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Z Á P I S 
 

z 8. zasadnutia Akademického senátu FEVT TU vo Zvolene 

konaného dňa 23. 05. 2011 

Prítomní členovia AS FEVT: podľa prezenčnej listiny 

 

Prizvaní a hostia: doc. Ing. Marián KUČERA, PhD., Ing. Magdaléna Klacková 

 

Ospravedlnení: Bc. Richard BERGEL, Bc. Michal ŠMIGA 

 

Neospravedlnení: Zuzana HANESOVÁ 

Program: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu a voľba pracovných komisií, 

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FEVT, 

3. Návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu bežných výdavkov FEVT na rok 2011 AS FEVT, 

4. Výročná správa o činnosti FEVT za rok 2010, 

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. a tajomníčku FEVT Ing. Magdalénu 

Klackovú. Ďalej predseda AS FEVT informoval o programe rokovania AS a navrhol doplniť 

do programu za bod 3. Správa o hospodárení za rok 2010. 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:    doc. Ing. Ferdinand Bodnár, CSc. 

            Ing. Peter Dobrota  
            

Mandátová komisia: Ing. Richard Hnilica, PhD. 

            Ing. Mária Hrčková, PhD. 
                                   

Verifikátori:              doc. Ing. Ján Svoreň, 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. 

Doc. Černecký privítal prof. Mikleša, ako nového člena AS, kde na základe tajného 

hlasovania členov akademickej obce KLMT bol zvolený za člena AS FEVT. 

 

 

Ad 3) 

Dekan FEVT doc. Kučera predložil na schválenie Správu o hospodárení za rok 2010. 

Navrhovanú správu pred AS uviedla a jednotlivé položky skomentovala a vysvetlila 

tajomníčka FEVT Ing. Klacková.  

Návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu na rok 2010 TU nebol schválený na zasadnutí AS TU 

dňa 26.4.2010. Na základe tejto skutočností boli vedením TU schválené „Opatrenia na 

zabezpečenie financovania TUZVO v roku 2010 v režime rozpočtového provizória“. Fakulta 

environmentálnej a výrobnej techniky mala v roku 2010 pridelenú dotáciu na základe 7,368% 

podielu na výkone TU na bežné výdavky na program 0771100-VŠ vzdelávanie a prevádzku 

v sume 5 400 € na tovary a služby. V tejto zlej finančnej situácii pristúpilo vedenie FEVT 

k tomu, že pridelená dotácia na tovary a služby na program 0771100 a 0771200 sa nedelila 

a jej čerpanie je uvedené v tabuľkách č.1 a č.2 Správy. 

Rozpočet na tovary a služby program 0771200 inštitucionálny výskum bol na základe 

výkonov v oblasti VVČ v sume 4 042 €. 

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 sme mali rozpísaný deficit na 

mzdách – 136 024 €. V ďalšej etape boli k tomuto deficitu pripočítaná na základe počtu 

študentov 90%-ná potreba miezd pracovníkov UCJ a UTV v sume 22 692 €. V ďalšom kroku 

sa deficit zvýšil 9%ným príspevkom na mzdy organizačných súčastí TU. V tejto etape je 

deficit FEVT na mzdy – 196 646 €. Potreba miezd na jubileá, zákonné príplatky, platové 

postupy a fond rektora nám zvýšila deficit na sumu – 208 312 € bez odvodov. Po prerozdelení 

miezd medzi programami a započítaní 50% výučby medzi jednotlivými fakultami sme mali 

deficit na dotácii miezd – 183 045 € 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 to bola suma -82 298 € s odvodmi. Táto suma je 

však v skutočnosti vyššia cca 97 000 €, nakoľko sa pri tvorení dotácie na mzdy počítal stav 

pracovníkov k 31.10.2009 a po tomto termíne boli obsadené niektoré pracovné miesta. 

V režime rozpočtového provizória vedenie FEVT pristúpilo k zníženiu počtu pracovníkov 

a to zrušením 5 miest, neobsadením miest pri skončení pracovnej zmluvy, odchode na 

materskú dovolenku a do dôchodku a to na pracoviskách: KIAT, KET, KDSZ, KVTM. Pri 

odchode do dôchodku bolo pracovníkom vyplatené dvojmesačné odchodné. Pracovníkom, 

ktorým bolo zrušené pracovné miesto bolo vyplatené odstupné v rozpätí trojmesačných až 

štvormesačných miezd. Vykrytie deficitu miezd sa podarilo týmito úspornými opatreniami 

a použitím prostriedkov z nedotačných zdrojov. 

