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Z Á P I S N I C A  č. 3 

z rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene,  

konaného dňa 12.06.2019 o 13:00h  

v miestnosti B9, TU vo Zvolene  

 

č. R – 5900/2019 

  

 

Prítomní členovia AS TU: podľa prezenčnej listiny  

Prizvaní a hostia:  podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení:  Ing. Pavol Hlaváč, doc. Ivan Klement, doc. Jozef Krilek, doc. Elena Pivarčiová, 

Ing. Ján Turis, Ing. Miroslav Vanek, Bc. Ladislav Babinský, Zuzana Kmeťová, 

Ing. Silvia Kopčanová, Matúš Šoltís 

Neospravedlnení: nie sú 

 

 

Program rokovania 

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania 

2. Voľba návrhovej komisie a verifikátorov 

3. Kontrola uznesení 

4. Stanovisko Akademického senátu TU vo Zvolene k novele zákona o vysokých školách z dňa 

13. 05. 2019 

5. Rôzne  

6. Návrh uznesení 

7. Záver 
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Ad 1) Otvorenie  

Rokovanie Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene otvoril a viedol predseda 

AS TU 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 25 členov AS, 10 členovia sú 

ospravedlnení. Konštatoval, že Akademický senát TU vo Zvolene je uznášania schopný a môže 

rokovať.  

Prof. Tuček predstavil program rokovania AS TU a vyzval členov AS, aby sa vyjadrili 

k navrhnutému programu. 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 hlasujúcich členov: 25 

Výsledok hlasovania:  

Za:  25 

Proti:  0 

Zdržal sa:  0 

  

AS TU schválil uznesenie všetkými hlasmi.  

 

Uznesenie 3 – 1 – A: 

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

 

Ad 2) Voľba návrhovej komisie, verifikátorov zápisnice  

Profesor Tuček navrhol členov návrhovej komisie a verifikátorov zápisnice:  

Návrhová komisia: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD., doc. Ing. Richard Hnilica, PhD. 

Následne 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: 25 

Výsledok hlasovania:  

Za:  23 

Proti:  0 

Zdržal sa:  2 

  

Návrhová komisia bola schválená väčšinou hlasov.  

 

Ďalej profesor Tuček predniesol návrh na verifikátorov zápisnice: Mgr. Attila Rácz PhD., 



3  

  

doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., Bc. Michal Bélik (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 hlasujúcich členov: 25 

Výsledok hlasovania:  

Za:  23 

Proti:  0 

Zdržal sa:  2 

 

Verifikátori zápisnice boli schválení väčšinou hlasov. 

 

V nadväznosti na tento bod rokovania predseda AS TU prečítal návrh uznesenia a dal o ňom 

hlasovať: „AS TU vo Zvolene schválil návrhovú komisiu v zložení: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD., 

doc. Ing. Richard Hnilica, PhD. a verifikátorov zápisnice: Mgr. Attila Rácz PhD., doc. Ing. Katarína 

Střelcová, PhD., Bc. Michal Bélik (za študentskú časť).  

 

Počet hlasujúcich členov: 25 

Výsledok hlasovania:  

Za:     25 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

 

AS TU vo Zvolene schválil uznesenie všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 3 – 1 – B: 

AS TU vo Zvolene schválil návrhovú komisiu v zložení: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD., doc. Ing. 

Richard Hnilica, PhD. 

 

Uznesenie 3 – 1 – C: 

AS TU vo Zvolene schválil verifikátorov zápisnice: Mgr. Attila Rácz, PhD., doc. Ing. Katarína 

Střelcová, PhD., Bc. Michal Bélik 

 

Ad 3) Kontrola uznesení 

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

prijatých na zasadnutí AS TU vo Zvolene nevyplynuli žiadne úlohy. 



4  

  

Ad 4) Stanovisko Akademického senátu TU vo Zvolene k novele zákona o vysokých 

školách z dňa 13. 05. 2019 

 Predseda AS, prof. Tuček informoval o procese plánovania zasadnutia AS TUZVO a tvorbe 

návrhu Stanoviska AS TU vo Zvolene k novele zákona o vysokých školách z dňa 13. 05. 2019. Uviedol, 

že iniciatívne jednala študentská časť AS TUZVO. Predseda AS predstavil návrh textu Stanoviska, 

informoval, že je logicky členené do troch častí. Návrh textu bol zaslaný všetkým členom AS TU vo 

Zvolene spolu s pozvánkou. Prof. Tuček vyzval prítomných k predneseniu pripomienok k návrhu 

a diskusii. 

