
Z Á P I S
z 23. zasadnutia Akademického senátu FEVT TU vo Zvolene

konaného dňa 24. 06. 2010

Prítomní: 7 členov AS FEVT
doc. Ing. Jozef Černecký, CSc., prof. Ing. Jozef Šuriansky, CSc., doc. Ing. Ferdinand Bodnár, 
CSc., doc. Ing. Ján Svoreň, CSc., Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Juraj Mikleš, PhD., Ing. Erika 
Sujová, PhD.

Ospravedlnená: Bc. Zuzana Kováčiková

Hostia:  prof.  Ing.  Milan  Mikleš,  DrSc.  –  dekan  FEVT,  Ing.  Magdaléna  Klacková  – 
tajomníčka  FEVT,  doc.  Ing.  Marián  Kučera,  PhD.  –  prodekan  pre  pedagogickú  činnosť 
a propagáciu FEVT

Program zasadnutia:
 
1. Návrh programu a voľba pracovných komisií.
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FEVT. 
3. Návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu bežných výdavkov  FEVT na rok 2010.
4. Návrh zloženia disciplinárnej komisie FEVT.
5. Schválenie poplatkov za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania pre všetky stupne a 

formy štúdia pre akad. rok 2011/2012.
6. Schválenie podmienok prijatia na štúdium pre akad. rok 2011/2012 pre všetky stupne a 

formy štúdia.
7. Rôzne.
 
K bodu 1: Návrh programu a voľba pracovných komisií
       Zasadnutie  Akademického senátu FEVT otvoril  a viedol  predseda senátu doc.  Ing. 
Jozef Černecký, CSc. Konštatoval, že AS je uznášaniaschopný. Predseda senátu navrhol, aby 
pracovné komisie pracovali v nasledovnom zložení:
Mandátová komisia: prof. Ing. Jozef Šuriansky, CSc., 

doc. Ing. Ján Svoreň, CSc.
Návrhová komisia: doc. Ing. Ferdinand Bodnár, CSc.

Ing. Jozef Krilek, PhD.
Verifikátori:         doc. Ing. Ján Svoreň, CSc. 

Ing. Juraj Mikleš, PhD.   

Návrh programu a zloženie jednotlivých komisií boli schválené všetkými prítomnými členmi 
senátu.
 
K bodu 2: Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FEVT
Všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia AS FEVT boli splnené.



K bodu 3: Návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu bežných výdavkov  FEVT na rok 2010

       Dekan FEVT prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc. predložil na schválenie Návrh rozdelenia 
dotácie a rozpočtu bežných výdavkov  FEVT na rok 2010. Navrhovaný dokument pred AS 
uviedla  a jednotlivé  položky  skomentovala  a vysvetlila  tajomníčka  FEVT Ing.  Magdaléna 
Klacková.

Tajomníčka FEVT Ing. Magdaléna Klacková zdôvodnila jednotlivé body predkladanej 
správy.  Uviedla,  že rozdelenie dotácie  a rozpočtu na rok 2010 nebolo schválené v AS TU 
a postupovať  sa  bude  v zmysle  dokumentu  schváleného  vedením  TU:  “Opatrenia  na 
zabezpečenie  financovania  TUZVO  v roku  2010  v režime  rozpočtového  provizória“.  Na 
základe tejto skutočnosti má FEVT pridelenú dotáciu na tovary a služby v programe 0771100 
v sume 5 400 € a v programe 0771200 vo výške 4 042 €.  Návrh rozdelenia dotácie bežných 
výdavkov v obidvoch programoch sa nachádza v tabuľkách č. 2 a 3. V prípade nedočerpania 
prostriedkov  na  konci  roka,  budú  tieto  použité  na  vykrytie  deficitu  na  mzdových 
prostriedkoch.

Rozdelenie dotácie na mzdy vrátane odvodov sa zrealizovalo na základe skutočných 
výkonov fakúlt, napriek tomu, že naša fakulta viac krát pripomienkovala už v minulom roku 
kritériá delenia dotácie. Na základe poklesu na výkonoch fakulta mala rozpísaný deficit na 
mzdách  -136 024  €.  V  ďalšej  etape  bola  k tomuto  deficitu  pripočítaná  na  základe  počtu 
študentov 90%-ná potreba miezd pracovníkov UCJ a UTVaS v sume 22 692 €. Potreba miezd 
na jubileá, zákonné príplatky, platové postupy a fond rektora nám zvýšila deficit na sumu - 
208 312 €  bez odvodov. Vedenie TU potom vypracovalo variant delenia dotácie na mzdy, 
kde  garantované  minimum  je  90%  miezd.  Rozdiel  do  100%  dotácie  miezd  si  musia 
pracoviská  vykryť.  Pre  FEVT  je  to  suma  -82 297  €  s  odvodmi.  Táto  suma  je  však 
v skutočnosti vyššia, až  cca - 97 000 €, nakoľko sa pri tvorení dotácie na mzdy počítal stav 
pracovníkov k 31.10.2009 a po tomto termíne boli obsadene niektoré pracovné miesta. 

