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Z Á P I S N I C A  č. 18 

z  rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene,  

konaného dňa 28. 10. 2022 o 09:00 h  

 

č. R –10472/2022 

 

Prítomní členovia AS TU: prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc., 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. Juraj Modranský, PhD., prof. Mgr. Elena Pivarčiová, 

PhD., Mgr. Attila Rácz, PhD., prof. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD., PhDr. 

Ing. Erik  Selecký, PhD. et PhD., doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., doc. 

Ing. Miroslava Ťavodová, PhD., prof. Ing. Ján Tuček, CSc., Ing. Miroslav 

Vanek, PhD., Ing. Veronika Veľková, PhD., Lucia Babjaková, Bc. Roman 

Cimerman, Ing. Áron Hortobágyi, Ing. Daniel Králik, Bc. Ing. Patrícia 

Krausová, Bc Jakub Brénain Kyseľ, Bc. Marek Priščák, Bc. Ivan Strmý, Ing. 

Marek Štefanec, Ing. Róbert Uhrín, Kristína Vašková 

Ospravedlnení:  prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD., doc. Ing. Hubert Paluš, PhD., Ing. Zuzana 

Perháčová, PhD., Ing. Ján Turis, PhD., Lukáš Nemec 

Neospravedlnení: Adam Fabian 

Prizvaní a hostia:  Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., doc. Ing. Josef Drábek, CSc., prof. 

Ing. Ján Sedliačik, PhD., Ing. Michal Bélik, Ing. Anna Darabošová, Ing. 

Ľubica Benková, Ing. Igor Viszlai, PhD., Ing. Ondrej Bajza, PhD.  

 

Program rokovania 

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania 

2. Voľba návrhovej a volebnej komisie a verifikátorov zápisnice  

3. Kontrola uznesení 

4. Doplňujúce voľby do AS TU vo Zvolene 

5. Aktualizácia Stálych pracovných skupín 

6. Zásady volieb kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora na TU vo Zvolene 
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7. Voľby kandidátov na členov Správnej rady TU vo Zvolene 

8. Rôzne  

9. Návrh uznesení 

10. 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 29 členov AS. 

Konštatoval, že Akademický senát TU vo Zvolene je uznášaniaschopný a môže rokovať.  

Prof. Tuček predstavil program rokovania AS TU vo Zvolene, informoval, že k navrhnutému 

programu neboli doručené žiadne námietky ani pripomienky. Predseda AS TUZVO vyzval členov 

senátu ešte raz na pripomienkovanie programu. Keďže neboli žiadne pripomienky, profesor 

Tuček dal hlasovať o navrhnutom programe.  

 

Počet členov AS TUZVO: 35 

Počet hlasujúcich členov: 29 

Výsledok hlasovania:  

Za:  29 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

Program rokovania AS TUZVO bol schválený všetkými hlasmi.  

 

Uznesenie 18 – 1 – A: 

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

 

Ad 2) Voľba návrhovej komisie, verifikátorov zápisnice a volebnej komisie 

Profesor Tuček navrhol za členov návrhovej komisie: Ing. Pavla Hlaváča, PhD. a prof. Ing. 

Ivana Klementa, PhD.  

Vyzval členov AS, aby sa vyjadrili k návrhu. Prof. Klement sa ospravedlnil, že bol v NK 

nedávno a tiež, že nie je možné, aby návrhy uznesení kvôli pracovným povinnostiam zodpovedne 

pripravil. Ďalší navrhnutý bol doc. Ing. Richard Kminiak, PhD. 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: 29 

Výsledok hlasovania:  

Za:  25 

Proti:  0 

Zdržal sa:  4 

  

Návrhová komisia bola schválená väčšinou hlasov.  

 

Ďalej profesor Tuček predniesol návrh na verifikátorov zápisnice: doc. Ing. Richarda Hnilicu, 

PhD., Ing. Miroslava Vaneka, PhD., Bc. Ing. Patríciu Krausovú (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: 29 

Výsledok hlasovania:  

Za:  25 

Proti:  0 

Zdržal sa:  4 

 

Verifikátori zápisnice boli schválení väčšinou hlasov. 

 

Prof. Tuček informoval členov AS TUZVO, že na rokovaní sa bude hlasovať o personálnych otázkach 

tajne a je potrebné schváliť aj volebnú pracovnú komisiu. Do komisie navrhol: doc. Ing. Katarínu 

Střelcovú, PhD., Mgr. Attilu Rácza, PhD., Ing. Mareka Štefanca a Bc. Mareka Priščáka. K návrhu sa 

vyjadrila zástupkyňa študentov, Lucia Babjaková, ktorá vysvetlila, že študenti sa vopred dohodli na 

inom zástupcovi vo volebnej komisii: Ing. Áronovi Hortobágyim (nahradí Ing. Štefanca). 

Iné námietky neboli a pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

Počet členov AS TUZVO: 35 

Počet hlasujúcich členov: 29 

Výsledok hlasovania:  

Za:  25 

Proti:  0 

Zdržal sa:  4 

 

Volebná komisia bola schválená väčšinou hlasov. 
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Uznesenie 18 – 1 – B: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil návrhovú komisiu v zložení Ing. Pavel Hlaváč, 

PhD. a doc. Ing. Richard Kminiak, PhD. 

 

Uznesenie 18 – 1 – C: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil verifikátorov zápisnice: doc. Ing. Richard Hnilica, PhD., 

Ing. Miroslav Vanek, PhD., Bc. Ing. Patrícia Krausová. 

 

Uznesenie 18 – 1 – D: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil volebnú komisiu v zložení doc. Ing. Katarína Střelcová, 

PhD., Mgr. Attila Rácz, PhD., Ing. Áron Hortobágyi a Bc. Marek Priščák. 

