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Z Á P I S N I C A  č. 11 

z elektronického rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene,  

konaného dňa 17. 05. 2021 o 09:00 h  

 

 

č. R – 4282/2021 

 

Prítomní členovia AS TU: podľa prezenčnej listiny  

Prizvaní a hostia:  podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení:  prof. Ing. Ivan Klement, PhD., Marcel Majerský 

Neospravedlnení: nie sú 

 

Program rokovania 

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania 

2. Voľba návrhovej komisie, verifikátorov zápisnice a volebnej komisie 

3. Kontrola uznesení 

4. Informácia o výsledku doplňujúcich volieb do študentskej časti AS TUZVO 

5. Voľby členov legislatívnej a ekonomickej komisie za študentskú časť AS TUZVO 

6. Voľba zástupcu TU vo Zvolene v ŠRVŠ za Akademický senát TU vo Zvolene 

7. Výročná správa o činnosti TU vo Zvolene za rok 2020 

8. Výročná správa o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2020 

9. Dodatok č. 4 k Štipendijnému poriadku TU vo Zvolene 

10. Informácie zástupcov RVŠ SR a ŠRVŠ k materiálu Ciele legislatívneho zámeru návrhu novely 

zákona o VŠ 

11. Upozornenie Advokátskej kancelárie Dlhopolec, s. r. o. 

12. Rôzne  

13. Návrh uznesení 

14. 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 33 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 členov AS TUZVO: 35 

Počet hlasujúcich členov: 33 

Výsledok hlasovania:  

Za:  33 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

AS TU schválil uznesenie všetkými hlasmi.  

 

Uznesenie 11 – 1 – A: 

Akademický senát 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. Elenu Pivarčiovú, PhD. a prof. 

Ing. Ivetu Hajdúchovú, PhD. 

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

uskutočnilo sa hlasovanie na schválenie členov návrhovej komisie.  

 

Počet členov AS TUZVO: 35 

Počet hlasujúcich členov: 33 

Výsledok hlasovania:  

Za:  33 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

  

Návrhová komisia bola schválená všetkými hlasmi.  
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Ďalej profesor Tuček predniesol návrh na verifikátorov zápisnice: Ing. Ľubomíra Ivana, PhD., 

Ing. Zuzanu Perháčovú, PhD., Bc. Annu Darabošovú (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 členov AS TUZVO: 35 

Počet hlasujúcich členov: 33 

Výsledok hlasovania:  

Za:  33 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

Verifikátori zápisnice boli schválení všetkými hlasmi. 

 

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

Veľkovú, PhD., Bc. Daniela Králika a Mareka Priščáka. 

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

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

 

Počet členov AS TUZVO: 35 

Počet hlasujúcich členov: 33 

Výsledok hlasovania:  

Za:  30 

Proti:  0 

Zdržal sa:  3 

 

Volebná komisia bola schválená väčšinou hlasov. 

 

Uznesenie 11 – 1 – B: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil návrhovú komisiu v zložení prof. Ing. Elena Pivarčiová, 

PhD. a prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD. 

 

Uznesenie 11 – 1 – C: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil verifikátorov zápisnice: Ing. Ľubomír Ivan, PhD., Ing. 

Zuzana Perháčová, PhD., Bc. Anna Darabošová. 
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Uznesenie 11 – 1 – D: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil volebnú komisiu v zložení: prof. Ing. Ján Tuček, CSc., 

Ing. Veronika Veľková, PhD., Bc. Daniel Králik a Marek Priščák. 

 

Ad 3) Kontrola uznesení 

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

z minulého rokovania AS TU vo Zvolene boli splnené takmer všetky, uznesenie 10 – 3 – B zatiaľ 

naďalej trvá. Uznesenia 9 – 3 – A a 9 – 3 – B, ktorých riešenie pokračovalo, boli tiež splnené, o ich 

výsledku budú členovia AS TU vo Zvolene informovaní v bode 4.  

 

Ad 4 Informácia o výsledku doplňujúcich volieb do študentskej časti AS TUZVO 

 Prof. Tuček, predseda AS, otvoril ďalší bod rokovania, v ktorom ako predseda volebnej 

komisie informoval členov AS TU vo Zvolene o výsledkoch doplňujúcich volieb do Akademického 

senátu TUZVO za študentskú časť. V júni 2020 skončilo členstvo v AS TUZVO 7 študentom z dôvodu 

ukončenia štúdia na Technickej univerzite vo Zvolene. Volebná komisia pre doplňujúce voľby do AS 

TUZVO za študentskú časť bola schválená dňa 18. 06. 2020 v zložení prof. Ing. Ján Tuček, CSc., 

Bc. Miroslav Bača, Bc. Anna Darabošová a Bc. Martin Danilák. Prvé kolo volieb sa konalo v termíne 

30. 09. 2020 – 01. 10. 2020. Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu v SR bola ukončená 

prezenčná forma výučby a nebolo možné uskutočniť druhé kolo volieb v stanovenom termíne. 

