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Z Á P I S N I C A  č. 15 

z  rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene,  

konaného dňa 11. 05. 2022 o 13:00 h  

v prednáškovej miestnosti B8 

 

 

č. R – 4310/2022 

 

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., prof. 
Ing. Jozef Krilek, PhD., prof. Ing. Vladimír Kunca, PhD., Ing. Zuzana 
Perháčová, PhD., prof. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD., Mgr. Attila Rácz, PhD., 
prof. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD., PhDr. Ing. Erik  Selecký, PhD. et 
PhD., doc. Ing. Miroslava Ťavodová, PhD., prof. Ing. Ján Tuček, CSc., Ing. 
Ján Turis, PhD., Ing. Miroslav Vanek, PhD., Ing. Veronika Veľková, PhD., 
Lucia Babjaková, Andrea Báťková, Bc. Anna Darabošová, Adam Fabian, 
Ing. Áron Hortobagyi, Bc. Zuzana Kmeťová, Bc. Daniel Králik, Serhii Marko, 
Bc. Ivan Strmý, Ing. Marek Štefanec, Ing. Róbert Uhrín  

Ospravedlnení:  Ing. Juraj Modranský, PhD., doc. Ing. Hubert Paluš, PhD., doc. Ing. Katarína 
Střelcová, PhD., Bc. Michal Chudý, Sarah Saloňová 

Prizvaní a hostia:  Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., doc. Ing. Josef Drábek, CSc., RNDr. 
Andrej Jankech, PhD., prof. Dr. Ing. Jaroslav Šálka, doc. Ing. Pavel Beňo, 
PhD., prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD., Bc. Miroslav Bača 

Neospravedlnení: nie sú 

 

Program rokovania 

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania 

2. Voľba návrhovej komisie, verifikátorov zápisnice a volebnej komisie 

3. Kontrola uznesení 

4. Metodika rozdelenia dotácie a tvorby rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2022 

5. Návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2022 

6. Voľba zástupcu TU vo Zvolene do ŠRVŠ 
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7. Doplnenie Stálej pracovnej skupiny RVSK TU vo Zvolene v odbore Strojárstvo 

8. Úprava vnútorných predpisov TU vo Zvolene v nadväznosti na novelu zákona o VŠ 

9. Rôzne  

10. Návrh uznesení 

11. Záver 

 

 

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 

(80,7 %), 5 členov je ospravedlnených. Konštatoval, že Akademický senát TU vo Zvolene je 

uznášaniaschopný a môže rokovať.  

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

pripomienkovanie návrhu. 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: 30 

Výsledok hlasovania:  

Za:  30 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

AS TU schválil uznesenie všetkými hlasmi.  

 

Uznesenie 15 – 1 – A: 

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

 

Ad 2) Voľba návrhovej komisie a verifikátorov zápisnice 

Za členov návrhovej komisie profesor Tuček navrhol: prof. Ing. Vladimíra Kuncu, PhD., Ing. 

Ľubomíra Ivana, PhD. 

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

uskutočnilo sa hlasovanie na schválenie členov návrhovej komisie.  
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Počet členov AS TUZVO: 35 

Počet hlasujúcich členov: 30 

Výsledok hlasovania:  

Za:  28 

Proti:  0 

Zdržal sa:  2 

  

Návrhová komisia bola schválená väčšinou hlasov.  

 

Ďalej profesor Tuček predniesol návrh na verifikátorov zápisnice: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, 

PhD., doc. Ing. Miroslava Ťavodová, PhD., Bc. Ivan Strmý.  

Následne vyzval členov AS TUZVO, 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: 30 

Výsledok hlasovania:  

Za:  30 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

Verifikátori zápisnice boli schválení všetkými hlasmi. 

 

Keďže v programe rokovania sú naplánované aj voľby, je potrebné menovať aj volebnú komisiu. Za 

jej členov predseda AS TUZVO navrhol prof. Ing. Jozefa Krileka, PhD., Ing. Árona Hortobágyiho, Bc. 

Annu Darabošovú. Pozmeňujúce návrhy ani pripomienky k návrhu neboli a preto sa pristúpilo 

k hlasovaniu: 

 

Počet členov AS TUZVO: 35 

Počet hlasujúcich členov: 30 

Výsledok hlasovania:  

Za:  30 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

Členovia volebnej komisie boli schválení všetkými hlasmi. 
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Uznesenie 15 – 1 – B: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil návrhovú komisiu v zložení prof. Ing. Vladimír Kunca, 

PhD., Ing. Ľubomír Ivan, PhD. 