 V diskusii vystúpil p. Bača, ktorý na úvod svojho vystúpenia privítal hostí zo Študentskej rady 

VŠ. Ďalej informoval, že študenti pôvodne plánovali vydať samostatné stanovisko k uvedenej novele 

VŠ, uvedomili si však, že by mali mať možnosť sa k tejto otázke vyjadriť aj ostatní členovia AS TU vo 

Zvolene. Pán Bača vyzval profesora Gömöryho, aby informoval o dotknutej novele zákona o VŠ 

a o význame prijatia Stanoviska k tejto novele. 

 Prof. Gömöry uviedol, že v čase vydania novely zákona o vysokých školách, 13. mája 2019, 

bol ešte zástupcom TU vo Zvolene v Predsedníctve RVŠ SR. Novela, ako poslanecký návrh, bola 

prerokovaná na všetkých úrovniach v NR SR a následne podpísaná prezidentom SR. Prof. Gömöry 

upozornil na fakt, že rokovanie AS TUZVO sa dotýka najmä formálnej stránky prijatia novely zákona 

o VŠ, keďže nebolo umožnené vyjadriť sa inštitúciám reprezentujúcim vysoké školy na Slovensku, 

no spomínaná novela má aj vecnú stránku, ktorou je približovanie sa k profesionalizácii riadenia 

vysokých škôl. Tiež zdôraznil, že Akademický senát TU vo Zvolene je reprezentantom Akademickej 

obce TUZVO a aj akademickej obce celkovo. Stanovisko AS TU vo Zvolene sa teda netýka len TUZVO, 

ale aj ostatných verejných vysokých škôl. Prof. Gömöry vyslovil svoj názor, že postavenie 

akademickej samosprávy a akademickej exekutívy nie je až také jednoznačné, ako sa javí. Vedúci 

predstavitelia VŠ (rektor, dekan) majú „páky“ na ovplyvnenie pôsobenia člena AO v AS (napr. 

znížením úväzku zamestnanca jeho členstvo v AS zaniká). Upozornil, že rozhodnutie NR SR bolo 

legálne, no je polemické, či bolo legitímne. Považuje zavedenie tohto prvku za súčasť trendu 

k manažérskemu riadeniu VŠ a tým k okliešteniu samosprávy vysokých škôl, ich práv a privilégií.  

 Prof. Gömöry predniesol pozmeňujúci návrh na úpravu tretieho odseku Stanoviska, kde by 

bolo vhodné konkrétne menovať inštitúcie, ktoré majú kompetencie požadované zmeny iniciovať. 

Ďalej tiež navrhol, aby v prípade prijatia Stanoviska akademickým senátom nebolo len zverejnené 

na stránke TU vo Zvolene, ale aby boli informované inštitúcie reprezentujúce vysoké školy na 

Slovensku (RVŠ SR, ŠRVŠ, SRK), inštitúcie, ktoré žiadame o zmenu ustanovenia o dĺžke pôsobenia VŠ 

funkcionárov (Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport) a médiám (TASR, denníky SME 

a Pravda). 

 Ďalej sa o slovo prihlásila doc. Střelcová, ktorá na rokovaní Akademického senátu Lesníckej 

fakulty TUZVO získala mandát na podporu návrhu Stanoviska. Prof. Tuček ocenil, že AS LF sa zaoberal 

touto záležitosťou a že podporuje prijatie Stanoviska. Upozornil však, že nie je nutnosťou, aby 

akademické senáty fakúlt TUZVO zvolávali mimoriadne zasadnutia kvôli tomu, AS LF prerokoval 

danú záležitosť na plánovanom zasadnutí. 

 Pán Bača následne vyjadril podporné stanovisko za študentskú časť AS TUZVO 
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k pozmeňovaciemu návrhu prof. Gömöryho. 

Prof. Gömöry faktickou poznámkou upozornil, že pozmeňovací návrh musí byť prerokovaný 

a schválený pred samotným schvaľovaním Stanoviska. 