Volebná komisia rozhodla o pozastavení konania volieb a ich pokračovaní po obnovení prezenčnej 

výučby na TU vo Zvolene. Akademický senát TUZVO na svojom rokovaní dňa 16. 12. 2020 schválil 

Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do AS TU vo Zvolene o možnosti elektronického hlasovania a uložil 

volebnej komisii pokračovať v doplňujúcich voľbách do študentskej časti AS TUZVO prezenčným 

alebo elektronickým spôsobom podľa vývoja pandemickej situácie. Druhé kolo doplňujúcich volieb 

bolo uskutočnené v termíne 30. – 31. 03. 2021 elektronickým spôsobom prostredníctvom UIS. Do 

Akademického senátu TU vo Zvolene boli zvolení: Bc. Róbert Uhrín, Serhii Marko a Marcel Majerský 

z Drevárskej fakulty, Ing. Áron Hortobygyi a Bc. Michal Chudý z Fakulty techniky a Andrea Báťková a 

Bc. Diana Žingorová z Fakulty ekológie a environmentalistiky. Voči výsledkom volieb neboli 

v stanovenej lehote vznesené žiadne námietky a výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti 

Akademického senátu TU vo Zvolene sú platné. 

 Predseda AS TUZVO, prof. Tuček, privítal nových členov senátu, zaželal im veľa šťastia 

a úspechov v práci. Tiež informoval, že Osvedčenia o výsledku volieb budú zvoleným členom 

vzhľadom na pokračovanie dištančnej formy vzdelávania zaslané na ich domáce adresy. 

 Prof. Tuček navrhol znenie uznesenia: „Akademický senát TU vo Zvolene zobral na 

vedomie informáciu o výsledku doplňujúcich volieb do AS TU vo Zvolene za študentskú časť AO“. 

Predseda AS vyzval prítomných hlasovať. 

 

Počet členov AS TUZVO: 35 

Počet hlasujúcich členov: 33 
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Výsledok hlasovania:  

Za:  33 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

Uznesenie bolo schválené všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 11 – 3 – A: 

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

do AS TU vo Zvolene za študentskú časť AO. 

 

Ad 5) Voľby členov legislatívnej a ekonomickej komisie za študentskú časť AS TUZVO 

 Predseda AS TUZVO informoval, že kvôli ukončeniu členstva 7 študentov v AS TUZVO v júni 

2020 v pracovných komisiách senátu chýbajú členovia za študentskú časť a je potrebné ich doplniť. 

Vyzval zástupcu študentov, aby predstavil návrhy študentov do Ekonomickej komisie AS TUZVO 

a Legislatívnej komisie AS TUZVO. Bc. Bača informoval členov senátu, že študenti sa zhodli a navrhli 

po jednom kandidátovi do každej komisie: do EK AS TUZVO Bc. Róbert Uhrín z Drevárskej fakulty 

a do LK AS TUZVO Andrea Báťková z Fakulty ekológie a environmentalistiky. 

 Voči navrhnutým kandidátom neboli vznesené námietky od členov senátu a pristúpilo sa 

k hlasovaniu. 

Výsledky hlasovania: 

Počet členov AS TUZVO: 35 

Počet hlasujúcich členov: 33 

 

Bc. Róbert Uhrín 

Počet kladných hlasov: 30 

Počet záporných hlasov: 2 

Zdržali sa:   1 

 

Andrea Báťková 

Počet kladných hlasov: 30 

Počet záporných hlasov: 0 

Zdržali sa:   3 

 

Bc. Róbert Uhrín bol zvolený za člena Ekonomickej komisie AS TUZVO väčšinou hlasov. 

Andrea Báťková bola zvolená za členku Legislatívnej komisie AS TUZVO väčšinou hlasov. 
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Uznesenie 11 – 2 – A:  

Akademický senát TU vo Zvolene zvolil Bc. Róberta Uhrína za zástupcu študentskej časti AS TUZVO 

v Ekonomickej komisii AS TUZVO. 

 

Uznesenie 11 – 2 – B:  

Akademický senát TU vo Zvolene zvolil Andreu Báťkovú za zástupkyňu študentskej časti AS TUZVO 

v Legislatívnej komisii AS TUZVO. 

 

Ad 6) Voľba zástupcu TU vo Zvolene v ŠRVŠ za Akademický senát TU vo Zvolene 

Predseda AS otvoril ďalší bod rokovania a vyzval zástupcu študentov, aby predstavil 

kandidátov do Študentskej rady vysokých škôl pre voľbu zástupcu TU vo Zvolene podľa § 107 zákona 

o VŠ. Bc. Bača predstavil troch kandidátov, z ktorých študentská časť AS TU vo Zvolene volí jedného: 

Ing. Daniel Tomčík, Bc. Dávid Lupták, Bc. Ján Matúš Urbančík.  

Po predstavení kandidátov študenti pristúpili k voľbe. Voľby prebiehali elektronicky 

prostredníctvom UIS, kde študenti – senátori hlasovali za jedného z navrhnutých kandidátov. Po 

ukončení hlasovania člen VK Marek Priščák oznámil senátu výsledky volieb. 

Výsledky hlasovania: 

Počet členov študentskej časti AS TUZVO:   13 

Počet hlasujúcich členov študentskej časti AS TUZVO: 10 

Ing. Daniel Tomčík  8 hlasov 

Bc. Dávid Lupták  1 hlas 

Bc. Bc. Ján Matúš Urbančík 1 hlas 

 

Ing. Daniel Tomčík bol zvolený za zástupcu TU vo Zvolene v Študentskej rade vysokých škôl väčšinou 

hlasov študentskej časti AS TUZVO. 

 

Uznesenie 11 – 2 – C: 

Akademický senát TU vo Zvolene zvolil Ing. Daniela Tomčíka za zástupcu TU vo Zvolene 

v Študentskej rade vysokých škôl. 

