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Z Á P I S N I C A  č. 13 

z elektronického rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene,  

konaného dňa 23. 11. 2021 o 13:00 h  

 

 

č. R – 11900/2021 

 

Prítomní členovia AS TU: prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc., prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD., Ing. 
Pavol Hlaváč, PhD., doc. Ing. Richard Hnilica, PhD., Ing. Ľubomír Ivan, 
PhD., prof. Ing. Ivan Klement, CSc., doc. Ing. Richard Kminiak, PhD., doc. 
Ing. Jozef Krilek, PhD., prof. Ing. Vladimír Kunca, PhD., Ing. Juraj 
Modranský, PhD., Ing. Zuzana Perháčová, PhD., prof. Mgr. Elena 
Pivarčiová, PhD., Mgr. Attila Rácz, PhD., PhDr. Ing. Erik  Selecký, PhD. et 
PhD., prof. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD., doc. Ing. Katarína Střelcová, 
PhD., prof. Ing. Ján Tuček, CSc., Ing. Ján Turis, PhD., Ing. Veronika Veľková, 
PhD., Lucia Babjaková, Andrea Báťková, Bc. Anna Darabošová, Ing. Áron 
Hortobagyi, Bc. Michal Chudý, Bc. Zuzana Kmeťová, Bc. Daniel Králik, 
Serhii Marko, Bc. Marek Priščák, Sarah Saloňová, Ing. Marek Štefanec 

Hostia:  Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., doc. Ing. Josef Drábek, CSc., RNDr. 
Andrej Jankech, PhD., prof. RNDr. Danica Kačíková, PhD., MSc., prof. Dr. 
Ing. Jaroslav Šálka, prof. Ing. Marek Fabrika, PhD., prof. Ing. Ján Sedliačik, 
PhD., doc. Mgr. Ing. Rastislav Šulek, PhD. 

Ospravedlnení:  doc. Ing. Hubert Paluš, PhD., Ing. Miroslav Vanek, PhD., Bc. Ivan Strmý  

Neospravedlnení:  

 

Program rokovania 

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania 

2. Voľba volebnej a návrhovej komisie a verifikátorov zápisnice 

3. Kontrola uznesení 

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

5. Voľba zástupcu študentov v Predsedníctve AS TUZVO 

6. Voľba člena ekonomickej komisie za študentskú časť AS TUZVO 

Voľba zástupcu TU vo Zvolene v ŠRVŠ za Akademický senát TU vo Zvolene  
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7. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Technickej univerzity 

vo Zvolene 

8. Organizačná smernica Etický kódex a akademická integrita na Technickej univerzite vo 

Zvolene 

9. Organizačná smernica o získavaní práv, zosúlaďovaní práv, úprave a zrušení práv na 

habilitačné konanie a inauguračné konanie na Technickej univerzite vo Zvolene 

10. Organizačná smernica o hodnotení tvorivých činností na Technickej univerzite vo Zvolene 

11. Organizačná smernica Vykonávacie predpisy Technickej univerzity vo Zvolene k vyhláške 

MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov 

a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 

12. Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky 

na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Lesníckej fakulte Technickej univerzite vo 

Zvolene 

13. Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky 

na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Technickej univerzite vo Zvolene 

(Drevárska fakulta TUZVO) 

14. Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky 

na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Fakulte ekológie a environmentalistiky 

Technickej univerzite vo Zvolene 

15. Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky 

na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Fakulte techniky Technickej univerzite vo 

Zvolene 

16. Návrh na udelenie súhlasu s predĺžením doby nájmu a doby výpožičky  

17. Návrh opatrení optimalizačnej štruktúry TUZVO  

18. Rôzne  

19. Návrh uznesení 

20. Záver 

  



3 

 

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 30 členov AS, 

3 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. O slovo sa prihlásila študentka Babjaková, ktorá v mene študentskej časti AS 

TUZVO požiadala o vyškrtnutie bodu č. 7, pretože študenti sa zatiaľ nedohodli na vhodnom 

kandidátovi do ŠRVŠ. Iné pripomienky neboli, profesor Tuček vyzval senátorov hlasovať 

o upravenom programe rokovania AS TUZVO: „AS TU vo Zvolene schválil Program rokovania AS TU 

vo Zvolene s úpravou.“ 

 

Počet hlasujúcich členov: 30 

Výsledok hlasovania:  

Za:  30 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

AS TU schválil všetkými hlasmi Program rokovania s úpravou.  

 

Uznesenie 13 – 1 – A: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil Program rokovania AS TU vo Zvolene s úpravou. 

 

Ad 2) Voľba návrhovej a volebnej komisie a verifikátorov zápisnice 

Profesor Tuček navrhol za členov návrhovej komisie doc. Ing. Jozefa Krileka, PhD. a Ing. Juraja 

Modranského, 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: 30 

Výsledok hlasovania:  

Za:  30 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 
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Návrhová komisia bola schválená všetkými hlasmi.  

 

Ďalej profesor Tuček navrhol verifikátorov zápisnice: prof. Ing. Ivan Klement, CSc., Mgr. Attila 

Rácz, PhD. a Bc. Zuzana Kmeťová 

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: 30 

Výsledok hlasovania:  

Za:  27 

Proti:  0 

Zdržal sa:  3 

 

Verifikátori zápisnice boli schválení väčšinou hlasov. 

 

Za členov volebnej komisie navrhol predseda AS Ing. Veroniku Veľkovú, PhD. a Bc. Michala 

Chudého a Serhii Marka. 

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: 30 

Výsledok hlasovania:  

Za:  28 

Proti:  0 

Zdržal sa:  2 

 

Volebná komisia bola schválená väčšinou hlasov. 

