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 Akademický senát Fakulty techniky Technickej univerzity vo Zvolene (ďalej AS FT 

TUZVO) na 7. pracovnom zasadnutí dňa 30. januára 2020 schválil návrh dekana na 

vymenovanie prvého prodekana fakulty. Po predchádzajúcej abdikácii profesora Barcíka bol 

vymenovaný za prvého prodekana fakulty docent Dado. Študenti doktorandského štúdia 

inžinieri Bambura a Harvánek sa stali členmi Disciplinárnej komisie FT TUZVO. Senát po 

diskusii na zasadnutí podporil snahu vedenia fakulty o zrušenie Výkazov o štúdiu v papierovej 

forme. 

   

 Dňa 4. mája 2020 sa začalo 8. pracovné rokovanie senátu, ktoré prebiehalo v dvoch 

etapách z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie a núdzového stavu vládou Slovenskej 

republiky. Práve toto vyhlásenie bolo dôvodom pre okamžité riešenie zachovania plnej 

funkčnosti orgánov akademickej samosprávy, z čoho vyplynula potreba rokovať a viesť 

diskusiu  aj elektronickými prostriedkami. V prvej etape do 7. mája prebehlo pripomienkovanie 

a diskusia k dodatku rokovacieho poriadku, ktorý do určitej miery riešil vyššie uvedenú 

situáciu. V druhej etape do 12. mája bol schválený Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku AS 

FT, ktorý umožňoval prácu senátu spôsobom per rollam pomocou elektronických prostriedkov. 

  

 9. pracovné rokovanie senátu sa konalo od 21. do 29. mája 2020. Senátori na ňom 

využili rokovanie per rollam pre stále trvajúcu mimoriadnu situáciu a núdzový stav v SR. 

Pripomienkovanie programu a jeho jednotlivých bodov trvalo do 25. mája. Po pripomienkovom 

konaní a diskusii členovia senátu schválili nový Štatút Fakulty techniky TUZVO. Tento štatút 

bol vypracovaný vedením senátu v spolupráci s právnym oddelením rektorátu univerzity 

v súlade s aktuálnou platnou verziou Zákona o vysokých školách a novým Štatútom TUZVO.   

 Počas rokovania boli schválené ďalšie dva dokumenty, a to Výsledky hospodárenia FT 

TUZVO za rok 2019 a Návrh rozpočtu bežných výdavkov FT TUZVO na rok 2020 bez 

pripomienok. 

 

 Posledné 10. pracovné rokovanie senátu v tomto kalendárnom roku sa konalo od 23.  

do 30. júna 2020. Pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu opäť nebolo možné rokovať 

prezenčne. Pripomienkové konanie a diskusia k bodom programu prebehli do 26. júna.  

 Na zasadnutí bola schválená Výročná správa o činnosti FT TUZVO za rok 2019 

obsahujúca základné údaje o pedagogike, vedeckovýskumnej činnosti, publikačnej činnosti, 

kvalifikačnej štruktúre pracovníkov a pridelených finančných prostriedkoch na 

projekty, a to s pripomienkami senátorov.  

 V druhej etape bol tiež schválený nový Organizačný poriadok FT TUZVO, ktorého 

vytvorenie si podmienili viaceré faktory, ako napríklad úprava Zákona o vysokých školách, 

nové predpisy a dokumenty na úrovni univerzity aj fakulty. Podmienky prijímania na I., II.  

a III. stupeň štúdia na FT TUZVO pre akademický rok 2021/2022 boli schválené bez 

pripomienok. 

 Akademický senát na tomto zasadnutí prediskutoval, spripomienkoval a schválil svoj 

nový prepracovaný štatút, aj svoje vnútorné predpisy týkajúce sa volieb a postupu pri 

rokovaniach. Všetky tri dokumenty, Štatút, Zásady volieb aj Rokovací poriadok AS FT 

TUZVO boli vypracované a schválené v súlade s platnou legislatívou na úrovni štátu 



a univerzity. Podľa týchto dokumentov je umožnené aj tajné hlasovanie pomocou 

elektronických prostriedkov.  

 Úlohou volebnej komisie schválenej na tomto rokovaní bola príprava, zabezpečenie 

a vyhodnotenie volieb do študentskej časti AS FT TUZVO. Napriek krátkej prezenčnej účasti 

študentov na výučbe v zimnom semestri sa tieto voľby úspešne uskutočnili v určenom termíne 

a členmi senátu sa stali študenti Vargová, Bambura, Magula, Priščák a Vankovic. 

 

 

18. 12. 2020 vo Zvolene       Ing. Ján Turis, PhD. 
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