 

Ad 3) Kontrola uznesení 

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

rokovania AS TU vo Zvolene boli splnené všetky uznesenia. Informoval členov senátu, že na rokovaní 

AS TUZVO dňa 22. júna 2022 bola pre senát prijatá úloha zorganizovať doplňujúce voľby do 

študentskej časti AS TUZVO, bola schválená volebná komisia, ktorá svoju úlohu splnila. O výsledkoch 

bude predseda AS TUZVO informovať v nasledujúcom bode. 

 

Ad 4) Doplňujúce voľby do AS TU vo Zvolene 

 Prof. Tuček uviedol ďalší bod rokovania, v ktorom informoval prítomných o priebehu 

a výsledkoch doplňujúcich volieb do Akademického senátu TU vo Zvolene. Doplňujúce voľby sa 

konali z dôvodu ukončenia členstva 6 študentov, ktorí ukončili štúdium na TU vo Zvolene. Volebná 

komisia bola schválená na rokovaní AS TUZVO dňa 22. 06. 2022. Doplňujúce voľby sa konali 

v termíne od 27. 09. 2022 do 18. 10. 2022. Volení boli 3 zástupcovia študentov za FEE, 1 za DF, 1 za 

FT a 1 za UŠP. Predseda senátu informoval, že voľby sa konali elektronickým hlasovaním 

prostredníctvom UIS v dvoch kolách, prvé kolo, návrhové, sa konalo 28. a 29. septembra a druhé 

kolo 17. a 18. októbra 2022. Zvolení boli: 

- za DF: Lukáš Nemec,  

- za FEE: Bc. Roman Cimerman,  

Bc. Ing. Patrícia Krausová, 

Kristína Vašková,  

- za FT Bc. Marek Priščák, 

-  za UŠP Bc Jakub Brénain Kyseľ.  

K výsledkom volieb nebola podaná žiadna námietka, preto je možné považovať ich za 

právoplatné. 

Predseda senátu privítal nových členov AS TUZVO, odovzdal im osvedčenia o výsledku volieb 

a zaželal im pevné zdravie a veľa zdaru pri práci v akademickom senáte. 
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Ad 5) Aktualizácia stálych pracovných skupín 

Prof. Tuček, predseda AS, otvoril ďalší bod rokovania a informoval členov AS TUZVO 

o potrebe aktualizovania stálych pracovných skupín za študentskú časť, nakoľko niektorí členovia 

ukončili štúdium na TUZVO. Štúdium ukončili študenti pôsobiaci v SPS za študijné odbory: Umenie, 

Ekonómia a manažment, Strojárstvo a Ekologické a environmentálne vedy. Prof. Tuček vyzval 

študentov, aby predstavili svoj návrh. Lucia Babjaková, zástupkyňa študentov, uviedla, že 

predstavenie navrhovaných kandidátov do SPS bude viesť Ing. Uhrín. Ing Uhrín sa opýtal, či je 

potrebné čítať aj motivačné listy kandidátov, na čo prof. Tuček reagoval, že to nie je potrebné, 

nakoľko senátori materiály obdržali vopred. Ing. Uhrín teda predstavil navrhovaných kandidátov 

v študijných odboroch Umenie: Mgr. art. Katarína Csúzová, Ekonómia a manažment: Bc. Filip 

Dianiška a Strojárstvo: Bc. Marek Priščák. Uviedol, že v odbore Ekologické a environmentálne vedy 

nie je nutné menovať ďalšieho zástupcu, pretože od začiatku pôsobil v tomto odbore náhradník. 

K navrhnutým kandidátom neodzneli žiadne námietky z pléna.  

O slovo sa prihlásil doc. Hnilica, ktorý upozornil, že by bolo potrebné navrhnúť nového člena 

pre SPS Ekonómia a manažment, kde členstvo skončilo p. doc. Čiernej. Predseda senátu reagoval, že 

takúto požiadavku AS TUZVO neobdržal a bude sa ňou zaoberať, keď bude oslovený. Rektor TUZVO 

ho doplnil, že je potrebné, aby začal konať dekan FT a budú sa tou záležitosťou zaoberať. 

Ďalšie pripomienky k danej problematike neboli a mohlo sa pristúpiť k hlasovaniu. Volebná 

komisia rozdala hlasovacie lístky a po ich odovzdaní zrátala hlasy a vyhlásila výsledky. 

Počet všetkých členov AS TUZVO 35 

Počet hlasujúcich členov AS TUZVO 29 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 29 

Počet platných hlasovacích lístkov: 29 

Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0 

Výsledky: 

Umenie – Mgr. art. Katarína Csúzová  29 hlasov 

Ekonómia a manažment – Bc. Filip Dianiška 28 hlasov 

Strojárstvo – Bc. Marek Priščák   29 hlasov 

 

Uznesenie 18 – 1 – E: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil kandidátov do Stálych pracovných skupín v študijných 

odboroch: 

Umenie: Mgr. art. Katarína Csúzová 

Ekonomika a manažment: Bc. Filip Dianiška 

Strojárstvo: Bc. Marek Priščák 

 

Ad 6) Zásady volieb kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora na TU vo 

Zvolene 

 Predseda AS TUZVO, prof. Tuček, otvoril nasledujúci bod rokovania. Požiadal prof. 
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Gömöryho, predsedu LK, aby predstavil materiál Zásady volieb kandidáta na rektora a prijatia 

návrhu na odvolanie rektora na TU vo Zvolene. Prof. Gömöry uviedol, že podľa novely zákona o VŠ 

je potrebné prijať takýto interný predpis. Podľa predchádzajúcej platnej legislatívy boli tieto zásady 

súčasťou Štatútu TUZVO. Senátori obdržali návrh, ktorý spracovala JUDr. Lukáčová, vopred. Prof. 

