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Z Á P I S 
 

z 11. zasadnutia Akademického senátu FEVT TU vo Zvolene 
konaného dňa 1. 12. 2011 

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

Program: 
 

1. Otvorenie, schválenie programu a voľba pracovných komisií, 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FEVT, 
3. Schválenie Dlhodobého zámeru rozvoja FEVT na obdobie 2011 až 2016 a odpočet 

plnenia za aktuálny rok FEVT, 
4. Rôzne, 
5. 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 navrhol 

vynechať schválenie odpočtu plnenia dlhodobého zámeru za aktuálny rok FEVT, nakoľko sa 
bude schvaľovať po ukončení kalendárneho roku 2011. 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. Ferdinand Bodnár, CSc. 
            Ing. Richard Hnilica, PhD.                         

Mandátová komisia: Bc. Zuzana Hanesová 
            Bc. Richard Bergel                                    

Verifikátori:              prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc. 
            Ing. Peter Dobrota  
 
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 oboznámil AS 
o stanovisku dekana FEVT, ktoré bolo zaslané listom predsedovi AS FEVT. Ďalej doc. 
Bodnár - predseda komisie oboznámil AS o stave možností akreditácie FEVT .  

Doc. Černecký otvoril diskusiu k splneniu ukladacích uznesení. Dekan FEVT doc. Kučera 
poďakoval komisii za vypracovanie správy. Ďalej upozornil, že sa blíži komplexná 
akreditácia a treba sa na to pripraviť. Na to reagoval doc. Černecký a uviedol, že katedry sa 
musia špecializovať, aby nemali príbuzné odbory.   

Ing. Hnilica sa opýtal dekana FEVT doc. Kučeru - ako je vyriešená otázka náhrady kritérií 
pre habilitačné a vymenúvacie konanie. Doc. Kučera vysvetlil, že predkladaný návrh kritérií 
pre habilitačné a vymenúvacie konanie predseda Vedeckej rady TUZVO zobral iba ako 
pracovný materiál a obáva sa, že eliminácia kritérií aj pri novom rektorovi nebude. Prof. 
Mikleš uviedol, že technické fakulty nemôžu mať rovnaké kritéria ako prírodovedné fakulty. 
Doc. Černecký navrhol, aby sa spracovali materiály kritérií za všetky technické fakulty. Doc. 
Bodnár uviedol, že nový kandidát na rektora nebude rušiť fakulty, čiže bude ústretový pre 
zmenu kritérií. Ing. Hnilica poznamenal, že by bolo vhodné predložiť návrh kritérií na senát 
TUZVO. Prof. Mikleš uviedol, že nakoľko názory senátorov sú rozdielne na elimináciu 
kritérií, bude schválenie kritérií problematické. Doc. Kučera poznamenal, že treba publikovať 
v rámci platných kritérií pre zvyšovanie kvalifikácie.    

 
Ad 3) 

Doc. Černecký vyzval dekana FEVT doc. Kučeru, aby informoval členov AS 
o predkladanom materiáli. Dekan FEVT doc. Kučera informoval senátorov, že predkladaný 
materiál - Dlhodobý zámer FEVT vo Zvolene na roky 2011 – 2016 vychádza z 
predchádzajúceho dlhodobého zámeru fakulty na roky 2003 – 2010, z Hodnotiacej správy 
EUA z roku 2006 a z výsledkov komplexnej akreditácie z roku 2009. Cieľom dlhodobého 
zámeru je určiť smerovanie fakulty do roku 2016  a definovať hlavné ciele jej činnosti. Ďalej 
informoval, že predkladaný materiál bol odporučený VR FEVT.  

V diskusii členovia AS pripomienkovali, že prvú stranu Dlhodobého zámeru FVET vo 
Zvolene na roky 2011-2016 treba upraviť podľa pripomienok senátorov.  

 
 
Predseda AS dal hlasovať o schválení Dlhodobého zámeru FEVT vo Zvolene na roky 

2011 – 2016. 

