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Z Á P I S N I C A  č. 10 

z elektronického rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene,  

konaného dňa 25. 02. 2021 o 13:00 h  

 

 

č. R – 893/2021 

 

Prítomní členovia AS TU: podľa prezenčnej listiny  

Prizvaní a hostia:  podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení:  Ing. Miroslav Vanek, PhD., Bc. Zuzana Kmeťová 

Neospravedlnení:  

 

Program rokovania 

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania 

2. Voľba volebnej a návrhovej komisie a verifikátorov zápisnice 

3. Kontrola uznesení 

4. Metodika rozdelenia dotácie a tvorby rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2021 

5. Návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2021 

6. Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku TU vo Zvolene 

7. Prihláška TU vo Zvolene k Magna Charta Universitatum 

8. Návrh členov Správnej rady TU vo Zvolene 

9. Stanovisko AS TUZVO k návrhu novely Zákona o VŠ 

10. Rôzne  

11. Návrh uznesení 

12. Záver 
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Ad 1) Otvorenie a schválenie programu rokovania 

Rokovanie Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene otvoril a viedol predseda 

AS TUZVO, prof. Ing. Ján Tuček, CSc., ktorý privítal členov AS TU, vedenie univerzity a hostí. Na 

základe vyhodnotenia účasti podľa prezenčnej listiny oznámil, že je prítomných 26 členov AS, 

2 členovia sú ospravedlnení. Konštatoval, že Akademický senát TU vo Zvolene je uznášaniaschopný 

a môže rokovať. Pripomenul, že vzhľadom na zabezpečenie prístupu verejnosti je rokovanie AS 

TUZVO naživo prenášané prostredníctvom YouTube kanála TU vo Zvolene, kde je možné 

v konverzácii tiež klásť otázky. 

Prof. Tuček predstavil program rokovania AS TU vo Zvolene a vyzval členov AS na 

pripomienkovanie. Keďže neboli žiadne pripomienky, pán profesor naformuloval uznesenie a dal 

o ňom hlasovať: „AS TU vo Zvolene schválil Program rokovania AS TU vo Zvolene.“ 

 

Počet hlasujúcich členov: 26 

Výsledok hlasovania:  

Za:  26 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

AS TU schválil uznesenie všetkými hlasmi.  

 

Uznesenie 10 – 1 – A: 

AS TU vo Zvolene schválil Program rokovania AS TU vo Zvolene. 

 

Ad 2) Voľba návrhovej a volebnej komisie a verifikátorov zápisnice 

Profesor Tuček navrhol za členov návrhovej komisie: prof. Ing. Ivana Klementa, PhD. a prof. 

Ing. Vladimíra Kuncu, PhD. 

Vyzval členov AS, aby sa vyjadrili k návrhu. Keďže neboli pripomienky ani doplňujúce návrhy, 

uskutočnilo sa hlasovanie na schválenie členov návrhovej komisie.  

 

Počet hlasujúcich členov: 26 

Výsledok hlasovania:  

Za:  24 

Proti:  0 

Zdržal sa:  2 

  

Návrhová komisia bola schválená väčšinou hlasov.  
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Ďalej profesor Tuček predniesol návrh na verifikátorov zápisnice: Ing. Pavla Hlaváča, PhD., 

doc. Ing. Richarda Hnilicu, PhD., Bc. Miroslava Baču (za študentskú časť).  

Následne vyzval členov AS, aby sa vyjadrili k návrhu. Keďže pripomienky ani pozmeňovacie 

návrhy neboli, uskutočnilo sa hlasovanie na schválenie verifikátorov zápisnice.  

 

Počet hlasujúcich členov: 26 

Výsledok hlasovania:  

Za:  23 

Proti:  0 

Zdržal sa:  3 

 

Verifikátori zápisnice boli schválení väčšinou hlasov. 

 

Za členov volebnej komisie navrhol predseda AS prof. Ing. Jána Tučeka, CSc., doc. Ing. 

Huberta Paluša, PhD., Ing. Veroniku Veľkovú, PhD. a Bc. Martina Daniláka. 

Následne vyzval členov AS, aby sa vyjadrili k návrhu. Keďže pripomienky ani pozmeňovacie 

návrhy neboli, uskutočnilo sa hlasovanie na schválenie členov volebnej komisie.  

 

Počet hlasujúcich členov: 26 

Výsledok hlasovania:  

Za:  22 

Proti:  0 

Zdržal sa:  4 

 

Volebná komisia bola schválená väčšinou hlasov. 