 

Uznesenie 13 – 1 – B: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil návrhovú komisiu v zložení Ing. Juraj Modranský, PhD., 

doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 

 

Uznesenie 13 – 1 – C: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil verifikátorov zápisnice: prof. Ing. Ivan Klement, CSc., 

Mgr. Attila Rácz, PhD. a Bc. Zuzana Kmeťová 
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Uznesenie 13 – 1 – D: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil volebnú komisiu v zložení: Ing. Veronika Veľková, PhD., 

Bc. Michal Chudý a Serhii Marko 

 

Ad 3) Kontrola uznesení 

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

z minulých rokovaní AS TU vo Zvolene boli splnené. Informáciu o doplňujúcich voľbách do AS TUZVO 

podá predseda senátu v nasledujúcom bode a o plnení uznesenia 10 – 3 – B bude informovať 

vedenie univerzity počas rokovania senátu.  

 

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

Predseda senátu informoval o priebehu a výsledkoch doplňujúcich volieb do AS TUZVO za 

študentskú časť AO. Uviedol, že z dôvodu ukončenia štúdia skončilo členstvo dvom členom senátu 

(1 x za DF a 1x za FEE). Následne sa písomne členstva vzdali Bc. Miroslav Bača a Bc. Martin Danilák 

z akademickej obce LF. Voľby prebiehali prostredníctvom UIS dvojkolovým systémom na troch 

fakultách (DF, LF a FEE). Do AS TU vo Zvolene boli zvolení: Bc. Ivan Strmý za DF, Sarah Saloňová za 

FEE, Lucia Babjaková a Ing. Marek Štefanec za LF. Predseda senátu novým členom pogratuloval 

k zvoleniu, privítal ich ako nových členov akademického senátu a zaželal im veľa úspechov v práci. 

 

Uznesenie 13 – 3 – A: 

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

do AS TU vo Zvolene za študentskú časť AO. 

 

Prof. Tuček tiež informoval o voľbách 2 zástupcov TU vo Zvolene v ŠRVŠ. Volieb sa zúčastnili 

členovia študentskej časti akademickej obce. Zvolení boli Tamara Filová a Ing. Daniel Tomčík. 

Zástupca TUZVO v ŠRVŠ za akademický senát ešte zvolený nie je. 

 

Uznesenie 13 – 3 – B: 

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

Zvolene v Študentskej rade VŠ. 

 

 

Ad 5) Voľba zástupcu študentov v Predsedníctve AS TUZVO 

Predseda senátu informoval členov senátu, že ukončením pôsobenia Bc. Miroslava Baču v AS 

TUZVO nemajú študenti zástupcu v Predsedníctve AS TUZVO a je potrebné ho zvoliť. Voľby budú 

prebiehať tajne prostredníctvom UIS. Prof. Tuček vyzval študentov, aby navrhli kandidáta. Študenti 

navrhli jednu kandidátku Luciu Babjakovú. Volebná komisia upravila volebný lístok a podmienky 

volieb v UIS a pristúpilo sa k hlasovaniu. Po ukončení hlasovania prečítal člen komisie Serhii Marko 
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výsledky volieb. 

 

Výsledky hlasovania: 

Počet členov AS TUZVO: 33 

Počet hlasujúcich členov: 22 

Počet kladných hlasov: 22 

Počet záporných hlasov: 0 

 

Lucia Babjaková bola zvolená za zástupkyňu študentov v Predsedníctve AS TUZVO väčšinou hlasov 

členov senátu. 

 

Uznesenie 13 – 2  – A: 

Akademický senát TU vo Zvolene zvolil Luciu Babjakovú za zástupkyňu študentov v Predsedníctve 

AS TU vo Zvolene. 

 

Ad 6) Voľba člena ekonomickej komisie za študentskú časť AS TUZVO 

Predseda AS upozornil, že je potrebné zvoliť zástupcu študentov aj pre prácu v Ekonomickej 

komisii AS TUZVO. Zástupkyňa študentov, Lucia Babjaková, informovala, že do tejto funkcie navrhujú 

Bc. Ivana Strmého, ktorý momentálne nie je prítomný na rokovaní, so svojou kandidatúrou súhlasí. 

Prof. Gömöry informoval, že kandidát môže byť zvolený aj v neprítomnosti. Pristúpilo sa 

k hlasovaniu. 

 

Výsledok hlasovania: 

Počet členov AS TUZVO: 33 

Počet hlasujúcich členov: 30 

Počet kladných hlasov: 30 

Počet záporných hlasov: 0 

 

Bc. Ivan Strmý bol schválený za člena Ekonomickej komisie AS TU vo Zvolene všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 13 – 2  – B: 

Akademický senát TU vo Zvolene zvolil Bc. Ivana Strmého za zástupcu študentov v Ekonomickej 

komisii AS TU vo Zvolene. 

 

Ad 8) Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Technickej 

univerzity vo Zvolene s vykonávacími predpismi 

Prof. Tuček, predseda AS, otvoril ďalší bod rokovania, informoval členov senátu, že 

nasledujúce predložené materiály sú spracované v súvislosti s nadchádzajúcou komplexnou 

akreditáciou, tvoria spoločne vnútorný systém kvality univerzity, budú prerokované postupne podľa 

jednotlivých bodov, no keďže tvoria celok, akademický senát sa k nim vyjadrí spoločne a prof. Tuček 

navrhuje prijať ku všetkým spoločné uznesenie po ich prerokovaní. K jeho návrhu sa pripojil aj prof. 
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Gömöry, ktorý uviedol, že podľa Zákona o VŠ senát k daným materiálom vyjadruje svoj súhlas alebo 

nesúhlas. Následne predseda senátu požiadal rektora TU vo Zvolene, prof. Kropila, o predstavenie 

materiálu. 

 Prof. Kropil sa ujal slova, potvrdil informácie prof. Tučeka a uviedol, že jednotlivé materiály 

predstavia členovia vedenia TU, ktorí koordinovali ich prípravu.  

