
 
       

Z Á P I S N I C A 

z rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene, 
konaného dňa 30.03.2015 o 13:00 h  v konferenčnej miestnosti B-307, 

R-TU vo Zvolene 
         č. R-3573/2015  

 
Prítomní členovia AS TU: podľa prezenčnej listiny  

Prizvaní a hostia: prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., prof. RNDr. Danica Kačíková, 

PhD., doc. Ing. Mgr. Rastislav Šulek, PhD., doc. Dr. Ing. Jaroslav 

Šálka, RNDr. Andrej Jankech, PhD., prof. Ing. Viliam Pichler, 

PhD., prof. Ing. Mikuláš Siklienka, CSc., doc. Ing. Branko 

Slobodník, PhD. doc. Ing. Marián Kučera PhD.  

 

Ospravedlnení: Mgr. Zlatica Androvičová, PhD.  

Neospravedlnení:     - 

 

Program rokovania:  

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania AS TU 

2. Kontrola uznesení  

3. Voľba komisií (návrhová, verifikátori) 

4. Metodika rozdelenia dotácie a tvorba rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2015 

5. Zmeny vo vnútorných predpisoch TU vo Zvolene 

6. Rôzne 

7. Návrh uznesení 

8. Záver 

 

 

Ad 1) Otvorenie 

Rokovanie Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene otvoril a viedol  prof. 

Ing. Milan Saniga, DrSc. – predseda AS TU vo Zvolene. Na základe vyhodnotenia účasti členov 

AS TU podľa prezenčnej listiny oznámil, že  je prítomných  34 členov, Akademický senát TU 

vo Zvolene je uznášania schopný a môže rokovať. 

Prof. Saniga privítal hostí a členov Akademického senátu TU vo Zvolene a predniesol 

návrh programu rokovania AS TU, o ktorom dal hlasovať. 
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Uskutočnilo sa hlasovanie, aby rokovanie AS TU prebehlo podľa predneseného programu:  

 

Počet hlasujúcich členov:  34 

 

Výsledok hlasovania: 

Za:       34 

Proti: 0  

Zdržali sa: 0  

 

Program rokovania AS TU bol schválený jednomyseľne. 

 

Ad 2)  Kontrola uznesení  

Predseda senátu prof. Saniga konštatoval, že z minulého zasadnutia AS TU vo Zvolene 

neboli žiadne ukladacie uznesenia.  

  

Ad 3) Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a verifikátorov 
zápisnice   

Predseda  AS TU navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení: 

prof. RNDr. František Kačík, PhD., doc. Ing. Vladimír Kunca, PhD.  

 

Uskutočnilo sa hlasovanie pre odsúhlasenie návrhovej komisie: 

Počet hlasujúcich členov: 34 

 

Výsledok hlasovania: 

Za: 34 

Proti:   0  

Zdržali sa:   0  

 

Návrhová komisia bola jednomyseľne schválená. 

 

Za členky volebnej komisie a zároveň verifikátorky zápisnice  boli p. predsedom senátu 

navrhnuté: prof. Ing. Dagmar Samešová,  PhD., doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD.,   

 

Uskutočnilo sa hlasovanie pre odsúhlasenie členiek volebnej komisie a verifikátoriek zápisnice: 

Počet hlasujúcich členov: 34 

 

Výsledok hlasovania: 

Za: 34 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

 

Členky volebnej komisie a verifikátorky zápisnice  boli jednomyseľne schválené. 
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Ad 4)   Metodika rozdelenia dotácie a tvorba rozpočtu TU vo Zvolene pre 
rok 2015  

 Materiál k tomuto bodu predniesli p. rektor prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. a p. kvestor 

doc. Ing. Josef Drábek, CSc. formou prezentácie. Pán rektor konštatoval, že sa v prvej fáze 

návrhu delenia dotácií z MŠ SR na VŠ nevyskytli prostriedky na zvýšenie platov (2% od 

januára 2015 a 1% od júna 2015), ktoré garantuje štát, chýbalo v rozpočte cca 4 milióny Eur. 

Táto čiastka bola po jednaniach predsedu rektorskej konferencie s ministrom doplnená na 

5,8mil. €. Na TU vo Zvolene sa prejavila minuloročná reštrukturalizácia zamestnancov 

v úsporách miezd vo výške cca 300 000€. TU má kladný výsledok hospodárenia, delenie 

rozpočtu na pracoviská kopíruje ministerské kritériá, všetky fakulty a pracoviská univerzity 

majú dostatok financií na mzdy zamestnancov a bežné výdavky na ich fungovanie v roku 2015. 