 

Uznesenie 10 – 1 – B: 

AS TU vo Zvolene schválil návrhovú komisiu v zložení: prof. Ing. Ivan Klement, PhD., prof. Ing. 

Vladimír Kunca, PhD. 

 

Uznesenie 10 – 1 – C: 

AS TU vo Zvolene schválil verifikátorov zápisnice: Ing. Pavol Hlaváč, PhD., doc. Ing. Richard Hnilica, 

PhD., Bc. Miroslav Bača 

 

Uznesenie 10 – 1 – D: 

AS TU vo Zvolene schválil volebnú komisiu v zložení: prof. Ing. Ján Tuček, CSc., doc. Ing. Hubert 
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Paluš, PhD., Ing. Veronika Veľková, PhD. a Bc. Martin Danilák. 

 

 

Ad 3) Kontrola uznesení 

 Prof. Tuček, predseda AS TUZVO, skontroloval uznesenia a konštatoval, že z minulého 

rokovania AS TU vo Zvolene ostali nesplnené uznesenia 9 – o doplňujúcich voľbách. Vysvetlil, že sa 

volebná komisia rozhodla doplňujúce voľby do študentskej časti AS usporiadať po skončení 

študijného voľna začiatkom výučby v letnom semestri. Uznesenia 9 – 3 – A a 9 – 3 – B naďalej trvajú. 

 

Počet hlasujúcich členov: 26 

Výsledok hlasovania:  

Za:  26 

Proti:    0 

Zdržal sa:    0 

 

Uznesenie 10 – 2 – A: 

Akademický senát TU vo Zvolene zobral na vedomie informáciu o priebehu doplňujúcich volieb 

do AS TU vo Zvolene za študentskú časť AO. 

 

Ad 4) Metodika rozdelenia dotácie a tvorby rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2021 

 Prof. Tuček, predseda AS, otvoril ďalší bod rokovania, požiadal prof. Kropila, rektora TU vo 

Zvolene, o predstavenie materiálu. 

 Prof. Kropil poďakoval za slovo, zdôraznil dôležitosť predloženého materiálu pre fungovanie 

univerzity, najmä v súčasnej komplikovanej spoločenskej situácii a poďakoval všetkým, ktorí sa 

podieľali na príprave materiálu. Odovzdal slovo doc. Drábkovi, kvestorovi TU vo Zvolene. 

 Doc. Drábek informoval členov senátu, že podobne ako po iné roky aj v roku 2021 metodika 

rozdelenia dotácie vychádza z metodiky ministerstva školstva. Bohužiaľ, v roku 2021 je z rozpočtu 

SR pre vysoké školy pridelených menej finančných prostriedkov. Pre TU vo Zvolene to predstavuje 

pokles o približne 1,9 mil. €, čo sa negatívne odrazilo najmä v článkoch 8 a 11. Kvestor tiež poďakoval 

všetkým, ktorí sa podieľali na spracovaní návrhu metodiky, vyzdvihol tiež prácu členov ekonomickej 

komisie AS, ktorí svojimi pripomienkami prispeli k zlepšeniu návrhu, napr. zjednotenie formulácií 

v článku 13 o financiách APVV s vnútornými predpismi TU.  

 K dokumentu vystúpil aj Ing. Selecký, predseda Ekonomickej komisie AS TUZVO, ktorý 

informoval o stanovisku EK (Príloha č. 2). Uviedol, že zásadné pripomienky neboli, pripomienky 

niektorých členov boli do materiálu zahrnuté. Upozornil, že je potrebné si uvedomiť, že deficit, 

ktorému v roku 2021 TU vo Zvolene čelí si vyžaduje optimalizáciu výdavkov, fungovania univerzity 

a aj jej štruktúry. 

Prof. Tuček sa poďakoval za predstavenie materiálu, za uvedenie stanoviska EK AS TUZVO 
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a vyzval prítomných, aby vyslovili svoje pripomienky a otázky k danému bodu rokovania. Do diskusie 

sa nik neprihlásil a tak predseda senátu sformuloval uznesenie „AS TUZVO schválil Metodiku 

rozdelenia dotácie a tvorby rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2021„ a dal o ňom hlasovať.  

 

 

Počet hlasujúcich členov: 26 

Výsledok hlasovania:  

Za:     26 

Proti:       0 

Zdržali sa:      0 

 

Metodika rozdelenia dotácie a tvorby rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2021 bola schválená všetkými 

hlasmi. 

 

Uznesenie 10 – 1 – E: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil Metodiku rozdelenia dotácie a tvorby rozpočtu TU vo 

Zvolene na rok 2021. 