 

Ad 7) Výročná správa o činnosti TU vo Zvolene za rok 2020 

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

ktorý v úvode poďakoval všetkým, ktorí na spracovaní Výročnej správy o činnosti TU vo Zvolene za 

rok 2020 podieľali a tiež všetkým zamestnancom, ktorí v roku 2020 svojou prácou prispeli 

k napĺňaniu správy. Rektor TU odovzdal slovo prof. Kačíkovej, prorektorke TU pre rozvoj, aby 
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informovala senátorov o jednotlivých bodoch správy. Členom AS TUZVO bola správa v písomnej 

podobe zaslaná vopred a mali možnosť sa materiálom oboznámiť, preto pani prorektorka upozornila 

najmä na významné časti správy a informovala senát o dosiahnutých výsledkoch. TU vo Zvolene 

poskytuje vzdelávanie v 125 študijných programoch v 3 stupňoch štúdia. Celospoločenský trend 

poklesu študentov na vysokých školách v SR sa odráža aj na Technickej univerzite vo Zvolene. 

Prechod na dištančnú formu štúdia v minulom roku TU zvládla veľmi dobre ako v letnom semestri 

2019/2020, tak aj v zimnom semestri 2020/2021. Za pozitívne označila zlepšovanie kvalifikačnej 

štruktúry pracovníkov na TU, pomerne stabilnú situáciu v úspešnosti získavania projektov domácich 

aj zahraničných a udržanie výsledkov publikačnej činnosti napriek pandemickej situácii. Upozornila 

na budovanie vnútorného systému kvality, ktorý vychádza z Dlhodobého zámeru TU vo Zvolene na 

roky 2017 – 2023 , je zameraný na dlhodobú udržateľnosť kvality všetkých procesov na TU v zhode 

so štandardmi kvality uplatňovaných v procese akreditácie študijných programov podľa zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách. Prof. Kačíková  

Prof. Kropil, rektor TU vo Zvolene, znova poďakoval za prácu všetkým zamestnancom, ktorí 

spolupracovali pri vytváraní správy ako aj všetkým zamestnancom a študentom, ktorí na výsledkami 

svojej práce participovali na dosiahnutých výsledkoch TUZVO. Upozornil, že činnosť TU v roku 2021 

bude potrebné upriamiť na niekoľko hlavných „problémových“ oblastí, ktoré sú úzko prepojené 

s problémami vysokého školstva na Slovensku (poddimenzované financovanie vo všetkých 

oblastiach, klesajúci trend počtu študentov), a to optimalizáciu vnútornej organizačnej štruktúry, 

marketing na získavanie študentov a pozitívneho obrazu TU vo verejnosti a udržanie výsledkov na 1 

zamestnanca. Prof. Kropil vyjadril nádej, že Technická univerzita si udrží dlhodobé trendy vývoja 

v jednotlivých oblastiach aj napriek zhoršenej pandemickej situácii a dokáže si udržať svoje miesto 

medzi slovenskými vysokými školami. 

Prof. Tuček požiadal členov senátu, aby v diskusii vyjadrili svoje pripomienky 

k predloženému materiálu, prípadne, aby vyslovili otázky pre členov vedenia. Do diuskusie sa 

nezapojil nik. Prof. Tuček poďakoval za precízne pripravený a prezentovaný materiál, ktorý patrí 

k najdôležitejším dokumentom prezentovaným univerzitou, tiež poďakoval všetkým, ktorí prispeli 

k dosiahnutým výsledkom univerzity. Ukončil diskusiu a navrhol uznesenie: „AS TUZVO schválil 

Výročnú správu o činnosti TU vo Zvolene za rok 2020„ a dal o ňom hlasovať.  

 

Počet členov AS TUZVO: 35 

Počet hlasujúcich členov: 33 

Výsledok hlasovania:  

Za:  33 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

Výročná správa o činnosti TU vo Zvolene za rok 2020 bola schválená všetkými hlasmi. 
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Uznesenie 11 – 1 – E: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil Výročnú správu o činnosti TU vo Zvolene za rok 2020. 

 

Ad 8) Výročná správa o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2020 

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

predstavil predkladaný materiál. Rektor TU odovzdal slovo doc. Drábkovi, kvestorovi, TU vo Zvolene, 

ktorý prezentoval výsledky hospodárenia TU vo Zvolene za rok 2020. Uviedol, že povinnosť 

spracovať každoročne správu o výsledkoch hospodárenia vyplýva z legislatívy SR a že všetky 

tabuľkové výstupy, ktoré senátori obdržali vopred, boli už schválené MŠVVaŠ. Kvestor predstavil 

dotačné zdroje TUZVO, informoval o snahe vedenia TU o získavanie finančných prostriedkov pre 

fungovanie univerzity aj z iných zdrojov, napr. v roku 2020 sa podarilo získať 1 mil. € na tlmenie 

ekonomických dopadov pandémie. Plánovaný hospodársky výsledok na rok 2020 univerzita splnila 

na 104%, čo považuje vzhľadom na minuloročnú situáciu za veľmi pozitívne. Na záver kvestor TU 

poďakoval všetkým, ktorí participovali na príprave správy, členom ekonomickej komisie za podnetné 

pripomienky. 