Vedenie FEVT na základe opatrení schválených vedením TU písomne rozpracovalo 
a predložilo rektorovi TU opatrenia, ktoré prijalo  na vykrytie deficitu miezd a energií v roku 
2009  a deficitu miezd v roku 2010. V tomto dokumente sa konštatuje, že FEVT v súčasnosti 
nedisponuje  zdrojmi,  s ktorými  by bolo  možné  vykryť  prekročené  čerpanie  miezd  v roku 
2009 a neuhradené náklady na energie. Vykrytie deficitu miezd z nedotačných zdrojov FVET 
v roku 2010 je uvedené v tab.4  predkladaného návrhu, kde je uvedený predpoklad príjmov 
v tomto  roku.  Ďalej  je  vykrytie  deficitu  na  mzdách  riešené  organizačnými  opatreniami 
vedenia  FEVT,  ktorými  budú:  zrušenie  a neobsadenie  niektorých  pracovných  miest  a po 
racionalizácii  študijných  programov  prípadné  znižovanie  pedagogických  úväzkov. 
Prehodnotené, resp. pozastavené bude vydanie publikácií zaradených v edičnom pláne pre rok 
2010.

K prerokovávanému bodu vystúpil v diskusii prof. Mikleš, dekan FEVT. Konštatoval, 
že situácia je dlhodobo neudržateľná a zamestnanci FEVT by sa mali  aktívne zaslúžiť o to, 
aby fakulta  v budúcom roku dostala  do rozpočtu viac finančných prostriedkov na základe 
zvýšenia výkonov vo VVČ. 

Predseda AS FEVT dal hlasovať o návrhu delenia dotácie a rozpočtu FEVT na rok 
2010.

Výsledky hlasovania:
Hlasovania sa zúčastnilo 7 členov AS; za prijatie dokumentu hlasovalo 7 členov AS.

Akademický senát delenie dotácie a rozpočtu FEVT na rok 2010 schválil.



K bodu 4: Návrh zloženia Disciplinárnej komisie FEVT

Dekan FEVT predložil  návrh na zmenu v zložení Disciplinárnej komisie FEVT z dôvodov 
ukončenia štúdia študentov Bc. Vlastimila Záchenského a Bc. Kataríny Babkovej, ktorí boli 
jej  členmi  a z dôvodu zmeny na  pozícii  prodekana pre  pedagogickú činnosť  a propagáciu 
fakulty. Dekan navrhol odvolať doc. Ing. Jána Marku, CSc. z funkcie predsedu Disciplinárnej 
komisie  a obsadiť  ju  doc.  Ing.  Mariánom  Kučerom,  PhD.,  prodekanom  pre  pedagogickú 
činnosť  a propagáciu  fakulty.  Z radov  študentov  navrhol  do  komisie  Jaroslava  Bahledu 
a Juraja Mitošinku.

Predseda AS FEVT dal hlasovať o návrhu dekana na odvolanie doc. Ing. Jána Marku, 
CSc. z funkcie predsedu Disciplinárnej komisie FEVT.
Výsledky hlasovania:
Hlasovania sa zúčastnilo 7 členov AS. Za návrh hlasovalo 7 členov AS.

Predseda AS FEVT dal hlasovať o návrhu dekana na menovanie  doc. Ing. Mariána 
Kučeru, PhD. za predsedu Disciplinárnej komisie FEVT.
Výsledky hlasovania:
Hlasovania sa zúčastnilo 7 členov AS. Za návrh hlasovalo 7 členov AS.

Predseda AS FEVT dal hlasovať o návrhu dekana na menovanie  študentov Jaroslava 
Bahledu a Juraja Mitošinku za členov Disciplinárnej komisie FEVT.
Výsledky hlasovania:
Hlasovania sa zúčastnilo 7 členov AS. Za návrh hlasovalo 7 členov AS.

Akademický senát schválil návrh zloženia disciplinárnej komisie.

K bodu 5: Schválenie poplatkov za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania pre 
všetky stupne a formy štúdia pre akad. rok 2011/2012

K bodu 5 vystúpil doc. Ing. Marián Kučera, PhD. – prodekan pre pedagogickú činnosť 
a propagáciu  fakulty.  Uviedol,  že  navrhuje  zvýšene  poplatku  na  materiálne  zabezpečenie 
prijímacieho konania pre všetky stupne štúdia z terajších 23 € na 25 €. 

Predseda  AS FEVT dal  hlasovať  o tom,  aby  poplatky  za  materiálne  zabezpečenie 
prijímacieho konania pre všetky stupne a formy štúdia pre akad. rok 2011/2012 boli 25€.
Výsledky hlasovania:
Hlasovania sa zúčastnilo 7 členov AS. Za návrh hlasovalo 7 členov AS.

