počtu študentov. Aktuálne sa robí systemizácia 

pracovných miest na TU, očakáva sa optimalizácia pracovísk. Fakulty sú finančne  vykryté. 

Prorektor Jankech následne informoval o metodike rozdelenia dotácie v oblasti 

vzdelávania a výskumu. Dotácie na aktivity sú závislé od počtu akreditovaných študijných 

programov, výkonnosti fakúlt, zohľadňujú aj počet ukončených študentov a doktorandov, 

zamestnanosť absolventov a pod.. MŠ poskytuje vzorec na prepočet  koeficientov podľa 

ukazovateľov. Pokles študentov na FEE a FEVT sa prejaví v znížení pridelených finančných 

prostriedkov. Informáciu o rozpočte doplnil kvestor, kde upozornil, že v metodike delenia 

dotácie na MŠ nastali zmeny v porovnaní s rokom 2016 v niektorých ukazovateľoch. 

Spomenul, že sa mení spôsob zohľadňovania publikačných výstupov, navyšujú sa financie na 

VEGA a KEGA projekty, v rámci dotácie na rozvoj dochádza k posilneniu financovania na 

podporu realizácie dlhodobých zámerov VŠ. Vyjadril sa k plánovaným položkám na bežné 

výdavky a plánu výsledkov hospodárenia. Informoval, že odpisy na TU predstavujú 420 000€, 

z toho 100 000€ sa rozpíše na fakulty. TU vytvorila rezervu, ktorá je  plánovaná ako 

spoluúčasť k podávaným projektom na dokončenie haly Lanice.  
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Rektor prof. Kropil  pri tejto príležitosti oznámil, že TU vo Zvolene bola vybratá ako 

usporiadateľ Zimnej univerziády v roku 2018. Plánuje sa vylepšenie kvality športovísk TU vo 

Zvolene.  

Predseda AS požiadal predsedu EK AS TU, aby informoval o prerokovaní tohto bodu 

na komisii a oboznámil senát  so závermi. Ing. Selecký konštatoval, že komisia spracovala 

pripomienky, ktoré poskytla p. kvestorovi a prorektorom, ktorí sa vyjadrili k predmetným 

bodom. Na základe ich stanoviska boli pripomienky preformulované a per rolam členmi 

komisie schválené a zapracované do zápisu, ktorý pán predseda komisie prečítal. Ekonomická 

komisia AS TU žiada zapracovať do materiálu Návrh metodiky rozdelenia dotácia a tvorbu 

rozpočtu pre rok 2018 nasledovný doplnok: Strana 12, článok 11 písmeno c/ nasledovne: „V 

prípade spoločných projektov v odseku b/ a c/ (APVV) je potrebné zohľadniť podiel 

jednotlivých fakúlt (respektíve OOS) na ich riešení.“ 
  

Predseda AS TU otvoril diskusiu k Návrhu metodiky rozdelenia dotácie a rozpočtu na 

rok 2017. Ako prvý sa prihlásil  prof. Gömöry ,ktorý sa opýtal na spôsob započítavania 

publikácií, ako boli vypočítané údaje v tabuľke č.2 dokumentu, či sa jedná o  reálne podiely 

na publikáciách, alebo podľa mechanizmu MŠ SR. Rektor odpovedal, že bol použitý 

mechanizmus podľa MŠ.  Do diskusie sa ďalej prihlásil študent Bc. Supuka s otázkou, či je 

možné počítať v rozpočte aj s finančnými prostriedkami na realizáciu požiadaviek 

vyplývajúcich zo Správy návrhov, pripomienok a opatrení študentskej časti AS TU vo 

Zvolene, ktorá sa bude prerokovávať. Následne na túto otázku vystúpil  prof. Gömöry 

predseda Legislatívnej komisie AS TU a  reagoval vysvetlením, že AS TU nemôže niečo 

v rozpočte upravovať a následne odsúhlasiť. Naviac, rozpočet musí byť pred predložením do 

senátu schvaľovaný vedením aj Kolégiom rektora, čiže na podnet akademického senátu vo 

väzbe na pripomienku sa momentálne nedá nič meniť. AS TU môže v uznesení vedeniu TU 

len uložiť, aby sa zaoberalo predmetným materiálom. Pán rektor už predtým prisľúbil, že po 

následných stretnutiach zo študentmi v prípade realizácie ich návrhov budú z rezervného 

fondu rozpočtu tieto aktivity financované. 