Prof. Kropil doplnil, že tiež považuje splnenie hospodárskeho výsledku TUZVO za výborné, 

poďakoval všetkým, ktorí svojou prácou prispeli k dosiahnutým výsledkom. Uviedol, že finančné 

prostriedky, ktoré TU získala na rozvoj svojej infraštruktúry alebo na preklenutie ekonomických 

dopadov pandémie, veľmi pomohli a dúfa, že aj v nasledujúcom roku sa podarí univerzite plánovaný 

HV splniť a využiť možnosti získať ďalšie finančné prostriedky na rozvoj univerzity. 

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

správou zaoberali na svojom rokovaní, otázky boli zodpovedané a viac nemajú k Výročnej správe 

o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2020 pripomienky. Navrhujú materiál schváliť (Príloha č. 2). Ing. 

Selecký vyjadril názor, že Technická univerzita so cťou ustála zložitý rok 2020.  

 Predseda AS TUZVO vyzval ostatných členov k predloženiu pripomienok alebo otázok do 

diskusie. Pripomienky a otázky neboli, prof. Tuček ukončil diskusiu, tiež vyjadril názor, že 

hospodárenie TU v roku 2020 bolo úspešné a TU pokračuje v sérii pozitívnych hospodárskych 

výsledkov. Následne navrhol uznesenie: „AS TUZVO schválil Výročnú správu o hospodárení TU vo 

Zvolene za rok 2020„ a dal o ňom hlasovať. 

 

Počet členov AS TUZVO: 35 

Počet hlasujúcich členov: 33 

Výsledok hlasovania:  

Za:  33 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

Výročná správa o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2020 bola schválená všetkými hlasmi. 

 



9 

 

Uznesenie 11 – 1 – F: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil Výročnú správu o hospodárení TU vo Zvolene za rok 

2020. 

 

Ad 9) Dodatok č. 4 k Štipendijnému poriadku TU vo Zvolene 

Prof. Tuček otvoril ďalší bod programu a požiadal prof. Kropila o predstavenie predloženého 

návrhu Dodatku k Štipendijnému poriadku TUZVO. Prof. Kropil informoval, že predložený materiál 

spracoval RNDr. Jankech, prorektor TU. Návrh vychádza z úpravy legislatívy SR a zahŕňa 

poskytovanie štipendia pre tehotné študentky. Rektor TU vníma iniciatívu štátu pozitívne a súhlasí 

s ňou. 

Návrh Dodatku č. 4 k Štipendijnému poriadku TU vo Zvolene bol na pripomienkovanie 

zaslaný vopred Legislatívnej komisii AS TUZVO. Prof. Gömöry informoval, že členovia LK predložený 

návrh v spolupráci s JUDr. Lukáčovou prerokovali, pripomienky boli zaslané senátorom aj vedeniu 

a navrhujú prijať návrh Dodatku č. 4 k Štipendijnému poriadku TU vo Zvolene s pripomienkami. 

Prof. Kropil reagoval, že odporučí navrhnuté pripomienky do návrhu zapracovať. 

Ďalšia diskusia k návrhu už nebola, prof. Tuček dal hlasovať o schválení návrhu 

s pripomienkami. 

 

Počet členov AS TUZVO: 35 

Počet hlasujúcich členov: 33 

Výsledok hlasovania:  

Za:  33 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

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

pripomienkami. 

 

Uznesenie 11 – 1 – G: 

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

pripomienkami. 

 

Ad 10) Informácie zástupcov RVŠ SR a ŠRVŠ k materiálu Ciele legislatívneho zámeru návrhu 

novely zákona o VŠ 

 Predseda AS TUZVO otvoril ďalší bod rokovania. Zopakoval členom senátu, že na 

predchádzajúcom rokovaní bolo prijaté stanovisko, kde AS TUZVO odmietol návrh novely zákona 
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o VŠ, informoval, že o návrhu novely MŠVVaŠ naďalej rokuje s predstaviteľmi reprezentácií vysokých 

škôl v Slovenskej republike. Požiadal doc. Šuleka, zástupcu TU vo Zvolene v Predsedníctve RVŠ SR 

o informácie o priebehu rokovaní. 

Doc. Šulek informoval senátorov, že situácia je stále „živá“, MŠVVaŠ predložilo materiál Ciele 

legislatívneho zámeru návrhu novely zákona o VŠ. Začiatkom marca 2021 bola vytvorená kontaktná 

pracovná skupina, v ktorej sú 3 členovia SRK, 2 členovia RVŠ SR a 2 ŠRVŠ, ktorí rokujú 

s predstaviteľmi ministerstva. Na rokovania sú prizývaní aj zástupcovia Klubu dekanov a OZ PŠVVaŠ. 

