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 Akademický senát Fakulty techniky Technickej univerzity vo Zvolene rokoval na 

svojom 11. pracovnom rokovaní od 14. apríla 2021 do 23. apríla 2021 spôsobom per rollam 

s využitím elektronických prostriedkov, a to vzhľadom na epidemiologickú situáciu v SR. 

Rokovanie bolo rozdelené do dvoch etáp. V prvej etape sa konala diskusia k jednotlivým 

bodom rokovania a v druhej etape prebehlo elektronické hlasovanie. Počas rokovania boli 

schválené Výsledky hospodárenia FT za rok 2020 a Návrh rozpočtu bežných výdavkov FT na 

rok 2021. 

 

 Dňa 21. júna 2021 sa konalo 12. pracovné rokovanie senátu fakulty online spôsobom, 

a to prostredníctvom softvéru Microsoft Teams.  Epidemiologická situácia, ktorá pretrvávala, 

ešte nebola vhodná pre prezenčné rokovanie. Počas rokovania bol z dôvodu ukončenia 

pracovného pomeru schválený návrh dekana FT na odvolanie prof. Štefana Barcíka z Vedeckej 

rady FT. Tajným hlasovaním, pomocou univerzitného informačného systému, bol schválený 

návrh dekana na vymenovanie nového člena Vedeckej rady FT doc. Petra Koledu.  

Po podrobnom zdôvodnení prodekanom doc. Miroslavom Dadom boli na rokovaní 

schválené podmienky prijatia uchádzačov na I. a II. stupeň štúdia pre akademický rok 

2022/2023. Následne boli schválené aj podmienky prijatia uchádzačov na III. stupeň štúdia pre 

ten istý akademický rok.  

Po schválení Výročnej správy o činnosti FT TUZVO v roku 2020 sa na rokovaní 

diskutovalo o pripravovanom zápise študentov bakalárskeho štúdia na jeden študijný program 

s ohľadom na nové akreditačné štandardy. Akademický senát uvedenú formu zápisu študentov 

zobral na vedomie, podporil a zaviazal vedenie fakulty pri zapisovaní novoprijatých študentov 

na jeden študijný program im túto skutočnosť podrobne vhodne vysvetliť. 

 

 Posledné v kalendárnom roku, v poradí 13. pracovné rokovanie senátu sa konalo 

prezenčne 19. októbra 2021. Na rokovaní senátori zvolili volebné komisie a schválili 

harmonogramy volieb pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej aj do študentskej časti senátu 

fakulty. Počas zasadnutia bola schválená trojčlenná Disciplinárna komisia pre študentov 

Fakulty techniky.  

 

 Vyhlásenie núdzového stavu pre celú SR vyústilo v opätovné prerušenie prezenčnej 

formy výučby, preto na návrh predsedníctva senátu boli  po navrhnutí študentských kandidátov 

prerušené doplňujúce voľby do študentskej časti senátu. Doplňujúce voľby do zamestnaneckej 

časti sa podarilo právoplatne ukončiť ešte v tomto kalendárnom roku. 
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