
 

 

Správa o činnosti Akademického senátu 

Fakulty techniky                            

Technickej univerzity vo Zvolene v roku 2019 
 

 Akademický senát Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky (pozn. od 1. 

septembra 2019 Fakulty techniky) Technickej univerzity vo Zvolene na 3. pracovnom 

zasadnutí dňa 13. februára 2019 schválil návrh dekana na vymenovanie troch prodekanov 

a pätnástich členov Vedeckej rady fakulty. Všetky navrhnuté kandidatúry boli dekanom 

podrobne zdôvodnené. Prvým prodekanom fakulty sa stal prof. Barcík, ktorý sa zároveň stal 

prodekanom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium. Prodekanom pre pedagogickú 

činnosť a propagáciu fakulty sa stal doc. Dado. Doc. Sujová sa stala prodekankou pre 

zahraničné styky, rozvoj a ekonomickú činnosť.  

 Na februárovom zasadnutí bola schválená volebná komisia aj harmonogram 

doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti senátu na uvoľnené miesto po doc. Sujovej.  

  

 Dňa 27. marca 2019 sa konalo 4. pracovné zasadnutie senátu už v plnom 

personálnom obsadení, keďže medzi zasadnutiami bola za senátorku zvolená doc. Čierna. Na 

zasadnutí boli schválené Výsledky hospodárenia  FEVT TU za rok 2018 a Návrh rozpočtu 

bežných výdavkov FEVT TU vo Zvolene na rok 2019. Oba materiály boli po otázkach 

a pripomienkach senátorov podrobne vysvetlené tajomníčkou fakulty.  

 Predsedom Disciplinárnej komisie pre študentov FEVT TU sa stal po návrhu dekana 

doc. Dado a za člena Rady vysokých škôl SR bol zvolený Ing. Peter Koleda, taktiež po návrhu 

dekana fakulty. 

   

 5. pracovné zasadnutie senátu sa konalo dňa 27. júna 2019. Senátori na ňom 

schválili Výročnú správu o činnosti FEVT za rok 2018 obsahujúcu základné údaje 

o pedagogike, vedeckovýskumnej činnosti, kvalifikačnej štruktúre pracovníkov, pridelených 

finančných prostriedkoch na projekty a hodnotenie publikačnej činnosti.  

 Na zasadnutí bol schválený Návrh podmienok prijatia na štúdium na FEVT pre 

akademický rok 2020/2021 pre všetky stupne a formy štúdia. Doc. Dado vysvetlil prítomným 

na zasadnutí, že podmienky prijatia vychádzajú z podmienok prijatia pre akademický rok 

2019/2020 a oproti predchádzajúcemu roku bola posunutá uzávierka podania prihlášok v 

prvom termíne na 31. marca 2020 a v druhom termíne na 15. augusta 2020. Termíny sa 

zmenili vzhľadom na postup ostatných fakúlt univerzity. Nezmenené ostali podmienky 

prijímania na 3. stupeň štúdia. 

 Členovia senátu boli dekanom informovaní o návrhu nového bakalárskeho študijného 

programu Mobilná technika. Podrobnejšie zdôvodnenie potreby tohto študijného programu 

a vysvetlenie o garančnom pokrytí uviedol na zasadnutí garant programu doc. Krilek. 

  

 Na poslednom 6. pracovnom zasadnutí senátu sa stretli jeho členovia dňa 24. 

októbra 2019. Na zasadnutí bolo schválené odvolanie prof. Barcíka z funkcie prodekana pre 

vedu, výskum a doktorandské štúdium po jeho predošlej abdikácii na túto funkciu, a to 

z osobných dôvodov. Prof. Barcík podal osobne senátorom na zasadnutí podrobné 

zdôvodnenie svojho rozhodnutia. Akademický senát po návrhu dekana a jeho zdôvodnení 

schválil do funkcie prodekana pre vedu, výskum a doktorandské štúdium Ing. Petra Koledu.  

 Senátori na zasadnutí schválili volebnú komisiu a harmonogram doplňujúcich volieb 

dvoch senátorov do zamestnaneckej časti senátu z dôvodu odchodu profesora Víglaského do 

dôchodku a zániku mandátu Ing. Petra Koledu. 
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 Po predchádzajúcom schválení v Akademickom senáte Technickej univerzity vo 

Zvolene v zmysle platného zákona o vysokých školách a jeho platných doplnkov sa 

rozhodnutím rektora Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, 

PhD. od 1. septembra 2019 zmenil názov fakulty. Od tohto dátumu je v platnosti názov 

Fakulta techniky Technickej univerzity vo Zvolene. V súvislosti so zmenou názvu fakulty, 

taktiež z dôvodu zmien v Zákone o vysokých školách a v súlade so schváleným štatútom 

univerzity, bude nutné schvaľovanie nových vnútorných predpisov Fakulty techniky 

Technickej univerzity vo Zvolene a Akademického senátu Fakulty techniky Technickej 

univerzity vo Zvolene. Prípravou tohto procesu sa zaoberá od júnového zasadnutia senátu 

fakulty jeho predsedníctvo a vedenie fakulty. Po ukončení procesu registrácie nového 

univerzitného štatútu bude schvaľovanie pripravovaných vnútro-fakultných predpisov 

zaradené do programu zasadnutí akademického senátu univerzity a fakulty. 

  

 V doplňujúcich voľbách boli do Akademického senátu Fakulty techniky zvolení prof. 

Barcík a doc. Kováč. 

 

 

 

 

 
Zvolen 18. 12. 2019       Ing. Ján Turis, PhD. 

                     predseda AS FT TU 

 

 