K predloženému materiálu rokovalo ako Predsedníctvo, tak aj Plénu RVŠ SR. Materiál, ktorý bol pred 

rokovaním AS TUZVO členom senátu poskytnutý, v podstate len sumarizuje zmeny navrhované 

ministerstvom. RVŠ SR naďalej stojí za svojim stanoviskom, zdôrazňuje zachovanie akademických 

slobôd a práv v súčasnom rozsahu, zachovanie práv akademickej samosprávy a odmieta predložený 

návrh novely zákona o VŠ a tým aj materiál Ciele legislatívneho zámeru návrhu novely zákona o VŠ, 

čo potvrdila vo svojom uznesení dňa 18. 03. 2021. ŠRVŠ prijala svoje stanovisko k materiálu v apríli 

2021 a je mierne odlišné oproti stanoviskám RVŠ SR a SRK, čo volá po potrebe diskusie 

akademických inštitúcií a zjednotenia ich postoja. Rada VŠ SR požaduje pre vysoké školy vhodné 

ekonomické a právne podmienky, financovanie VŠ považuje za jeden z kľúčových problémov VŠ na 

Slovensku. V rámci vytvorenia vhodných právnych podmienok podľa RVŠ SR stojí na pozadí 

navrhovaných zmien za úvahu príprava nového zákona o VŠ, ktorý by bol viac flexibilný, právne by 

zahŕňal a riešil problémy všetkých VŠ na Slovensku, čiže veľkých univerzít aj menších VŠ. Novelu 

v predloženom stave je nereálne prijať a schváliť a sú predpoklady ďalších rokovaní predstaviteľov 

reprezentácií VŠ s MŠVVaŠ. 

Na informácie doc. Šuleka reagoval prof. Kropil, prezident SRK, ktorý potvrdil, že priebeh 

rokovaní je komplikovaný a zložitý, SRK naďalej rokuje so zástupcami ostatných akademických 

reprezentácií a pracuje na zjednotení ich postoja. Prof. Kropila teší, že SRK a RVŠ SR sa v danej 

problematike významne zhodujú, najmä pri snahe o zachovanie akademickej samosprávy 

a posilnení autonómie VŠ. SRK v dohľadnej dobe zverejní stanoviská z rokovaní, striktne trvá na 

zachovaní princípov akademických slobôd a práv. Dlhodobo poddimenzované financovanie VŠ 

taktiež považuje za kľúčový problém, nakoľko je infraštruktúra na vysokých školách v SR zlá 

a predstavuje jeden z dôvodov odlivu mladých ľudí do zahraničia. 

Predseda AS TUZVO poďakoval obom za informácie o vývoji a vyjadril názor, že v danom 

momente nie sú k návrhu novely zákona o VŠ známe nové skutočnosti a nie je nutné k problému 

prijímať nové stanovisko AS TUZVO. 

Prof. Kropil podporil tento názor a informoval, že veľmi dôležité sú stanoviská študentova 

vyjadril svoju prosbu smerom k nim, najmä k novozvolenému zástupcovi do ŠRVŠ, aby aktívne 

pristupovali k danej záležitosti. Uviedol, že v súčasnej dobe sú v rukách študentov pomerne veľké 

právomoci a svojím zastúpením v orgánoch akademických samospráv majú možnosti významne sa 

podieľať na riadení VŠ, sú zúčastnení na voľbách manažmentu VŠ. V prípade, že by bol schválený 

návrh v súčasnej podobe, študenti by o mnohé z týchto privilégií prišli. Upozornil, že niektoré VŠ na 

Slovensku v tejto súvislosti vstúpili do štrajkovej pohotovosti. 

K výzve rektora sa pripojil aj doc. Šulek a ponúkol študentom možnosť spoločných stretnutí 
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a rokovaní, aby mohli diskutovať o problémoch spoločne a postup jednotlivých reprezentácií VŠ bol 

koordinovaný. 

Bc. Bača reagoval na tieto slová a uistil, že študenti nechcú ostať v pasívnej úlohe, budú 

aktívne rokovať o návrhu novely zákona o VŠ a budú komunikovať. 

Prof. Gömöry sa prikláňa k tomu, aby AS TUZVO neformuloval nové stanovisko, nakoľko 

situácia sa zatiaľ výrazne nezmenila a nové dokumenty a návrhy sú vo vývoji. Pripravovať v tejto 

situácii nové stanovisko podľa neho nemá zmysel. Z členov AS TUZVO k jeho slovám nik nenamietal. 

Prof. Tuček považuje za pozitívne, že AS sa stále zaoberá touto záležitosťou a pokiaľ bude 

potrebné a objavia sa nové skutočnosti je možné zvolať aj mimoriadne rokovanie AS TUZVO. 

Navrhol, aby senát prijal uznesenie, v ktorom berie na vedomie aktuálne informácie o legislatívnom 

procese pri návrhu novely o VŠ. o návrhu dal hlasovať. 

 

Počet členov AS TUZVO: 35 

Počet hlasujúcich členov: 33 

Výsledok hlasovania:  

Za:  33 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

Návrh uznesenia bol schválený všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 11 – 3 – B: 

Akademický senát TU vo Zvolene zobral na vedomie aktuálne informácie o legislatívnom procese 

pri návrhu novely zákona o VŠ. 

 

Ad 11) Upozornenie Advokátskej kancelárie Dlhopolec, s. r. o. 