Vnútorný systém kvality (VSK) predstavil RNDr. Jankech, informoval, že VSK vychádza 

z návrhov a požiadaviek Slovenskej akreditačnej agentúry. Senátori materiál obdržali vopred na 

preštudovanie a legislatívna komisia už aj zaslala pripomienky, a preto si prorektor Jankech myslí, 

že by sa malo diskutovať o nich. 

Prof. Gömöry, predseda LK, informoval, že legislatívna komisia podrobne preštudovala 

predložené materiály, pripomienky LK k predloženým materiálom sú súčasťou zápisnice v Prílohe 

č. 3. a boli zaslané členom senátu aj členom vedenia. Prof. Gömöry predniesol pripomienky k VSK. 

Prof. Kropil poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe VSK, pripomenul, že na jeho 

vytváranie neexistuje na slovenských univerzitách jednotný postup, či šablóna a každá univerzita 

pristupuje k tomu individuálne. Na TU sa vychádzalo z požiadaviek SAA, boli porovnávané 

dokumenty aj iných univerzít. Uviedol, že všetky pripomienky sú prínosné a môžu zvýšiť kvalitu 

pripravovaných materiálov. 

 Prof. Kačíková, prorektorka pre rozvoj, vysvetľovala jednotlivé pripomienky. Uviedla, že 

schválne nie sú v dokumente odvolania na konkrétne body legislatívnych predpisov, aby pri 

prípadných zmenách nebolo potrebné meniť, či dopĺňať univerzitné predpisy. Dvojročné členstvo 

študentov v Rade kvality umožní študentskej časti AS aktuálne zapájať aktívnych študentov do 

procesu kontroly kvality na univerzite. Prísne kritériá výberu študentov do Rady kvality vychádzajú 

z predpokladu, že posudzovať kvalitu by mali práve tí, ktorí kvalitne pracujú. Podobne sú prísne 

kritériá aj na pedagógov. Bod 7 v čl. 13 bude lepšie ponechať. Rada kvality a Odborová komisia sú 

vzájomne prepojené. Bod 2 v čl. 27 bude znenie upravené, aby bol jasne definovaný vzťah medzi 

hodnotiacimi správami a hodnotením študijných programov. 

Ďalšia diskusia k predloženému materiálu nebola. 

 

Ad 9) Organizačná smernica Etický kódex a akademická integrita na Technickej univerzite 

vo Zvolene 

 Dokument predstavil prof. Šálka, prorektor pre vedu a výskum, ktorý uviedol, že sa jedná 

o aktualizáciu a doplnenie smernice na Technickej univerzite už existujúcej. 

 Prof. Gömöry prezentoval pripomienky legislatívnej komisie. Uviedol, že pripomienky JUDr. 

Lukáčovej sú formálnym úpravami v rámci zosúlaďovania s právnymi predpismi. Otázky LK sa 

dotýkajú najmä vymedzenia vzťahu medzi Etickou komisiou a Disciplinárnou komisiou. 

 Prorektor Šálka za pripomienky poďakoval a uviedol, že on tiež napríklad očakával, že 

v novele zákona o VŠ bude bližšie riešená otázka Etickej komisie na národnej úrovni. Bohužiaľ sa 

takéto znenia neobjavili. Uviedol, že podnety pre Etickú komisiu podáva ktorýkoľvek člen 

akademickej obce, zatiaľ čo Disciplinárna komisia koná na podnet dekana. Podnet sa najprv podáva 

Etickej komisii. 

 Ďalšie pripomienky a diskusia už k dokumentu neboli. 
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Ad 10) Organizačná smernica o získavaní práv, zosúlaďovaní práv, úprave a zrušení práv 

na habilitačné konanie a inauguračné konanie na Technickej univerzite vo Zvolene 

 Smernicu uviedol prorektor Šálka. Informoval členov senátu, že ide o novovytvorený 

dokument pre Technickú univerzitu vo Zvolene, ktorého zámerom je, aby pravidlá a postupy na TU 

boli jednotné a jasne stanovené. Pri tvorbe sa inšpirovali podobnými dokumentmi na iných 

univerzitách.  

 Prof. Gömöry informoval o stanovisku Legislatívnej komisie. Pripomienky sa týkajú najmä 

pojmu garant a súvislosť s termínom osoba zodpovedná za habilitačné a inauguračné konanie 

a Rady garantov. 

Prof. Šálka za podnety poďakoval. Uviedol, že pojem garant je definovaný v Smernici a že 

bude doplnený článok definujúci ustanovenie a popisujúci podrobnejšie činnosť Rady garantov. 

Rada garantov bude pôsobiť na univerzitnej úrovni, bude teda jedna. 

 

Ad 11) Organizačná smernica o hodnotení tvorivých činností na Technickej univerzite vo 

Zvolene 

 Dokument predstavil prof. Šálka, ktorý uviedol, že vychádza zo štandardov tvorivej činnosti 

a upravuje zásady a kritériá tvorivej činnosti na TU vo Zvolene, definuje zodpovednosť autora 

a zodpovednosť fakulty. 

Pripomienky legislatívnej komisie, ktoré predniesol prof. Gömöry, sa týkali vymedzenia 

niektorých výstupov tvorivej činnosti (čl. 2), článku 4 a rozporu v čl. 6 o schválení Správy 

o vedeckovýskumnej činnosti. 

Prof. Šálka za pripomienky poďakoval a uviedol, že budú akceptované. 

 

Ad 12) Organizačná smernica Vykonávacie predpisy Technickej univerzity vo Zvolene 

k vyhláške MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických 

titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 

 Prorektor Šálka informoval, že sa jedná o úpravu už existujúcej smernice TU vo Zvolene, 

ktorá je doplnená na základe zmien v legislatíve SR a na základe stanovených kritérií SAA. 