 

Ad 5) Návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2021 

 Predseda AS, prof. Tuček, vyzval prof. Kropila, rektora TU, aby predstavil predkladaný 

materiál.  

 Rektor TU uviedol, že návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu vychádza z metodiky. TU po 

niekoľkoročnom období nárastu zažíva pokles. Prepad finančnej dotácie je na úrovni 15 %, je 

spôsobený najmä výrazným poklesom počtu študentov.. Prof. Kropil upozornil, že Technická 

univerzita má už asi 12 – 15 rokov nastavené transparentné rozdeľovanie finančných prostriedkov. 

Ako sa rozdeľovali navýšené financie v rokoch minulých, tak sa rozdelil aj súčasný deficit. Rektor TU 

ocenil konštruktívny prístup všetkých vedúcich predstaviteľov organizačných súčastí univerzity. 

Všetky pracoviská zaznamenali pokles v pokrytí miezd pod podiel 0,9. Upozornil, že na tohtoročný 

pokles dotácie je univerzita vcelku pripravená vzhľadom na dobré hospodárenie univerzity v rokoch 

minulých. Optimalizácia je napriek tomu potrebná, keďže ministerstvo školstva požaduje 

„zoštíhlenie“ všetkých vysokých škôl a avizuje menší prídel financií aj v rokoch budúcich. Prof. Kropil 

uviedol, že vo všetkých rozhovoroch a rokovaniach s predstaviteľmi MŠVVaŠ, či už z pozície rektora 

TU alebo z pozície prezidenta SRK, zdôrazňuje potrebu investícií do vysokého školstva na 

zabezpečenie jeho fungovania a rozvoja a nie uberanie finančných prostriedkov. Uviedol, že 

univerzita bude k optimalizácii štruktúry pristupovať citlivo, aby bol zachovaný rozvoj univerzity 

a aby nenastal výrazný pokles výkonov univerzity a preto sa vedenie TU snaží aj o zachovanie 

univerzitného motivačného odmeňovania. Rektor TU informoval, že plán hospodárenia univerzity 

pre rok 2021 je zostavený odvážne (+ 300 tis. €), čo tiež považuje za motivačný faktor, pretože 

predstavuje výzvu na splnenie. Cestu vidí napríklad aj v snahe o získanie projektov z európskych 

zdrojov. Uviedol, že vedenie univerzity sa snaží vždy získať financie pre fungovanie univerzity, napr. 

v roku 2020 sa podarilo získať 1 mil. € na tlmenie ekonomických dopadov pandémie a vyhlásil, že 
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vedenie TUZVO sa bude snažiť dokázať, že zvládne viesť univerzitu aj v ťažkých časoch. Požiadal 

kvestora TU o doplnenie informácií o návrhu hospodárskeho výsledku. Doc. Drábek informoval, že 

hospodársky výsledok univerzity pre rok 2021 je naozaj plánovaný odvážne, keď predpokladá kladný 

výsledok, no podotkol, že je potrebné vyvíjať maximálne úsilie o jeho splnenie, nakoľko od 

dosiahnutého HV sa odvíja mnoho pravidiel pre financovanie univerzity pre nasledujúce obdobie 

a záporný HV vedie k mnohým obmedzeniam. Prof. Kropil, rektor TU, ešte raz poďakoval členom 

vedenia (prorektori, dekani, vedúci OOS) za ich prácu pri tvorbe rozpočtu, súdržnosť a uvedomenie 

si situácie a potreby niektorých obmedzení. 

Následne vystúpil Ing. Selecký, predseda EK AS TUZVO, ktorý uviedol, že členovia komisie 

nemajú k návrhu pripomienky a navrhujú materiál schváliť (Príloha č. 2). Prof. Gömöry doplnil, že 

materiál, z ktorého návrh rozpočtu vychádza (Metodika rozdelenia dotácie a tvorby rozpočtu TU vo 

Zvolene na rok 2021) sme už schválili a nepôsobilo by vhodne, keby návrh rozpočtu nebol schválený. 

O slovo sa prihlásil Ing. Selecký a vysvetlil, prečo je vo financovaní CĎV taká výrazná zmena. 

Podotkol, že sa jedná o vyrovnávanie deficitu z roku 2019, keď CĎV nedokázalo projektovou 

činnosťou vykryť svoje mzdové náklady, no postupne sa deficit vyrovnáva. 

Prof. Kropil pripomenul, že podľa článku 11 sa univerzita snaží zachovať aj motivačné zdroje 

pre odmeňovanie pracovníkov podľa výkonov a zároveň pretrvávajú procesy rekonštrukcie 

laboratórií a budovania vedeckého parku na zabezpečenie rozvoja univerzity. 

