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Z Á P I S 
 

z 10. zasadnutia Akademického senátu FEVT TU vo Zvolene 
konaného dňa 26. 10. 2011 

Prítomní členovia AS FEVT: podľa prezenčnej listiny 
 
Prizvaní a hostia: doc. Ing. Marián KUČERA, PhD. 
 
Ospravedlnení: Ing. Richard Hnilica, PhD. 
 
Neospravedlnení:  

Program: 
 

1. Otvorenie, schválenie programu a voľba pracovných komisií, 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FEVT, 
3. Prerokovanie Dodatku k Štatútu Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky číslo 

565/2008/DFEVT,  
4. Prerokovanie Dodatku k Študijnému a skúškovému poriadku bakalárskeho a 

inžinierskeho štúdia číslo 571/2008/DFEVT, 
5. Rôzne, 
6. Záver. 

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

osobitne dekana FEVT doc. Ing. Mariána Kučeru, PhD..  
Predseda AS doc. Černecký, informoval o programe rokovania AS FEVT, kde hlavnými 

bodmi bude prerokovanie a schválenie navrhnutých dodatkov. Predseda AS dal hlasovať o 
návrhu programu rokovania AS. 

Prebehlo hlasovanie za schválenie navrhnutého programu 
Počet hlasujúcich členov:      10 
Výsledok hlasovania: 
Za: 10 
Proti:                                          0   
Návrh programu rokovania AS bol schválený jednomyseľne. 

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

Návrhová komisia:    doc. Ing. Ján Svoreň, CSc. 
            Ing. Peter Dobrota             

Mandátová komisia: Bc. Zuzana Hanesová 
            Bc. Richard Bergel                                    

Verifikátori:              prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc. 
            Ing. Mária Hrčková, PhD. 
  
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) 
Doc. Černecký informoval členov AS FEVT o navrhnutých zmenách v Štatúte Fakulty 

environmentálnej a výrobnej techniky a vyzval dekana doc. Kučeru, aby informoval členov 
AS o predkladanom materiáli. Dekan FEVT doc. Kučera informoval senátorov, že 
predkladaný materiál bol vypracovaný na základe uznesenia č. 15.3.2 z rokovania vedenia TU 
z 16.5.2011 týkajúce sa zosúladenia štatútov a študijných poriadkov fakúlt s novelizovaným 
Štatútom TU a študijnými poriadkom TU.  

V diskusii senátori AS FEVT nemali žiadne pripomienky k predkladanému materiálu.  
 
Predseda AS dal hlasovať o schválení Dodatku k Štatútu Fakulty environmentálnej a 

výrobnej techniky číslo 565/2008/DFEVT. 

Prebehlo hlasovanie za schválenie Dodatku k Štatútu FEVT číslo 565/2008/DFEVT 
Počet hlasujúcich členov:      10 
Výsledok hlasovania: 
Za: 10 
Proti:                                          0   
Navrhnutý Dodatok k Štatútu Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky číslo 
565/2008/DFEVT, bol schválený jednomyseľne. 
 

Ad 4) 
V štvrtom bode Dekan FEVT doc. Kučera predložil na schválenie návrh Dodatku k 

Študijnému a skúškovému poriadku bakalárskeho a inžinierskeho štúdia číslo 
571/2008/DFEVT, kde jednotlivé zmeny skomentoval a vysvetlil.  

V diskusii senátori AS FEVT nemali žiadne pripomienky k predkladanému materiálu. 
 
Predseda AS dal hlasovať o schválení Dodatku k Študijnému a skúškovému poriadku 

bakalárskeho a inžinierskeho štúdia číslo 571/2008/DFEVT. 
 

Prebehlo hlasovanie za schválenie Dodatku k Študijnému a skúškovému poriadku 
bakalárskeho a inžinierskeho štúdia číslo 571/2008/DFEVT. 
Počet hlasujúcich členov:        10 
Výsledok hlasovania: 
Za:   10 
Proti:                                           0  
Zdržal sa:  0   
Navrhnutý Dodatok k Študijnému a skúškovému poriadku bakalárskeho a inžinierskeho 
štúdia číslo 571/2008/DFEVT bol schválený jednomyseľne. 
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Ad 5) 
Doc. Černecký informoval AS, že na zasadnutí AS TU vystúpil v bode Rôzne v diskusii 

študent 1.ročníka inžinierskeho štúdia, Bc. M. Štollmann, ktorý sa opýtal rektora TU a 
vedenia TU - ako je vyriešená otázka garancie študijného programu Priemyselné inžinierstvo, 
ktoré zabezpečuje FEVT aj vzhľadom na nedoriešenú situáciu garanta tohto študijného 
programu v oboch stupňoch štúdia.  