Prof. Gömöry podľa pripomienok legislatívnej komisie upozornil, že v smernici je pomerne striktne 

vymedzené, že uchádzač musí byť zamestnancom vysokej školy, čo znemožňuje uchádzať sa 

žiadateľom napr. zo SAV. Zároveň navrhol, aby sa možnosť online účasti, či priebehu habilitačného 

alebo inauguračného konania neobmedzovalo iba na krízové situácie. 

 Prof. Kropil, rektor TU, odpovedal, že uchádzač o H a I konanie musí pôsobiť na VŠ nakoľko 

sa jedná o úpravu zákona o VŠ. Uznal, že v súčasnej dobe je využívanie IKT bežným spôsobom 

komunikácie a online účasť bude v smernici upravená a zrovnoprávnená aj mimo krízových situácií. 

Ďalšie pripomienky a diskusia k predloženému materiálu neboli. 

 

Ad 13 – 16) Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne 

podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Lesníckej fakulte Technickej 

univerzite vo Zvolene, Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene, Fakulta 

ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, Fakulte techniky 
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Technickej univerzity vo Zvolene 

 Prof. Šálka uviedol spoločne fakultné dokumenty. Informoval, že sa jedná o úpravy 

a doplnenia už existujúcich dokumentov. Uviedol, že pôvodný zámer bol zosúladiť dané dokumenty 

do jedného predpisu platného pre celú univerzitu, no vzhľadom na rôznorodosť študijných 

a vedných odborov a ich kritérií pôsobiacich na jednotlivých fakultách nie je možné vytvoriť 

jednotný dokument, a preto tieto záležitosti budú fakulty riešiť naďalej samostatne. Všetky 

dokumenty už boli prerokované a pripomienkované v akademických senátoch a vedeckých radách 

fakúlt. Predseda LK uviedol, že v členovia LK pripomienky k dokumentom nemajú. Z pléna neboli 

žiadne ďalšie pripomienky k diskusii. 

 Predseda AS TUZVO, prof. Tuček, ukončil rokovanie k bodom 8 – 16 a vyzval členov senátu 

na vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu s predloženými materiálmi. 

 

 

Počet hlasujúcich členov: 30 

Výsledok hlasovania:  

Za:     30 

Proti:       0 

Zdržali sa:      0 

 

 

Uznesenie 13 – 4 – A: 

Akademický senát TU vo Zvolene vyjadril súhlas s pripomienkami s návrhom Vnútorného systému 

kvality TU vo Zvolene spolu s vykonávacími predpismi s pripomienkami (Organizačná smernica 

Etický kódex a akademická integrita na Technickej univerzite vo Zvolene, Organizačná smernica 

o získavaní práv, zosúlaďovaní práv, úprave a zrušení práv na habilitačné konanie a inauguračné 

konanie na Technickej univerzite vo Zvolene, Organizačná smernica o hodnotení tvorivých činností 

na Technickej univerzite vo Zvolene, Organizačná smernica Vykonávacie predpisy Technickej 

univerzity vo Zvolene k vyhláške MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, Všeobecné kritériá na 

obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií 

profesorov a docentov na Lesníckej fakulte Technickej univerzite vo Zvolene, Všeobecné kritériá 

na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií 

profesorov a docentov na Technickej univerzite vo Zvolene (Drevárska fakulta TUZVO), Všeobecné 

kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie 

funkcií profesorov a docentov na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzite vo 

Zvolene, Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne 

podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Fakulte techniky Technickej 

univerzite vo Zvolene). 
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Ad 17) Návrh na udelenie súhlasu s predĺžením doby nájmu a doby výpožičky  

 Predseda senátu uviedol ďalší bod rokovania a odovzdal slovo prof. Kropilovi. Rektor TU 

uviedol, že sa jedná o predĺženie doby nájmu a doby výpožičky v rámci dlhodobej spolupráce 

a pripomienky EK doručené vopred boli v tabuľke už doplnené. 

 

Por.č.                 Predmet nájmu      Nájomca Žiadosť o predĺženie 
doby nájmu 

1 Časť podlahovej plochy 0,50 m2 
na prízemí ŠDaJ Bariny a časť 
podlahovej plochy na prízemí ŠD 
na Študentskej ul. vo Zvolene 
k umiestneniu nápojových 
automatov 

 

Delikomat Slovensko, spol. 
s r.o. 

nájom končí: 
30.11.2021 

predĺžiť do: 
30.11.2024 

337,41 EUR / rok 

2 Miestnosť A 009 o výmere 12 m2 
a časť strechy 56 m2 
k poskytovaniu elektronických 
komunikačných služieb 

O2 Slovakia. s.r.o. nájom končí: 
11.12.2021 

predĺžiť do: 
11.12.2024 

5 885,00 EUR / rok 

         Por.č.  Predmet výpožičky Vypožičiavateľ Žiadosť o predĺženie 
doby výpožičky 

               1 Nebytové priestory - miestnosť č. 
A 411 v hlavnej budove TUZVO 

Zväz spracovateľov dreva 
Slovenskej republiky  

Výpož. končí: 
31.12.2021 

predĺžiť do:   
31.12.2024 

948,00 EUR / rok 

 

Predseda EK, Ing. Selecký, uviedol, že pripomienky boli vyriešené a ďalšie pripomienky 

k návrhu členovia EK nemajú a odporúčajú ho schváliť. 

Prof. Tuček vyzval členov senátu k hlasovaniu. 

 

Počet hlasujúcich členov: 30 

Výsledok hlasovania:  

Za:     30 

Proti:       0 

Zdržali sa:      0 

 

Návrh rektora na predĺženie doby prenájmu a výpožičky podľa § 13 ods. 1 písm. h) a g) zák. 