 Predseda AS TUZVO vyzval ostatných členov k predloženiu pripomienok alebo otázok 

k danému návrhu. Pripomienky a otázky neboli a pristúpilo sa k schvaľovaniu materiálu.  

 

Počet hlasujúcich členov: 26 

Výsledok hlasovania:  

Za:     26 

Proti:       0 

Zdržali sa:      0 

 

Návrh rozdelenia dotácie a tvorby rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2021 bol schválený všetkými 

hlasmi. 

 

Uznesenie 10 – 1 – F: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil návrh rozdelenia dotácie a tvorby rozpočtu TU vo 

Zvolene na rok 2021. 

 

Ad 6) Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku TU vo Zvolene 

Predseda AS otvoril ďalší bod rokovania a vyzval rektora TU, prof. Kropila, aby predstavil 

návrh Dodatku č. 4 k Študijnému poriadku TU vo Zvolene.  

Rektor TU informoval, že k návrhu dodatku pristúpilo vedenie univerzity ako ústretový krok 
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pre študentov, aby sa v akademickom roku nevyžadovalo splnenie podmienky získania aspoň 10 

kreditov v zimnom semestri, inak bude študent vylúčený zo štúdia. Vedenie si uvedomuje 

komplikovanosť situácie študentov pri dištančnej forme výučby. Pri prieskume 2/3 študentov 

vyjadrilo, že by uprednostnili prezenčnú formu výučby s dodržiavaním prísnych epidemiologických 

opatrení, dištančná forma im vyhovuje menej a pociťujú zníženie svojej výkonnosti. Preto pristúpilo 

vedenie TU k tomuto kroku. 

Predseda LK AS TUZVO, prof. Gömöry informoval, že návrh bol prerokovaný v komisii 

a členovia LK nemajú žiadne pripomienky a odporúčajú senátu návrh schváliť. 

Prof. Tuček vyzval členov senátu na vyjadrenie svojich pripomienok k predloženému návrhu. 

Keďže sa neobjavili žiadne pripomienky, pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

Počet hlasujúcich členov: 26 

Výsledok hlasovania:  

Za:     26 

Proti:       0 

Zdržali sa:      0 

 

Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku TU vo Zvolene bol schválený všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 10 – 1 – G: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku TU vo Zvolene. 

 

Ad 7) Prihláška TU vo Zvolene k Magna Charta Universitatum 

Predseda AS TUZVO otvoril ďalší bod rokovania. Materiál predstavil rektor TU, prof. Kropil, 

ktorý uviedol, že Technická univerzita si ctí a vyznáva hodnoty dané Magna Charta Universitatum 

a snaží sa fungovať podľa nich. Magna Charta Universitatum bola podpísaná v roku 1988 v Bologni 

a v súčasnosti eviduje 904 signatárov z 88 krajín, medzi ktorými je viac ako 80 európskych univerzít. 

Magna Charta Universitatum definuje kľúčové filozofické univerzitné koncepty vrátane akademickej 

slobody a nezávislosti. TU vo Zvolene má záujem patriť medzi signatárov Magna Charta 

Universitatum a deklarovať tak súlad svojich hodnôt s najhlbšími hodnotami univerzitných tradícií.  

Predseda AS vyzval senátorov na predloženie pripomienok. Pripomienky sa neobjavili. 

Predseda AS ukončil diskusiu a pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

Počet hlasujúcich členov: 26 

Výsledok hlasovania:  

Za:     26 

Proti:       0 

Zdržali sa:      0 
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Prihláška Technickej univerzity vo Zvolene k Magna Charta Universitatum bola schválená všetkými 

hlasmi. 

 

Uznesenie 10 – 1 – H: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil prihlášku Technickej univerzity vo Zvolene k Magna 

Charta Universitatum. 

 

Ad 8) Návrh členov Správnej rady TU vo Zvolene 

Predseda AS otvoril ďalší bod rokovania. Návrh členov Správnej rady TU vo Zvolene predložil 

rektor v súlade s § 40 zákona o vysokých školách. Prof. Kropil vysvetlil, že funkčné obdobie 

jednotlivých členov Správnej rady TUZVO je rôznej dĺžky, v tomto prípade sa jedná o šesťročné 

funkčné obdobie. Členov Správnej rady bude menovať minister školstva po schválení Akademickým 

senátom TUZVO. Predstavil navrhovaných členov – Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., 

prorektora pre rozvoj Ekonomickej univerzity v Bratislave a prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD., 

rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave – ktorí majú bohaté skúsenosti s vedením univerzity, 

a tým predstavujú prínos pre Technickú univerzitu vo Zvolene. 