Bc. Supuka pripomenul, že v minulom roku bol na senáte prednesený návrh vytvoriť 

Študentskú grantovú agentúru, ktorá by zabezpečovala organizačne aj finančne študentské 

akcie na TU v rámci športového, aj kultúrneho vyžitia. Vedenie v tomto smere nekonalo.  

Rektor vysvetlil, že sa s predkladateľmi vlaňajšieho návrhu sa stretli 1-krát kedy 

ponúkol študentom, že na ich podnet sa môžu stretávať raz mesačne, aby riešili študentské 

námety a požiadavky. Doteraz nebolo zo strany študentov stretnutie iniciované. Vyzval ich 

k zodpovednejšiemu a dôslednejšiemu prístupu, pričom podotkol, že uvíta každú výzvu na 

stretnutie a riešenie požiadaviek. Ing. Bajza z radov študentov sa opýtal, či vedenie uvažuje 

s obsadením dávnejšie požadovaného miesta operátora na obsluhu CNC stroja, ktorý zakúpila 

drevárska fakulta. Predpokladá že by to prispelo k zvýšeniu výnosov VDL. 

Pán rektor vysvetlil, že prebieha systemizácia miest na TU, po jej vyhodnotení sa môže 

rozhodovať o zamestnávaní nových pracovníkov a reštarte VDL. Očakáva sa, že po voľbách 

dekana DF a personálnych zmenách vo vedení sa objavia nové podnety. 

Nakoľko ďalšie otázky resp. pripomienky neboli predseda AS ukončil diskusiu, 

naformuloval uznesenie: „AS TU vo Zvolene schvaľuje Návrh metodiky rozdelenia dotácie  

a rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2017 bez pripomienok“ 

 

Hlasovania sa zúčastnilo 30 prítomných členov. 

Výsledok hlasovania: 

Za: 28 

Proti:  0  

Zdržal sa:  2  
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 Uznesenie bolo schválené väčšinou hlasov. 

 

Ad 8) Správa návrhov, pripomienok a opatrení delegátov študentskej 
časti AS TU vo Zvolene 

 

Materiál prezentoval a jeho podanie na rokovanie senátu zdôvodnil Bc. Ján Supuka, 

jeden z predkladajúcich autorov a  tvorcov dokumentu. Tlmočil názory študentskej časti AS aj 

názory voličov. Uviedol, že z hľadiska kvality výučby, výskumu a poskytovaného vzdelania 

študenti považujú Technickú univerzitu vo Zvolene za jednu z najlepších vzdelávacích a 

vedecko-výskumných inštitúcií na Slovensku. Práve preto si ako študenti tejto univerzity 

myslia, že by takejto úrovni mala zodpovedať aj kvalita ostatných ponúkaných služieb pre 

študentov. Viacero problémov, ktoré študenti považujú za závažné, nebolo v ostatnom období 

kompetentnými ľuďmi vyhodnotené rovnako závažne. Ak aj v minulosti došlo k riešeniu 

študentských problémov, ponúkané a realizované riešenia sa mierou ani rozsahom 

nezhodovali s reálnymi potrebami a predstavami študentov. Z týchto dôvodov predkladajú 

ako skupina delegátov akademického senátu Technickej Univerzity vo Zvolene tento návrh a 

požadujú jeho prerokovanie a zapracovanie riešení do aktuálneho rozpočtu a všetkých 

potrebných dokumentov. 