 Prof. Tuček uviedol ďalší bod rokovania. Pripomenul členom senátu, že všetci obdržali e-

mailovú správu od Advokátskej kancelárie Dlhopolec, s. r. o. s upozornením na údajné protiprávne 

konanie Technickej univerzity vo Zvolene. Zopakoval senátorom priebeh udalostí – 18. 06. 2020 AS 

TUZVO schválil predaj pozemkov, medzi nimi aj parcely v katastrálnom území mesta Sliač, časť 

Rybáre a časť Hájniky (Zápisnica č. 8 z 18. 06. 2020, Uznesenie 8 – 1 – N). Vedenie univerzity vo veci 

ďalej konalo a pozemok v časti Rybáre bol predaný vo verejnej súťaži. Predseda AS TUZVO požiadal 

rektora TU, aby vysvetlil vzniknutú situáciu. Doplnil tiež, že na začiatku rokovania senátu senátori 

dostali od AK Dlhopolec ďalšiu správu 

Prof. Kropil, zopakoval, že AS TUZVO požiadal o schválenie predaja pozemkov v k. ú. Sliač 

v júni 2020, nakoľko dané pozemky univerzita nepotrebuje a nevyužíva ich a mesto Sliač plánuje 

budovanie rekreačnej zóny v danej oblasti. Senát predaj schválil a prebehol proces predaja, cena 
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bola stanovená znalcom, pozemok ohodnotený ako záhrada. Vo verejnej súťaži bol pozemok 

predaný a zmluva bola podpísaná. Po predaji bol pozemok preklasifikovaný ako stavebný a tým by 

bola univerzita značne finančne poškodená, preto na návrh AK Ábelovský Technická univerzita 

podala návrh na späťvzatie vkladu na KÚ. Rektor TU informoval, že ak sa situácia vysvetlí a vyrieši, 

vklad do KÚ potvrdíme a podáme s meškaním. Ak naopak budú zistené rozdiely, bude univerzita 

ďalej postupovať. Prof. Kropil po dohode s prof. Tučekom pozval na rokovanie AS TUZVO JUDr. 

Ábelovského, aby senátorom situáciu objasnil po právnej stránke, preto mu odovzdal slovo. 

Dr. Ábelovský pozdravil členov senátu a najprv vysvetlil, prečo práve jeho kancelária rieši 

túto záležitosť. vysvetlil, že od roku 1997 zastupoval ŠLP a po zmene, keď sa VŠLP zaradil medzi OOS 

univerzity, bola nadviazaná spolupráca a podpísaná zmluva s TU vo Zvolene. AK Ábelovský zastupuje 

univerzitu v rôznych právnych záležitostiach. Ide teda o dlhodobú spoluprácu. V predmetnej 

záležitosti boli uzavreté dve kúpne zmluvy a následne boli podané návrhy na vklad do katastra. Toto 

bolo zastavené, 1 zmluva 14. 05. 2021 a druhá zmluva 18. 05. 2021. Podpísané zmluvy sú platné, 

účinnosť však nadobúdajú až vkladom na KÚ. Zmluvy sú platné 3 roky a o vklad je možné požiadať 

do troch rokov. V prípade, že by prebehol celý proces, bola by veľmi komplikovaná náprava, majitelia 

by pozemky mohli previesť na inú fyzickú, či právnickú osobu. Upozornil, že majetok univerzity ako 

verejnoprávnej inštitúcie má charakter štátneho majetku a potrebné ho chrániť. Uviedol, že pri 

zdržaní sa jedná o niekoľko týždňov a tým by kupujúcemu nemala vzniknúť žiadna škoda. Ak sa 

indície špekulácie nepotvrdia, konanie bude pokračovať ďalej. Vysvetlil, že kým neprebehlo 

vkladové konanie, TUZVO je stále na liste vlastníctva a je v lepšej pozícii a môže sa lepšie rozhodovať 

o ďalšom postupe.  

Informácie prof. Kropila a Dr. Ábelovského doplnil Ing. Ivan, ktorý informoval, že po predaji 

bol upozornený susedom pozemku č. 800 na nezrovnalosti. 

Prof. Gömöry, predseda LK AS TUZVO, informoval, že senát po schválení predaja už ďalej 

nezasahuje do záležitostí a koná vedenie univerzity a v prípade, že by AS TUZVO prijal akékoľvek 

stanovisko, nie je pre vedenie univerzity právne záväzné. Upozornil však, že senátori boli od AK 

Dlhopolec informovaní, že nik z univerzity s nimi nekomunikuje. Dr. Ábelovský vysvetlil, že v tomto 

prípade ide o neobvyklý tlak na orgány univerzity. Nie je pravda, že nik s nimi nekomunikuje, on sám 

sa stretol s kupujúcim (Ing. Trebuľa) a  objasnil mu postoj a konanie univerzity. Je toho názoru, že 

oznámenia od AK Dlhopolec predstavujú tlak na TU a súhlasí s prof. Gömörym, že akademický senát 

nemá rozhodovaciu právomoc v tejto záležitosti. 

Prof. Kropil tiež vyjadril názor, že je nepochopiteľné oznámenie AK Dlhopolec a tvrdenie, že 

univerzita s nimi nekomunikuje, nakoľko právny zástupca TUZVO komunikuje s druhou stranou. 

Zopakoval, že v prípade, že budú potvrdené rozdiely, bude vedenie ďalej postupovať tak, aby záujmy 

univerzity neboli poškodené. Informoval senátorov, že prebehla aj komunikácia s primátorkou 

mesta Sliač, prečo nastali zmeny a plány na budovanie rekreačnej zóny sa nerealizujú. Primátorka 

rektora TU informovala, že situácia bola spôsobená pandémiou a vzniknutá situácia ju mrzí. Rektor 

TU zdôraznil, že sa ako štatutár TUZVO snaží o zabránenie ujmy univerzity. 