č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov 

tak, ako je uvedené v tabuľke bol schválený všetkými hlasmi.  
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Uznesenie 13 – 1 – E: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil návrh rektora na predĺženie doby prenájmu a výpožičky 

podľa § 13 ods. 1 písm. h) a g) zák. č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych 

inštitúcií v znení neskorších predpisov tak, ako je uvedené v tabuľke:  

Por.č.                 Predmet nájmu      Nájomca Žiadosť o predĺženie 
doby nájmu 

1 Časť podlahovej plochy 0,50 m2 
na prízemí ŠDaJ Bariny a časť 
podlahovej plochy na prízemí ŠD 
na Študentskej ul. vo Zvolene 
k umiestneniu nápojových 
automatov 

 

Delikomat Slovensko, spol. 
s r.o. 

nájom končí: 
30.11.2021 

predĺžiť do: 
30.11.2024 

2 Miestnosť A 009 o výmere 12 m2 
a časť strechy 56 m2 
k poskytovaniu elektronických 
komunikačných služieb 

O2 Slovakia. s.r.o. nájom končí: 
11.12.2021 

predĺžiť do: 
11.12.2024 

         Por.č.  Predmet výpožičky Vypožičiavateľ Žiadosť o predĺženie 
doby výpožičky 

               1 Nebytové priestory - miestnosť č. 
A 411 v hlavnej budove TUZVO 

Zväz spracovateľov dreva 
Slovenskej republiky  

Výpož. končí: 
31.12.2021 

predĺžiť do:   
31.12.2024 

 

 

Ad 18) Návrh opatrení optimalizačnej štruktúry TUZVO 

  Prof. Tuček otvoril ďalší bod rokovania. Uviedol, že predložený materiál je splnením 

Uznesenia 10 - 3 – B z rokovania AS TUZVO dňa 25. 02. 2021: Akademický senát TU vo Zvolene ukladá 

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. 

Informoval, že uznesenie bolo splnené v termíne a následne bol materiál ešte upravený 

a aktualizovaný. Členom AS bol doručený už aktualizovaný dokument. Požiadal rektora TU, prof. 

Kropila, o podrobnejšie informácie. 

  Rektor uviedol, že materiál bol vypracovaný v spolupráci viacerých oddelení, poďakoval 

všetkým, ktorí sa na práci podieľali a osobitne doc. Drábkovi, kvestorovi TU, a prof. Kačíkovej, 

prorektorke pre rozvoj. Rektor informoval, že situácia TUZVO aj iných VŠ je zložitá jednak v dôsledku 

pandémie, jednak kvôli zníženiu rozpočtu pre VŠ. Pre TU to znamenalo o takmer 2 mil. EUR menej. 

Je preto nutné prijímať opatrenia pre šetrenie. V roku 2021 nastalo na TU zníženie stavu 

zamestnancov o 42,8. Vedenie TU sa snaží v maximálnej možnej miere postupovať sociálnym 

princípom, 32 boli odchody do starobného dôchodku. Dosiahlo sa šetrenie viac ako 300 tis. EUR. 

Vedenie sa tiež aktívne snaží o zmiernenie dopadov pandémie, od ministerstva školstva TU získala 

TU na kompenzáciu dopadov pandémie v roku 2021 0,75 mil. EUR (VŠ spoločne 15 mil. EUR). Pri 
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vytváraní návrhu bol dodržiavaný princíp flexibility, aby bolo možné vhodne reagovať na meniacu sa 

situáciu, a univerzitný princíp, ktorý zohľadňuje zefektívnenie ekonomickej činnosti univerzity. 

Pripomienku EK na doplnenie termínov plnenia by radšej neuvádzali striktne, aby bolo možné 

flexibilne prijímať určité opatrenia v závislosti od aktuálnej situácie. Ďalšou pripomienkou EK bolo 

ako je zohľadňovaný v návrhu výkon zamestnancov. Rektor uviedol, že všetky opatrenia sú prijímané 

na základe hodnotenia výkonu zamestnancov, ktorý majú podrobne spracovaný vedenia fakúlt. 

Pripomienky boli písomne zodpovedané (príloha 2). 

O slovo sa prihlásila zástupkyňa študentov Lucia Babjaková, ktorá tlmočila otázky študentov, 

a to ako sa dotkne študentov plánované spájanie univerzitného študijného programu s fakultným 

a či sa opatrenia na šetrenie v administratívnej oblasti nedotknú vybavovania sociálnych štipendií.  

Prof. Kropil uviedol, že práve pri týchto otázkach sa uplatňuje univerzitný princíp a študentov 

sa dotkne plánované vytvorenie 1 študijného oddelenia pre univerzitu, Kancelárie prvého kontaktu, 

ktorá bude plniť všetky potrebné funkcie. Informoval, že počas 10 rokov počet študentov na TUZVO 

poklesol o viac ako 50%, no počet administratívnych pracovníkov poklesol len minimálne, čo je pre 

univerzitu mimoriadne neefektívne a je potrebné to upraviť. V oblasti práce so sociálnymi 

štipendiami sa zmeny neplánujú, nakoľko je táto činnosť zabezpečovaná jednou pracovníčkou 

a musí byť vykonávaná aj naďalej, hoci ako z pozície rektora, tak aj z pozície prezidenta SRK sa snaží, 

aby táto oblasť bola zabezpečovaná MPSVaR SR. 

Informácie ďalej doplnil doc. Drábek, kvestor TU, ktorý uviedol, že v roku 2021 vedenie 

univerzity postupovalo maximálne sociálne, nakoľko podľa prepočtov by bolo potrebné prepustiť 

viac ako 80 ľudí, no stav bol znížený o 42 zamestnancov. Je to možné vďaka tomu, že TUZVO 

dlhodobo patrí k najlepším univerzitám v oblasti hospodárenia a má vytvorené rezervy. Internáty 

a jedáleň TUZVO bolo možné udržať vďaka kompenzáciám z ministerstva školstva. Je potrebné 

štruktúru univerzity optimalizovať, aby naďalej bolo hospodárenie univerzity v klaných číslach. 