Nevyčerpané prostriedky na bežné výdavky z roku 2014 sa prenášajú v plnom rozsahu do 

nasledujúceho roka. Pán rektor ako prezident rektorskej konferencie pripomenul, že pri 

okrúhlom stole s p. ministrom kritizoval výšku dotácií a konštatoval, že by vysoké školstvo 

potrebovalo navŕšiť rozpočet o 20 mil.€. Na záver konštatoval, že prednesený materiál bol 

schválený vo vedení TU aj na kolégiu rektora.  

 Predseda senátu po prezentácii materiálov vyzval predsedu EK AS TU vo Zvolene, aby 

referoval o zápise zo zasadania komisie k tomuto bodu. Predseda komisie Ing. Selecký vo 

svojom vystúpení povedal, že komisie sa zúčastnil p. kvestor TU vo Zvolene a odpovedal na 

pripomienky členov komisie k materiálu Metodika rozdelenia dotácie a tvorby rozpočtu TU vo 

Zvolene na rok 2015. Tieto sú zahrnuté v zápisnici zo zasadnutia EK, konanej dňa 

25.3.2015/príloha správy zo zasadnutia AS TU Zvolen/ .V závere konštatoval, že EK AS TU 

odporúča materiál Metodika rozdelenia dotácie a tvorba rozpočtu TU vo Zvolene pre rok 2015 

schváliť. 

 V diskusii k tomuto bodu prof. Gömöry položil otázku, prečo univerzitné pracoviská 

majú v návrhu rozpočtu na mzdy 93-98% ich potreby. P. rektor odpovedal, že zvyšné percentá 

ako aj v minulom roku budú vykryté z financií na PN a iných úspor na pracoviskách. 

 Iné otázky v diskusii neboli, p. predseda senátu dal hlasovať, členovia senátu 

jednomyseľne schválili Metodiku rozdelenia dotácie a tvorbu rozpočtu TU vo Zvolene pre rok 

2015.  

 

Ad 5)  Zmeny vo vnútorných predpisoch TU vo Zvolene 

Zmeny vo vnútorných predpisoch TU vo Zvolene predniesol p. prorektor pre pedagogiku 

RNDr. Andrej Jankech, PhD. Konštatoval, že v Študijnom poriadku TU vo Zvolene boli 

urobené zmeny len vo forme úpravy formulácie textov v materiáloch platných od  roku 2013. 

V Štipendijnom poriadku TU vo Zvolene boli doplnené pravidlá na prideľovanie  motivačných 

štipendií, ktoré MŠ SR poskytlo študentom VŠ v roku 2014. V Pravidlách univerzitného 

študijného programu boli spresnené časti výberu predmetov v študijnom pláne.  

V diskusii k tomuto bodu p. prof. Gömöry, predseda Legislatívnej komisie AS TU vo Zvolene 

predniesol, že na zasadnutí komisie dňa 25.3. 2015 bolo konštatované, že žiadna z pripomienok 

členov komisie nebola taká, aby zásadne zmenila náplň materiálu, išlo o gramatické spresnenie 

jednotlivých bodov materiálu. V LK navrhli zmeniť terminológiu, aby sa zmenil názov a 

pravidlá štúdia na univerzitnom študijnom programe boli zahrnuté do študijného poriadku TU 

platného od r. 2013. Pán  prorektor Šulek vysvetlil tieto formulácie a následne po návrhu  

predsedu senátu aby sa o materiáloch hlasovalo  boli tieto  s pripomienkami senátom schválené.  

 



4 

 

Ad 6)  Rôzne 

V tomto bode bol zaradený návrh p. rektora uskutočniť schválenie návrhu 4 členov do 

Správnej rady TU vo Zvolene tajným hlasovaním, aby správna rad bola kompletná. P. rektor 

informoval, že s p. ministrom školstva SR predrokoval návrhy 2 externých členov – Dr. h. c. 

prof. Ing. Sivák, CSc. - prorektor EU v Bratislave a Ing. Németh – ekonomický riaditeľ podniku 

Štátne lesy v BB.   

Zástupcovia študentskej časti AS TU podali návrh na svojho zástupcu do správnej rady, 

ktorým odporúčajú  Ing. Viszlaia, predseda AS TU a vedenie TU vo Zvolene podali návrh 

nahradiť v Správnej rade TU p. prorektora Šuleka  p. doc. Drábekom, kvestorom TU vo 

Zvolene.   