Gömöry navrhuje niekoľko zmien a doplnení. V prvom rade odporúča vysvetlenie skratiek v článku 

I, ktoré sa používajú v ďalšom texte. Sú navrhnuté aj ďalšie doplnenia, ktoré bližšie popisujú postup 

volieb rektora. Navrhované doplnenia neboli prerokované s právničkou TUZVO a ani v rámci LK AS 

TUZVO. 

Prof. Tuček podporil návrhy prof. Gömöryho. 

Do diskusie sa prihlásil aj prof. Kropil, rektor TUZVO, ktorý uviedol, že pre všetky vysoké školy platí 

v súčasnosti povinnosť prijať takýto interný predpis a na jeho tvorbu nie sú k dispozícii vzory. Nie je 

si istý, či je nutné, aby sa do návrhu zahŕňali podrobnosti priebehu a postupe volieb. 

V reakcii na to sa prihlásila prof. Sedliačiková, ktorá navrhla, aby senát rokoval o pôvodnom návrhu, 

ktorý senátori dostali vopred a je dikciou zákona. K jej názoru sa pridal aj prof. Krilek. Podrobnosti 

k voľbe rektora môžu byť doplnené neskôr. 

 Prof. Gömöry, predseda LK AS TUZVO, s návrhom súhlasí, trvá však na úprave článku I 

(vysvetlenie skratiek) a úprave článku V, kde miesto vybodkovanej časti bude uvedené AS TUZVO. 

S danými pripomienkami senátori súhlasili a ďalšie návrhy do diskusie už neboli.  

 

Počet členov AS TUZVO: 35 

Počet hlasujúcich členov: 29 

Výsledok hlasovania:  

Za:  29 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

Zásady volieb kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora na TU vo Zvolene boli 
schválené všetkými hlasmi s pripomienkami: 

- v článku I Všeobecné ustanovenia, odseky 2, 3, 4 vysvetliť používané skratky 

- v článku V Záverečné ustanovenie, odsek 1 nahradiť vybodkovanú časť spojením AS TUZVO 

 

Uznesenie 18 – 1 – F:  

Akademický senát TU vo Zvolene schválil Zásady volieb kandidáta na rektora a prijatia návrhu na 

odvolanie rektora na TU vo Zvolene s pripomienkami: 

- článok I Všeobecné ustanovenia, odseky 2, 3, 4 vysvetliť používané skratky 

- článok V Záverečné ustanovenie, odsek 1 nahradiť vybodkovanú časť spojením AS TUZVO 

 

Ad 7) Voľby kandidátov na členov Správnej rady TU vo Zvolene 
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Prof. Tuček otvoril ďalší bod rokovania, uviedol, že sa jedná o veľmi závažnú a dôležitú 

záležitosť pre fungovanie univerzity. Objasnil, že na základe novely zákona o VŠ v apríli 2022 je 

potrebné vytvoriť novú Správnu radu Technickej univerzity vo Zvolene. Vysvetlil, že na základe 

dokumentov schválených AS TUZVO 22. 6. 2022 bude mať SpR TUZVO 9 členov, 4 z nich navrhuje 

minister školstva, 4 sú volení akademickým senátom, z toho 1 je volený len študentskou časťou. 

Posledného člena bude navrhovať a voliť samotná správna rada. Návrhy kandidátov na členov 

správnej rady prijíma ministerstvo školstva a akademický senát príslušnej univerzity. Voľby 

organizuje verejná vysoká škola, rektor TU vo Zvolene poveril listom predsedu AS TUZVO, aby celý 

proces viedol akademický senát. Čo sa týka našej univerzity, ministerstvo prijalo 9 návrhov a z nich 

minister školstva vybral 4 kandidátov: Ing. Jendruch, prof. Koppel, Ing. Mráz a Ing. Patráš. Na rade 

je teraz voľba kandidátov v senáte, kde môže voliť z piatich kandidátov. Akademickému senátu boli 

doručené 2 návrhy kandidátov. Jeden z kandidátov je členom akademickej obce TU vo Zvolene 

a môže byť volený iba študentskou časťou senátu, preto sa bude vyskytovať iba na tom hlasovacom 

lístku. Prví teda budú hlasovať študenti a podľa ich voľby sa upraví hlasovací lístok pre všetkých 

členov AS TUZVO. Vyzval členov senátu na diskusiu k uvedenému. 

Doc. Střelcová sa zaujímala, ako vznikli nominácie, považuje sektor pôdohospodárstva za 

nedostatočne zastúpený. Prof. Tuček informoval, že univerzita neoslovovala žiadne inštitúcie, ani 

nerobila kampaň na odovzdávanie nominácií. Rektor doplnil jeho informáciu, že výzvu otvorilo 

ministerstvo školstva, nominovať kandidátov bolo možné na ministerstve do 21. augusta 2022.  

O slovo sa prihlásila prof. Sedliačiková, podpredsedníčka AS TUZVO, ktorá oznámila, že má 

výhrady voči navrhnutému kandidátovi, Ing. Ondrejovi, Bajzovi, PhD. Podľa odseku §3, ods. 3 zákona 

o VŠ môžu byť členom SpR „významné vedecké osobnosti alebo umelecké osobnosti, predstavitelia 

verejného života na celoštátnej úrovni alebo na regionálnej úrovni a významní predstavitelia 

podnikateľskej oblasti v súlade s poslaním verejnej vysokej školy alebo osoby, ktoré majú skúsenosti 

v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby“. Inžiniera Bajzu 

nepovažuje za významnú osobnosť ani v podnikateľskej oblasti a ani v oblasti vedy. Svoje slová 

podložila údajmi z finstat.sk, kde sa uvádza, že spoločnosť pána Bajzu je ostatných rokoch stratová 

a údajmi z databázy WoS, kde má inžinier Bajza evidovanú iba 1 publikáciu. Podľa Obchodného 

registra tiež Ing. Bajza vo svojej spoločnosti nie je evidovaný ako konateľ a štatutárny zástupca plné 

4 roky. Preto prof. Sedliačiková zastáva názor, aby Ing. Bajza bol z voľby vylúčený. 

