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 Akademický senát FEVT TU na svojom 14. pracovnom zasadnutí dňa 16. apríla 2018 

schválil výsledky hospodárenia  fakulty za uplynulý rok 2017. Po podrobnejšom vysvetlení pani 

tajomníčkou fakulty Ing. Klackovou bol senátormi schválený Návrh rozpočtu bežných výdavkov 

FEVT TU vo Zvolene na rok 2018. Zmena v tomto roku, oproti finančnému roku 2017, je v tom, že 

výdavky na univerzitné odpisy sú už odčlenené z pridelených prostriedkov na fakultu. Podstatné 

šetrenie je dosiahnuté aj úspornými opatreniami vo forme neobsadenia pedagogických a 

nepedagogických miest na fakulte.  

 Z dôvodu narastajúcich sťažností študentov na kvalitu nápojového automatu vo vestibule 

fakulty, vzišiel zo senátu podnet na jeho výmenu za modernejší, čo sa v spolupráci s vedením fakulty 

a zodpovednými pracovníkmi z Rektorátu TU okamžite uskutočnilo. V súčasnosti je ešte študentmi 

požadovaný stravovací automat, alebo iná forma, ktorá by doplnila možnosti občerstvenia, ale doteraz 

nie je potvrdená rentabilita takéhoto riešenia. 

 Medzi zasadnutiami senátu fakultu postihla smutná udalosť. Po krátkej a ťažkej chorobe naše 

rady nečakane navždy opustil podpredseda senátu pán prof. Černecký. Bolo nutné vytvoriť volebnú 

komisiu pre voľby jedného člena senátu spomedzi pedagógov Katedry environmentálnej a lesníckej 

techniky.  

 15. pracovné zasadnutie senátu sa konalo 21. júna 2018 už v plnom personálnom obsadení, 

po zvolení pána Ing. Helexu za člena AS FEVT TU.  

 Na zasadnutí bola s pripomienkami schválená Výročná správa o činnosti FEVT za rok 2017 

popisujúca  prácu v oblasti pedagogiky, vedy, výskumu a rozvoj zahraničných vzťahov pracovníkov 

fakulty. Akreditačná komisia nám schválila dva nové študijné programy, preto senát schválil 

podmienky prijímania študentov na inžiniersky študijný program Inžinierstvo dopravnej a energetickej 

techniky pre akademický rok 2018/2019. Oproti predchádzajúcim rokom sme na fakulte doplnili 

Manažérstvo prevádzky dopravnej a energetickej techniky v bakalárskom stupni štúdia. Na tomto 

zasadnutí boli následne schválené aj podmienky prijímania na I. a II. aj III. stupeň štúdia pre 

akademický rok 2019/2020 a to pre všetky stupne a formy štúdia. 

 Za podpredsedu senátu bol zvolený doc. Ing. Richard Hnilica, PhD. Vzhľadom na koniec 

štvorročného funkčného obdobia členov senátu bol na zasadnutí schválený harmonogram volieb pre 

zamestnaneckú aj študentskú časť obce. Taktiež bola schválená volebná komisia. 

 Na poslednom 16. pracovnom zasadnutí AS FEVT TU vo Zvolene dňa 20. septembra 

2018 bol predložený na schválenie Organizačný poriadok FEVT. Vedením fakulty boli vysvetlené 

potrebné aktualizované úpravy, zosúladenia s organizačnými poriadkami ostatných fakúlt univerzity 

a odstránenia duplicít štatútu fakulty. Po diskusii bol nový  Organizačný poriadok FEVT schválený 

s pripomienkami. 

 Po voľbách do zamestnaneckej a študentskej časti senátu sa novozvolení členovia senátu stretli 

na 1. pracovnom zasadnutí AS FEVT TU vo Zvolene dňa 5. novembra 2018, kde si zvolili vedenie 

senátu. Na zasadnutí bol schválený harmonogram volieb kandidáta na dekana FEVT pre nasledujúce 

štvorročné obdobie a volebná komisia. Podrobný harmonogram volieb a zoznam kandidátov na 

dekana fakulty bol v predpísanej lehote zverejnený.  



 Po vyhodnotení návrhov vložených do urny, boli členmi volebnej komisie oslovení navrhnutí 

kandidáti. Kandidatúru na dekana prijal doc. Ing. Pavel Beňo, PhD. Predseda senátu a volebnej 

komisie zvolal zasadnutie AS FEVT TU. 

 Dňa 5. decembra 2018 sa senát stretol na 2. pracovnom zasadnutí. Senátorom bol 

ozrejmený priebeh volieb. Na zasadnutí bol v tajných voľbách zvolený za kandidáta na dekana doc. 

Ing. Pavel Beňo, PhD.  

 Na mimoriadnom zasadnutí AS FEVT TU dňa 10. decembra 2018 bolo zvolenému 

kandidátovi odovzdané Osvedčenie o zvolení za kandidáta na dekana FEVT TU na obdobie rokov 

2019 až 2022. 

 Zápis z priebehu volieb a zápis o zvolení kandidáta na dekana bol 10. 12. 2018 doručený 

predsedom senátu pánovi rektorovi Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfovi Kropilovi, PhD. 

Zvolen, 18. 12. 2018      

 

Ing. Ján Turis, PhD. 

predseda AS FEVT TU 

 

 