 

Uznesenie 15 – 1 – C: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil verifikátorov zápisnice: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, 

PhD., doc. Ing. Miroslava Ťavodová, PhD., Bc. Ivan Strmý. 

 

Uznesenie 15 – 1 – D: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil volebnú komisiu v zložení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., 

Ing. Áron Hortobágyi, Bc. Anna Darabošová. 

 

Ad 3) Kontrola uznesení 

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

z minulého rokovania AS TU vo Zvolene boli splnené všetky. Ďalej prof. Tuček členov AS TU vo 

Zvolene informoval o výsledkoch doplňujúcich volieb do Akademického senátu TUZVO za 

zamestnaneckú časť FT a za študentskú časť DF a FT. Do Akademického senátu TUZVO boli zvolení: 

doc. Ing. Miroslava Ťavodová, PhD., Ing. Róbert Uhrín a Adam Fabian. Predseda AS TUZVO privítal 

nových členov v senáte, do ich práce im zaželal veľa energie, entuziazmu a veľa zdaru. Práve 

novozvoleným členom AS TUZVO a aj členom zvoleným počas obdobia pandémie kovid-19, kedy 

prebiehali rokovania AS TUZVO on-line, predseda senátu odovzdal Osvedčenia o výsledku volieb. 

 

Počet členov AS TUZVO: 35 

Počet hlasujúcich členov: 30 

Výsledok hlasovania:  

Za:  30 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

Uznesenie bolo schválené všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 15 – 3 – A: 

Akademický senát TU vo Zvolene zobral na vedomie informáciu o výsledku doplňujúcich volieb do 
AS TU vo Zvolene za zamestnaneckú časť FT a za študentskú časť DF a FT. 
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Ad 4) Metodika rozdelenia dotácie a tvorby rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2022 

 Prof. Tuček otvoril nový bod rokovania a požiadal rektora TU vo Zvolene, prof. Kropila, aby 
vysvetlil predložený materiál. 

Rektor poďakoval za slovo a uviedol materiál so slovami, že členovia senátu si určite materiál 
preštudovali a zároveň poznajú situáciu v oblasti VŠ na Slovensku, kde je financovanie veľmi 
nepriaznivé a s tým je spojené veľké množstvo problémov. Pokles dotácie pre vysoké školy sa odráža 
aj na dotácii pre Technickú univerzitu vo Zvolene, kde z celkového zníženia dotácie pre vysoké školy 
27 mil. EUR je zníženie pre TUZVO 1,2 mil. EUR. Metodika rozdelenia dotácie na jednotlivé súčasti 
TUZVO vychádza zo schválenej metodiky rozdelenia dotácie ministerstvom školstva, kde po oddelení 
dohodnutých čiastok pre OOS sa dotácia fakultám rozdeľuje podľa výkonnosti. Vzhľadom na 
pokračujúci trend poklesu dotácie je potrebné na TUZVO naďalej pokračovať v procese 
optimalizácie výdavkov, fungovania univerzity a aj jej štruktúry. 

K dokumentu vystúpil aj Ing. Selecký, predseda Ekonomickej komisie AS TUZVO, ktorý 
informoval o stanovisku EK. Uviedol, že zásadné pripomienky k materiálu neboli.   

Prof. Tuček sa poďakoval za predstavenie materiálu, za uvedenie stanoviska EK AS TUZVO 
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 zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na súčasti 
TUZVO na rok 2022 „ a dal o ňom hlasovať. 

 

Počet členov AS TUZVO: 35 

Počet hlasujúcich členov: 30 

Výsledok hlasovania:  

Za:  30 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

Metodika rozdelenia dotácie a tvorby rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2022 bola schválená všetkými 
hlasmi.  

Uznesenie 15 – 1 – E: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil Metodiku rozdelenia dotácie zo štátneho rozpočtu 
z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na súčasti TUZVO na rok 2022. 

 

Ad 5) Návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2022 

Predseda AS TUZVO opäť vyzval prof. Kropila, rektora TU vo Zvolene, aby predstavil materiál, 
ktorý úzko súvisí s predchádzajúcim bodom rokovania. 

