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Z Á P I S N I C A  č. 16 

z  rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene,  

konaného dňa 17. 05. 2022 o 13:00 h  

v prednáškovej miestnosti B8 

 

 

č. R –4311/2022 

 

Prítomní členovia AS TU: prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc., prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD., Ing. 
Pavol Hlaváč, PhD., Ing. Ľubomír Ivan, PhD., prof. Ing. Ivan Klement, CSc., 
prof. Ing. Vladimír Kunca, PhD., doc. Ing. Hubert Paluš, PhD., prof. Mgr. 
Elena Pivarčiová, PhD., Mgr. Attila Rácz, PhD., prof. Ing. Mariana 
Sedliačiková, PhD., doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., prof. Ing. Ján Tuček, 
CSc., Ing. Veronika Veľková, PhD., Bc. Anna Darabošová, Ing. Áron 
Hortobagyi, Serhii Marko, Ing. Marek Štefanec, Ing. Róbert Uhrín 

Ospravedlnení:  doc. Ing. Richard Hnilica, PhD., doc. Ing. Richard Kminiak, PhD., prof. Ing. 
Jozef Krilek, PhD., Ing. Juraj Modranský, PhD., Ing. Zuzana Perháčová, 
PhD., PhDr. Ing. Erik  Selecký, PhD. et PhD., doc. Ing. Miroslava Ťavodová, 
PhD., Ing. Ján Turis, PhD., Ing. Miroslav Vanek, PhD., Lucia Babjaková, 
Andrea Báťková, Adam Fabian, Bc. Michal Chudý, Bc. Zuzana Kmeťová, Bc. 
Daniel Králik, Bc. Ivan Strmý 

Prizvaní a hostia:  Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., doc. Ing. Josef Drábek, CSc., RNDr. 
Andrej Jankech, PhD., prof. RNDr. Danica Kačíková, MSc. PhD., prof. Dr. 
Ing. Jaroslav Šálka, doc. Mgr. Ing. Rastislav Šulek, PhD., Ing. Elena 
Fekiačová, JUDr. Danica Lukáčová 

Neospravedlnení: Sarah Saloňová 

 

Program rokovania 

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania 

2. Voľba návrhovej komisie a verifikátorov zápisnice.  

3. Kontrola uznesení 

4. Výročná správa o činnosti TU vo Zvolene za rok 2021 

5. Výročná správa o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2021 



2 

 

6. Zriadenie vecného bremena (doplnené) 

7. Rôzne  

8. Návrh uznesení 

9. 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, zástupcov vedenia univerzity 

a hostí. Na základe vyhodnotenia účasti podľa prezenčnej listiny oznámil, že je prítomných 18 členov 

AS TUZVO (51,4 %), 16 členov je ospravedlnených. Konštatoval, že Akademický senát TU vo Zvolene 

je uznášaniaschopný a môže rokovať.  

Prof. Tuček predstavil program rokovania AS TU vo Zvolene. Uviedol, že Predsedníctvo AS 

TUZVO obdržalo žiadosť o doplnenie bodu č. 6 Zriadenie vecného bremena. 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 s doplnením 

bodu č. 6.“ 

 

Počet členov AS TUZVO: 35 

Počet hlasujúcich členov: 18 

Výsledok hlasovania:  

Za:  18 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

AS TU vo Zvolene schválil Program rokovania všetkými hlasmi.  

 

Uznesenie 16 – 1 – A: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil Program rokovania AS TU vo Zvolene s doplneným 

bodom č. 6. 

 

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, 
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uskutočnilo sa hlasovanie na schválenie členov návrhovej komisie.  

 

Počet členov AS TUZVO: 35 

Počet hlasujúcich členov: 18 

Výsledok hlasovania:  

Za:  17 

Proti:  0 

Zdržal sa:  1 

  

Návrhová komisia bola schválená väčšinou hlasov.  