Nedotačné zdroje, ktoré sú na bežnom účte boli čerpané v roku 2010 v zmysle tabuľky 

č.4. 

Väčšina nedotačných zdrojov bola použitá na naplnenie deficitu miezd 40 598 €, autorské 

honoráre 1 525 €, licencie dvoch softvérov 2 229 € a vydanie skrípt učebníc, vedeckého 

časopisu Acta facultatis technicae 4 386 €. 

Čerpanie pridelených finančných prostriedkov za rok 2010 môžeme považovať za 

hospodárne so zreteľnými tendenciami k tvorbe úspor a efektívnemu vykladaniu zverených 

prostriedkov. Fakulte sa podarilo naplniť deficit miezd v sume 82 298 € a tiež uhradiť všetky 

prostriedky potrebné na odchodné a odstupné zamestnancov. 

 

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

dotácie a rozpočtu bežných výdavkov FEVT na rok 2011. Navrhovaný dokument pred AS 

uviedla a jednotlivé položky skomentovala a vysvetlila tajomníčka FEVT Ing. Klacková. 

Tajomníčka FEVT Ing. Klacková zdôvodnila jednotlivé body predkladanej správy. 

Správa je rozdelená do štyroch tabuliek. Rozdelenie dotácie a rozpočtu na rok 2011 TU 

bolo schválené na zasadnutí AS TU dňa 20.4.2011. Písomné pripomienky predložené 

rektorovi TU neboli akceptované ani v jednom bode. 

 Metodika rozpisu dotácie na rok 2011 zo strany MŠVVaŠ SR sa oproti predchádzajúcim 

rokom výrazne odlišuje. Delenie dotácie medzi vysokými školami sa uskutočnilo na základe 

výkonových parametrov uvedených v metodike ministerstva. Zmeny boli zapracované do 

metodiky TUZVO, kde sa väčšinou kopírovala metodika ministerstva. 

 Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky má v roku 2011 pridelenú  bežnú dotáciu 

na tovary a služby na program 0771100 v sume 4 977,- €. Bežné výdavky boli pridelené na 

základe výkonnosti fakulty, ktorá je 12,32 % a je najnižšia zo všetkých fakúlt. 

 Členovia vedenia FEVT navrhujú túto dotáciu nerozdeľovať, nakoľko sa jedná o veľmi 

malé prostriedky na oboch programoch, ktoré nepostačujú na vykrytie celofakultných 

výdavkov. 

V prípade nedočerpania prostriedkov na konci roka, budú tieto použité na vykrytie 

deficitu na mzdových prostriedkoch. 

 FEVT má na rok 2011 pridelenú dotáciu na T a S na programe 0771200 v sume 

5 067,- € na   základe 10 % výkonov v oblasti VVČ. Finančné prostriedky z roku 2010 sú 

v sume 2 409,- €. 

Rozdelenie dotácie na mzdy bez odvodov sa zrealizovalo na základe skutočných výkonov 

fakúlt napriek tomu, že naša fakulta zaslala písomné pripomienky ku kritériám delenia dotácie 

na mzdy a tieto neboli ani v jednom bode akceptované.  

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 máme 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,- €. 

Opäť sme sa ako fakulta na základe výkonov dostali do záporných čísel. Túto sumu 

môžeme vykryť použitím predpokladaných nedotačných zdrojov. 

Nedotačné zdroje na vykrytie deficitu mzdových prostriedkov vrátane odvodov v roku 

2011 sú uvedené v tabuľke č.3. 

Prostriedky získané z predaja skrípt v sume 3 118,- €  bude použitá na prevádzku. 

Predpokladaný hospodársky výsledok z hlavnej a podnikateľskej činnosti FEVT v roku 

2011 je uvedený v tabuľke č.4. 

V diskusii vystúpila Ing. Klacková kde poukázala na to, že naši senátori AS TU za FEVT 

nehája záujmy fakulty. Ďalej uviedla, že by bolo vhodnejšie prispievať na účelové zariadenia 

TU toľko koľko ich využíva fakulta.  