Negatívna bilancia by výrazne ovplyvnila ďalšie financovanie univerzity, čerpanie eurofondov, 

financovanie projektov, investičné projekty. 

Ďalšie otázky a pripomienky už neboli. Predseda senátu uzavrel rokovanie k tomuto bodu 

a uviedol, že je potrebné, aby ľudia boli informovaní o situácii a o potrebných krokoch, aby si 

uvedomovali, že „sme spoločne na jednej lodi“. Prof. Kropil súhlasil s jeho slovami a informoval, že 

všetky kroky vedenie citlivo zvažuje, pretože si uvedomuje, že sa rozhoduje o životoch 

zamestnancov a ich rodín. Bohužiaľ, vyhliadky pre nasledujúce roky sú horšie a opatrenia sú 

potrebné na zachovanie všetkých funkcií univerzity, pričom nemôžeme klesnúť na kritickú hranicu, 

keď by pracoviská prestali fungovať. 

Prof. Tuček vyzval senátorov na hlasovanie. 

 

Počet hlasujúcich členov: 30 

Výsledok hlasovania:  

Za:     30 

Proti:       0 

Zdržali sa:      0 
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Návrh opatrení optimalizačnej štruktúry TUZVO bol schválený všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 13 – 1 – F: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil návrh opatrení optimalizačnej štruktúry TU vo Zvolene. 

 

Ad 19) Rôzne  

Predseda senátu otvoril bod Rôzne. 

O slovo požiadala zástupkyňa študentov Andrea Báťková, ktorá prečítala list Bc Miroslava 

Baču a Bc. Martina Daniláka členom Akademického senátu TU vo Zvolene ako ich rozlúčku. Študenti 

v liste poďakovali predsedníctvu aj ostatným senátorom za spoluprácu, vyzvali ich na aktívne 

vystupovanie na akademickej pôde, na „boj“ smerom za zachovanie akademických slobôd, apelovali 

na všetkých, aby pôsobenie v akademickom senáte nebolo len funkciou, ale aktívnou prácou, kde sa 

diskusiou vyriešia problémy. Prof. Tuček poďakoval za pozdrav, vyjadril názor, že apel je zaujímavý 

a doplnil, že akademický senát sa snaží veci riešiť, komunikuje na všetkých úrovniach a výzva 

študentov na proaktívny prístup bude určite vypočutá. Oslovil senátorov, či sa niektorý chce k listu 

vyjadriť. Diskusia týmto smerom sa nerozvinula. Rektor TU doplnil, že Bc. Bača vystupoval vždy 

aktívne a bol sa aj osobne rozlúčiť. Zaželal študentom veľa zdaru v štúdiu, tak aj v ďalších ich 

aktivitách. 

Následne predseda AS udelil slovo doc. Šulekovi, ktorý informoval, že proces novelizácie  

legislatívy VŠ stále prebieha a reprezentácie VŠ naďalej hľadajú spoločné komunikačné cesty. Zatiaľ 

nie je stále jasná finálna podoba novely zákona o VŠ. Uznesenia RVŠ SR k tejto téme sú zverejnené. 

Prof. Tuček pripomenul senátorom, že Akademický senát TU vo Zvolene sa hlasovaním pripojil 

k odmietavým stanoviskám a k Zodpovednému protestu za slobodné univerzity, o čom boli 

informovaní aj organizátori protestu. Poďakoval doc. Šulekovi za spoluprácu v tejto záležitosti 

a rýchle, promptné informovanie, vďaka čomu môže AS TUZVO reagovať. Predseda AS dúfa, že 

novela zákona o VŠ neostane v aktuálnej podobe a ten, kto tvrdí, že samospráva nefunguje a VŠ nie 

sú schopné sa efektívne riadiť, tak nepozná prostredie vysokých škôl. V reakcii sa pridal aj prof. 

Kropil, ktorý informoval, že situácia je vážna a komplikovaná a že on rokuje ako z pozície rektora TU 

vo Zvolene, tak aj z pozície prezidenta SRK a všemožne sa usiluje, aby samospráva vysokých škôl bola 

zachovaná. 

Následne sa o slovo prihlásila zástupkyňa študentov Lucia Babjaková, ktorá upozornila, že 

študent Marcel Majerský pravdepodobne už nie je študentom TU a tým nie je členom AS TUZVO. 

Ing. Veľková doplnila, že je to pravda, pán Majerský už v štúdiu nepokračuje a je potrebné zvoliť zo 

študentskej časti z akademickej obce DF nového člena. Doc. Hnilica doplnil informáciu, že podobne 

aj doc. Čierna už nemôže byť členkou AS TUZVO, nakoľko nepracuje na 100%-ný úväzok. Bola 

navrhnutá volebná komisia pre doplňujúce voľby do AS TUZO za zamestnaneckú časť FT TU vo 

Zvolene a za študentskú časť DF TU vo Zvolene: prof. Ing. Ján Tuček, CSc., doc. Ing. Richard Hnilica, 
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PhD., Ing. Ján Turis, PhD., Lucia Babjaková a Sarah Saloňová. K návrhu neboli vznesené žiadne 

pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

 

Počet hlasujúcich členov: 30 

Výsledok hlasovania:  

Za:     30 

Proti:       0 

Zdržali sa:      0 

 

Volebná komisia pre doplňujúce voľby do AS TUZO za zamestnaneckú časť FT TU vo Zvolene a za 

študentskú časť DF TU vo Zvolene v zložení: prof. Ing. Ján Tuček, CSc., doc. Ing. Richard Hnilica, PhD., 

Ing. Ján Turis, PhD., Lucia Babjaková a Sarah Saloňová bola schválená všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 13 – 1 – G: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do AS TUZO za 

zamestnaneckú časť FT TU vo Zvolene a za študentskú časť DF TU vo Zvolene v zložení: prof. Ing. 