Na slová prof. Sedliačikovej reagovala zástupkyňa študentov, Lucia Babjaková, ktorá vyjadrila názor 

študentov – Ing. Bajzu považujú za dostatočne významného podnikateľa v regióne so skúsenosťami 

práce v rôznych orgánoch (AS TUZVO, SpR TUZVO, Woodenworld), organizáciou viacerých podujatí, 

reprezentáciou TU vo Zvolene na rôznych fórach a pod. Preto študenti trvajú na zaradení 

kandidatúry Ing. Bajzu.  

Ing. Hlaváč upozornil, že kolegyňa Babjaková sa mýli, živnostník nemôže byť považovaný za 

významného podnikateľa a podľa neho teda Ing. Bajza danú podmienku nespĺňa. 

Prof. Gömöry v reakcii na rečníkov informoval, že v uvedenej časti zákona sa spomína slovo 

„najmä“ a že teda nie je tá podmienka nevyhnutná, no hlavne senát nemá kompetencie posudzovať 

regionálnu významnosť podnikateľa,. Jeho zaujíma skôr otázka splnenia 4 rokov praxe v riadení 
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v podnikateľskej činnosti. Na danú otázku reagoval Ing. Uhrín, ktorý informoval, že zákon presne 

neuvádza na akej pozícii má byť prax, či má byť nepretržitá a podobne, neukladá ani, akým 

spôsobom má byť prax dokladovaná. Podľa ministerstva školstva má kandidát doložiť splnenie 

podmienok čestným vyhlásením, čo dodržané bolo. Zdôraznil, že nie je definovaná ani regionálna 

významnosť a študenti považujú Ing. Bajzu za dostatočne významného z hľadiska jeho 

predchádzajúcich skúseností pri reprezentovaní študentov napríklad aj v Správnej rade TUZVO. 

Ing. Marek Štefanec sa ozval s výčitkou smerom k zástupkyni študentov, Lucii Babjakovej, ktorá 

údajne pri stretnutiach neprimeraným spôsobom pôsobila na niektorých členov študentskej časti 

senátu. Bc. Strmý jeho slová potvrdil. 

Na ich slová reagoval PhDr. Selecký, ktorý vyzval členov senátu na udržanie určitej formy 

komunikácie, vynechanie obvinení a rokovanie k veci. 

Predseda senátu informoval senát, že zákon neumožňuje neprijatie nominácie kandidáta, 

neukladá preverovanie deklarovaných tvrdení v životopise, či čestnom vyhlásení. Za tieto tvrdenia 

je zodpovedný kandidát. Tiež upozornil, že študenti nemusia byť jednotní, budú hlasovať podľa 

svojho presvedčenia a za zvoleného bude považovaný ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú 

väčšinu hlasov z členov príslušnej časti senátu. 

Ing. Róbert Uhrín poprel slová Ing. Štefanca a aj Bc. Strmého o neprimeranom pôsobení Luciou 

Babjakovou na niektorých študentov, študenti na svojom stretnutí neformálne diskutovali o tom, 

ktorého kandidáta podporia. Ing, Uhrín opäť zdôraznil, že študenti podporujú svoj návrh. 

Prof. Tuček upozornil jeho aj ostatných, že sa nejedná o žiaden študentský návrh, nakoľko študenti 

nomináciu nepodávajú, nepodporujú, ani neodmietajú, vyjadrujú sa k nej svojím hlasovaním. 

Prof. Sedliačiková doplnila, že je rada, že ozvali Ing. Štefanec a Bc. Strmý, pretože aj pokusy 

o ovplyvňovanie študentov podľa nej svedčia o morálnom profile kandidáta.  

Prof. Gömöry opäť dôrazne pripomenul, že nemáme riešiť kto ako s kým vychádza, aké sú na 

niekoho názory, ani nie sme oprávnení riešiť, či kandidát spĺňa podmienky, ak on v čestnom 

vyhlásení potvrdí, že áno, tak ako to vyžaduje ministerstvo.  Prof. Tuček súhlasil s jeho slovami. 

Ing. Hlaváč navrhol, aby boli využité iné cesty, napríklad, aby kandidát stiahol svoju žiadosť bol znovu 

navrhnutý po spracovaní právnej analýzy, pani Babjaková informovala senát, že študentská časť má 

spracovanú právnu analýzu. 

K diskusii sa pripojil aj prof. Kropil, rektor TUZVO, ktorý upozornil členov senátu, že dnes 

nebudú volení členovia správnej rady, ale kandidáti na členov správnej rady, že nerád by sa zapájal 

do diskusie, keďže je členom exekutívnej zložky a preto aj vedenie procesu tvorby správnej rady 

delegoval na akademický senát TUZVO. Napriek tomu by chcel upozorniť, že by nerád predkladal na 

ministerstvo školstva návrhy, kde by sa dodatočne zistilo, že kandidát nespĺňa stanovené 

požiadavky. 