 

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

PhD., prof. Ing. Elena Pivarčiová, PhD., Ing. Marek Štefanec.  

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: 18 

Výsledok hlasovania:  

Za:  18 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

Verifikátori zápisnice boli schválení všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 16 – 1 – B: 

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

PhD., Ing. Ľubomír Ivan, PhD. 

 

Uznesenie 16 – 1 – C: 

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

PhD., prof. Ing. Elena Pivarčiová, PhD., Ing. Marek Štefanec.  

 

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 15-5-A, ktorým senát 

poveril predsedu iniciovať spoločné stretnutie zástupcov vedenia univerzity a fakúlt s vedením 
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univerzitného a fakultných senátov v súvislosti s úlohami podľa novely zákona o VŠ je len za začiatku 

riešenia. 

 

Ad 4) Výročná správa o činnosti TU vo Zvolene za rok 2021 

 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 2021 podieľali a tiež všetkým zamestnancom, ktorí svojou prácou prispeli k napĺňaniu správy. 

Vyjadril svoje potešenie, že väčšina činností na Technickej univerzite vo Zvolene bola v roku 2021 

zvládnutá aj napriek pandemickej situácii na veľmi dobrej úrovni. Konštatoval, že všetky slovenské 

univerzity na pandémiu reagovali rýchlo a promptne prešli na dištančnú formu vzdelávania 

a postupne sa v metódach dištančného vzdelávania zlepšovali, čo napomohlo k tomu, že žiadna 

z univerzít nemala výrazne zhoršenú situáciu v súvislosti s počtom nakazených zamestnancov 

a študentov. 

 Obsahovú stránku Výročnej správy o činnosti TU vo Zvolene v roku 2021 predstavila prof. 

Kačíková, prorektorka TUZVO pre rozvoj, ktorá senátorom zopakovala, že vytvorenie a odovzdanie 

správy je zákonnou povinnosťou každej VŠ a je potrebné napĺňať danú záväznú osnovu tak, aby sa 

v správe zachytil prehľad všetkých činností univerzity za uplynulý rok. Za rok 2021 v správe pribudla 

povinná kapitola Krízová situácia v súvislosti s pandémiou covid-19. V roku 2021 TUZVO splnila 

všetky hlavné úlohy, už v januári 2021 bolo v rámci spolupráce univerzít do registra zapísané 

Konzorcium U10+, v rebríčku U-multirank sa TU vo Zvolene umiestnila na 7. mieste. Za pozitívne 

označila hodnotenie vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti, kde je veľmi dobrá zapojenosť 

tvorivých pracovníkov univerzity do riešenia projektov, na univerzite pracuje niekoľko špičkových 

tímov, zlepšuje sa kvalifikačná štruktúra pracovníkov (v roku 2021 boli vymenovaní 3 noví profesori, 

univerzita podala 4 návrhy na profesorov, bol udelený jeden titul DrSc. Vedeckou radou STU 

Bratislava, prebehlo 5 habilitačných konaní na TUZVO a 5 na iných vysokých školách), napriek 

pandemickej situácii výsledky v publikačnej činnosti sa udržujú na veľmi dobrej úrovni, zvýšil sa 

počet úžitkových vzorov. Prof. Kačíková vyzdvihla prácu aj ostatných organizačných súčastí, ktorých 

výsledky významne podporujú napĺňanie cieľov univerzity, uviedla, že sa darí aj napĺňať ciele TUZVO 

v oblasti rozvoja. Zapojenie univerzity do medzinárodnej spolupráce sa tiež udržiava na veľmi dobrej 

úrovni, v minulom roku napredovalo najmä vďaka online kontaktom. Pripomenula, že v rámci 

požiadaviek komplexnej akreditácie bol na univerzite vybudovaný vnútorný systém kvality a bol 

zapracovaný do vnútorných predpisov. Je predpoklad, že svojou prácou budú pracovníci univerzity 

aj v roku 2022 podporovať plnenie cieľov a dlhodobého zámeru univerzity. 