Predseda AS otvoril diskusiu k tomuto bodu. Doc. Krilek uviedol, že oboch navrhovaných 

členov pozná osobne a podporil názor, že svojimi návrhmi a pripomienkami budú prínosom pre TU 

vo Zvolene. Predložený návrh podporili i ďalší členovia AS TUZVO (prof. Sedliačiková a i.). Ďalšie 

pripomienky od členov senátu už neboli a pristúpilo sa k hlasovaniu. Prof. Tuček upozornil členov 

senátu, že v personálnych otázkach sa jedná o tajné hlasovanie a objasnil postup hlasovania. 

Hlasovať sa bude prostredníctvom informačného systému TU, kde je potrebné upraviť elektronický 

hlasovacie lístky. Pristúpilo sa k hlasovaniu. Po ukončení hlasovania doc. Paluš oboznámil členov AS 

s výsledkami. 

 

Výsledky hlasovania: 

Počet členov AS TUZVO:  28 
Počet hlasujúcich členov AS TUZVO: 26 
 
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. 
Počet kladných hlasov:  22 
Počet hlasov proti:     1 
Zdržali sa:       3 
 
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 
Počet kladných hlasov:  23 
Počet hlasov proti:     0 
Zdržali sa:       3 
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Návrh rektora v súlade s § 40 zákona o vysokých školách na vymenovanie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa 

Siváka, PhD. a prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. za členov Správnej rady TU vo Zvolene na funkčné 

obdobie 6 rokov bol schválený v tajnom hlasovaní väčšinou hlasov. 

 

Uznesenie 10 – 1 – I: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil v súlade s § 40 zákona o vysokých školách návrh rektora 
na vymenovanie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. a prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. za 
členov Správnej rady TU vo Zvolene na funkčné obdobie 6 rokov väčšinou hlasov tajným 
hlasovaním. 

 

Ad 9) Stanovisko AS TUZVO k návrhu novely Zákona o VŠ 

Prof. Tuček otvoril ďalší bod programu. Informoval členov senátu o návrhu novely zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách, ktorý výrazným spôsobom mení spôsob fungovania vysokých škôl 

a ktorý odmietlo už niekoľko vysokých škôl, akademických senátov vysokých škôl a odmietavé 

stanoviská zaujali aj Rada vysokých škôl SR a Slovenská rektorská konferencia. Predsedníctvo AS 

preto navrhuje pripojiť sa k týmto stanoviskám. Požiadal prof. Gömöryho o objasnenie 

navrhovaných zmien, aj keď členom senátu bol návrh novely zaslaný vopred. 

Prof. Gömöry vysvetlil hlavné zmeny navrhované v novele zákona o VŠ, Uviedol, že sa 

výrazne zasahuje do právomocí akademickej samosprávy, posilňujú sa právomoci správnej rady VŠ, 

na ktorú bude mať významný vplyv ministerstvo školstva, čo podstatne odporuje aj zneniu Magna 

Charta Universitatum. Upozornil, že pri tvorbe návrhu vôbec neprebehla diskusia s vysokými školami 

ani príslušnými inštitúciami. Za problém tiež považuje, že predložené bolo hneď paragrafové znenie 

zákona.  

Predseda senátu poďakoval uvedenie návrhu novely a vyzval členov AS TUZVO a prítomných 

na diskusiu. O slovo sa prihlásil doc. Šulek, člen Predsedníctva RVŠ SR za TUZVO, ktorý informoval  

o rokovaní Pléna RVŠ SR za prítomnosti ministra školstva. Pripomenul, že prijaté uznesenia boli 

členom senátu zaslané. Uviedol, že návrh novely zákona o VŠ z ministerstva vopred nebol Rade 

zaslaný. Upozornil, že ani pán minister, ani štátny tajomník MŠVVaV nedokázali uspokojivo 

odpovedať na otázky a pripomienky členov RVŠ a preto je stanovisko Rady k návru novely odmietavé 

a v prípade nerešpektovania pripomienok a ďalšieho zasahovania do akademických slobôd Rada VŠ 

vyzve vysoké školy k štrajkovej pohotovosti. Tiež sa prihovoril za to, aby senát TU prijal vlastné 

stanovisko a nielen podporil vyhlásenia ostatných VŠ. 

Následne o slovo požiadal prof. Kropil, prezident SRK, ktorý informoval o rokovaniach SRK. 