Rektor TUZVO uviedol, že podobne ako v minulom roku, aj v tomto roku sa jedná o výrazný 
pokles dotácie z kapitoly MŠVVaŠ pre TU vo Zvolene (21%), kde je cieľom ministerstva postupné 
znižovanie počtu zamestnancov vo vysokom školstve. Pre rok 2022 sa počíta s redukciou pracovných 
miest o 1400, z toho viac ako 500 pedagogických. Preto aj na TU vo Zvolene prebehnú niektoré 
organizačné zmeny vedúce k šetreniu výdavkov. 
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Prof. Kropil odovzdal slovo doc. Drábkovi, kvestorovi TU vo Zvolene, ktorý tiež prízvukoval, 
že zníženie dotácie pre TUZVO je naozaj výrazné a nie je možné ho zvládať bez úpravy počtu 
zamestnancov. Niektoré zmeny prebehli už minulý rok, ďalšie zmeny sú očakávané. Doplnil, že 
v pridelenej dotácii sa na znížení výrazne podieľa pokles počtu študentov na Technickej univerzite 
vo Zvolene. Je teda logické, že takýto pokles musí byť spojený aj s úpravou štruktúry zamestnancov. 
Aj keď sa vedenie TUZVO snaží k zmenám pristupovať citlivo a s ohľadom na sociálne zázemie 
zamestnancov, zmeny sú nevyhnutné.  

Rektor TU doplnil, že výkony tvorivých zamestnancov univerzity najmä v oblasti vedy 
a výskumu sú dobré, postupne sa však znižuje dotácia na tieto výkony. A to napriek nesúhlasu 
všetkých rektorov ako aj vysokoškolských reprezentácií. Bohužiaľ, námietky zástupcov 
vysokoškolských reprezentácií neboli pri spracovaní Metodiky zapracované. Rozdelenie dotácie 
z ministerstva školstva na súčasti TUZVO vychádza z Metodiky rozpisu dotácie MŠVVaŠ SR. 
V rozdelení a vypočítaní príspevku pre fakulty a organizačné súčasti sa odrazilo zníženie príspevku 
a takmer všetky súčasti ocitli v negatívnych číslach. Vedenie univerzity sa po rokovaniach s dekanmi 
fakúlt a vedúcimi OOS rozhodlo, že univerzita bude garantovať výdavky na mzdy zamestnancov do 
výšky 85% a tiež, že univerzita preberie na seba niektoré výdavky na odchodné a odstupné pri 
odchode zamestnancov, čo sa pozitívne odrazí pri šetrení výdavkov na fakultách.  

Rektor znovu pripomenul, že výkony pracovníkov TU vo Zvolene sú na dobrej úrovni, určitá 
optimalizácia je potrebná, no je nutné ju urobiť citlivo a tak, aby boli udržané výkony na dobrej 
úrovni, prípadne, aby bol vytvorený priestor na ich zlepšenie tak, aby si TUZVO mohla udržať svoju 
pozíciu medzi vysokými školami na Slovensku. Odhadnúť vývoj do budúcnosti je ťažké vzhľadom na 
výrazné zmeny, ktoré v súčasnosti v tejto oblasti prebiehajú. 

Predseda Ekonomickej komisie, Ing. Selecký, vo svojom vystúpení uviedol, že členovia EK sa 
vyjadrili on-line a nemajú pripomienky. Prof. Tuček doplnil, že sa konalo viacero stretnutí Vedenia 
TUZVO so zástupcami fakúlt a na týchto stretnutiach boli vyriešené prednesené pripomienky 
a vyzval členov senátu na diskusiu. Do diskusie sa nik neprihlásil, preto sa pristúpilo k hlasovaniu. 

Počet členov AS TUZVO: 35 

Počet hlasujúcich členov: 30 

Výsledok hlasovania:  

Za:  30 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

 

Návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2022 bol schválený všetkými hlasmi.  

 

Uznesenie 15 – 4 – A: 

Akademický senát TU vo Zvolene prerokoval rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly 

ministerstva školstva podľa §89 Zákona o VŠ na súčasti TU vo Zvolene na rok 2022. 

 

Uznesenie 15 – 1 – F: 
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Akademický senát TU vo Zvolene schválil rozpočet TU vo Zvolene na rok 2022 s úpravami 

predloženými rektorom TUZVO na zasadnutí AS TU vo Zvolene. 