Zástupkyňa študentov, Lucia Babjaková, navrhla, keďže je Ing. Bajza prítomný na rokovaní, aby on 

sám mal možnosť niektoré záležitosti objasniť. O jej návrhu senát hlasoval: 
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Počet členov AS TUZVO: 35 

Počet hlasujúcich členov: 29 

Výsledok hlasovania:  

Za:  24 

Proti:  0 

Zdržal sa:  5 

 

Vystúpenie Ing. Bajzu na rokovaní Akademického senátu TUZVO bolo schválené väčšinou hlasov. 

 

Ing. Bajza vo svojom vystúpení uviedol, že nie všetky kroky sú v zákone vysvetlené 

zrozumiteľne a nie všetko je v ňom uvedené tak, aby nevznikali pochybnosti, niektoré formulácie 

považuje vyslovene za nešťastné a nejasné. Mrzí ho, že jeho kvality ako kandidáta sú 

spochybňované, či už z pohľadu konateľa firmy, vedeckej spôsobilosti alebo ľudských 

charakterových daností. Po oslovení na kandidatúru si nechal vypracovať analýzu, či on spĺňa 

podmienky, myslí si, že áno, zákon úplne exaktne nedefinuje presné podmienky. Spomenul niektoré 

svoje aktivity počas pôsobenia na TU vo Zvolene pri reprezentácii univerzity alebo Drevárskej 

fakulty, že vždy bol jeho prístup aktívny a iniciatívny a niektoré podujatia „do života“ uviedol práve 

on. Podotkol, že ako zástupca študentov už v Správnej rade TUZVO pôsobil a nebol v nej len do 

počtu, ale mnohé záležitosti pripomienkoval a vyjadroval sa k nim, tiež podával návrhy, ktoré boli aj 

prijaté. 

Po jeho vystúpení prof. Sedliačiková uviedla, že sa aj ona obáva, aby nenastala situácia, keď sa 

Technická univerzita vo Zvolene bude blamovať pri podaní návrhu kandidáta, ktorý by nespĺňal 

podmienky a navrhla, aby senát hlasoval o prijatí alebo neprijatí návrhu. 

Prof. Gömöry upozornil, že toto nemôžeme urobiť. Senát nemá právny nástroj na to, aby 

kandidatúru neprijal. Podľa zákona je dané, že minimálne jedného člena volí výlučne študentská časť 

AS, on nevidí právnu cestu na „stopnutie“ kandidatúry a verí, že študenti demokraticky 

a zodpovedne vykonajú svoju voľbu. 

Prof. Sedliačiková navrhla, aby bol priestor na prezentáciu poskytnutý aj doc. Drábekovi. Predseda 

AS TUZVO reagoval, že si myslí, že to nie je potrebné, kandidáta všetci poznáme, nakoľko je členom 

akademickej obce univerzity, a preto môže byť volený len študentskou časťou. O návrhu dal 

hlasovať. 

Počet členov AS TUZVO: 35 

Počet hlasujúcich členov: 29 

Výsledok hlasovania:  

Za:  26 

Proti:  0 

Zdržal sa:  3 

 

Vystúpenie doc. Drábeka na rokovaní Akademického senátu TUZVO bolo schválené väčšinou hlasov. 
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Doc. Drábek v krátkosti predstavil svoje pôsobenie na TU vo Zvolene, kde pracuje už takmer 

40 rokov v rôznych pozíciách. Prácu pre univerzitu má rád, venuje jej veľa času a snaží sa, aby 

univerzita prosperovala. Je mu ľúto, ak študenti tvrdia, že je ho prácu nepoznajú a výsledky nevidia, 

mrzí ho, že to nie je posudzované objektívne ako celok. Svoju kandidatúru vníma ako príležitosť 

prácu pre TUZVO rozvíjať, no nebude sa na nikoho hnevať, ak zvolený nebude. 

O slovo sa prihlásila prof. Pivarčiová, uviedla, že pôvodne nemala v úmysle sa do diskusie zapojiť, 

myslí si, že tu toho bolo povedané dosť a bolo by vhodné sa už posunúť ďalej, no predsa len sa 

rozhodla podotknúť, že pri študovaní poskytnutých materiálov jej chýbajú aktivity Ing. Bajzu od roku 

2018. V životopise, ktorý mali členovia senátu k dispozícii sa všetky jeho aktivity v roku 2018 končia 

a nie je jasné, čo v súčasnosti robí. 

Bc. Strmý informoval, že on pri diskusii medzi študentmi bol práve za doc. Drábeka, no jeho návrh 

bol odmietnutý. 

Prof. Tuček opäť upozornil, aby diskutujúci hovorili „ k veci“, nie je potrebné tu riešiť kto čo kedy 

povedal, ale je potrebné pristupovať k diskusii konštruktívne. 

Doc. Kminiak požiadal o zopakovanie postupu, kto a koľko kandidátov volí. Tiež navrhol do 

budúcnosti, aby boli pri tvorbe nominácií oslovené profesijné organizácie, aby sa zapojili kandidáti, 

ktorí viac pracujú v záujmových oblastiach univerzity. Prof. Tuček opätovne zopakoval postup a prof. 

Kropil doplnil, kto je oprávnený nominovať kandidátov. 

Ing. Uhrín sa prihlásil o slovo a citoval odseky 3 a 4 § 40 zákona o VŠ, kde je uvedené, kto môže 

a nemôže byť členom správnej rady a on osobne považuje doc. Drábeka vo funkcii kvestora za osobu 

závislú a nesúhlasí s jeho kandidatúrou. 

Doc. Střelcová sa následne zaujímala, či aj ostatní nominovaní boli takto dôkladne preverovaní. 