Správa je rozdelená do niekoľkých celkov s prílohami. V úvode spomenul  dlhodobý 

zámer univerzity. Tento materiál, ktorý mali študenti-členovia AS TU na preštudovanie ich 

podnietil k tvorbe predkladanej „Správy“. Uvítali by, keby sa mohli zapájať aj do rozvoja 

univerzity a mohli svojimi pripomienkami ovplyvniť tvorbu dokumentov týkajúcich sa 

kvality života študentov na TU. Vyslovili žiadosť, keby mohli byť študenti zastúpení 

v Kolégiu rektora, aj na úrovni fakúlt, ako to majú na niektorých úspešných univerzitách 

v SR. Zlepšila by sa transparentnosť, informovanosť a prepojenosť študentov s vedením 

a spätná väzba by prispela k zvýšeniu aktivity študentov. Vzhľadom na to, že univerzita 

plánuje dosiahnuť status Zelenej univerzity a napĺňať poslanie v oblasti Les-drevo-ekológia-

environmet vyslovujú názor, že treba urobiť environmentálny audit univerzity. Z hlavných 

pripomienok zo „Správy“ vybral nasledovné: 

Vo vedecko-výskumnej oblasti navrhujú spoluprácu ŠVOČ na fakultách so 

stredoškolskou odbornou činnosťou - SOČ, ktorú by sprostredkovali práve vysokoškoláci ako 

ambasádori a tak by propagovali našu TU a prispeli k zvýšeniu záujmu stredoškolákov o TU 

vo Zvolene. 

Pre zlepšenie podmienok študentov ubytovaných v ŠD a stravovacích služieb v ŠJ na 

Barinách uvádzajú niektoré postrehy:  

 

- často nefunkčná internetová sieť, v súčasnosti nastalo zlepšenie, nový internetový technik 

vyriešil problémy s výpadkami internetu, 

- nefunguje Wi-fi sieť v celom objekte TU, 

- problémy s odstúpením študentov od ubytovacej zmluvy, požadujú možnosť odstúpiť od 

zmluvy bez udania dôvodu, 

- riešiť pridelenie internátneho ubytovania, 

- riešiť výmenu matracov ktoré sú prestarnuté, 

- riešiť spôsob prihlasovania sa na internát pre študentov 1. ročníka – v súčasnosti zložité 

a pre nových študentov komplikované aj časovo náročné, 

- nízka kvalita bývania a služieb, jedna práčka pre celú budovu nepostačuje, 

- pre zmeny v jedálni sú navrhnuté riešenia uvedené v prílohe –nevyhovujúci pitný režim, 

zaťažovanie prostredia polystyrénovými obalmi, 
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- nevyhovujúce služby v bufete na Barinách, často zatvorený kvôli akciám, nevhodná 

otváracia doba, požiadavka študentov predĺžiť do večerných hodín otváracie hodiny, 

 

Nefungujúci V- klub, chýba priestor pre stretávanie sa študentov vo voľnom čase, ako 

to bývalo v minulých rokoch. 

Navrhujú vytvoriť na TU Grantovú agentúru na podporu organizovania športových, 

kultúrnych a vedecko-výskumných akcií, ktorá by pomohla študentom získať praktické 

zručnosti v oblasti projektového manažmentu a výchovy študentov k aktívnemu občianstvu.  

Následne prezentoval prílohy materiálu: 

1. Projekt „TUZVO Frflooš“ – má umožniť študentom podávať návrhy a pripomienky 

k rôznym problémom týkajúcim sa života študentov aj zamestnancov na TU. Účel – 

predchádzať hromadeniu neriešených žiadostí a pripomienok, zvyšovať informovanosť 

o vzťahu univerzity k študentom, verejne sa vyjadriť aj k citlivým témam. 

2. Študentské univerzitné laboratórium – účelom je vzbudiť u študentov vzťah 

k technológiám, tvorivosti, motivovať k samovzdelávaniu a aplikovaniu poznatkov z odboru 

štúdia do oblasti vývoja moderných technológií a výskumu. Podrobnosti sú spracované 

v prílohe. 