Pán rektor vysvetlil, že otázky garancie študijných programov sú v kompetencii dekana a 
vedenia FEVT, ako aj  AS FEVT, ktorí sú oprávnení riešiť otázku zabezpečenia garantov 
príslušných študijných programov. Rovnako odporučil, že pri nedostatočnom vysvetlení 
otázok študentov študijného programu Priemyselné inžinierstvo  ohľadom garancie 
uvedeného študijného programu sa majú obrátiť na prorektora pre pedagogickú prácu – doc. 
Ing. Ľ. Javorka, CSc., ktorý je zároveň aj pracovníkom FEVT. 

Na základe toho vyzval predseda AS TU, aby sa dekan a Akademický senát fakulty 
vyjadril k študijným programom a garanciám Priemyselného inžinierstva.  

Doc. Kučera uviedol, že garancie na študijnom programe Priemyselné inžinierstvo boli do 
30.9.2011 prof. Freibergom. Momentálne písomné stanovisko od akreditačnej komisie fakulta 
zatiaľ nemá, ale fakulta má jeden rok na nápravu v študijnom programe. Nakoľko situácia je 
zložitá, snažíme sa zohnať garanta aj napriek tomu, že novela VŠ zákona asi nebude do marca 
schválená a pripomienky zapracované.  

Prof. Mikleš uviedol, že tento problém je existenčný pre fakultu a navrhol, že by bolo 
vhodné hľadať garantov v Českej republike. Ďalej poznamenal, či vedenie uvažovalo o určitých 
náhradách, lebo ak sa príjme novela VŠ zákona tak je tam potom veľa obmedzení a treba 
vynaložiť veľké úsilie na obnovu študijných programov a určite sa bude za akreditáciu platiť.  

Doc. Kučera odpovedal na otázku prof. Mikleša, že sa zaoberajú na vedení FEVT 
garanciami a hľadajú garantov a možnosti ako ich prilákať na fakultu.  

Prof. Mikleš sa opýtal dekana doc. Kučeru či uvažuje, že by predseda AS FEVT bol vo 
vedení FEVT.  

Doc. Kučera reagoval na otázku, že sa o tom uvažuje do budúcnosti.  
Prof. Mikleš uviedol, že fakulta sa musí zaoberať študentmi a akreditáciou študijných 

programov, aby boli príťažlivé. S poklesom počtu študentov, klesá aj zaťaženosť učiteľov, 
nakoľko nemáme zaujímavé akreditované študijné programy, tým klesajú aj finančné 
prostriedky pre fakultu. Finančné prostriedky fakulta získava aj na základe publikačnej činnosti. 
Prof. Mikleš poznamenal, že vedenie fakulty nič neurobí ak nemáme ľudí, ktorí nie sú v danom 
odbore, kvôli čomu akreditačná komisia zamieta študijné programy a zdôraznil, že vedúci 
katedry zodpovedajú za odbornú náplň katedry.  

Doc. Černecký informoval senátorov z radov študentov, že katedry robia a publikujú v rámci 
oblasti výskumu, na ktoré sú naviazané študijné programy. 

Prof. Mikleš pripomienkoval, že zmeny gestorov študijných predmetov by sa mali 
schvaľovať Vedeckou radou Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky v súlade so 
zákonom o vysokých školách z.131/2002, čo sa robí na všetkých fakultách v rámci 
schvaľovania študijných programov na príslušný akademický rok. 

Ďalej prof. Mikleš uviedol, že bolo by vhodné informovať do 30.11.2011 akademický senát 
o zabezpečení študijného programu Priemyselné inžinierstvo I. a II. stupňa garantom. 