Rektor TUZVO dodal, že v roku 2022 univerzita oslavuje 70 výročie vzniku, že sa univerzita 

v roku 2021 objavila v Šanghajskom rebríčku v prvej päťstovke univerzít v oblasti 

poľnohospodárskych vied, v hodnotení SCIMAGO je univerzita v prvej desiatke slovenských 

vysokých škôl, počet karentovaných prác na jedného pracovníka dlhodobo udržiava na druhom 

mieste za UPJŠ. Prof. Kropil ďakuje všetkým, ktorí prispievajú k takýmto pozitívnym výsledkom 

a verí, že v pozitívnom vývoji bude univerzita napredovať aj naďalej. 

Predseda AS TUZVO vyzval prítomných k diskusii. Žiadne pripomienky ani otázky sa neobjavili 

a tak sa pristúpilo k hlasovaniu. 
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Počet členov AS TUZVO: 35 

Počet hlasujúcich členov: 18 

Výsledok hlasovania:  

Za:  18 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

Výročná správa o činnosti TU vo Zvolene v roku 2021 bola schválená všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 16 – 1 – D: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil Výročnú správu o činnosti TU vo Zvolene v roku 2021. 

 

Ad 5) Výročná správa o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2021 

Prof. Tuček otvoril nasledujúci bod rokovania, uviedol, že podobne ako príprava Výročnej 

správy o činnosti aj spracovanie Výročnej správy o hospodárení je každoročnou povinnosťou 

vysokých škôl a udelil slovo rektorovi TUZVO. Prof. Kropil požiadal o predstavenie materiálu doc. 

Drábeka, kvestora TU, a o prípadné doplnenie informácií vedúcu EO, p. Fekiačovú. Doc Drábek 

informoval o priebehu spracovania správy a o komplikáciách s tým spojených, napriek tomu však 

s potešením konštatoval, že všetky potrebné tabuľkové výstupy boli na ministerstve školstva už 

schválené pri záverečnej kontrole. Informoval, že napriek zložitej situácii, ktorou prechádzajú všetky 

vysoké školy na Slovensku, TUZVO si vedie pomerne dobre a prebiehajú aj investičné projekty na 

univerzite, aj keď v menšej miere. Za pozitívny považuje trend v podnikateľskej činnosti, kde sa 

začala rastová trajektória. Plán hospodárskeho výsledku univerzity pre rok 2021 bol odvážny 

a podarilo sa ho naplniť, dokonca výrazne prekročiť. Tým je pozitívny aj vývoj v oblasti fondov 

univerzity, ktoré však môžu byť využívané iba v zmysle platných predpisov a nie je možné ich 

využívať v oblasti deficitu dotácie TU z ministerstva školstva (napr. mzdy). Hospodárenie univerzity 

považuje za veľmi dobré, najmä vzhľadom na pandemické obdobie, je predpoklad, že v roku 2022 

bude univerzita v tomto trende pokračovať, no uviedol, že vždy je možné nájsť nejaké rezervy 

a oblasti, v ktorých by bolo možné sa zlepšiť. Veľké riziká pre univerzitu vidí v roku 2022 najmä 

v oblasti rastúcich cien energií. 

Predseda AS TUZVO poďakoval za uvedenie materiálu. V mene predsedu EK, Ing. Seleckého, 

informoval o rokovaní EK, ktorá nemá k Výročnej správe o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2021 

pripomienky a odporúča správu schváliť. Vyzval senátorov na vyslovenie pripomienok a otázok. 

O slovo sa ešte prihlásil prof. Kropil, ktorý poďakoval všetkým, ktorí pracovali na príprave 

správy a aj zamestnancom univerzity, ktorí svojou prácou prispeli ku kladnému hospodárskemu 

výsledku, na ktorý je rektor TUZVO hrdý. Pripomenul, že kladný HV sa podarilo dosiahnuť aj vďaka 

kompenzácii za covid-19, ktorú sa podarilo univerzite získať. Stav univerzity v číslach považuje za 

dobrý. 