Predseda senátu otvoril diskusiu k „Správe“ študentov. Informoval, že na predsedníctve 

bolo len avízo, že študenti pripravujú takýto dokument. Požiadavka zriadenia grantovej 

agentúry podlieha legislatívnemu konaniu. Dokument bol odoslaný v utorok na preštudovanie 

členom AS, legislatívna komisia nemala čas na jeho pripomienkovanie. AS nemá právomoc 

legislatívnej iniciatívy.  Predseda Legislatívnej komisie prof. Gömöry dodal, že je potešený 

tým, že sa študenti znova po dlhých rokoch od nežnej revolúcie prebudili, chcú spolupracovať 

s vedením, čo by prispelo k zvýšeniu kvality štúdia aj voľnočasových aktivít študentov na TU. 

Konštatoval, že tento dokument mal byť prednesený na stretnutí Akademickej obce s vedením 

TU. Žiaľ na stretnutiach Akademickej obce študenti absentujú, aula býva poloprázdna, 

záujem o veci verejné na TU býva nízky. Na záver vyslovil odporúčanie, zakotviť do 

uznesenia, aby sa vedenie zaoberalo prednesenou Správou a informovalo členov AS TU 

o záveroch prijatých k riešeniu jednotlivých požiadaviek.  

Predseda senátu položil otázku zástupcom študentov LF, či boli prítomní pri tvorbe 

dokumentu, títo povedali, že neboli pozvaní, ale im ho tvorcovia poslali emailom.  

V diskusii pokračoval  Ing. Selecký, ktorý uviedol, že na TU v Košiciach majú študenti 

zastúpenie v orgánoch vedenia univerzity.  

Ďalej sa do diskusie prihlásil rektor prof. Kropil. Iniciatívu zástupcov študentov uvítal. 

Povedal,  že už dávno mohli byť riešené niektoré pálčivé problémy týkajúce sa života 

študentov na TU, keby boli prejavili záujem o stretnutia, tak ako im pri prvom stretnutí 

v minulom roku prisľúbil. Očakával iniciatívu, ale študenti sa od začiatku akademického roka 

neozvali a dialóg nepokračoval. Vyzval ich, aby boli objektívni a féroví. Uvíta stretnutie 

k riešeniu problémov opísaných v predloženom dokumente.  

 Pani Mgr. Androvičová na záver diskusie podporila návrh predsedu LK, aby sa do 

uznesenia zapracoval bod týkajúci sa riešenia požiadaviek študentov. 

 

Predseda AS TU vo Zvolene ukončil diskusiu a naformuloval body uznesenia:  

„AS TU vo Zvolene berie na vedomie Správu návrhov, pripomienok a opatrení delegátov 

študentskej časti AS TU vo Zvolene.“  

 

„AS TU vo Zvolene 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.“ 
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Hlasovania sa zúčastnilo 28 prítomných členov (v priebehu rokovania dvaja členovia 

požiadali predsedníctvo o uvoľnenie z rodinných dôvodov). 

 

Výsledok hlasovania: 

Za: 24 

Proti:  0  

Zdržali sa:  4  

Uznesenia boli schválené väčšinou hlasov. 

  

Ad 9) Doplňujúce voľby do AS TU – študentská časť FEVT 

Vzhľadom k tomu, že študentka FEVT Bc. Lucia Beňová písomne požiadala o zrušenie 

členstva v AS TU z dôvodov zamestnania a pobytu v zahraničí, je potrebné vykonať 

doplňujúce voľby do AS TU  za AO študenti FEVT. Do volebnej komisie boli navrhnutí 

nasledovní členovia AS zástupcovia FEVT: 

predseda komisie: Ing. Ján Turis, PhD.,  

členovia: Ing. Romuald Mozdík a Bc. Tomáš Sojka. 

 

Pán predseda AS dal hlasovať, schváliť návrh členov volebnej komisie.  

Hlasovania sa zúčastnilo 28 členov AS.  

Výsledok hlasovania: 

Za: 28 

Proti:  0  

Zdržali sa:  0  

 

Volebná komisia pre doplňujúce voľby - študentská časť FEVT bola schválená jednomyseľne.  

   

Ad 10) Rôzne  

1. Predseda AS oznámil, že je potrebné doplniť dvoch členov do EK AS TU. Návrh nových 

členov predložil predseda AS a zástupca študentskej časti senátu. Navrhnutí boli :  prof. Ing. 