Uviedol, že SRK nemala záujem vopred rokovať o neúplných návrhoch novely. Oficiálne obdržali 

návrh z ministerstva pred pár dňami a poslali ho aj RVŠ SR, ŠRVŠ. SRK podobne zásadne nesúhlasí 

s návrhom novely a odmieta ho. Verí však, že ministerstvo školstva návrh prepracuje a bude 

spolupracovať s vysokými školami a akademickými inštitúciami, pretože vysoké školstvo a zákon 

o VŠ potrebujú zásadné zmeny. Prof. Kropil je veľmi rád, že názor na túto problematiku je naprieč 

širokou škálou akademických inštitúcií rovnaký a že okrem kritiky ponúkajú aj pomoc pri kreovaní 
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nového návrhu.  

Prof. Sedliačiková sa ako členka Rady VŠ za DF zúčastnila rokovania Pléna, podporila slová 

doc. Šuleka a vyjadrila názor na formulovanie vlastného stanoviska AS TUZVO. Podobne vystúpil Ing. 

Hlaváč, člen RVŠ za LF a navrhol aj podporiť stanoviská RVŠ SR a SRK. 

Prof. Fabrika, dekan LF, informoval členov AS, že podobne aj Klub dekanov vyjadril zásadný 

nesúhlas s návrhom novely. 

Prof. Gömöry vo svojom vystúpení uviedol, že všetky doterajšie stanoviská sú nesúhlasné 

a nie je potrebné všetky fakty znova opakovať a navrhol v Stanovisku AS TUZVO vyjadriť zásadný 

nesúhlas s návrhom a s podporou stanovísk SRK a RVŠ SR. K tomuto sa podporne vyjadrili prof. 

Sedliačiková, Ing. Hlaváč, Ing. Veľková. Bc. Bača podotkol, že Študentská rada VŠ tiež prijala 

a zverejnila svoje stanovisko a navrhol do textu uviesť aj podporu tomuto stanovisku. Doc. Šulek 

upozornil, že Stanovisko ŠRVŠ má odlišnú filozofiu, keďže sa ŠRVŠ vyjadruje ku konkrétnym zneniam 

jednotlivých bodov z návrhu novely a AS TUZVO nesúhlasí a odmieta návrh ako celok. Bc. Bača svoj 

návrh stiahol. Ďalšie pripomienky k návrhu v diskusii už neodzneli a pristúpilo sa k schvaľovaniu 

materiálu. 

Prof. Gömöry ešte pred schválením Stanoviska upozornil, že by bolo vhodné prijať dve 

uznesenia – jedno o schválení Stanoviska a ďalšie, ktoré uloží zverejnenie Stanoviska. Jeho návrh 

podporil Bc. Bača, ktorý sa vyslovil za odoslanie Stanoviska médiám.  

Následne prof. Tuček predniesol Stanovisko Akademického senátu TU vo Zvolene k návrhu 

novely zákona o vysokých školách: „Akademický senát TU vo Zvolene vyjadruje zásadný nesúhlas s 

návrhom novely Zákona o VŠ a s úplnou absenciou verejnej diskusie pri jeho príprave. Pripája sa 

k stanoviskám RVŠ a SRK.“ a dal o Stanovisku hlasovať. 

 

Počet hlasujúcich členov: 26 

Výsledok hlasovania:  

Za:     26 

Proti:       0 

Zdržali sa:      0 

 

Stanovisko Akademického senátu TU vo Zvolene k návrhu novely zákona o vysokých školách bolo 

schválené všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 10 – 1 – J: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil Stanovisko Akademického senátu TU vo Zvolene 

k návrhu novely zákona o vysokých školách: 

Akademický senát TU vo Zvolene vyjadruje zásadný nesúhlas s návrhom novely Zákona o VŠ a s 

úplnou absenciou verejnej diskusie pri jeho príprave. Pripája sa k stanoviskám RVŠ a SRK. 
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Ďalej bolo dohodnuté, že Stanovisko AS TUZVO k návrhu novely zákona o VŠ bude 

zverejnené na stránke univerzity, zaslané Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, Rade VŠ 

SR, SRK, Študentskej rade VŠ, AS Univerzity Komenského, ktorý zhromažďuje vyjadrenia 

akademických inštitúcií a médiám prostredníctvom tlačových agentúr SITA a TASR. 