Prof. Gömöry sa zaujímal o príspevok takmer 1 mil. EUR na „zelenú“ univerzitu koncom roka 
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2021. Príspevok je možné čerpať do konca roka 2022 a časť z neho bude použitá aj na sanáciu 

havarijného stavu budovy TU vo Zvolene. 

O slovo sa tiež prihlásila podpredsedníčka AS TUZVO, prof. Sedliačiková, ktorá vyjadrila 

pochvalu všetkým, ktorý materiál pripravovali, pretože je spracovaný na veľmi dobrej úrovni, 

precízne a kvalitne. 

Ďalšie príspevky do diskusie už neboli a pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

Počet členov AS TUZVO: 35 

Počet hlasujúcich členov: 18 

Výsledok hlasovania:  

Za:  18 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

Výročná správa o hospodárení TU vo Zvolene v roku 2021 bola schválená všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 16 – 1 – E: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil Výročnú správu o hospodárení TU vo Zvolene v roku 

2021. 

 

Ad 6) Zriadenie vecného bremena (doplnené) 

Predseda AS TUZVO, prof. Tuček, otvoril ďalší, doplnený, bod rokovania a vysvetlil 

senátorom, že žiadosť o doplnenie prišla od Ing. Ivana po odoslaní pozvánky na rokovanie. Požiadal 

rektora, aby situáciu okolo zriadenia vecného bremena na pozemku TU vo Zvolene vysvetlil. Prof. 

Kropil požiadal doc. Drábeka, kvestora TUZVO, o objasnenie. Doc. Drábek informoval senátorov, že 

došlo k omylu a je mu ľúto, že nebola doručená následná žiadosť o stiahnutie daného bodu 

z rokovania AS TUZVO, nakoľko podľa novely zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ už akademický senát 

o týchto záležitostiach nerokuje, ale sú predkladané správnej rade. Ďalej k tomuto bodu AS TUZVO 

nerokoval.   

 

Ad 7) Rôzne 

Predseda senátu otvoril bod Rôzne. V bode Rôzne neboli vznesené žiadne pripomienky 

a prof. Tuček ešte upozornil, že v júni sa pripravuje stretnutie akademickej obce univerzity a ukončil 

diskusiu. 
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Ad 8) 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: 18 

Výsledok hlasovania:  

Za:  18 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

Návrh uznesení bol schválený všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 16 – 1 – F: 

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

17. 05. 2022. 

 

Ad 9) 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 17. 05. 2022. 

 

 

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

Ing. Veronika Veľková, PhD.  

tajomníčka AS TU vo Zvolene 
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Verifikátori:  

 

 

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

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

 

 

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

        Ing. Marek Štefanec (študent) 

 

      

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

Zvolen, 17. 05. 2022                  prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 

           predseda AS TU vo Zvolene                       
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Príloha č.1 k Zápisnici č. 16 

 

U z n e s e n i a 

z rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene 

konaného dňa 17. 05. 2022 

 

16 – 1:  

Akademický senát TU vo Zvolene schválil: 

A. Program rokovania s doplneným bodom rokovania č. 6 

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

C. Verifikátorov zápisnice: prof. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD., prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD., 

Ing. Marek Štefanec 

D. Výročnú správu o činnosti TU vo Zvolene za rok 2021 

E. Výročnú správu o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2021 

F. Návrh uznesení zo zasadnutia AS TU vo Zvolene dňa 17. 05. 2022 

 

 

 

Návrhová komisia: 

 

 

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

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

 

 

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

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

 

 

 

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

        Ing. Marek Štefanec (študent) 

 

 

      

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

Zvolen, 17. 05. 2022                  prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 

           predseda AS TU vo Zvolene                       
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Príloha č. 2 k Zápisnici č. 16 

 

 