Prof. Gömöry informoval, že nominácie boli overené na ministerstve školstva. Ani univerzita, ani 

akademický senát nie sú subjektami, ktoré môžu podávať nominácie. Zopakoval, že nie je právna 

možnosť návrhy odmietnuť a malo by sa teda pristúpiť k hlasovaniu. 

Volebná komisia sa ujala svojej úlohy a odovzdala pripravené hlasovacie lístky členom študentskej 

časti AS TUZVO, ktorí hlasovali tajne. 

 

Výsledky hlasovania: 

Počet členov študentskej časti AS TU vo Zvolene:   13 

Počet prítomných členov študentskej časti AS TU vo Zvolene:  11 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:    11 

Počet platných hlasovacích lístkov:     11 

Počet neplatných hlasovacích lístkov:    0 

Výsledky hlasovania: 

Kandidát     Počet hlasov 

Ing. Ondrej Bajza, PhD.     6 



11 

 

doc. Ing. Josef Drábek, PhD.    4 

Ing. Štefan Boháček, PhD.    0 

Ing. Richard Heriban, PhD.   0 

Ing. Marian Kurčík     1 

Prof. Ing. Tibor Kvačkaj, CSc.   0 

RNDr. Oto Nevický, MBA    0 

 

Pre zvolenie kandidáta na člena správnej rady je potrebné získať nadpolovičnú väčšinu členov 

príslušnej časti AS TUZO. V danej voľbe kandidát na člena SpR TUZVO zvolený nebol. 

Následne sa vo voľbe pokračovalo, volili všetci prítomní členovia AS TUZVO. Po zrátaní hlasov 

volebná komisia prezentovala výsledky. 

Výsledok hlasovania: 

Počet členov AS TU vo Zvolene: 35 

Počet hlasujúcich členov :  29 

Počet platných hlasov:  29 

Počet neplatných hlasov:  0 

 

Z platných hlasov získali: 

Ing. Richard Heriban, PhD.  19 hlasov 

Ing. Marian Kurčík    17 hlasov 

Prof. Ing. Tibor Kvačkaj, CSc.  16 hlasov 

RNDr. Oto Nevický, MBA   14 hlasov 

Ing. Ondrej Bajza, PhD.  12 hlasov 

Ing. Štefan Boháček, PhD.  8 hlasov 

 

Ing. Richard Heriban, PhD. bol v tajnom hlasovaní zvolený nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých 

členov AS TUZVO za kandidáta na člena Správnej rady TU vo Zvolene. 

 

Uznesenie 18 – 2 – A: 

Akademický senát TU vo Zvolene zvolil Ing. Richarda Heribana, PhD. tajným hlasovaním za 
kandidáta do Správnej rady TU vo Zvolene. 

 

Prof. Tuček zhrnul výsledky hlasovania a konštatoval, že na danom rokovaní AS TUZVO bol zvolený 

iba jeden kandidát na člena SpR TUZVO. Uviedol, že v blízkom období bude potrebné hlasovanie 

zopakovať, aby bolo možné pokračovať v realizácii ďalších krokov. Navrhol najbližší možný termín – 

2. 11. 2022. Po krátkej diskusii sa prítomní senátori dohodli na zvolaní rokovania AS TUZVO v termíne 

2. 11. 2022 o 11:00 h v konferenčnej miestnosti Rektorátu (B307) s hlavným bodom programu Voľby 

kandidátov na členov Správnej rady TU vo Zvolene. 

 

Počet členov AS TUZVO: 35 

Počet hlasujúcich členov: 29 
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Výsledok hlasovania:  

Za:  29 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

Termín rokovania AS TUZVO 02. 11. 2022 o 11:00 v konferenčnej miestnosti Rektorátu TUZVO 

s hlavným bodom programu: Voľby kandidátov na členov Správnej rady TU vo Zvolene bol schválený 

všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 18 – 1 – G: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil Termín rokovania AS TUZVO 02. 11. 2022 o 11:00 

v konferenčnej miestnosti Rektorátu TUZVO s hlavným bodom programu: Voľby kandidátov na 

členov Správnej rady TU vo Zvolene. 

 

Ad 8) Rôzne 

Predseda senátu otvoril bod Rôzne. Informoval členov senátu o výsledkoch zasadnutia Rady 

VŠ SR, ktorá sa zaoberala otázkou stavu vysokých škôl na Slovensku. RVŠ SR naďalej podporuje 

požiadavky stanovené Slovenskou rektorskou konferenciou vo vyhlásení „Zabráňme kolapsu 

vysokých škôl“. Oceňuje prísľub v oblasti riešenia financovania v oblasti energií a konštruktívny 

prístup vlády ku vzájomným rokovaniam. Upozorňuje však, že nie je zohľadnený rast výdavkov VŠ 

vplyvom inflácie, navrhované kroky vlády neumožňujú rozvoj vysokých škôl, návrh rozpočtu naďalej 

ohrozuje zodpovedné plnenie funkcií vysokých škôl na Slovensku. RVŠ SR vzhľadom na spoločenskú 

situáciu navrhuje nerealizovať protest vysokých škôl prerušením výučby, odporúča však zotrvať 

v protestnej pohotovosti, symbolicky ju prejaviť a komunikovať na verejnosti. 

Prof. Kropil, prezident SRK, informoval o rokovaní SRK, kde je tiež odporúčané zvolenou 

formou realizovať protest vysokých škôl. Ako rektor TUZVO nemá záujem o forme protestu 

rozhodnúť sám, rád by poznal názory aj zamestnancov, aj študentov univerzity, prerušenie výučby 

je vážnym krokom. Informoval o rokovaniach s premiérom, aj s ministrom školstva, kde on vidí 

pozitívne smerovanie, aj keď zatiaľ nie v dostatočnej miere. Uviedol, že podľa prieskumov je 

postavenie vysokých škôl v SR v oblasti financovania vo veľmi podhodnotenej miere, z vyspelých 

krajín je SR jedinou, kde má financovanie VŠ klesajúci trend. Vo vyhlásení SRK bol prvýkrát stav VŠ 

označený ako kolapsový, čo je na jednej strane veľmi silné, no úplne výstižné a SRK preto zastáva 

názor, že protest vysokých škôl je potrebný. Je však nutné zvoliť rozumnú formu. 

