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Z Á P I S 
 

z 13. zasadnutia Akademického senátu FEVT TU vo Zvolene 
konaného dňa 25. 05. 2012 

Prítomní členovia AS FEVT: podľa prezenčnej listiny 
 
Prizvaní a hostia: doc. Ing. Marián KUČERA, PhD., Ing. Magdaléna KLACKOVÁ 
 
Ospravedlnení: doc. Ing. Ján SVOREŇ, CSc., , Bc. Michal ŠMIGA 
 
Neospravedlnení:  

Program:  
 

1. Otvorenie, schválenie programu a voľba pracovných komisií, 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FEVT, 
3. Správa o hospodárení FEVT za rok 2011, 
4. Výročná správa o činnosti FEVT za rok 2011, 
5. Návrh rozpočtu bežných výdavkov FEVT TU vo Zvolene na rok 2012, 
6. Rôzne, 
7. Záver. 

Ad 1) 
Zasadnutie AS otvoril predseda AS, privítal prítomných členov AS FEVT. Privítal 

osobitne dekana FEVT doc. Ing. Mariána Kučeru, PhD. a tajomníčku FEVT Ing. Magdalénu 
Klackovú. Ďalej predseda AS FEVT informoval o programe rokovania AS a navrhol zameniť 
4 bod rokovania za 5 bod rokovania. Predseda AS dal hlasovať o návrhu programu rokovania 
AS. 

Prebehlo hlasovanie za schválenie navrhnutého programu 
Počet hlasujúcich členov:      8 
Výsledok hlasovania: 
Za: 8 
Proti:                                          0   
Návrh programu rokovania AS bol schválený jednohlasne. 

Ing. Krilek dal návrh, aby pracovné komisie pracovali v nasledovnom zložení:  
 
 

Návrhová komisia:    Ing. Richard Hnilica, PhD. 
            Ing. Mária Hrčková, PhD.             

Mandátová komisia: Bc. Richard Bergel 
            Bc. Zuzana Hanesová                                    

Verifikátori:              doc. Ing. Ferdinand Bodnár, CSc. 
            prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc. 
 
Predseda AS dal hlasovať o návrhu zloženia pracovných komisii. 

Zloženie jednotlivých komisií bolo schválené všetkými prítomnými členmi senátu. 
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Ad 2) 
Predseda AS pristúpil k druhému bodu rokovania - kontrola uznesení, kde vyzval 

tajomníka AS, aby informoval prítomných členov AS FEVT. Ing. Krilek uviedol, že 
uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia AS FEVT boli splnené. 

 
 

Ad 3) 
Dekan FEVT doc. Kučera predložil na schválenie Správu o hospodárení FEVT za rok 

2011. Navrhovanú správu pred AS uviedla a jednotlivé položky skomentovala a vysvetlila 
tajomníčka FEVT Ing. Klacková.  

Návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu na rok 2011 TU bol schválený na zasadnutí AS TU 
dňa  Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky mala v roku 2011 pridelenú dotáciu na 
základe12,32% podielu na výkone TU na bežné výdavky na program 0771100- VŠ 
vzdelávanie a prevádzku v sume 4 977 € na tovary a služby. Pridelená dotácia na tovary 
a služby na program 0771100 a 0771200 sa nedelila a jej čerpanie je v tabuľke č. 1a č.2. Na 
tomto programe je celkové čerpanie prostriedkov v sume 3 723,- € a zostatok prostriedkov 
predstavuje sumu 1254,- €, ktoré prechádzajú do rozpočtu roku 2012. Rozpočet na tovary 
a služby program 0771200 inštitucionálny výskum bol na základe výkonov 10 %  v oblasti 
VVČ v sume 5067,- €. Zostatok z roku 2010 bol v sume 2409,- €. Spolu sme mali 7476,- €. 
Na tomto prvku celkove zostalo 2955,- €, ktoré prechádzajú do rozpočtu roku 2012. 
Rozdelenie dotácie na mzdy bez odvodov sa zrealizovalo na základe skutočných výkonov 
fakúlt.  

Kvantifikácia miezd na rok 2011 vychádzala z potrieb fakúlt a ostatných organizačných 
súčastí k 31.1.2011. Prioritne boli odčlenené zdroje na celouniverzitné bežné výdavky – 
tovary a služby. Z časti finančných zdrojov na programe 07712 boli vytvorené mzdy 
a odvody, centrálnej administratíve fakúlt a rektorátu bolo garantované minimum miezd na 
úrovni 95 %. Ostatným organizačným súčastiam bolo garantované minimum na úrovni 90%, 
pričom LF a DF doplnila zdroje pre ÚCJ, ktorý nedosiahol garantované minimum  90%.  