 

Schválenie navrhnutých členov do Správnej rady sa uskutočnilo tajným hlasovaním o  

jednotlivých návrhoch. 

Volebná komisia uskutočnila akt tajného hlasovania. Hlasovania sa zúčastnilo 34 prítomných 

členov AS TU vo Zvolene.  

 

Výsledky hlasovania boli nasledovné: 

 

Drhc. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.   34 kladných hlasov,  

(hlasovalo 34 členov senátu)   

Ing. Ľuboš Németh    31 kladných hlasov, 3 záporné hlasy, (hlasovalo 34 

členov senátu)   

Ing. Igor Viszlai      12 kladných hlasov, 1 neplatný hlas 

(hlasovalo 13 študentov senátu – študentská časť)   

doc. Ing. Josef Drábek, CSc.  18 kladných hlasov, 1 záporný hlas, 2 neplatné 

hlasy  

(hlasovalo 21 členov senátu – zamestnanecká časť) 

 

Návrhy nových  členov Správnej rady TU vo Zvolene boli v tajnom hlasovaní schválené. 

 

V diskusii nevystúpil žiadny člen senátu. Predseda AS TU ukončil diskusiu. 

 

Ad 7)  Návrh uznesení 

 Predseda AS TU požiadal návrhovú komisiu o prečítanie Návrhu uznesení z rokovania 

AS TU vo Zvolene zo dňa 30.03.2015. Doc. Ing. Vladimír Kunca, PhD. prečítal Návrh uznesení  

(Príloha č. 1). 

Uskutočnilo sa hlasovanie o prijatých uzneseniach: 

Počet hlasujúcich členov: 34 

Výsledok hlasovania: 

Za: 34 

Zdržali sa: 0  

Proti: 0  

             

Návrh uznesení bol jednomyseľne schválený. 
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Ad 8)  Záver 

 

Predseda AS TU poďakoval prítomným členom Akademického senátu TU za ich  účasť 

na rokovaní AS TU vo Zvolene, poďakoval aj prítomným členom exekutívy TU vo Zvolene  

a prizvaným hosťom a ukončil rokovanie. 

 

 

Podklady k zápisnici pripravila a zapísala: 

 

doc. Ing. Daniela Kalincová, PhD.   

 

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

tajomníčka AS TU 

 

 

Verifikátorky: 

 

prof. Ing. Dagmar Samešová, PhD.                       

 

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

            

 

doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD.                           

 

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

 

 

 

Zvolen,  30.03.2015     ............................................................... 

prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. 

predseda AS TU vo Zvolene 
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P r í l o h a  č . 1  

 

 

U z n e s e n i a 
z rokovania Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene 

konaného dňa 30.3.2015 

 

 

Akademický senát TU vo Zvolene: 

 

a) Schvaľuje: 

 
1. Návrh programu zasadnutia AS TU vo Zvolene so zmenou (spojenie bodov 5 a 6 

navrhovaného programu ) 

2. Návrhovú komisiu v zložení prof. RNDr. František Kačík, PhD. a doc. Ing. Vladimír 

Kunca, PhD. 

3. Verifikátorov zápisnice a mandátovú komisiu v zložení doc. Ing. Katarína Střelcová, 

PhD. a prof. Ing. Dagmar Samešová, PhD. 

4. Metodiku rozdelenia dotácie a tvorby rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2015 a návrh 

rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2015 bez pripomienok 

5. Dodatok č.2 k Študijnému poriadku TU vo Zvolene, dodatok č.1 k Štipendijnému 

poriadku TU vo Zvolene a Pravidlá štúdia univerzitných študijných programov s 

pripomienkami 

6. V tajnom hlasovaní návrh rektora na členov správnej rady: Ing. Ľuboša Németha 

väčšinou hlasov a Drhc. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. jednomyseľne 

7. V tajnom hlasovaní, študentskou časťou AS TU vo Zvolene, za člena správnej rady 

Ing. Igor Viszlaia väčšinou hlasov 

8. V tajnom hlasovaní člena, zamestnaneckou časťou AS TU vo Zvolene, za člena 

správnej rady doc. Ing. Josefa Drábeka, CSc. väčšinou hlasov 

 

Uznesenia zapísali: prof. RNDr. František Kačík, PhD. a doc. Ing. Vladimír Kunca, PhD. 

 

Návrhová komisia: 

prof. RNDr. František Kačík, PhD.   doc. Ing. Vladimír Kunca, PhD. 

 

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

 

Verifikátori: 

doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD.   prof. Ing. Dagmar Samešová, PhD. 