Prebehlo hlasovanie za schválenie Dlhodobého zámeru FEVT vo Zvolene na roky 2011 – 
2016. 
Počet hlasujúcich členov:      10 
Výsledok hlasovania: 
Za: 10 
Proti:                                          0   
Navrhnutý Dlhodobý zámer FEVT vo Zvolene na roky 2011 – 2016, bol schválený 
jednomyseľne. 
 

Ad 4) 
Doc. Černecký otvoril bod Rôzne, kde vystúpil prof. Mikleš a oznámil, že akceptuje 

stanovisko dekana FEVT, ale pripomienkoval, že zmeny garantov študijných predmetov by sa 
mali schvaľovať Vedeckou radou, nakoľko pôsobí v troch vedeckých radách, kde garanti 
študijných predmetov sa schvaľujú vo vedeckej rade. Ďalej poznamenal, že zmeny garantov 
študijných programov by mali byť schválené vo VR. Doc. Černecký poznamenal, že VR SjF v 
Bratislave schvaľuje aj edičný plán fakulty, aj keď to nie je povinnosť VR. Prof. Mikleš 
uviedol, že VR v Nitre schvaľuje témy dizertačných prác. Ing. Hrčková uviedla, že podľa 
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zákona o vysokých školách z.131/2002 to nevyplýva z pôsobnosti VR fakulty.  
Ďalej v diskusii vystúpil dekan FEVT doc. Kučera a informoval senátorov AS FEVT,  že je 

nová výzva na Infraštruktúru, veda a výskum „OPVaV 1.1 Obnova a budovanie technickej 
infraštruktúry výskumu a vývoja“ kde končí výzva 23.1.2012 a ďalší Podpora infraštruktúry 
vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu kde výzva končí 
27.2.2012. Ďalej upozornil, že miera spolufinancovania žiadateľa sa líši podľa oprávneného 
žiadateľa, pre Slovenskú akadémia vied je 0% minimálne spolufinancovanie z oprávnených 
výdavkov. 

Ďalej doc. Černecký informoval AS FEVT, že 12.12.2011 bude zhromaždenie 
Akademickej obce FEVT, kde bude prezentovaná Správa o činnosti AS FEVT za posledný rok. 

Ad 5) 
Predseda AS FEVT na záver ukončil bod rôzne. Požiadal návrhovú komisiu o 

prečítanie návrhu uznesenia z rokovania AS FEVT zo dňa 1.12.2011. 

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

 

 

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

 

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

 

 

Ing. Peter Dobrota  ..........................................  
 

 
 
 
 
 
   doc. Ing. Jozef Černecký, CSc. 

predseda AS FEVT 
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Uznesenia 

zo zasadnutia Akademického senátu Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky                                    
konaného dňa 1.12.2011 

Akademický senát FEVT 

A. Schvaľuje: 

1. Program rokovania; 

2. Návrhovú komisiu v zložení:  doc. Ing. Ferdinand Bodnár, CSc.,  

     Ing. Richard Hnilica, PhD.; 

3. Verifikátorov zápisnice v zložení: prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc., Ing. Peter Dobrota;  

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

5. Dlhodobý zámer FEVT vo Zvolene na roky 2011 – 2016 s pripomienkami. 
 

B. Berie na vedomie: 
1. Správu o súčasnom stave a odporúčania pre prípravu najbližšej akreditácie FEVT; 

2.  Kroky vedenia FEVT na zabezpečenie garantov pre študijné programy Priemyselné 
inžinierstvo I. a II. stupeň; 

3.  Vyjadrenie dekana k schvaľovaniu garanta študijného predmetu vedeckou radou FEVT. 

 

Návrhová komisia: 

doc. Ing. Ferdinand Bodnár, CSc.,    Ing. Richard Hnilica, PhD. 

 

Verifikátori: 

 
  prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc.,               Ing. Peter Dobrota 

verifikátor     verifikátor 

      

 

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

 
 
 
Zvolen 5.12.2011  