 

Ad 6) Voľba člena Študentskej rady VŠ za AS TUZVO  

Predseda AS TUZVO otvoril ďalší bod rokovania, odovzdal slovo zástupkyni študentov 

v predsedníctve senátu, Lucii Babjakovej, ktorá vysvetlila, že zástupca TU vo Zvolene v ŠRVŠ na 

vlastnú žiadosť odstúpil a je potrebné na uvoľnené miesto zvoliť nového člena ŠRVŠ za TU vo Zvolene 

na funkčné obdobie 2021 - 2024. Navrhnutí boli dvaja kandidáti: Bc. Alex Bumbera a Ing. Róbert 

Uhrín. Volebná komisia pristúpila k voľbám.  

 

Výsledky: 

Počet členov študentskej časti AS TUZVO 13 

Počet hlasujúcich členov   11 

Získané hlasy: 

Bc. Alex Bumbera    8 

Ing. Róbert Uhrín    3 

 

Bc. Alex Bumbera bol zvolený za zástupcu TU vo Zvolene v Študentskej rade VŠ na funkčné obdobie 

2021 – 2024 väčšinou hlasov v tajnom hlasovaní.  

 

Uznesenie 15 – 2 – A: 

Akademický senát TU vo Zvolene zvolil Bc. Alexa Bumberu za zástupcu TU vo Zvolene v Študentskej 

rade VŠ na funkčné obdobie 2021 – 2024. 

 

Ad 7) Nominácia študenta do Stálej pracovnej skupiny (SPS) Rady pre vnútorný systém 

kvality (RVSK) pre študijný odbor Strojárstvo 

Prof. Tuček otvoril ďalší bod rokovania, vysvetlil senátorom, že na minulom rokovaní AS 

TUZVO bol schválený iba jeden nominant do SPS RVSK za študijný odbor Strojárstvo a je potrebné 

schváliť ešte jedného kandidáta. Vyzval Luciu Babjakovú, zástupkyňu študentov, aby predstavila 

návrh študentov. Navrhnutý bol Ing. Lukáš Hudec. Volebná komisia pristúpila k voľbám. 

 

Počet členov AS TUZVO: 35 

Počet hlasujúcich členov: 30 

Výsledok hlasovania:  

Počet kladných hlasov  29 

Počet záporných hlasov:  0 

Počet neplatných hlasov  1 
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Nominácia Ing. Lukáša Hudeca za člena Stálej pracovnej skupiny RVSK v študijnom odbore 

Strojárstvo bola schválená väčšinou hlasov v tajnom hlasovaní. 

 

Uznesenie 15 – 1 – G: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil nomináciu Ing. Lukáša Hudeca za člena Stálej pracovnej 

skupiny RVSK v študijnom odbore Strojárstvo. 

 

Ad 8) Úprava vnútorných predpisov TU vo Zvolene v nadväznosti na novelu zákona o VŠ 

Prof. Tuček uviedol ďalší bod rokovania. Informoval členov AS TUZVO, že v marci 2022 bola 

v NR SR schválená novela zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách (odkaz na konsolidované 

znenie zákona: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/20220425.html). Podľa 

zmien, ktoré sa v novele zákona o VŠ objavili je potrebné, aby vysoké školy a akademická 

samospráva vysokých škôl vykonali úpravy vnútorných predpisov. Predsedníctvo AS TUZVO 

prerokovalo materiály poskytnuté Radou VŠ SR a uvedomuje si, že je potrebné pristúpiť k riešeniu 

daných záležitostí. Prof. Tuček udelil slovo predsedovi LK, prof. Gömörymu, ktorý uviedol, že novela 

zákona „otvára množstvo Pandoriných skriniek“ a určite sa na vysokých školách budú rozvíjať mnohé 

diskusie. Upozornil však, že vnútorné predpisy na seba nadväzujú a aj ak sa termíny zdajú byť 

vzdialené, nie je to tak. Skôr je to naopak, dodržanie termínov si vyžaduje veľa intenzívnej práce. 

A preto ako prof. Gömöry, tak celé predsedníctvo AS TUZVO navrhuje, aby Akademický senát 

Technickej univerzity poveril predsedu AS TUZVO iniciovať stretnutie vedenia univerzity, fakúlt 

a senátov a spoločne rokovať a spolupracovať pri príprave stanovených materiálov. 

Rektor TUZVO, prof. Kropil, v reakcii na slová prof. Gömöryho uviedol, že súhlasí s jeho 

názorom, že čas je pomerne krátky a na príprave materiálov je potrebné intenzívne pracovať. 