Prof. Tuček vyjadril podporné stanovisko exekutíve univerzity, pripomenul, že senát nemá 

kompetenciu vo veci jednať a niečo ovplyvniť. Vyzval senátorov na ďalšie otázky. Do diskusie sa už 
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nik neprihlásil a prof. Tuček navrhol prijať uznesenie, že AS TUZVO zobral na vedomie upozornenie 

od AK Dlhopolec, s. r. o. a odpovedať AK, že AS TUZVO nemá kompetencie zasahovať do riešenia 

danej záležitosti. Prof. Gömöry upozornil, že AS TUZVO musí prijať dve uznesenia. Predseda AS 

súhlasil a pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

Počet členov AS TUZVO: 35 

Počet hlasujúcich členov: 33 

Výsledok hlasovania:  

Za:  33 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

Návrh uznesenia bol schválený všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 11 – 3 – C: 

Akademický senát TU vo Zvolene zobral na vedomie informáciu Advokátskej kancelárie JUDr. 

Ábelovského k Upozorneniu Advokátskej kancelárie Dlhopolec, s. r. o. 

 

Počet členov AS TUZVO: 35 

Počet hlasujúcich členov: 33 

Výsledok hlasovania:  

Za:  33 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

Návrh uznesenia bol schválený všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 11 – 4 – A: 

Akademický senát TU vo Zvolene ukladá predsedovi AS TU vo Zvolene odpovedať AK Dlhopolec, s. 

r. o. a informovať, že AS TUZVO nemá kompetencie zasahovať do majetkovo-právnych záležitostí 

univerzity. 

 

 Prof. Tuček poďakoval Dr. Ábelovskému za jeho informácie a vysvetlenie situácie, rozlúčil sa 

s ním a ukončil tento bod rokovania. 
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Ad 12) Rôzne  

Predseda senátu otvoril bod Rôzne. 

O slovo sa prihlásil Bc. Bača, ktorý informoval, že študentská časť AO ešte bude voliť ďalších 

zástupcov do ŠRVŠ a je potrebné schváliť volebnú komisiu pre tieto voľby. Do volebnej komisie 

študenti navrhujú Bc. Miroslava Baču, Bc. Annu Darabošovú a Bc. Róberta Uhrína. Z pléna senátu 

voči návrhu neboli námietky a pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

Počet členov AS TUZVO: 35 

Počet hlasujúcich členov: 33 

Výsledok hlasovania:  

Za:  33 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

Bc. Miroslav Bača, Bc. Anna Darabošová a Bc. Róbert Uhrín boli schválení ako členovia volebnej 

komisie pre voľby zástupcov TU vo Zvolene v ŠRVŠ všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 11 – 1 – H: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil volebnú komisiu v zložení Bc. Miroslav Bača, Bc. Anna 

Darabošová a Bc. Róbert Uhrín pre voľby zástupcov TU vo Zvolene v ŠRVŠ. 

 

Ďalšie pripomienky v bode Rôzne už neboli a prof. Tuček ukončil diskusiu. 

 

Ad 13) 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 členov AS TUZVO: 35 

Počet hlasujúcich členov: 33 

Výsledok hlasovania:  

Za:  33 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

Návrh uznesení bol schválený všetkými hlasmi. 
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Uznesenie 11 – 1 – I: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil návrh uznesení z rokovania AS TU vo Zvolene dňa °17. 

05. 2021. 

 

Ad 14) 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 17. 05. 2021. 

 

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

Ing. Veronika Veľková, PhD.  

tajomníčka AS TU vo Zvolene 

 

Verifikátori:  

 

 

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

     Ing. Ľubomír Ivan, PhD.     Ing. Zuzana Perháčová, PhD. 

 

 

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

      Bc. Anna Darabošová (študent)  

 

 

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

Zvolen, 17. 05. 2021           prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 

      predseda AS TU vo Zvolene                        
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Príloha č.1 k Zápisnici č. 11 

 

U z n e s e n i a 

z rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene 

konaného dňa 17. 05. 2021 

 

11 – 1:  

Akademický senát TU vo Zvolene schválil: 

A. program rokovania  

B. návrhovú komisiu v zložení: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD., prof. Ing. Elena Pivarčiová, PhD. 

C. verifikátorov zápisnice: Ing. Ľubomír Ivan, PhD., Ing. Zuzana Perháčová, PhD., Bc. Anna 

Darabošová  

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

Bc. Daniel Králik 

E. Výročnú správu o činnosti TU vo Zvolene za rok 2020 

F. Výročnú správu o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2020 

G. Dodatok č. 4 k Štipendijnému poriadku TU vo Zvolene s pripomienkami 

H. volebnú komisiu v zložení: Ing. Bača, Bc. Darabošová a Bc. Uhrín pre voľby ďalších zástupcov 

v ŠRVŠ za TU vo Zvolene 

I. návrh uznesení z rokovania AS TU vo Zvolene dňa 17. 05. 2021 

 

11 – 2:  

Akademický senát TU vo Zvolene zvolil: 

A. Ing. Daniela Tomčíka za zástupcu TU vo Zvolene v ŠRVŠ  

B. Bc. Róberta Uhrína za zástupcu v Ekonomickej komisii AS TUZVO za študentskú časť 

C. Andreu Báťkovú za zástupcu v Legislatívnej komisii AS TUZVO za študentskú časť 

 

11 – 3:  

Akademický senát TU vo Zvolene zobral na vedomie: 

A. informáciu o výsledku doplňujúcich volieb do AS TU vo Zvolene za študentskú časť AO 

B. aktuálne informácie o legislatívnom procese pri návrhu novely zákona o VŠ. 

C. informáciu Advokátskej kancelárie JUDr. Ábelovského k Upozorneniu Advokátskej kancelárie 

Dlhopolec, s. r. o. 
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11 – 4:  

Akademický senát TU vo Zvolene ukladá: 

A. predsedovi AS TU vo Zvolene zaslať informáciu Advokátskej kancelárii Dlhopolec, s. r. o., že AS 

TU z legislatívneho hľadiska nie je kompetentný konať v danej veci. 