Na základe poklesu na výkonoch sme mali rozpísaný deficit na mzdách – 34 138,- €, č. j. 
93,2 % potreby miezd bez odvodov. Keď k tomuto deficitu pripočítame odvody vo výške  
35,2 % predstavuje deficit miezd sumu – 46 155,- €. Čerpanie mzdových prostriedkov je 
v prílohe – tabuľka 2.  Väčšina nedotačných zdrojov bola použitá na naplnenie deficitu miezd 
22 037,- €, vyplatenie odmien pre pedagogických a ostatných  pracovníkov 34 732,- €. 

Čerpanie pridelených finančných prostriedkov za rok 2011 môžeme považovať za 
hospodárne so zreteľnými tendenciami k tvorbe úspor a efektívnemu vykladaniu zverených 
prostriedkov. Fakulte sa podarilo naplniť deficit miezd v sume - 46 155,- € a dosiahnuť 
celkovú úsporu na mzdách vo výške 2 403,- €. 

 
Predseda AS dal hlasovať o schválení Správy o hospodárení za rok 2010. 

Prebehlo hlasovanie za schválenie Správy o hospodárení za rok 2010 
Počet hlasujúcich členov:      8 
Výsledok hlasovania: 
Za: 8 
Proti:                                          0   
Predkladaná Správa bola schválená jednohlasne. 

Ad 4) 
V štvrtom bode Dekan FEVT doc. Kučera predložil na schválenie Návrh rozpočtu 

bežných výdavkov FEVT TU vo Zvolene na rok 2012. Navrhovaný dokument pred AS 
uviedla a jednotlivé položky skomentovala a vysvetlila tajomníčka FEVT Ing. Klacková. 
Tajomníčka FEVT TU vo Zvolene Ing. Klacková zdôvodnila jednotlivé body predkladanej 
správy. 

Rozdelenie dotácie a rozpočtu na rok 2012 TU bolo schválené na zasadnutí AS TU FEVT 
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dňa 30.3.2012 s pripomienkami. Správa je rozdelená do siedmych tabuliek. 
Metodika rozpisu dotácie na rok 2012 zo strany MŠVVaŠ SR  bola vypracovaná  dňa 

15.12.2011. Delenie dotácie medzi vysokými školami sa uskutočnilo na základe výkonových 
parametrov. Metodika rozpisu dotácie priniesla pre TUZVO určité zmeny, ktoré boli 
zapracované do metodiky univerzity. Kritériá rozdelenia dotácie a postup tvorby 
a schvaľovania rozpočtu Technickej univerzity vo Zvolene na rok 2012 boli rozpracované 
a spresnené so zástupcami fakúlt a rektorátu. 

 Veľké zmeny boli spracované v metodike TUZVO v časti mzdy, platy a odvody. Zmenilo 
sa garantovanie výšky miezd pre ostatné organizačné súčasti z 90% na 95% okrem fakúlt. 
Centrálna administratíva fakúlt a rektorátu majú rozpis dotácie na mzdy na úrovni 100%. 
Ďalšie zmeny v kritériách sú v časti „hospodársky výsledok“, hlavne jeho delenie, kde neboli 
akceptované naše písomné pripomienky predložené  rektorovi TU na zasadnutie vedenia 
TUZVO. 

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky má v roku 2012 pridelenú bežnú dotáciu na 
tovary a služby na program 07711, ktorá bola zvýšená oproti predchádzajúcemu roku o 10 %.  

Bežné výdavky boli pridelené na základe výkonnosti fakulty, ktorá bola v roku 2011 -  
12,32 %  a dnes je 14,31 % . 

Z pridelených prostriedkov na rok 2012 navrhujeme rozdeliť pre katedry sumu 1200,- €  
a to po 200,- € pre každú katedru rovnako. 

Pri delení dotačných zdrojov univerzity na mzdy na programe 07711- poskytovanie 
vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl bol postup ako 
v minulosti. Odčlenili sa mzdové prostriedky vrátane odvodov na: 

o na špecifiká (účelovo viazané prostriedky SLDK, ABH, VŠLP), 
o mzdové prostriedky vrátane odvodov na mzdy prevádzkových a odborných 

zamestnancov rektorátu vo výške skutočnej potreby na rok 2012 , 
o mzdové prostriedky vrátane odvodov na platové postupy, zákonné príplatky a jubileá 

a Fond rektora vo výške 2 % objemu miezd, 
o mzdové prostriedky vrátane odvodov na mzdy pracovníkov organizačných súčastí - 

CIT, SLDK, VDL, ABH, Vydavateľstva a ÚTV a Š vo výške 95% skutočnej potreby 
na rok 2012, mzdové prostriedky CĎV budú refundované v plnej výške z vlastných 
zdrojov, 

o mzdové prostriedky vrátane odvodov na mzdy centrálnej administratívy rektorátu 
a fakúlt, 

o  zostávajúce mzdové prostriedky vrátane odvodov sa rozdelia na fakulty a UCJ pre 
pedagogických a odborných zamestnancov podľa výkonu v pedagogickej činnosti   
85,2 % a podielu fakulty na počte publikácií v rokoch 2009, 2010  14,8 %. 