Predseda AS doc. Černecký navrhol urobiť revíziu študijných programov na fakulte a o 
výsledkoch informovať študentov a akademickú obec.  

V diskusii senátori AS FEVT nemali pripomienky k návrhu doc. Černeckého. 
Doc. Černecký navrhol komisiu pre vypracovanie materiálu o súčasnom stave v oblasti 

pedagogiky, výskumu, publikačnej činnosti a možnostiach akreditácie na Fakulte 
environmentálnej a výrobnej techniky v zložení: doc. Ing. F. Bodnár, CSc, – predseda, prof. Ing. 
M. Mikleš, DrSc., doc. Ing. J. Svoreň, CSc., Ing. P. Dobrota. Ďalej poznamenal, že spracovaná 
správa nebude zverejňovaná a bude mať informačný charakter pre internú potrebu. Správa má 
byť spracovaná do riadneho zasadnutia AS FEVT.  
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Predseda AS dal hlasovať o schválení komisii pre vypracovanie materiálu o stave na 

FEVT. 
 

Prebehlo hlasovanie za schválenie komisii pre vypracovanie materiálu o stave na FEVT. 
Počet hlasujúcich členov:        10 
Výsledok hlasovania: 
Za:   10 
Proti:                                           0  
Zdržal sa:  0   
Navrhnutá komisia pre vypracovanie materiálu o stave na FEVT bola schválená 
jednomyseľne. 

Ad 6) 
Predseda AS FEVT na záver ukončil bod rôzne. Požiadal návrhovú komisiu o prečítanie 

návrhu uznesenia z rokovania AS FEVT zo dňa 26. 10. 2011. 

Prebehlo hlasovanie k prijatiu uznesenia 
Počet hlasujúcich členov:      10    
Výsledok hlasovania: 
Za: 10 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
Návrh uznesení prednesený doc. Svoreňom bol jednomyseľne schválený 

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

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

 

Ing. Mária Hrčková, PhD.  ..........................................  
 

 
 
 
 
 
 
   doc. Ing. Jozef Černecký, CSc. 

predseda AS FEVT 
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Uznesenia 

zo zasadnutia Akademického senátu Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky                                     
konaného dňa 26. 10. 2011 

Akademický senát FEVT 

A. Schvaľuje: 

1. Program rokovania. 

2. Návrhovú komisiu v zložení: doc. Ing. Ján Svoreň, CSc., Ing. Peter Dobrota 

3. Verifikátorov zápisnice a volebnú komisiu v zložení: prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc.,     
Ing. Mária Hrčková, PhD. 

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

5. Dodatok k štatútu Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky 

6. Dodatok k študijnému a skúškovému poriadku Fakulty environmentálnej a výrobnej 
techniky pre I. a II. stupeň štúdia 

7. Komisiu pre vypracovanie materiálu o stave možností akreditácie na Fakulte 
environmentálnej a výrobnej techniky v zložení: predseda- doc. Ing. Ferdinand Bodnár, CSc., 
členovia:  prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc., doc. Ján Svoreň, CSc., Ing. Peter Dobrota. 

B. Neschvaľuje: 

 

C. Súhlasí: 
 

D. Ukladá: 

1. Dekanovi informovať do 30. 11. 2011 akademický senát FEVT o zabezpečení garanta pre 
študijný program - Priemyselné inžinierstvo I. a II. stupňa. 

2. Dekanovi fakulty predkladať na schválenie zmeny gestorov študijných predmetov 
vedeckej rade Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky v rámci schvaľovania 
študijných programov na príslušný akademický rok v súlade so zákonom o vysokých 
školách z. 131/2002. 

3. Komisii pre vypracovanie materiálu o stave možností akreditácie na Fakulte 
environmentálnej a výrobnej techniky vypracovať správu do nasledujúceho zasadnutia 
Akademického senátu fakulty. 
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Návrhová komisia: 

doc. Ing. Ján Svoreň, CSc.,    Ing. Peter Dobrota 

 

 

 

Verifikátori: 

 
  prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc.,           Ing. Mária Hrčková, PhD. 

verifikátor     verifikátor 

      

 

 

 

doc. Ing. Jozef Černecký, CSc.       
predseda AS FEVT 

 

Zvolen 31.10.2011  