 

 

Návrhová komisia: 

 

 

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

   prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.      prof. Ing. Elena Pivarčiová, PhD. 

 

 

Verifikátori:  

 

 

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

     Ing. Ľubomír Ivan, PhD.     Ing. Zuzana Perháčová, PhD. 

 

 

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

      Bc. Anna Darabošová (študent)  

 

 

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

Zvolen, 17. 05. 2021           prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 

      predseda AS TU vo Zvolene                        
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Príloha č. 2 k Zápisnici č. 11 
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Príloha 3 k Zápisnici č. 11 

 

Správa o výsledku doplňovacích volieb do študentskej časti AS TUZVO 

 

Volebná komisia bola zvolená na zasadnutí AS TUZVO konanom 18. 6. 2020 v zložení: Bc. 
Miroslav Bača, Bc. Martin Danilák, Bc. Anna Darabošová, prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 
(predseda VK). 

Komisia sa prvýkrát stretla 28. 9. 2020, keď na svojom zasadnutí schálila harmonogram 
volieb. Tento bol zverejnený na vnútronom televíznom okruhu, na sociálnej sieti 
a rozposlaný všetkým študentom e-mailom. Ďalšie stretnutia komisie sa konali 
v nadväznosti na harmonogram volieb. 

30.09.2020 (8:00 – 14:00) Návrh kandidátov na členov ŠČ AS TU za DF (hlavná 

budova TUZVO– vedľa skriptárne)  

30.09.2020 (po 14:00)               Oslovenie navrhnutých kandidátov 

01.10.2020 (do 14:00)   Vyjadrenie oslovených kandidátov  

01.10.2020 (po 14:00)                  Zverejnenie mien kandidátov a vzoru hlasovacieho   

lístka 

14.10.2020 (8:00 – 14:00)                 Voľby nových členov ŠČ AS TU za DF (hlavná budova  

TUZVO– vedľa skriptárne) 

14.10.2020 (po 14:00)                        Zverejnenie výsledkov volieb 

16.10.2020 (do 14:00)                        Možnosť podať námietku voči výsledkom volieb  

 

Harmonogram volieb sa s ohľadom na vývoj pandemickej situácie podarilo dodržať len po 
uskutočnenie prvého návrhového kola volieb. 

V návrhovom kole boli za DF navrhnutí 7 kandidáti s počtom nominácii 1 až 5. Nomináciu 
prijali 

1. Marcel Majerský  

2. Serhii Marko  

3. Bc. Róbert Uhrín 

V návrhovom kole boli za FEE navrhnutí 3 kandidáti s počtom nominácii 1 až 4 a nomináciu 
prijali 

1. Andrea Báťková  

2. Bc. Zuzana Lehká  

3. Bc. Diana Žingorová 
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V návrhovom kole boli za FT navrhnutí 8 kandidáti s počtom nominácii 1 až 4. Nomináciu 
prijali 

1. Ing. Áron Hortobágyi 

2. Bc. Michal Chudý  

3. Adam Jambrich  

4. Ing. Monika Vargová 

 

Pretože od októbra 2020 bola prezenčná výučba na TUZVO zrušená, vykonanie druhého 
kola volieb bolo podmienené vyriešením ich zabezpečenia on-line spôsobom v prostredí 
UIS TUZVO. Potrebné legislatívne, technické a organizačné zmeny prebiehali od novembra 
2020  do marca 2021 a volebná komisia o nich AS TUZVO priebežne informovala, resp. sa 
plénum AS podieľalo na ich schvaľovaní. 

V nadväznosti na tieto zmeny volebná komisia prepracovala a zverejnila harmonogram 
druhého kola volieb, ktoré sa uskutočnilo on-line spôsobom 30. a 31. 3. 2021. 
s nasledovnými výsledkami: 

Na Drevárskej fakulte dosiahla účasť voličov 6,19 % a zvolení boli Bc. Róbert Uhrín, Serhii 
Marko a Marcel Majerský. 

Na Fakulte technicky bola volebná účasť 12,98 % a zvolení boli Ing. Áron Hortobygyi, Bc. 
Michal Chudý. Ing Monika Vargová sa vzdala kandidatúry. 

Na Fakulte ekológie a environmentalistiky bola účasť 18,93 % a zvolení boli Andrea 
Báťková, Bc. Diana Žingorová.  

Výsledky boli zverejnené v súlade s volebným poriadkom všetkými dostupnými 
prostriedkami, resp. s nimi boli oboznámení všetci voliči. V stanovenej lehote k nim neboli 
doručené nijaké protesty alebo pripomienky, čím sa stali právoplatnými. 

Volebná komisia blahoželá novozvoleným zástupcom študentov v AS TUZVO a praje im 
veľa zdravia, úspechov a podnetných myšlienok pri práci v akademickej samospráve.  

 

Zvolen, 5. 5. 2021.     prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 

       predseda volebnej komisie 

 