Doc. Kučera uviedol, že rozdelenie rozpočtu pre rok 2011 je pre našu fakultu rovnako 

nepriaznivý tak,  ako aj rozpočet z roku 2010. 
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Prof. Mikleš poukázal na to že senátori TU za FEVT svojim hlasovaním neovplyvnia 

výsledok senátu TU, ale bolo by vhodnejšie keby zastupovali svoje pracovisko. Ďalej 

upozornil členov senátu FEVT, že finančné prostriedky na fakulty sú pridelené aj na základe 

publikačnej činnosti, vedeckej a odbornej činnosti pracovníkov FEVT a schválených 

projektov. Pripomenul, že podľa Výročnej správy o činnosti za rok 2010 sú výkony dvoch 

katedier priemerné a ostané katedry sú až podpriemerné.  

Ing. Hnilica poukázal, pokiaľ nebude vedecko-výskumná činnosť stúpať, tak bezdôvodne 

budeme nespokojný s rozpočtom. Navrhol, aby zamestnanci participovali s inými katedrami 

a fakultami na projektoch, nakoľko sa bude započítavať aj spoluriešiteľská kapacita pre 

fakultu. 

Predseda AS dal hlasovať o schválení Návrhu rozdelenia dotácie a rozpočtu bežných 

výdavkov FEVT na rok 2011. 

Prebehlo hlasovanie za schválenie Návrhu rozdelenia dotácie a rozpočtu bežných výdavkov 

FEVT na rok 2011 

Počet hlasujúcich členov:      8 

Výsledok hlasovania: 

Za: 8 

Proti:                                          0   

Predkladaný Návrh bol schválený jednohlasne. 

Ad 5) 

Dekan FEVT doc. Kučera predložil AS na schválenie Výročnú správu o činnosti FEVT za 

rok 2010. 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 2010. 

 

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

2010 

Prebehlo hlasovanie za schválenie Výročnej správy o činnosti FEVT za rok 2010 

Počet hlasujúcich členov:      8 

Výsledok hlasovania: 

Za: 8 

Proti:                                          0   

Predkladaný Návrh bol schválený jednohlasne. 

Ad 6) 

Tajomníčka FEVT Ing. Klacková informovala členov AS FEVT, že na základe 

schváleného uznesenia AS TUZVO z 28. 3. 2011 („Vedeniu univerzity v súvislosti s 

novou a drahou technikou získanou pracoviskami TU z európskych fondov a 

prerozdelením výskumných kapacít, resp. získaním nových grantov vykonať novú alokáciu 

miestností podľa aktivít pracovísk. “) sa bude vykonávať nová alokácia miestností podľa 

aktivít pracovísk, čo môže viesť k redukovaniu miestností FEVT.  
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Ad 7) 

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

prečítanie návrhu uznesenia z rokovania AS FEVT zo dňa 23.05.2011. 

Prebehlo hlasovanie k prijatiu uznesenia 

Počet hlasujúcich členov:      8    

Výsledok hlasovania: 

Za: 8 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Návrh uznesení prednesený doc. Bodnárom bol jednohlasne schválený 

 

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

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

doc. Ing. Ján Svoreň, CSc.  ..........................................  

 
 

 

 

 

 

 

 

Zvolen 25. 5. 2011 

   doc. Ing. Jozef Černecký, CSc. 

predseda AS FEVT 
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Uznesenia 

zo zasadnutia Akademického senátu Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky                                      
konaného dňa 23.05.2011 

Akademický senát FEVT 

A. Schvaľuje: 

1. Program rokovania. 

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

3. Verifikátorov zápisnice a volebnú komisiu v zložení: doc. Ing. Ján Svoreň, CSc.,            

prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc. 

4. Mandátovú komisiu v zložení: Ing. Mária Hrčková, PhD., Ing. Richard Hnilica, PhD. 

5. Správu o hospodárení za rok 2010. 

6. Návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu bežných výdavkov FEVT na rok 2011. 

7. Výročnú správu o činnosti fakulty za rok 2010. 

 

Návrhová komisia: 

doc. Ing. Ferdinand Bodnár, CSc.         Ing. Peter Dobrota 

 

 

Verifikátori:  

prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc.     doc. Ing. Ján Svoreň, CSc. 

verifikátor     verifikátor 

 

 

 

doc. Ing. Jozef Černecký, CSc.       

predseda AS FEVT 

 

Zvolen 25.05.2011  