K problematike vyjadrila názor aj zástupkyňa študentov, Lucia Babjaková, ktorá informovala, 

že študentská časť AS TUZVO organizuje anketu medzi študentami na zistenie ich postoja. Anketa 

zatiaľ nie je ukončená, no doteraz pretrvávajúci postoj je podpora protestu zvolenou formou, 

študenti tiež však v prevažnej väčšine nie sú za prerušenie výučby. Ing. Uhrín sa informoval, aké 

možnosti štrajku je možné využiť? 

Prof. Kropil informoval, že aktivity nie sú označované ako štrajk, ale protest. Štrajk má 

výrazný dopad na sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov, ktorí sa zúčastnia. Formy protestu 
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môžu byť rôzne, od nosenia stužky, cez diskusné stretnutia na rôznych fórach až po prerušenie 

výučby. Navrhuje neuzavrieť túto otázku hneď, ale ponechať ešte priestor na diskusiu a vyjadrenie 

názorov. Niektoré požiadavky ohľadom finančnej kompenzácie energií boli čiastočne splnené, je 

prísľub zastavenia prepúšťania zamestnancov, prísľub platového navýšenia za roky 2022 a 2023 

v hodnote 25%, aj keď inflácia bude istotne vyššia, tiež je prisľúbené zastavenie krátenia rozpočtu 

pre VŠ. 

Do diskusie sa zapojil aj Ing. Hlaváč, ktorý ako zástupca LF TUZVO v RVŠ SR potvrdil, že Rada 

VŠ naďalej trvá na splnení stanovených požiadaviek, odporúča zotrvať v protestnej pohotovosti. 

Doc. Střelcová informovala za LF, že podľa diskusií pedagógovia nie sú za rázne kroky, 

neodporúčajú prerušiť výučby, ani učiť on-line, podporujú iné formy protestu. Navrhla zvolať 

zasadnutie akademickej obce, pretože zamestnanci pociťujú mnohé neistoty ohľadom vývoja 

situácie, bolo by vhodné informovať členov AO o plánovaných krokoch. 

Prof. Sedliačiková vo svojom vystúpení informovala, že podobne aj na DF panuje spoločenská 

situácia v súlade s vyhlásením a odporúčaním RVŠ SR. 

Prof. Tuček v reakcii slová informoval, že sa zvažuje zvolanie zasadnutie akademickej obce 

TUZVO. Informoval, že v rámci kreovania Správnej rady TUZVO bude potrebné zorganizovať verejné 

vypočutie kandidátov. Tiež vyslovil názor, že by bolo vhodné ešte ponechať otvorený priestor pre 

diskusiu medzi členmi AO. Navrhol, aby sa AS TUZVO vo svojom uznesení pripojil k odporúčaniam 

RVŠ SR. Jeho názor podporil aj rektor TU, prof. Kropil. 

Ďalšie príspevky do diskusie už neboli, prof. Tuček navrhol uznesenie: „AS TUZVO podporuje 

stanovisko Rady VŠ SR o zotrvaní v protestnej pohotovosti, jej symbolickom vyjadrení 

a komunikovaní smerom k verejnosti.“ 

 

Počet členov AS TUZVO: 35 

Počet hlasujúcich členov: 29 

Výsledok hlasovania:  

Za:  29 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

Uznesenie bolo schválené všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 18 – 3 – A: 

Akademický senát TU vo Zvolene podporil stanovisko Rady VŠ SR o zotrvaní v protestnej 

pohotovosti, jej symbolickom vyjadrení a komunikovaní smerom k verejnosti. 

 

Ďalšie pripomienky v bode Rôzne už neboli a predseda senátu ukončil diskusiu. 
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Ad 9) Návrh uznesení 

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

AS TUZVO (Príloha č. 1). Doc. Kminiak prečítal návrh uznesení, k návrhu neboli žiadne pripomienky 

a pristúpilo sa k hlasovaniu.  

 

Počet členov AS TUZVO: 35 

Počet hlasujúcich členov: 29 

Výsledok hlasovania:  

Za:  29 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

 

Návrh uznesení z rokovania AS TUZVO dňa 28. 10. 2022 bol schválený všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 18 – 1 – H: 

Akademický senát TU vo Zvolene schválil návrh uznesení z rokovania AS TUZVO dňa 28. 10. 2022. 

 

Ad 10) 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. Pripomenul, že sa rokovaní nepodarilo všetko 

uzavrieť a že senát sa znovu zíde 02. 11. 2022, kde budeme pokračovať v procese tvorby Správnej 

rady TUZVO.  

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 22. 06. 2022. 

 

 

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

Ing. Veronika Veľková, PhD.  

tajomníčka AS TU vo Zvolene 
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Verifikátori:  

 

 

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

     doc. Ing. Richard Hnilica, PhD.     Ing. Miroslav Vanek, PhD. 

 

 

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

Bc. Ing. Patrícia Krausová (za študentov)  

 

 

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

Zvolen, 28. 10. 2022           prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 

      predseda AS TU vo Zvolene                       
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Príloha č.1 k Zápisnici č. 18 

 

U z n e s e n i a 

z rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene 

konaného dňa 28. 10. 2022 

 

 

18 – 1:  

Akademický senát TU vo Zvolene schválil: 

A. Program rokovania. 

B. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Pavel Hlaváč, PhD., doc. Ing. Richard Kminiak, PhD.  

