
 

Vyhodnotenie merateľných ukazovateľov pre rektora uložených  
Správnou radou Technickej univerzity vo Zvolene na rok 2022 

R-672/2023 

 

V zmysle § 41 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli Správnou radou Technickej univerzity vo 

Zvolene navrhnuté pre rektora na rok 2022 nasledovné merateľné ukazovatele: 

 

1. Vytvoriť študijné oddelenie Technickej univerzity vo Zvolene. 

Úloha splnená. Spoločné študijné oddelenie pre všetky fakulty univerzity bolo alokované 

na prízemie C-bloku hlavnej budovy. Naviac vo vestibule bola vytvorená kancelária prvého 

kontaktu, kde študenti majú možnosť získať potrebné informácie. 

 

2. Rekonštruovať minimálne 200 m2 priestorov pre pedagogický a vedeckovýskumný proces, 

resp. zabezpečiť investície z vlastných zdrojov v min. výške 200 000,- EUR.  

Úloha splnená. Pre pedagogický a vedeckovýskumný proces boli v roku 2022 

zrekonštruované učebne, laboratóriá a iné priestory s rozlohou vyše 735 m2 v celkovej 

hodnote 216 000,- EUR, ako aj obstarané stroje, technológie a zariadenia v hodnote 

2 522 350,- EUR, z toho z vlastných zdrojov vo výške 514 844,- EUR. 

  

3. V súlade s rozpočtom Technickej univerzity vo Zvolene na rok 2022 zabezpečiť kladný 

výsledok hospodárenia. 

Úloha splnená. Plánovaný výsledok hospodárenia Technickej univerzity vo Zvolene je v 

roku 2022 splnený, resp. prekročený (plán 418 600,- EUR).  Výsledok hospodárenia bude 

vyšší ako 580 tis. EUR (k termínu 30.01.2023). 

 

4. Zabezpečiť reštrukturalizáciu pracovísk pre rast výkonnosti pracovísk Technickej 

univerzity vo Zvolene  minimálne o 2 organizačné súčasti (zlúčenie organizačných súčastí). 

Úloha splnená. Predmetná úloha je v štádiu schvaľovacieho procesu Akademickým 

senátom a následne Správnou radou Technickej univerzity vo Zvolene. Rektor predložil 
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senátu univerzity návrh na zlúčenie organizačných súčastí Centra ďalšieho vzdelávania 

a Rektorátu Technickej univerzity vo Zvolene, a návrh na zlúčenie organizačných súčastí 

Vývojových dielní a laboratórií a Vysokoškolského lesníckeho podniku Technickej 

univerzity vo Zvolene. V štádiu analýz je príprava návrhu na zlúčenie ďalších 

organizačných súčastí do novej organizačnej súčasti – Stredisko služieb.   

 

5. Pokračovať v realizácii opatrení optimalizácie počtu zamestnancov (systemizácia 

pracovných miest pre reštrukturalizáciu pracovísk fakúlt a ostatných organizačných 

súčastí Technickej univerzity vo Zvolene) s cieľom vytvoriť východiská pre splnenie úloh 

z výkonnostných zmlúv (pre rok 2023). 

Úloha splnená. V roku 2022 pokračoval proces reštrukturalizácie pracovísk na fakultách 

a organizačných súčastiach univerzity, čo sa odrazilo vo vytvorení centrálneho študijného 

oddelenia. Aj keď v súlade s novou legislatívou bolo potrebné vytvoriť nový referát – 

Referát pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na 

Technickej univerzite vo Zvolene (2 nové pracovné miesta), celkovo poklesol počet                            

o 21 zamestnancov, čo vedie k vytvoreniu podmienok pre rast efektívnosti univerzity.  

 

6. Zabezpečiť výnosy v podnikateľskej činnosti vo výške minimálne 1 100 000,- EUR pre 

zvýšenie výkonnosti univerzity ako celku. 

Úloha splnená. Plánované výnosy v podnikateľskej činnosti boli splnené (plán 2 349 000,- 

EUR, skutočnosť 4 406 000,- EUR). Tieto výnosy boli výrazne prekročené najmä 

u organizačnej súčasti Vysokoškolský lesnícky podnik, a to z titulu pozitívneho rastu 

trhových cien sortimentov dreva, ako aj jeho aukčným predajom. 

 

 

 _________________________________ 

doc. Ing. Josef DRÁBEK, CSc. 

podpredseda Správnej rady 

Technickej univerzity vo Zvolene 

 