Akademický senát  schválil  poplatky za materiálne  zabezpečenie  prijímacieho konania pre 
všetky stupne a formy štúdia pre akad. rok 2011/2012.

K bodu 6: Schválenie podmienok prijatia na štúdium pre akad. rok 2011/2012 pre 
všetky stupne a formy štúdia

K bodu 6 vystúpil doc. Ing. Marián Kučera, PhD. – prodekan pre pedagogickú činnosť 
a propagáciu fakulty. Uviedol, že podmienky prijatia na štúdium pre nasledujúci akademický 
rok  je potrebné zverejniť do 30.6. t.r. Materiál „Podmienky prijatia na štúdium na FEVT TU 
vo Zvolene pre akad. rok 2011/2012“ pre I., II. a III. stupeň štúdia pre akreditované študijné 
programy bol vopred zaslaný senátorom, mohli si ho preštudovať.

Predseda AS FEVT dal hlasovať o schválení podmienok prijatia na štúdium pre akad. 
rok 2011/2012 pre všetky stupne a formy štúdia.



Výsledky hlasovania:
Hlasovania sa zúčastnilo 7 členov AS. Za návrh hlasovalo 7 členov AS.

Akademický senát schválil podmienky prijatia na štúdium pre akad. rok 2011/2012 pre všetky 
stupne a formy štúdia v akreditovaných študijných programoch.

K bodu 7: Rôzne
Predseda AS konštatoval, že bude potrebné vypísať doplňujúce voľby do AS z radov 

doktorandov  a študentov  denného  štúdia,  keďže  predchádzajúcim  študentom  ukončením 
štúdia mandát zanikol. Pre spresnenie prof. Šuriansky uviedol, že danú situáciu konzultoval 
s predsedom legislatívnej komisie TU, ktorý odporučil okamžite riešiť situáciu, ak študentská 
komora AS nemá zastúpenie. 

Predseda AS navrhol,  aby sa doplňujúce voľby do študentskej komory AS z radov 
doktorandov  uskutočnili  v  nasledujúcom týždni.  Navrhol,  aby volebná  komisia  pracovala 
v zložení:

doc. Ing. Ferdinand Bodnár, CSc. - predseda
Ing. Jozef Krilek, PhD., Ing. Juraj Mikleš, PhD. – členovia.

Členovia volebnej komisie sa dohodli, že voľby zorganizujú dňa 1. 7. 2010, v čase od 9.00 do 
10.00 hod.
Predseda  AS  FEVT  dal  hlasovať  o tom,  aby  volebná  komisia  pre  doplňujúce  voľby  do 
študentskej komory AS z radov doktorandov pracovala v navrhovanom zložení.
Výsledky hlasovania:
Hlasovania sa zúčastnilo 7 členov AS. Za návrh hlasovalo 7 členov AS.

Z dôvodu, že v súčasnosti nie je možné usporiadať doplňujúce voľby do študentskej komory 
AS  z radov  denných  študentov  sa  prítomní  členovia  AS  dohodli  na  tom,  že  termín 
uskutočnenia volieb a volebnú komisiu určí predsedníctvo AS v najbližšom možnom termíne, 
na začiatku zimného semestra 2010/2011.

UZNESENIA:

Akademický senát FEVT TU vo Zvolene:

1. Schvaľuje návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu bežných výdavkov  FEVT na rok 2010.
2. Schvaľuje návrh zloženia disciplinárnej komisie FEVT.
3. Schvaľuje poplatky za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania pre všetky stupne a 

formy štúdia pre akad. rok 2011/2012.
4. Schvaľuje podmienky prijatia na štúdium pre akad. rok 2011/2012 pre všetky stupne a 

formy štúdia.
5.  Schvaľuje  plán  doplňujúcich  volieb  do  AS  FEVT z  radov  doktorandov,  ktoré  ukladá 

volebnej komisii uskutočniť dňa 1.7. 2010. 
6.  Schvaľuje  zloženie  volebnej  komisie  pre  doplňujúce  voľby  do  AS  FEVT  z  radov 

doktorandov v zložení: doc. Ing. Ferdinand Bodnár, CSc. – predseda, Ing. Jozef Krilek, 
PhD., Ing. Juraj Mikleš, PhD. – členovia.

7. Poveruje predsedníctvo AS, aby určilo plán a zloženie volebnej komisie pre doplňujúce 
voľby do študentskej komory AS z radov denných študentov.

Akademický senát FEVT navrhnuté uznesenia schválil.
Výsledky hlasovania:
Hlasovania sa zúčastnilo 7 členov AS; za navrhnuté uznesenia hlasovalo 7 členov AS.



Zapísala: Ing. Erika Sujová, PhD.

Verifikovali:  doc. Ing. Ján Svoreň, CSc.

                        Ing. Juraj Mikleš, PhD.
   doc. Ing. Jozef Černecký, CSc.

predseda AS FEVT
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