C. Verifikátorov zápisnice: doc. Ing. Richard Hnilica, PhD., Ing. Miroslav Vanek, PhD., Bc. Ing. 

Patrícia Krausová 

D. Volebnú komisiu v zložení: doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., Mgr. Attila Rácz, PhD., Ing. Áron 

Hotrobágyi, Bc. Marek Priščák 

E. Kandidátov do Stálych pracovných skupín v študijných odboroch: 

Umenie: Mgr. art. Katarína Csúzová 

Ekonomika a manažment: Bc. Filip Dianiška 

Strojárstvo: Bc. Marek Priščák 

F. Akademický senát TU vo Zvolene schválil Zásady voľby kandidáta na rektora TU vo Zvolene 

a návrhu na odvolanie rektora TU vo Zvolene s pripomienkami: 

- v článku I Všeobecné ustanovenia, odseky 2, 3, 4 vysvetliť používané skratky 

- v článku V Záverečné ustanovenie, odsek 1 nahradiť vybodkovanú časť spojením AS 

TUZVO  

G. Termín rokovania AS TUZVO 02. 11. 2022 o 11:00 v konferenčnej miestnosti Rektorátu TUZVO 

s hlavným bodom programu: Voľby kandidátov do Správnej rady TUZVO 

H. Návrh uznesení zo zasadnutia AS TU vo Zvolene dňa 28. 10. 2022 

 

18 – 2:  

Akademický senát TU vo Zvolene zvolil: 

A. Ing. Richarda Heribana, PhD. tajným hlasovaním za kandidáta na člena Správnej rady TU vo 

Zvolene  
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18 – 3:  

Akademický senát TU vo Zvolene podporil: 

A. Stanovisko RVŠ SR o zotrvaní v protestnej pohotovosti, jej symbolickom vyjadrení 

a komunikovaní smerom k verejnosti 

 

 

 

Návrhová komisia: 

 

 

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

   doc. Ing. Richard Kminiak, PhD.     Ing. Pavel Hlaváč, PhD. 

 

 

Verifikátori:  

 

 

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

     doc. Ing. Richard Hnilica, PhD.     Ing. Miroslav Vanek, PhD. 

 

 

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

Bc. Ing. Patrícia Krausová (za študentov)  

 

 

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

Zvolen, 28. 10. 2022           prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 

      predseda AS TU vo Zvolene                       
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Príloha č. 2 k Zápisnici č. 18 

 

Zápisnica z doplňujúcich volieb do študentskej časti AS TUZVO na volebné obdobie 2019 – 

2023 za DF, FEE, FT a UŠP konaných v októbri 2022 

 

Koncom akademického roka 2021/2022 ukončili členstvo v AS TUZVO  študenti a študentky Sarah 

Saloňová, Andrea Báťková, Anna Darabošová, Michal Chudý, Serhii Marko a Zuzana Kmeťová. 

Volebnú komisia pre  doplňujúce voľby odsúhlasil AS TUZVO na svojom zasadnutí 22. 6. 2022 

v zložení prof. Ing. Ján Tuček, CSc. (predseda komisie), Ing. Áron Hortobágyi, Ing. Róbert Uhrín 

a Bc. Ivan Strmý. Volebná komisia začala pracovať 26.9.2022 keď odsúhlasila a následne zverejnila 

oznam o konaní a harmonogram volieb (príloha 1). Voľby prebiehali výlučne online prostredníctvom 

UIS v období od 27. 9. 2022 do 21. 10. 2022.   

 

V dňoch 28. a 29. 9. 2022  prebiehal návrh kandidátov a kandidátok za DF, FEE, FT a UŠP, teda prvé 

návrhové kolo volieb. V prvom kole bolo navrhnutých 11 študentov a študentiek za DF, 15 za FEE, 

3 za FT a jeden za UŠP. V súlade s harmonogramom boli všetci 3. 10. 2022 oslovení/é s otázkou 

prijatia, resp. neprijatia kandidatúry. Čas na premyslenie mali do 5. 10. 2021. Kandidatúru prijali   

dvaja kandidáti za DF, šiesti za FEE, jeden za FT a jeden za UŠP. Na základe týchto skutočností 

volebná komisia vypracovala a 6. 10. 2022 zverejnila oznam o výsledkoch návrhového kola volieb, 

oznam o konaní druhého kola volieb a vzor hlasovacích lístkov (príloha 2). 

 

Samotné druhé volebné kolo volieb sa konalo 17. a 18. 10 2022 s pomerne nízkou účasťou 

oprávnených voličov – okolo 5 % na DF, FT a UŠP a 15 % na FEE.  Po ukončení volieb boli dňa 20. 

10. 2022 zverejnené výsledky (príloha 3). Novými zástupcami študentov v AS TUZVO za  DF sa 

stali Lukáš Nemec, za FEE Bc. Roman Cimerman, Bc. Ing. Patrícia Krausová a Kristína Vašková, za 

FT Bc. Marek Priščák a za UŠP Bc Jakub Brénain Kyseľ. K výsledkom volieb nebola podaná žiadna 

námietka, preto ich považujeme za právoplatné.   

Novozvoleným členom a členkám prajeme veľa síl a energie pri plnení povinností, ktoré ich v AS 

TUZVO čakajú.  

 

Vo Zvolene,  25.10.2022 
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prof. Ján Tuček,    

Ing. Áron Hortobágyi 

Ing. Róbert Uhrín 

Bc. Ivan Strmý 