 

Počet hlasujúcich členov: 26 

Výsledok hlasovania:  

Za:     26 

Proti:       0 

Zdržali sa:      0 

 

Uznesenie 10 – 3 – A: 

Akademický senát TU vo Zvolene ukladá Predsedníctvu AS TUZVO zverejniť stanovisko AS TUZVO 

k novele Zákona o VŠ na webe TUZVO a zaslať ho na MŠVVaŠ, RVŠ SR, SRK, ŠRVŠ. 

 

Ad 10) Rôzne  

Predseda senátu otvoril bod Rôzne. 

Ing. Selecký, predseda EK, predniesol názor členov EK, ktorí si uvedomujú, že TU vo Zvolene, 

tak ako aj vysoké školstvo vstupuje do komplikovanej situácie, ktorá si vyžaduje reformy 

a optimalizáciu činnosti. TUZVO sa nevyhne aj nepríjemným a ťažkým zmenám. Ing. Selecký verí, že 

to postupne zvládneme a navrhuje, aby AS TUZVO uložil vedeniu univerzity vykonať a predložiť 

analýzu a návrh optimalizácie štruktúry a systemizácie pracovísk s cieľom zefektívnenia výkonnosti 

univerzity s termínom do konca septembra. Prof. Kropil, rektor TU, súhlasí s úlohou, verí, že pri 

plnení bude nápomocný aj senát univerzity. Termín považuje za možný splniť. Prof. Tuček dal 

o návrhu hlasovať. 

 

Počet hlasujúcich členov: 26 

Výsledok hlasovania:  

Za:     26 

Proti:       0 

Zdržali sa:      0 

 

Návrh bol prijatý všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 10 – 3 – B: 

Akademický senát TU vo Zvolene ukladá rektorovi predložiť komplexnú analýzu a návrh 

optimalizácie štruktúry univerzity, systemizácie pracovísk spolu s návrhmi na zvýšenie efektívnosti 
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činnosti TUZVO ako celku. T: 30.9.2021. 

 

V ďalšej časti rokovania udelil prof. Tuček, doc. Mgr. Ing. Rastislavovi Šulekovi, PhD., aby 

členov senátu informoval o aktuálnom dianí v Rade VŠ SR. Doc Šulek upozornil, že členom senátu 

boli zaslané materiály z rokovaní RVŠ SR, ktoré sú k dispozícii aj na webovom sídle RVŠ. Informoval 

členov AS o pripravovanom návrhu reformy agentúr KEGA a VEGA, aj keď v dodanom materiáli sa 

zmeny dotýkajú najmä agentúry VEGA, kde 3 návrhy spôsobu fungovania agentúry. RVŠ SR sa 

prikláňa k zachovaniu momentálneho systému, ktorý pomerne dobre funguje. Ďalej informoval 

členov AS o novej nominácii člena Akreditačnej agentúry, keďže jednému z dvoch členov 

nominovaných RVŠ skončilo funkčné obdobie. Nominovaná bola prof. Šimková zo SZU. Doc. Šulek 

znova upozornil členov AS, že plánuje AS TUZVO informovať aj v budúcnosti. Členovia senátu ho 

môžu požiadať o informácie aj mimo rokovaní AS TUZVO, môžu sa obrátiť na zástupcov RVŠ SR na 

jednotlivých fakultách, alebo si môžu aktuálne informácie vyhľadať na stránke RVŠ SR. 

 

Uznesenie 9 – 2 – B: 

Akademický senát TU vo Zvolene zobral na vedomie informáciu doc. Šuleka o aktuálnom dianí 

v Rade VŠ SR. 

 

Prof. Gömöry vyjadril svoje znepokojenie nad pripravovanou reformou agentúry VEGA. 

Všetky návrhy považuje za neprijateľné. Navrhuje, aby sa senát touto záležitosťou zaoberal na 

budúcom rokovaní a prijal k tomu stanovisko, nakoľko projekty financované agentúrou VEGA tvoria 

významnú časť výskumu TUZVO. Prof. Kropil k tomu uviedol, že podobne aj SRK podporuje ponechať 

doterajší spôsob fungovania agentúry VEGA. 

Ďalšie pripomienky už neboli a prof. Tuček ukončil diskusiu. 

 

Ad 11) Návrh uznesení 

 Predseda AS požiadal členov návrhovej komisie, aby predniesli návrh uznesení zo 

zasadnutia AS TUZVO (Príloha č. 1). Po prečítaní návrhu dal hlasovať.  

 

Počet hlasujúcich členov: 26 

Výsledok hlasovania:  

Za:     26 

Proti:       0 

Zdržali sa:      0 

 

Návrh uznesení bol schválený všetkými hlasmi. 
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Uznesenie 10 – 1 – K: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil návrh uznesení zo zasadnutia AS TU vo Zvolene dňa °25. 