S novelou zákona je oboznámený, zúčastňoval sa mnohých rokovaní a aktivít pri je tvorbe 

a pripomienkovaní. Pripomenul, že do návrhu novely bolo zapracovaných veľké množstvo 

pripomienok a pri jej schvaľovaní tiež veľké množstvo pozmeňujúcich návrhov a súčasnej podobe je 

znenie novely zákona o VŠ akceptovateľné. Zároveň poďakoval členom senátu, že 

v predchádzajúcich bodoch rokovania podporili rozpočet TUZVO na rok 2022, čím umožnili vedeniu 

univerzity pokračovať v plnení ďalších úloh, najmä v komplexnej akreditácii a aj v príprave 

potrebných materiálov. Bez podporenia rozpočtu univerzity by mnohé záležitosti v živote univerzity 

boli komplikované. Rektor dodal, že ak by čokoľvek členovia vedenia univerzity predstavovali, 

nebolo by to bez predchádzajúcej diskusie s vedením fakúlt a senátov. V momentálnej situácii je 

rektor za to, aby zmeny v nadchádzajúcom období neprebiehali na univerzite „revolučnou 

skokovou“ cestou, ale pozvoľna po uváženom zvážení situácie. Garantuje, že žiadna zmena sa 

neudeje bez predchádzajúcej diskusie. Upozornil, že niektoré vysoké školy zvolili cestu „po starom“ 

a začali niektoré, najmä volebné záležitosti, za čo boli kritizované v médiách, legislatíva to však 

umožňuje. Na TUZVO boli voľby začaté na Fakulte techniky. Uviedol, že prvou nutnou úlohou je 

práca na úprave Štatútu Technickej univerzity vo Zvolene, prípadne na Dodatku k Štatútu TU vo 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/20220425.html
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Zvolene. Od týchto predpisov sa odvíja vytvorenie novej Správnej rady TU vo Zvolene, kde je termín 

do konca novembra. Počet členov SpR TUZVO sa odvíja od počtu členov AS TUZVO, čo súvisí aj 

s vnútornou štruktúrou univerzity a tým aj počtom študentov. Predpokladá, že v júni 2022 by mal 

byť položený základný koncept Technickej univerzity vo Zvolene. Naštartovať život na Technickej 

univerzite vo Zvolene v zmysle novely zákona o VŠ nebude jednoduché, ale verí, že univerzita dokáže 

prejsť tým procesom bez väčších problémov. 

Do diskusie sa prihlásila zástupkyňa študentov, Lucia Babjaková, ktorá uviedla, že podľa 

názoru študentov, keďže univerzitu čakajú pomerne veľké zmeny, ktoré si vyžadujú širšiu diskusiu, 

bolo by vhodné informovať o týchto záležitostiach aj akademickú obec. Navrhla preto, aby v blízkom 

období bolo zvolané zasadnutie akademickej obce univerzity. 

Na jej slová reagoval predseda AS, prof. Tuček, ktorý uviedol, že rovnaký návrh mal 

pripravený na prerokovanie v bode Rôzne. Prof. Tuček pripomenul, že zasadnutie akademickej obce 

bolo plánované práve v prvom týždni lockdownu pandémie covid-19 v marci 2020. Zasadnutie 

akademickej obce je preto plánované v júni 2022.  

Ďalšie pripomienky a návrhy do diskusie k danému bodu už neodzneli a predseda AS TUZVO 

navrhol hlasovanie. 

 

Počet členov AS TUZVO: 35 

Počet hlasujúcich členov: 30 

Výsledok hlasovania:  

Za:  30 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

Uznesenie bolo prijaté všetkými hlasmi.  

 

Uznesenie 15 – 5 – A: 

Akademický senát TU vo Zvolene uložil predsedovi AS TUZVO iniciovať v spolupráci s vedením TU 

vo Zvolene zorganizovať stretnutia zástupcov orgánov akademickej samosprávy univerzity 

a fakúlt spolu so zástupcami vedenia univerzity a fakúlt k problematike aktualizácie vnútorných 

predpisov v súlade s novelou zákona o VŠ. 

 

Ad 9) Rôzne 

Predseda senátu otvoril bod Rôzne. Upozornil senátorov, že v krátkom časovom období bude 

potrebné zvolať ďalšie rokovanie Akademického senátu TUZVO, nakoľko je potrebné schváliť 

materiály odosielané na ministerstvo školstva, ktoré nemohli byť predložené na dnešné rokovanie. 