 

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

 

Zvolen, 30.03.2015 

prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. 

predseda AS TU vo Zvolene 

              ....................................................... 
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P r í l o h a  č . 2  

 

 

 

Zápis zo zasadnutia Ekonomickej komisie AS TUZVO dňa 25.03.2015 
 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny. Dvaja členovia EK sa ospravedlnili.  

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. Prerokovanie a pripomienkovanie „Návrhu rozdelenia dotácie a rozpočtu TU vo 

Zvolene na rok 2015“ 

3.  Prerokovanie a pripomienkovanie „Metodiky rozdelenia dotácie a tvorby rozpočtu TU 

vo Zvolene na rok 2015“ 

4.  Rôzne 

5.  Návrh odporúčaní pre AS TU 

6.  Záver 

             

Ad. 1  Rokovanie EK AS TU otvoril a viedol Ing. Daniel Halaj, PhD. poverený predsedom EK 

AS TU Ing. Erikom Seleckým, PhD. Program rokovania bol schválený. Rokovania EK AS TU 

sa zúčastnil aj kvestor TUZVO doc. Ing. Josef Drábek, CSc. Kvestor TUZVO zodpovedal 

v rámci diskusie na nasledovné doplňujúce otázky, ako aj reagoval na odporúčania uvedených 

členov EK AS TUZVO: 

 

Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.: 

1) Kde je zahrnutá položka Mobility študentov, ktorá podľa Rozpisu dotácií zo štátneho 

rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2015 pre TUZVO predstavuje sumu 16 223 

EUR? 

 

2) V ktorej rozpočtovej položke je zahrnutá suma plánovaná na marketingové aktivity 

TUZVO? 

 

3) Kde v pláne hospodárskeho výsledku TUZVO je zakomponovaný výnos z nedotačnej 

činnosti celouniverzitného študijného programu (napr. nadštandardná dĺžka štúdia, 

školné externisti a iné)? 

 

4) Bolo by dobré v budúcom období (rok 2016) zvýrazniť zmeny v Metodike rozdelenia 

dotácie TUZVO oproti roku 2015. 

 

Ing. Richard Hnilica, PhD.: 

1) V čl.11 sú v bode 3 b) a c) definované podiely fakulty, resp. súčasti TUZVO na objeme 

finančných prostriedkov získaných na výskumné aktivity. Z metodiky nie je jasné ako 

sa zohľadňuje podiel jednotlivých fakúlt na ich riešení v prípade spoločných projektov. 

Uvedenú skutočnosť by bolo vhodné objasniť v metodike rozdelenia dotácie. 

 

2) V čl. 13 chýba odvolávka na prílohu č. 3, ktorá súvisí s dotáciami na tovary a služby. 
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Ing. Ľubomír Ivan, PhD.: 

1) Aká je záväznosť plánovaného HV na CUP? 

 

2) Ako sa nahradí výpadok príjmu z nájmu lekárne v ŠD Ľ. Štúra? 

Ing. Pavol Gejdoš, PhD.: 

1) Výška dotácie pre FS Poľana je pre rok 2015 navrhnutá vo výške 998 €, čo je vzhľadom 

k potrebám súboru t. j. krojové vybavenie súboru je v niektorých prípadoch už 

v kritickom a veľmi opotrebovanom stave, nedostatočné. Keďže všetok majetok, ktorý 

spravuje FS Poľana je majetkom TUZVO, bolo by vhodné uvažovať o navýšení tejto 

položky, pretože nie je v silách súboru vygenerovať vzhľadom k vysokej finančnej 

náročnosti takejto obnovy samostatne toľko zdrojov, ktoré by pokryli takúto obnovu, 

a zdroje z projektov napr. ministerstva kultúry na takúto obnovu nie sú určené. Je 

zrejmé, že takáto obnova majetku nie je možná jednorazovo, preto navrhujem, aby sa 

aj pre ďalšie roky pri návrhu rozpočtu s touto aktivitou uvažovalo aj vzhľadom k tomu, 

že sa ide o záujmovú činnosť študentov a je to aj jedna z vhodných marketingových 

aktivít TUZVO pri propagácií univerzity, získavaní nových študentov ako aj 

reprezentácie TUZVO doma aj v zahraničí. 

 

Ad. 2 EK po prerokovaní predložených materiálov a na základe diskusie s kvestorom TUZVO 

na predložené doplňujúce otázky a pripomienky členov EK AS TU odporúča AS TU vo 

Zvolene schváliť „Návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2015“ a 

„Metodiku rozdelenia dotácie a tvorbu rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2015“. 