Iveta  Hajdúchová, PhD. - LF, za študentov Ing. Ondrej Bajza – DF.  

 

Prebehlo hlasovanie pre schválenie navrhnutých členov, hlasovalo 28 prítomných členov AS. 

 

Výsledok hlasovania: 

Za: 28 

Proti:  0  

Zdržali sa:  0  

 

Členovia EK boli jednomyseľne schválení. 

 

2. Člen AS doc. Ing. Vladimír Kubovčík, PhD. doručil predsedníctvu list a požiadal tlmočiť 

jeho obsah v bode Rôzne, nakoľko  z rodinných dôvodov musel zo zasadnutia skôr odísť.  

Predseda AS prečítal list (príloha č. 3), v ktorom  docent Kubovčík žiada o vysvetlenie 

k výkladu podmienok prihlásenia sa doktoranda na obhajobu dizertačnej práce v súvislosti 

s dokladovaním požadovaných publikačných výstupov. Žiada, aby sa jednoznačnejšie 

zadefinovali podmienky na prihlásenie na obhajobu dizertačnej práce, aby nedošlo 

k problémom vo výklade. 
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K predmetnému problému sa prihlásili do diskusie prof. Gömöry, ktorý konštatoval, že 

v študijnom poriadku TU a fakúlt je zakotvené, že prihlásiť sa môže študent, ktorý dokladuje, 

že jeho publikácia bola odoslaná do redakcie časopisu v požadovaných databázach pre 

doktorandov. K prerokovávanému problému vystúpil prorektor Šálka s konštatovaním, že 

dikcia týchto požiadaviek nie je jednoznačná a je na vedení jednotlivých fakúlt ich 

precizovanie. Nakoľko ku vznesenej pripomienke neboli ďalšie otázky, predseda AS ukončil 

diskusiu a naformuloval uznesenie: „AS TU vo Zvolene berie na vedomie pripomienku doc. 

Ing. Vladimíra Kubovčíka, PhD. týkajúcu sa   podrobného precizovania výkladu  čl. 31 ods. 1 

Študijného poriadku TUZVO (Druhý oddiel Študijný poriadok doktorandského štúdia)“ 

 

3. Predseda AS odovzdal menovacie dekréty novým členom AS TU zvoleným v doplňujúcich 

voľbách za LF, DF a FEE - prof. Ing. Ivete Hajdúchovej, PhD., Ing. Michalovi Filípekovi, 

Ing.et. Ing. Šimonovi Saloňovi, Ing. Zuzane Slatkovskej, Bc. Martinovi Trautenbergerovi a 

Ing. Ondrejovi Bajzovi. 

 

Ďalšie príspevky neboli, predseda AS tento bod rokovania ukončil. 

 

Ad 11) Návrh uznesení  

Pán predseda AS TU požiadal návrhovú komisiu v zložení prof. Ing. Dagmar Samešová 

a doc. Ing. Richard Hnilica, PhD. o predloženie Návrhu uznesení z rokovania AS TU vo 

Zvolene zo dňa 27.02 2017. Pani prof. Samešová prečítala Návrh uznesení (Príloha č. 1). 

 

Uskutočnilo sa hlasovanie o prijatých uzneseniach: 

Počet hlasujúcich členov: 28 

Výsledok hlasovania: 

Za:    24 

Proti:    0 

Zdržali sa:   4 

 

Návrh uznesení bol schválený väčšinou hlasov. 

 

Ad 12) Záver 

Predseda AS TU poďakoval prítomným hosťom a členom Akademického senátu za ich 

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

senátu.  

 

 

Podklady k zápisnici pripravila a zapísala: 

 

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

doc. Ing. Daniela Kalincová, PhD. 

tajomníčka AS TU 
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Verifikátori: 

 

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

doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.  

 

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

Ing. Erik Selecký, PhD. 

 

 

Zvolen, 27.02.2017    ............................................................... 

       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 27.02.2017 

 

 

Akademický senát TU vo Zvolene:  

a) Schvaľuje:  

1.  Návrh programu rokovania predložený predsedníctvom AS  

2. Členov návrhovej komisie v zložení:  prof. Ing. Dagmar Samešová, PhD.,  

           doc. Ing. Richard Hnilica, PhD.  