Do diskusie sa prihlásil doc. Šulek, ktorý vyjadril podporné stanovisko k názorom prof. 

Gömöryho a informoval prítomných o časti uznesení Pléna RVŠ SR, ktoré sa konalo 11. 06. 2019 vo 

Zvolene priamo sa dotýkajúcej prerokúvanej témy – uznesenia 10, 11 a 12. Rada VŠ SR zásadne 

nesúhlasí s postupom prijímania zmien pri novelizácii zákona o VŠ, žiada MŠVVaŠ SR a NR SR, aby 

iniciovali zmenu a poveruje LK preskúmaním možnosti zakotviť časové obmedzenie vykonávania 

funkcií rektora, prorektora, dekana a prodekana vo vnútorných predpisoch VŠ. 

Dekan LF, prof. Pichler, vo svojom vystúpení podporil vyjadrenia prof. Gömöryho a upozornil, 

že trend profesionalizácie riadenia VŠ nie je len slovenským fenoménom, ale objavuje sa aj 

v zahraničí. Informoval o svojom stretnutí s odborníkmi v oblasti lesného a drevárskeho 

hospodárstva. Prof. Pichler podporil návrh Stanoviska, napriek tomu, že je vo svojej funkcii dekana 

už druhé funkčné obdobie. 

Do diskusie sa prihlásil aj prof. Kropil, rektor TU vo Zvolene, ktorý poďakoval a vyjadril 

rešpekt všetkým rečníkom za ich názory. Uviedol, že k danej problematike rokoval na rôznych 

zasadnutiach a úrovniach so zástupcami ŠRVŠ, RVŠ SR, s členmi SRK. Upozornil na fakt, že po právnej 

stránke bol proces prijatia novely v poriadku a aj iné novely prešli podobným procesom, že dekana, 

rektora, prodekana, prorektora volí, respektíve schvaľuje akademický senát. Tiež pôsobí vo svojej 

funkcii druhé funkčné obdobie, mandát má do februára 2020, a dúfa, že sa dovtedy podarí 

rozbehnúť niektoré prínosné projekty, a od augusta 2019 aj z pozície prezidenta Slovenskej 

rektorskej konferencie, napr. iniciovať úpravu financovania vysokých škôl na Slovensku, nakoľko sú 

značne poddimenzované, iniciovať tvorbu nového zákona o vysokých školách a pod. Informoval, že 

Slovenská rektorská konferencia vydala 7. júna 2019 nesúhlasné stanovisko s procesom prijímania 

novely zákona o vysokých školách. 

 Do diskusie sa už neprihlásil nik ďalší. Predseda AS TUZVO zhrnul odznené vyjadrenia 

a názory a konštatoval, že počas celej diskusie sa neobjavil názor, aby stanovisko k novele zákona 

o VŠ nebolo prijaté. Upozornil na možnosť, že Stanovisko AS TUZVO nič podstatné nezmení, no 

napriek tomu považuje za dôležité ozvať sa, aby bolo jasné, že VŠ budú hájiť svoje práva a privilégiá 

na samosprávu. Vyzdvihol vyjadrenia prof. Gömöryho a prof. Pichlera, že je dôležité, či komunita, 

ktorej sa právna úprava týka, je zapojená do jej kreovania, či má možnosť sa vyjadriť. Odsúdil trend 

profesionalizácie riadenia vysokých škôl, ktorý môže viesť k tomu, že na riadiacich pozíciách sa 

ocitnú ľudia, ktorí nebudú poznať špecifiká vysokoškolského prostredia.  

Prof. Tuček uzavrel diskusiu a pristúpil k schvaľovaniu. Vyzval členov AS TUZVO, aby vyjadril svoj 

názor k pozmeňovaciemu návrhu na úpravu 3. odseku Stanoviska: 

 

Počet hlasujúcich členov : 25 

Výsledok hlasovania:  

Za:     24 

Proti:     0 
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Zdržali sa:    1 

 

Pozmeňovací návrh na úpravu 3. odseku Stanoviska Akademického senátu TU vo Zvolene k novele 

zákona o vysokých školách z dňa 13. 05. 2019 bol prijatý väčšinou hlasov. 