 

Ad.  3  Rokovanie EK ukončil Ing. Daniel Halaj, PhD. a poďakoval sa členom EK za aktívnu 

spoluprácu, ako aj kvestorovi doc. Ing. Josefovi Drábekovi, CSc. za jeho ochotu odpovedať na 

doplňujúce otázky a pripomienky jednotlivých členov EK AS TU. 

 

 

 

Zvolen, 25.03. 2015  

 

                                                                                                           Ing. Daniel Halaj, PhD. 

                                                                                                               člen EK AS TU        
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P r í l o h a  č . 3  

 

 

Pripomienky zo zasadnutia legislatívnej komisie Akademického senátu Technickej 

univerzity vo Zvolene konaného  dňa 25.3.2015 

 

Prítomní: Gömöry, Kačík, Samešová, Turis, Trenčanský, Lukáčová 

Neprítomný: Hlaváč 

 

Navrhované zmeny resp. odporúčané pripomienky  vo vnútorných predpisoch TU vo 

Zvolene. 

 

Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku TU vo Zvolene  

 

2.  V  článku  11  ods.  (6)  v  druhej  vete  sa  slovo  „získaných“  nahrádza  slovami  

„zapísaných predmetov predmetov zapísaných  “ . 

3.  V článku 12 ods. (10)  v druhej vete sa za slovo „skúška“ dopĺňa čiarka a slovo „kredity“. 

V tej istej vete sa slová „môže byť uznaná“ nahrádzajú slovami „môžu byť uznané“. “skúška 

a kredity môžu byť uznané” 

4.  V  článku 12 ods. (11)  v  prvej vete sa za slovo  „skúšky“  vkladá  čiarka a  slovo  

„kreditov“.  V druhej vete sa za slová „informačný list a“ vkladajú slová „spravidla aj“. 

“skúšky a kreditov” 

7.  V článku 31 ods. (1) sa doterajší text nahrádza novým textom v znení: 

(1)   Doktorand môže požiadať rektora alebo dekana, ak sa študijný program uskutočňuje na 

fakulte, o  povolenie obhajoby dizertačnej práce  

 

II. 

Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Študijného poriadku TU vo Zvolene, 
schváleného pod č. R-6799/2013 dňa 3. júna 2013, zmeneného a doplneného Dodatkom č. 1 
schváleným dňa 26. augusta 2013 pod č. R-9573/2013.  
 

 

Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku TU vo Zvolene 

 
V článku 3 ods. (1) sa doterajší text nahrádza novým textom v znení:  
 
(1)  

c) dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej 
činnosti. (opakovanie bodu a) 
 
V článku 3 ods. (2) sa doterajší text nahrádza novým textom v znení:  
 
(2) Motivačné štipendiá na TU z prostriedkov štátneho rozpočtu môže študent získať ako:  

a) motivačné štipendium prospechové (čl. 3 ods. (1) písm. a))  

a premenovať bod za písm. v celom texte 
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prehodiť body 5 a 6 

5. v článku 3 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 a 12 v znení.. 

6. V článku 3 sa doterajšie ods. (11), (12), (13) a (14) prečíslujú na ods. (13), (14), (15) a (16).  
 

II.  
2. Tento Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku TU vo Zvolene nadobúda platnosť a účinnosť 
dňom 30. marca 2015.  
 

 

 

Pravidlá štúdia univerzitných študijných programov 

Doplniť: Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku Technickej univerzity vo Zvolene 
č. R-6799/2013,  

ktorý bol schválený Akademickým senátom TU vo Zvolene dňa 3. júna 2013 

PRAVIDLÁ ŠTÚDIA UNIVERZITNÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV “EKONOMIKA 
A MANAŽMENT OBNOVITEĽNÝCH PRÍRODNÝCH ZDROJOV” A “MANAŽMENT 
A FINANCOVANIE LESNÝCH PODNIKOV” 
 

Názvy ŠP do úvodzoviek aj v časti  I. bod (1) 

časť  I. bod (2) presunúť do záverečných ustanovení, odvolávka na R-6977/2013, nie R-

9585/2013 

Označenie častí má byť rímskymi číslami 

2. Doplnenia k článku 9 Predmety študijného programu  Študijného poriadku TU vo Zvolene 
(3) ŠP musí byť zostavený nasledovne:  
b. ŠP musí obsahovať aspoň jeden povinne voliteľný predmet z vybraného bloku povinne 
voliteľných predmetov v každom semestri,  

 
doplniť datum v časti VI. Bod (2) 
zjednotiť používanie skratky TUZVO 

 