Po návrhu rektora TUZVO, prof. Kropila, sa senátori dohodli na termíne rokovania 17. mája 2022 
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o 13:00 h. Ing. Veľková, tajomníčka AS TUZVO, upozornila, že pri tomto termíne nebude možné 

dodržať predpísané termíny. Prof. Gömöry, predseda LK, informoval, že senátori majú možnosť 

súhlasiť so skrátenou lehotou dodania materiálov na rokovanie. Prof. Tuček vyzval senátorov, aby 

sa k problému vyjadrili. Námietky a pripomienky k tomu neboli a pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

Počet členov AS TUZVO: 35 

Počet hlasujúcich členov: 30 

Výsledok hlasovania:  

Za:  30 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

Skrátená lehota dodania materiálov na rokovanie AS TUZVO dňa 17. mája 2022 bola schválená 

všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 15 – 1 – H: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil oneskorené zaslanie materiálov na zasadnutie AS TUZVO 

dňa 17. 05. 2022. 

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

 

Ad 10) 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: 30 

Výsledok hlasovania:  

Za:  30 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

Návrh uznesení bol schválený všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 15 – 1 – I: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil návrh uznesení z rokovania AS TU vo Zvolene dňa 11. 05. 

2022. 
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Ad 11) 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.  

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 11. 05. 2022. 

 

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

Ing. Veronika Veľková, PhD.  

tajomníčka AS TU vo Zvolene 

 

Verifikátori:  

 

 

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

prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.    doc. Ing. Miroslava Ťavodová, PhD. 

 

 

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

        Bc. Ivan Strmý 

 

      

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

Zvolen, 11. 05. 2022                  prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 

           predseda AS TU vo Zvolene                       
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Príloha č.1 k Zápisnici č. 15 

 

U z n e s e n i a 

z rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene 

konaného dňa 11. 05. 2022 

 

15 – 1:  

Akademický senát TU vo Zvolene schválil: 

A. Program rokovania  

B. Návrhovú komisiu v zložení: prof. Ing. Vladimír Kunca, PhD., Ing. Ľubomír Ivan, PhD. 

C. Verifikátorov zápisnice: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD., doc. Ing. Miroslava Ťavodová, PhD., 

Bc. Ivan Strmý 

D. Volebnú komisiu v zložení: prof. Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Áron Hortobágyi, Bc. Anna 

Darabošová 

E. Metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na 

súčasti TUZVO na rok 2022 

F. Rozpočet TU vo Zvolene na rok 2022 s úpravami predloženými rektorom na zasadnutí AS TUZVO 

G. nomináciu Ing. Lukáša Hudeca za člena Stálej pracovnej skupiny RVSK TU vo Zvolene v odbore 

Strojárstvo 

H. Oneskorené zaslanie materiálov na zasadnutie AS TUZVO dňa 17.5.2022 

I. Návrh uznesení zo zasadnutia AS TU vo Zvolene dňa 11. 05. 2022 

 

15 – 2:  

Akademický senát TU vo Zvolene zvolil: 

A. Bc. Alexa Bumberu za zástupcu TU vo Zvolene v ŠRVŠ pre roky 2021-2024 

 

15 – 3: 

Akademický senát TU vo Zvolene zobral na vedomie: 

A. Výsledky doplňujúcich volieb do AS TUZVO 

 

15 – 4: 

Akademický senát TU vo Zvolene prerokoval: 

A. Rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na súčasti 

TUZVO na rok 2022 
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15 – 5: 

Akademický senát TU vo Zvolene uložil: 

A. Predsedovi AS TUZVO iniciovať v spolupráci s vedením TU vo Zvolene zorganizovanie 

stretnutia zástupcov orgánov akademickej samosprávy univerzity a fakúlt spolu so 

zástupcami vedenia univerzity a fakúlt k problematike aktualizácie vnútorných predpisov 

v súlade s novelou zákona o VŠ. 

 

Návrhová komisia: 

 

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

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

 

 

Verifikátori:  

 

 

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

   prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.      doc. Ing. Miroslava Ťavodová, PhD. 

 

 

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

Bc. Ivan Strmý 

 

 

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

Zvolen, 11. 05. 2022           prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 

      predseda AS TU vo Zvolene 

 