 

Hlasovanie za schválenie Stanoviska Akademického senátu TU vo Zvolene k novele zákona 

o vysokých školách z dňa 13. 05. 2019: 

 

Počet hlasujúcich členov : 25 

Výsledok hlasovania:  

Za:     18 

Proti:     2 

Zdržali sa:    5 

 

Stanovisko Akademického senátu TU vo Zvolene k novele zákona o vysokých školách z dňa 13. 05. 

2019 bolo schválené väčšinou hlasov. 

 

Následne predseda AS naformuloval uznesenia, za ktoré dal hlasovať: „AS TU vo Zvolene 

schválil Stanovisko Akademického senátu TU vo Zvolene k novele zákona o vysokých školách z dňa 

13. 05. 2019 

 

Počet hlasujúcich členov : 25 

Výsledok hlasovania:  

Za:     25 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

 

AS TU vo Zvolene schválil uznesenie všetkými hlasmi. 

 

Hlasovanie o zaslaní Stanoviska Akademického senátu TU vo Zvolene k novele zákona 

o vysokých školách z dňa 13. 05. 2019 zástupcom príslušných inštitúcií a médiám: 

 

Počet hlasujúcich členov : 25 

Výsledok hlasovania:  

Za:     20 

Proti:     0 

Zdržali sa:    5 
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Predseda AS, prof Tuček, sformuloval uznesenie: „AS TU vo Zvolene ukladá predsedovi AS 

TU vo Zvolene, aby Stanovisko Akademického senátu TU vo Zvolene k novele zákona o vysokých 

školách zo dňa 13. 05. 2019 zaslal na vedomie: Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, 

Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (predsedovi Ľubomírovi Petrákovi 

a podpredsedníčke Veronike Remišovej), Slovenskej rektorskej konferencii, Rade vysokých škôl SR, 

Študentskej rade vysokých škôl, TASR a denníkom SME a Pravda“. 

 

Počet hlasujúcich členov : 25 

Výsledok hlasovania:  

Za:     25 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

 

AS TU vo Zvolene schválil uznesenie všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 3 – 1 – D: 

AS TU vo Zvolene schválil Stanovisko Akademického senátu TU vo Zvolene k novele zákona 

o vysokých školách zo dňa 13. 05. 2019. 

 

Uznesenie 3 – 3 – A: 

AS TU vo Zvolene ukladá predsedovi AS TU vo Zvolene, aby Stanovisko Akademického senátu TU 

vo Zvolene k novele zákona o vysokých školách zo dňa 13. 05. 2019 zaslal na vedomie: 

Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež 

a šport (predsedovi Ľubomírovi Petrákovi a podpredsedníčke Veronike Remišovej), Slovenskej 

rektorskej konferencii, Rade vysokých škôl SR, Študentskej rade vysokých škôl, TASR a denníkom 

SME a Pravda 

 

Ad 5) Rôzne 

Predseda AS udelil slovo doc. Šulekovi, ktorý sa písomne prihlásil. Informoval členov AS TU 

vo Zvolene o ustanovujúcom zasadnutí Pléna Rady vysokých škôl SR, ktoré sa konalo 11. júna 2019 

na pôde Technickej univerzity vo Zvolene. Rada VŠ na svojom prvom zasadnutí v danom funkčnom 

období zvolila za predsedu doc. RNDr. Martina Putalu, PhD., za podpredsedov PhDr. Annu Čekanovú, 

PhD. a Ing. arch. Pavla Nahálku, PhD.. RVŠ SR tiež zvolila členov jednotlivých komisií, doc. Mgr. Ing. 

Rastislav Šulek, PhD. je členom Legislatívnej komisie. Rada VŠ SR sa vyjadrila k návrhu dočasných 

kritérií na udelenie oprávnenia na používanie označenia „výskumná univerzita“, navrhla doplniť 

kritériá o primeraný podiel študentov a absolventov doktorandského štúdia na celkovom počte 

študentov a absolventov VŠ, existenciu špičkového tímu, umiestnenie univerzity v hodnotení 

medzinárodných rankingových agentúr zameraných na hodnotenie výskumnej výkonnosti, žiada 

MŠVVaŠ SR o predloženie časového harmonogramu a kritérií periodického hodnotenia činnosti VŠ 
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a o vysvetlenie spôsobu zaokrúhľovania číselného vyjadrenia profilu kvality VŠ. V uzneseniach 13 

a 14 RVŠ SR uvádza pripomienky k zákonu o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch. 