02. 2021. 

 

Ad 12) Záver 

Prof. Tuček poďakoval všetkým členom AS TUZVO a hosťom za účasť, vystúpenia a príspevky 

do diskusií, členom pracovných komisií a pracovníkom pripravujúcim materiály na rokovanie za ich 

prácu, poprial všetkým veľa pracovných úspechov. Informoval účastníkov rokovania, že celý priebeh 

rokovania bol v živom prenose prístupný na YouTube kanáli TUZVO, žiadne podnety a pripomienky 

k rokovaniu neboli doručené. Po ukončení rokovania prenos už prístupný nebude.  

Následne predseda AS ešte raz poďakoval všetkým za účasť a ukončil rokovanie AS TU vo 

Zvolene. 

 

Podklady k zápisnici pripravila a zapísala Ing. Veronika Veľková, PhD.  dňa 25. 02. 2021. 

 

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

Ing. Veronika Veľková, PhD.  

tajomníčka AS TU  

 

Verifikátori:  

 

 

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

     doc. Ing. Richard Hnilica, PhD.    Ing. Pavol Hlaváč, PhD. 

 

 

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

      Bc. Miroslav Bača (študent)  

 

 

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

Zvolen, 25. 02. 2021           prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 

      predseda AS TU vo Zvolene                        



14 

 

Príloha č.1 k Zápisnici č. 10 

 

U z n e s e n i a 

z rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene 

konaného dňa 25. 02. 2021 

 

10 – 1:  

Akademický senát TU vo Zvolene schválil: 

A. program rokovania  

B. návrhovú komisiu v zložení: prof. Ing. Vladimír Kunca, PhD., prof. Ing. Ivan Klement, PhD. 

C. verifikátorov zápisnice: Ing. Pavel Hlaváč, PhD., doc. Ing. Richard Hnilica, PhD., Bc. Miroslav Bača 

D. volebnú komisiu v zložení: prof. Ing. Ján Tuček, CSc., Ing. Veronika Veľková, PhD., doc. Ing. 

Hubert Paluš, PhD., Bc. Martin Danilák 

E. Metodiku rozdelenia dotácie a tvorby rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2021 

F. Návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2021 

G. Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku TU vo Zvolene 

H. Prihlášku TU vo Zvolene k Magna Charta Universitatum 

I. V súlade s § 40 zákona o VŠ návrh rektora na vymenovanie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, 

PhD. a prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. za členov Správnej rady TU vo Zvolene na funkčné 

obdobie 6 rokov väčšinou hlasov tajnom hlasovaní 

J. Stanovisko Akademického senátu TU vo Zvolene k návrhu novely zákona o vysokých školách: 

Akademický senát TU vo Zvolene vyjadruje zásadný nesúhlas s návrhom novely Zákona o VŠ a s 

úplnou absenciou verejnej diskusie pri jeho príprave. Pripája sa k stanoviskám RVŠ a SRK 

K. Návrh uznesení zo zasadnutia AS TU vo Zvolene dňa 25. 02. 2021 

 

10 – 2:  

Akademický senát TU vo Zvolene zobral na vedomie: 

A. Informáciu o priebehu doplňujúcich volieb do AS TU vo Zvolene za študentskú časť AO 

B. Informáciu doc. Šuleka o aktuálnom dianí v Rade VŠ SR 

 

10 – 3:  

Akademický senát TU vo Zvolene ukladá: 

A. Predsedníctvu AS TUZVO zverejniť stanovisko AS TUZVO k novele Zákona o VŠ na webe TUZVO 

a zaslať ho na Ministerstvo školstva, RVŠ, SRK a ŠRVŠ. 
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B. B.Rektorovi predložiť komplexnú analýzu a návrh optimalizácie štruktúry univerzity, 

systemizácie pracovísk spolu s návrhmi na zvýšenie efektívnosti činnosti TUZVO ako celku. T: 

30.9.2021. 

 

 

 

Návrhová komisia: 

 

 

 

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

   prof. Ing. Ivan Klement, PhD.      prof. Ing. Vladimír Kunca, PhD. 

 

 

 

Verifikátori:  

 

 

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

    doc. Ing. Richard Hnilica, PhD.    Ing. Pavol Hlaváč, PhD. 

 

 

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

      Bc. Miroslav Bača (študent)  

 

 

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

Zvolen, 25. 02. 2021           prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 

      predseda AS TU vo Zvolene 
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Príloha č. 2 k Zápisnici č. 10 

 