Rozdelenie dotácie na mzdy bez odvodov sa zrealizovalo na základe skutočných výkonov 
fakúlt. Kvantifikácia miezd na rok 2012 vychádzala z potrieb fakúlt a ostatných 
organizačných súčastí k 31.1.2012. Pri delení dotačných zdrojov univerzity boli prioritne  
odčlenené zdroje na celouniverzitné bežné výdavky – tovary a služby. Z časti finančných 
zdrojov na programe 07712 boli vytvorené mzdy a odvody centrálnej administratívy fakúlt 
a rektorátu, ktoré sú vyčlenené na úrovni 100 %. Ostatným organizačným súčastiam okrem 
fakúlt sú pridelené mzdy na úrovni 95 % potrieb. 

Predseda AS dal hlasovať o schválení Návrhu rozpočtu bežných výdavkov FEVT TU vo 
Zvolene na rok 2012. 

Prebehlo hlasovanie za schválenie Návrhu rozpočtu bežných výdavkov FEVT  TU vo 
Zvolene na rok 2012 
Počet hlasujúcich členov:      8 
Výsledok hlasovania: 
Za: 8 
Proti:                                          0   
Predkladaný Návrh bol schválený jednohlasne. 
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Ad 5) 
Dekan FEVT doc. Kučera predložil AS FEVT na schválenie Výročnú správu o činnosti 

FEVT za rok 2011. Uviedol, že správa bola prerokovaná na Kolégiu dekana FEVT. Správa je 
rozdelená do 7 kapitol a podrobne sa zaoberá históriou a súčasnosťou FEVT, vnútornými 
predpismi a organizačným usporiadaním fakulty, študijnými odbormi, formou a stupňami 
vzdelávania na fakulte, ŠVOČ, doktorandským štúdiom a medzinárodnou spoluprácou FEVT. 
V správe je uvedený prehľad riešených grantových a vedecko-technických projektov na 
katedrách aj s pridelenými finančnými prostriedkami. Osobitná kapitola je venovaná 
hodnoteniu publikačnej činnosti katedier fakulty v roku 2011. 

V diskusii vystúpil Ing. Hnilica poukázal, že pri rozdeľovaní dotácie nieje zahrnuté 
participovanie s inými katedrami a fakultami na projektoch, nakoľko by sa malo započítavať 
aj spoluriešiteľská kapacita pre fakultu. Ing. Klacková navrhla, aby sa dala písomná 
pripomienka k rozdeľovaniu rozpočtu (dotácie) pri participovaní na projekte z iných fakúlt. 
Doc. Kučera poznamenal, že budú pripomienky k rozdeľovaniu rozpočtu aj z iných fakúlt.  

Ďalej v diskusii prof. Mikleš poznamenal, že publikovanie do karentovaných časopisov 
pre strojárov je zložité, pracovná komisia pre strojárstvo  Akreditačnej komisie to zohľadnila 
v kritériách pre akreditáciu, bolo by to potrebné zohľadniť aj v kritériách pre kvalifikačný rast 
na úrovni TU vo Zvolene. Súčasne navrhol, aby bola povinnosť informovať o návšteve 
zahraničných hostí na katedrách  fakulty, Dekanát FEVT TU vo Zvolene. Podobne by mali 
pracovníci katedier FEVT informovať vedúcich katedier o participácií na projektoch v rámci 
fakulty resp. v rámci univerzity. 

Doc. Kučera, poznamenal, že odborný rast zamestnancov ovplyvňuje výšku dotačných 
financií fakulty a uviedol, že sa pripraví list pre vedúcich katedier, aby boli informovaný o 
projektoch. Ďalej uviedol, že došlo k prekvalifikovaniu 10 publikácií z roku 2010 na TU vo 
Zvolene z Vedeckých monografií na Odborné monografie. Doc. Černecký poznamenal, či 
kvalitu monografií neznehodnocuje ak sú externe tlačené. Prof. Mikleš poznamenal, že kto 
posudzuje dané monografie v komisii. Doc. Kučera poznamenal, že zloženie komisie nemôže 
byť dostatočne erudované v strojárskej problematike, nakoľko vyjadrenia sú na hrane 
akceptovateľnosti. Ing. Klacková poznamenala, že dané preradenie publikácií nie len ovplyvní 
výšku dotácií, ale aj kvalifikačný rast.    