3. Verifikátorov zápisnice v zložení:  Ing. Erik Selecký, PhD., 

              doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 

4. Vyhodnotenie Dlhodobého zámeru TU vo Zvolene na roky 2011 – 2016  

5. Návrh Dlhodobého zámeru TU vo Zvolene na roky 2017 – 2023 s pripomienkou 

(doplnenie  bodu v časti 7.1 indikátor: Plocha a kvalita rekonštruovaných priestorov (v m2) 

6.  Výsledky  hospodárenia TU vo Zvolene za rok 2016  bez pripomienok 

7.  Návrh metodiky rozdelenia dotácie  a rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2017 bez 

pripomienok 

 

8. Volebnú  komisiu pre doplňujúce voľby do AS TU vo Zvolene – študentská časť FEVT 

   v zložení: predseda Ing. Ján Turis, PhD., členovia: Ing. Romuald Mozdík a Bc. Tomáš 

Sojka 

9. Doplnenie ekonomickej komisie ASTU vo Zvolene o členov prof. Ing. Iveta Hajdúchová, 

PhD.,  Ing. Ondrej Bajza. 

 

b) Berie na vedomie: 

1. Správu návrhov, pripomienok a opatrení delegátov študentskej časti Akademického   senátu 

Technickej Univerzity vo Zvolene 
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2. Pripomienku doc. Ing. Vladimíra Kubovčíka, PhD. týkajúcu sa   podrobného precizovania 

výkladu  čl. 31 ods. 1 Študijného poriadku TUZVO (Druhý oddiel Študijný poriadok 

doktorandského štúdia) 

 

c)  Ukladá:  

1. 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.  

 

Uznesenia zapísali: prof. Ing. Dagmar Samešová, PhD. a doc. Ing. Richard Hnilica, PhD. 

 

Návrhová komisia: 

 

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

prof. Ing. Dagmar Samešová, PhD.    doc. Ing. Richard Hnilica, PhD. 

  

    

Verifikátori: 

 

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

doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.         Ing. Erik Selecký, PhD. 

 

 

 

 

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

Zvolen, 27.02.2017           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 zo dňa 20. 2. 2017 

 

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

Androvičová 

Ospravedlnili sa: p. Gejdoš 

Nezúčastnili sa: 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. Výsledkov hospodárenia TUZVO za rok 2016, Návrh metodiky rozdelenia dotácie a tvorba 

rozpočtu na rok 2017, Návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2017 

3. Záver 

 

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

všetkými prítomnými členmi EK AS TU. 

Ad. 2 EK AS TU prerokovala „Výsledky hospodárenia TUZVO za rok 2016, Návrh metodiky 

rozdelenia dotácie a tvorba rozpočtu na rok 2017, Návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu TU vo 

Zvolene na rok 2017. 

 

1) EK AS TU žiada zapracovať do materiálu Návrh metodiky rozdelenia dotácia a tvorbu 

rozpočtu do roku 2018 nasledovný doplnok: Strana 12, článok 11 písmeno c) 

Zmeniť vetu za písmenom c) nasledovne: „V prípade spoločných projektov v odseku b a c je 

potrebné zohľadniť podiel jednotlivých fakúlt (respektíve OOS) na ich riešení.“ 

2) EK AS TU požaduje doplniť do prílohy Návrhu metodiky rozdelenia... hodnotu KAP 

3) EK AS TU požaduje v Návrhu metodiky rozdelenia... vysvetliť prílohu č.6 a prepojenie 

jednotlivých tabuliek. 
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EK AS TU navrhuje AS po prerokovaní pripomienok členov EK AS TUZVO s p. kvestorom 

Drábekom materiály schváliť bez pripomienok. 

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

 

 

Zvolen, 20. 2. 2017      Ing. Erik Selecký, PhD. v. r 

predseda EK AS 

                     

Stanoviská k zápisu zo zasadnutia Ekonomickej komisie AS TUZVO zo 
dňa 20. 02. 2017.  