Ján Tuček, CSc., doc. Ing. Richard Hnilica, PhD., Ing. Ján Turis, PhD., Lucia Babjaková a Sarah 

Saloňová. 

 

Ďalšie pripomienky už neboli a prof. Tuček ukončil diskusiu. 

 

Ad 20) Návrh uznesení 

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

zasadnutia AS TUZVO (Príloha č. 1). Doc. Krilek prečítal návrh uznesení a predseda senátu dal po 

prečítaní návrhu hlasovať.  

 

Počet hlasujúcich členov: 30 

Výsledok hlasovania:  

Za:     30 

Proti:       0 

Zdržali sa:      0 

 

Návrh uznesení bol schválený všetkými hlasmi. 
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Uznesenie 13 – 1 – H: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil návrh uznesení z rokovania AS TU vo Zvolene dňa 23. 11. 

2021. 

 

Ad 21) 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, pevné zdravie a schopnosť odolávať prekážkam. 

Poprial všetkým tiež príjemné a pokojné sviatky, keďže sa spoločne už pravdepodobne v roku 2021 

nestretneme. 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 23. 11. 2021. 

 

 

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

Ing. Veronika Veľková, PhD.  

tajomníčka AS TU  

 

Verifikátori:  

 

 

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

     prof. Ing. Ivan Klement, CSc.    Mgr. Attila Rácz, PhD. 

 

 

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

      Bc. Zuzana Kmeťová (študentka)  
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.......................................................... 

Zvolen, 23. 11. 2021           prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 

      predseda AS TU vo Zvolene                        
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Príloha č.1 k Zápisnici č. 13 

 

U z n e s e n i a 

z rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene 

konaného dňa 23. 11. 2021 

 

13 – 1:  

Akademický senát TU vo Zvolene schválil: 

A. program rokovania so zmenami 

B. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Juraj Modranský, PhD., doc. Ing. Jozef Krilek, PhD. 

C. verifikátorov zápisnice: prof. Ing. Ivan Klement, CSc., Mgr. Attila Rácz, PhD. a Bc. Zuzana 

Kmeťová 

D. volebnú komisiu v zložení: Ing. Veronika Veľková, PhD., Bc. Michal Chudý a Serhii Marko 

E. návrh rektora na predĺženie doby prenájmu a výpožičky podľa § 13 ods. 1 písm. h) a g) zák. 

č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších 

predpisov tak, ako je uvedené v tabuľke:  

 

Por.č.                 

 

Predmet nájmu      

 

Nájomca 

Žiadosť o predĺženie 
doby nájmu 

1 Časť podlahovej plochy 0,50 m2 
na prízemí ŠDaJ Bariny a časť 
podlahovej plochy na prízemí ŠD 
na Študentskej ul. vo Zvolene 
k umiestneniu nápojových 
automatov 

 

Delikomat Slovensko, spol. 
s r.o. 

 

nájom končí: 
30.11.2021 

predĺžiť do: 
30.11.2024 

2 Miestnosť A 009 o výmere 12 m2 
a časť strechy 56 m2 
k poskytovaniu elektronických 
komunikačných služieb 

 

O2 Slovakia. s.r.o. 

 

nájom končí: 
11.12.2021 

predĺžiť do: 
11.12.2024 

         Por.č.  Predmet výpožičky Vypožičiavateľ Žiadosť o predĺženie 
doby výpožičky 

               1 Nebytové priestory - miestnosť č. 
A 411 v hlavnej budove TUZVO 

Zväz spracovateľov dreva 
Slovenskej republiky  

Výpož. končí: 
31.12.2021 

predĺžiť do:   
31.12.2024 
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F. návrh opatrení optimalizačnej štruktúry TUZVO s pripomienkami 

G. volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS TUZVO za Fakultu techniky 

a doplňujúce voľby do študentskej časti AS TUZVO za Drevársku fakultu prof. Ing. Ján Tuček, 

CSc., doc. Ing. Richard Hnilica, PhD., Ing. Ján Turis, PhD., Sarah Saloňová, Lucia Babjaková. 

H. návrh uznesení z rokovania AS TU vo Zvolene dňa 23. 11. 2021 

 

13 – 2:  

Akademický senát TU vo Zvolene zvolil: 

A. Luciu Babjakovú za zástupcu študentov v Predsedníctve AS TUZVO  

B. Bc. Ivana Strmého za zástupcu v Ekonomickej komisii AS TUZVO za študentskú časť 

 

13 – 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. informáciu o výsledku volieb zástupcov TU vo Zvolene v Študentskej rade VŠ. 

 

13 – 4:  

Akademický senát TU vo Zvolene vyjadril súhlas s pripomienkami: 

A. s návrhom Vnútorného systému kvality TU vo Zvolene spolu s vykonávacími predpismi 

s pripomienkami (Organizačná smernica Etický kódex a akademická integrita na Technickej 

univerzite vo Zvolene, Organizačná smernica o získavaní práv, zosúlaďovaní práv, úprave 

a zrušení práv na habilitačné konanie a inauguračné konanie na Technickej univerzite vo 

Zvolene, Organizačná smernica o hodnotení tvorivých činností na Technickej univerzite vo 

Zvolene, Organizačná smernica Vykonávacie predpisy Technickej univerzity vo Zvolene 

k vyhláške MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov 

a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, Všeobecné kritériá na obsadzovanie 

funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov 

a docentov na Lesníckej fakulte Technickej univerzite vo Zvolene, Všeobecné kritériá na 

obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií 

profesorov a docentov na Technickej univerzite vo Zvolene (Drevárska fakulta TUZVO), 

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na 

obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Fakulte ekológie a environmentalistiky 

Technickej univerzite vo Zvolene, Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov 

a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Fakulte 

techniky Technickej univerzite vo Zvolene). 
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Návrhová komisia: 

 

 

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

       doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.          Ing. Juraj Modranský, PhD. 