Doc. Černecký ukončil diskusiu a prešiel k schvaľovaniu Výročnej správy o činnosti 
FEVT za rok 2011 

Predseda AS FEVT dal hlasovať o schválení Výročnej správy o činnosti FEVT za rok 
2011 

Prebehlo hlasovanie za schválenie Výročnej správy o činnosti FEVT za rok 2011 
Počet hlasujúcich členov:      8 
Výsledok hlasovania: 
Za: 8 
Proti:                                          0   
Predkladaný Návrh bol schválený jednohlasne. 

Ad 6) 
V bode rôzne Doc. Černecký upozornil AS FEVT, že Bc. Michal Šmiga, a Bc. Richard Bergel 
sú zástupcovia z radov študentov AS FEVT do úspešného obhájenia DP a je potrebné 
uskutočniť doplňujúce voľby do AS FEVT na FEVT. Doc. Černecký navrhol volebnú 
komisiu v zložení: Predseda VK - doc. Ing. Ferdinand Bodnár, CSc., členovia VK - Ing. 
Richard Hnilica, PhD., Ing. Jozef Krilek, PhD., Bc. Zuzana Hanesová. Akademický senát 
FEVT žiada stanovenú volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do AS FEVT TU vo Zvolene 
uskutočniť voľby na FEVT do 22. 10. 2012. 
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Predseda AS dal hlasovať o zložení Volebnej komisie. 

Prebehlo hlasovanie na schválenie návrhu predsedu AS FEVT 
Počet hlasujúcich členov:      8 
Výsledok hlasovania: 
Za: 8 
Proti:                                          0   

Návrh predsedu AS bol schválený jednohlasne. 
 
 
  

Ad 7) 
Predseda AS FEVT na záver ukončil bod rôzne. Požiadal návrhovú komisiu o 

prečítanie návrhu uznesenia z rokovania AS FEVT zo dňa 25.05.2012. 

Prebehlo hlasovanie k prijatiu uznesenia 
Počet hlasujúcich členov:      8    
Výsledok hlasovania: 
Za: 8 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
Návrh uznesení prednesený Ing. Hrčkovou bol jednohlasne schválený 

 

Zapísal: Ing. Jozef Krilek, PhD., tajomník AS FEVT 

Verifikátori: prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc.  ..........................................  

 

doc. Ing. Ferdinand Bodnár, CSc.  ..........................................  
 

 
 
 
 
 
 
 

Zvolen 28. 5. 2012 
   doc. Ing. Jozef Černecký, CSc. 

predseda AS FEVT 
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Uznesenia 

zo zasadnutia Akademického senátu Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky                                     
konaného dňa 25.05.2012 

Akademický senát FEVT 

A. Schvaľuje: 
1. Program rokovania. 

2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Mária Hrčková, PhD., Ing. Richard Hnilica, PhD. 

3. Verifikátorov zápisnice a volebnú komisiu v zložení: doc. Ing. Ferdinand Bodnár, CSc.,            

prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc. 

4. Mandátovú komisiu v zložení: Bc. Richard Bergel, Bc. Zuzana Hanesová 

5. Správu o hospodárení za rok 2011. 

6. Návrh rozpočtu bežných výdavkov FEVT TU vo Zvolene na rok 2012. 

7. Výročnú správu o činnosti fakulty za rok 2011. 

8. AS FEVT TU vo Zvolene schválil volebnú komisiu pre doplňujúce voľby zástupcov 

študentov I. a II. stupňa štúdia do AS FEVT TU vo Zvolene v zložení: 

    Predseda:  doc. Ing. Ferdinand Bodnár, CSc. 
    Členovia:  Ing. Richard Hnilica, PhD., 
      Ing. Jozef Krilek, PhD., 
      Bc. Zuzana Hanesová. 

 

 

B. Ukladá: 

1. Ukladá volebnej komisii, uskutočniť do 22. 10. 2012 pre doplňujúce voľby zástupcov 

študentov I. a II. stupňa štúdia do AS FEVT TU vo Zvolene.  

 

 

 

Uznesenie zapísali: Ing. Richard Hnilica, PhD., Ing. Mária Hrčková, PhD. 
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Návrhová komisia: 

 
          ....................................................   ............................................. 

Ing. Richard Hnilica, PhD.,    Ing. Mária Hrčková, PhD. 
 

 

Verifikátori: 

 
 .......................................................   ................................................ 
 prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc.,             doc. Ing. Ferdinand Bodnár, CSc.,   
   verifikátor                     verifikátor 
      

 

 

 

Zvolen, 28. 05. 2012 

    ………………………………. 
doc. Ing. Jozef Černecký, CSc.       

predseda AS FEVT 

 