 

1) EK AS TU žiada zapracovať do materiálu Návrh metodiky rozdelenia dotácia a tvorbu 

rozpočtu do roku 2018 nasledovný doplnok: Strana 12, článok 11 písmeno c/  

Zmeniť vetu za písmenom c) nasledovne: „V prípade spoločných projektov v odseku b a c je 

potrebné zohľadniť podiel jednotlivých fakúlt (respektíve OOS) na ich riešení.“  

Stanovisko add. 1):  

 

 Pri domácich grantoch (VEGA, KEGA, APVV) má 1€ grantových prostriedkov 

hodnotu 0,23€ dotačných zdrojov, ale pri zahraničných má 1€ grantu hodnotu až 1,17€ 

dotačných prostriedkov. Z tohto dôvodu sa nám javí administratívna náročnosť 

prepočtov prostriedkov pri domácich grantoch ako neefektívna. Váha zodpovedného 

riešiteľa by mala byť minimálne v rozsahu 80-90%, lebo zodpovedný riešiteľ grant 

získal a riadi jeho riešenie.  

 

2) EK AS TU požaduje doplniť do prílohy Návrhu metodiky rozdelenia... hodnotu KAP.  

Stanovisko add. 2):  

 

 Hodnoty KAP sú súčasťou existujúcej tabuľky v rozpise dotácie Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky; pre podmienky TUZVO ide o 99 ŠP, 

ku každému je definovaná hodnota KAP. Bližšie bude problematika prezentovaná na 

zasadnutí AS TUZVO dňa 27. 02. 2017.  

 

3) EK AS TU požaduje v Návrhu metodiky rozdelenia... vysvetliť prílohu č. 6 a prepojenie 

jednotlivých tabuliek.  
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Stanovisko add. 3):  

 Príloha č. 6 – Vymedzenie množín oblastí výskumu a váh jednotlivých skupín 

publikačných výstupov (M1 – M6) a ich prepočet na výšku rozpočtu TUZVO na rok 

2017 pre fakulty a OOS bude prezentovaný na zasadnutí AS TUZVO dňa 27. 02. 

2017.  

 

Spracovali: RNDr. Andrej Jankech, PhD.  

doc. Ing. Josef Drábek, CSc.  

doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka  

Zvolen, 24. 2. 2017 

 

Zápis zo zasadnutia Ekonomickej komisie AS TUZVO dňa 27. 2. 2017 – 

per rollam  

 

Ad. 1 Výsledky hospodárenia TUZVO za rok 2016  

EK AS TU navrhuje členom AS TUZVO materiál schváliť bez pripomienok.  

 

Ad. 2 Návrh metodiky rozdelenia dotácie a tvorba rozpočtu na rok 2017, Návrh rozdelenia 

dotácie a rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2017  

EK AS TU navrhuje členom AS TUZVO materiál schváliť s pripomienkou.  

 

Stanovisko:  

Po preštudovaní stanoviska Ekonomická komisia AS TU žiada zapracovať do materiálu 

Návrh metodiky rozdelenia dotácia a tvorbu rozpočtu do roku 2018 nasledovný doplnok: 

Strana 12, článok 11 písmeno c)  

Zmeniť vetu za písmenom c) nasledovne: „V prípade spoločných projektov v odseku b/ a c/ 

(APVV) je potrebné zohľadniť podiel jednotlivých fakúlt (respektíve OOS) na ich riešení.“  

Nemôžeme súhlasiť s tvrdením, že administratívna náročnosť prepočtov prostriedkov pri 

domácich grantoch je neefektívna. V prípade projektov KEGA a VEGA sa jedná naozaj o 

malé sumy, čo napriek tomu môže v konečnom dôsledku pri rozdelení dotácie pomôcť 

fakultám (respektíve OOS). Z tohto dôvodu však nebudeme trvať na zohľadnení podielu 

jednotlivých fakúlt pri týchto domácich grantoch. Pri projektoch APVV sa jedná o rozpočty v 

desiatkach tisícoch Eur na rok, čiže pri spoločných projektoch APVV je potrebné zohľadniť 

podiel jednotlivých fakúlt (respektíve OOS) na ich riešení.  
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Ad. 3 Vyjadrenie sa k správe študentov.  