 

 

Verifikátori:  

 

 

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

     prof. Ing. Ivan Klement, CSc.    Mgr. Attila Rácz, PhD. 

 

 

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

      Bc. Zuzana Kmeťová (študentka)  

 

 

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

Zvolen, 23. 11. 2021           prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 

      predseda AS TU vo Zvolene                        
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Príloha č. 2 k Zápisnici č. 13 
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Príloha č. 3 k Zápisnici č. 13 

 

Pripomienky Legislatívnej komisie k Vnútornému systému kvality 

 

Vnútorný systém kvality (bod 8): 

a) Existencia Rady pre vnútorný systém kvality a jej kompetencie nie sú upravené zákonom 
131/2002 Z.z. ani zákonom 269/2018 Z.z. Explicitne ju nespomínajú ani Štandardy pre študijný 
program vydané SAAVS. Na ktorý právny predpis sa dokument odvoláva? 

b) Čl. 13 (5) ako je riešené členstvo študentov v RVSK vo vzťahu k prechodu z II. na III. stupeň štúdia 
(viď ods (6) „Členstvo v RVSK zaniká: f) v prípade študentov TUZVO dňom skončenia alebo 
prerušenia ich štúdia na TUZVO. “)? To isté sa týka členstva v stálych pracovných skupinách RVSK 
čl. 16 (2) c), (10), (11) f). 

c) Čl. 13 (7) je nadbytočný, v zmysle čl. 13 (1) a) je podpredsedom RVSK automaticky prorektor. 
d) Čl. 13 (9) aké sú v prípade III. stupňa štúdia kompetencie pracovných skupín pre študijné odbory 

vo vzťahu k odborovým komisiám (čl. 8 (2) b), d))? Rovnako, aký je vzťah kompetencií 
programových rád pre študijné programy III. stupňa vo vzťahu k odborovým komisiám (čl. 17 (7))? 

e) čl. 27 (2) a), b) pre ktorý študijný program bude mať dôsledky neschválenie správy o vzdelávacej 
resp. VVČ? V prípade hodnotiacich správ (vzdelávacia a VVČ) ide o rovnaké správy, ktoré 
schvaľuje vedecká rada, alebo o iné dokumenty? (viď Organizačná smernica o hodnotení 
tvorivých činností na TUZVO čl. 6) 

 

Etický kódex TUZVO (bod 9) 

a) Nie je zrejmé vymedzenie kompetencií Etickej komisie TUZVO vo vzťahu k Disciplinárnej komisii 
TUZVO pre študentov resp. disciplinárnym komisiám fakúlt 

b) Vzhľadom na to, že Etická komisia má prejednávať aj etické priestupky študentov resp. etické 
priestupky zamestnancov voči študentom, je na zváženie členstvo aspoň jedného študenta v nej 

c) Čl. 6 (1) opakuje definície uvedené v čl. 2. 
d) Niektoré ustanovenia etického kódexu umožňujú veľmi široký výklad (čl. 3 (1) e) „Akademický 

zamestnanec neznevažuje pedagogické a vedecké postupy kolegov a rešpektuje iný vedecký názor.“, 
čl. 4 (4) a) „Študent je vzorom pre ostatných vo vystupovaní na verejnosti ako aj v udržiavaní svojho 
zovňajšku.“ a pod.) 

 

Organizačná smernica o hodnotení tvorivých činností na TUZVO (bod 11) 

a) Čl. 2 chýba vymedzenie úrovne tvorivej činnosti (C) 
b) Čl. 4 (9) opakuje definície uvedené v čl. 2 

 

Organizačná smernica o získavaní práv, zosúlaďovaní práv, úprave a zrušení práv na habilitačné 

konanie  a inauguračné konanie na TUZVO (bod 10) 

a) Je potrebné zosúladiť terminológiu používanú smernicou (čl. 2 (1) d) a ďalej „Garanti habilitačného 
konania a inauguračného konania“) s Vnútorným systémom kvality (čl. 9 „Osoby zodpovedné za 
habilitačné konanie a za inauguračné konanie“). Možno by stačilo doplniť v definícii terminológie (čl. 
2 (1) d) „Garant je osobou zodpovednou za habilitačné konanie a za inauguračné konanie v zmysle čl. 
9 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na TUZVO“. 

b) Čl. 2 (1) f) v nadväznosti na čl. 3 (5) V súčasnosti neexistuje rada garantov. Ako budú ustanovení 
garanti HaIK v zmysle nového systému? Je rada garantov orgán, ktorý je potrebné ustanoviť (ak áno, 
je to kompetencia rektora? dekana?), alebo vzniká automaticky vymenovaním hlavných garantov 
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v zmysle čl. 3 (5) resp. 4 (5)? Je rada garantov orgánom fakulty alebo TUZVO? Akým spôsobom rada 
garantov funguje a kto zodpovedá za jej činnosť? Nie sú potrebné prechodné ustanovenia (resp. je 
potrebné chápať čl. 4 ako nábeh nového systému)?  

 

Vykonávacie predpisy TUZVO k vyhláške MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor (bod 12) 

a) V zmysle čl. 1 (2) a nadväzujúcich ustanovení (čl. 4 (4), čl. 8 (10)) môže o habilitačné či inauguračné 

konanie požiadať len uchádzač, ktorý aktuálne pôsobí na nejakej VŠ. Uchádzač  z inej inštitúcie (napr. 

SAV) to nemá umožnené, aj keby plnil všetky kritériá vrátane pedagogickej činnosti v minulosti. 

b) Čl. 3 (11), čl. 8 (9) je otázne, či je účelné obmedzovať možnosť účasti na habilitačnom či inauguračnom 

konaní prostredníctvom IKT len na krízové situácie. 

 

 