Predseda AS TUZVO poďakoval za informácie a vyjadril presvedčenie o prínose prítomnosti 

zástupcu predsedníctva RVŠ SR na rokovaniach AS TU vo Zvolene. Do diskusie v bode Rôzne sa už 

nik neprihlásil a predseda AS uzavrel diskusiu. 

Prof. Tuček sformuloval uznesenie: „AS TU vo Zvolene berie na vedomie informáciu doc. Mgr. 

Ing. Rastislava Šuleka, PhD. z ustanovujúceho zasadnutia Pléna RVŠ SR konaného dňa 11. 06. 2019 

vo Zvolene“. 

 

Počet hlasujúcich členov : 25 

Výsledok hlasovania:  

Za:     25 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

 

AS TU vo Zvolene schválil uznesenie všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 3 – 2 – A: 

AS TU vo Zvolene berie na vedomie informáciu doc. Mgr. Ing. Rastislava Šuleka, PhD. 

z ustanovujúceho zasadnutia Pléna RVŠ SR konaného dňa 11. 06. 2019 vo Zvolene. 

 

Ad 6) 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 hlasujúcich členov: 25 

Výsledok hlasovania:  

Za:     25 

Proti:     0 

Zdržal sa:    0 

 

Návrh uznesení bol schválený všetkými hlasmi. 

 

Uznesenie 3 – 1 – E: 

AS TU vo Zvolene schválil návrh uznesení. 
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Ad 7) Záver 

Predseda senátu prof. Tuček poďakoval členom senátu a prítomným hosťom za účasť a ich 

prínosné názory a vyzval prítomných, aby sa aj v budúcnosti ako členovia AS, tak aj ostatní členovia 

AO, stále ozývali na obhajobu svojich práv a privilégií. 

 

Podklady k zápisnici pripravila a zapísala Ing. Veronika Veľková, PhD.  

 

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

Ing. Veronika Veľková, PhD.  

tajomníčka AS TU  

 

 

Verifikátori:  

 

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

Mgr. Attila Rácz, PhD.        doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD. 

     

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

Bc. Michal Bélik 

(študent)  

 

 

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

Zvolen, 12. 06. 2019            prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 

      predseda AS TU vo Zvolene                        
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Príloha č.1 k Zápisnici č.3 

 

U z n e s e n i a 

z rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene 

konaného dňa 12. 06. 2019 

 

3 – 1:  

Akademický senát TU vo Zvolene schválil: 

A. Program rokovania  

B. Návrhovú komisiu v zložení: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD., doc. Ing. Richard Hnilica, PhD. 

C. Verifikátorov zápisnice: Mgr. Attila Rácz, PhD., doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., Bc. Michal 

Bélik  

D. Stanovisko Akademického senátu TU vo Zvolene k novele zákona o vysokých školách zo dňa 13. 

05. 2019 

E. Návrh uznesení 

 

3 – 2:  

Akademický senát TU vo Zvolene berie na vedomie:  

A. Informáciu doc. Mgr. Ing. Rastislava Šuleka, PhD. z ustanovujúceho zasadnutia Rady vysokých 

škôl SR dňa 11. 06. 2019 vo Zvolene 

 

3 – 3:  

Akademický senát TU vo Zvolene ukladá: 

A. Predsedovi AS TU vo Zvolene, aby Stanovisko Akademického senátu TU vo Zvolene k novele 

zákona o vysokých školách zo dňa 13. 05. 2019 zaslal na vedomie: 

Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (predsedovi Ľubomírovi Petrákovi 

a podpredsedníčke Veronike Remišovej), 

Slovenskej rektorskej konferencii, 

Rade vysokých škôl, 

Študentskej rade vysokých škôl, 

TASR a denníkom SME a Pravda 
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Návrhová komisia: 

 

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

   prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.      doc. Ing. Richard Hnilica, PhD. 

 

 

Verifikátori:  

 

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

Mgr. Attila Rácz, PhD.        doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD. 

     

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

Bc. Michal Bélik 

(študent)  

 

 

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

Zvolen, 12. 06. 2019            prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 

      predseda AS TU vo Zvolene                       