 

EK AS TU sa nemohla predkladaným materiálom zaoberať nakoľko predložený materiál 

prišiel až po riadnom zasadnutí EK, ktorá sa uskutočnila 20.2.2017.  

 

 

Zvolen, 27. 2. 2017       Ing. Erik Selecký, PhD. v. r.  

predseda EK AS TU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

P r í l o h a  č . 3  
 

 

 

Príspevok do bodu Rôzne: 

List člena AS TU doc. Ing. Vladimíra Kubovčíka, PhD. 

 

Vážení členovia AS TUZVO, 

dovoľujem si vás požiadať o schválenie nasledovného návrhu: 

Spracovanie podrobného výkladu  čl. 31 ods. 1 Študijného poriadku TUZVO (Druhý oddiel 

Študijný poriadok doktorandského štúdia) k zneniu: „...Doktorand môže požiadať rektora 

alebo dekana, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, o povolenie obhajoby 

dizertačnej práce, ak ... dokladoval zaslanie vedeckej publikácie do recenzného procesu 

v časopise databázy Web of Science s impakt faktorom...“ 

Zdôvodnenie: V súvislosti s týmto ustanovením som sa stretol s nejednoznačnou 

a neuspokojivou odpoveďou kompetentných. Očakávam, že sa blížia obhajoby dizertačných 

prác študentov, ktorých sa toto ustanovenie už bude týkať. Takúto formuláciu považujem za 

príliš nejasnú, vágnu a nepresnú, umožňujúcu svojvoľný a účelový výklad. V najbližšom čase 

nám môže priniesť nemalo zmätkov, napätia, nedorozumení, hádok... Navrhujem preto, aby 

bol výklad k tomuto článku prijatý a vo výklade bolo jednoznačne uvedené: (1) ktorých 

študentov sa toto ustanovenie bude týkať a jeho naplnenie sa bude vyžadovať (najlepšie asi 

špecifikované rokom nástupu na PhD. štúdium), (2) akým spôsobom bude potrebné 

dokladovať zaslanie vedeckej práce (odosielací mail, podací lístok, list editora...?), (3) čo sa 

rozumie pod „recenzným procesom“ (len zaslanie rukopisu do redakcie časopisu? – v deň 

podávania žiadosti o povolenie obhajoby môžem poslať aj 50 ľubovoľných rukopisov do 

Science alebo Nature a túto podmienku som tým splnil, napriek tomu, že to budú napríklad 

len prázdne papiere a z redakcie mi ich v priebehu najbližších dní „hodia o hlavu“?, rukopis 

v recenznom konaní u recenzentov, teda posunutý na recenzovanie recenzentom editorom? 

alebo je prijatý do tlače – in press...), (4) s jednoznačným uvedením, čo v prípade, ak takýto 

rukopis bude do obhajoby vrátený s tým, že nebude publikovaný, (5) s jednoznačným 

uvedením, či sa táto podmienka bude vyžadovať aj u študenta, ktorý už v priebehu 

doktorandského štúdia publikoval vedeckú publikáciu / vedecké práce v časopise databázy 
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WoS s impakt faktorom, teda už sú tlačou alebo aspoň prijaté do tlače (in press), (6) 

s uvedením, či sú kladené nejaké podmienky na autorstvo, najmä, či môže jeden vedecký 

článok na povolenie obhajoby dizertačnej práce uviesť viacero autorov? 

Tento výklad by mal byť spracovaný čo najskôr a zaslaný aj na fakulty, kde sa doktorandské 

štúdium uskutočňuje a mal by byť záväzný. Následne by sa malo znenie tohto ustanovenia 

spresniť (alebo zjednodušiť a „zjednoznačniť“) v znení Študijného poriadku TUZVO, čo 

chápem, že je proces legislatívny vyžadujúci dlhší čas. 

 

Za vašu podporu vám ďakujem!     Vladimír Kubovčík v. r. 

 

 


