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Z Á P I S 
 

z 9. zasadnutia Akademického senátu FEVT TU vo Zvolene 
konaného dňa 17. 06. 2011 

Prítomní členovia AS FEVT: podľa prezenčnej listiny 
 
Prizvaní a hostia: doc. Ing. Marián KUČERA, PhD., doc. Ing. Branislav DANKO, PhD. 
 
Ospravedlnení: Bc. Richard BERGEL, doc. Ing. Ján SVOREŇ, CSc. 
 
Neospravedlnení:  

Program: 
 
1. Otvorenie, schválenie programu a voľba pracovných komisií, 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FEVT, 
3. Návrh člena Rady vysokých škôl SR, 
4. Podmienky prijatia na štúdium na FEVT pre ak. rok 2012/2013, 
5. Schválenie prodekanov FEVT TU vo Zvolene 
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 povereného prodekana pre 
pedagogickú činnosť a propagáciu FEVT doc. Ing. Branislava Danku, PhD.. 

Predseda AS doc. Černecký, informoval členov AS FEVT o ukončení členstva v AS FEVT 
Zuzany Hanesovej, na základe článku 1., č. 4, Volebného poriadku 4196/2011 DFEVT 
("Členstvo v AS fakulty zaniká: ukončením funkčného obdobia, vzdaním sa členstva, 
ukončením (zmenou) pracovného pomeru alebo ukončením (prerušením) štúdia a 
odvolaním."). 

Ďalej predseda AS FEVT informoval o programe rokovania AS. 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 jednomyseľne. 

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

Návrhová komisia:    doc. Ing. Ferdinand Bodnár, CSc. 
            Ing. Mária Hrčková, PhD.             

Mandátová komisia: Ing. Peter Dobrota 
            Bc. Michal Šmiga                                    

Verifikátori:              prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc. 
            Ing. Richard Hnilica, PhD. 
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Predseda AS dal hlasovať o návrhu zloženia pracovných komisii. 

Zloženie jednotlivých komisií bolo schválené všetkými prítomnými členmi senátu. 

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 a uznesenie E, č.1 z 6 
zasadnutia pretrváva. 

 
 
 

Ad 3) 
Doc. Černecký informoval členov AS FEVT na potrebu navrhnúť a schváliť člena do 

Rady vysokých škôl SR. Dekan FEVT doc. Kučera predložil návrh na schválenie nového 
člena Rady vysokých škôl SR doc. Ing. Pavla Beňa, PhD., kde jeho členstvo by malo nielen 
súvislosť s funkciou prodekana pre rozvoj, zahraničné styky a ekonomickú činnosť, ale mohol 
by informovať aj kolégium dekana FEVT. V diskusii sa AS uzniesol, že doc. Beňo by bol 
vhodným členom Rady vysokých škôl SR.  

 
Predseda AS dal hlasovať o schválení doc. Beňa za člena Rady vysokých škôl SR. 

Prebehlo hlasovanie za schválenie doc. Beňa za člena Rady vysokých škôl SR 
Počet hlasujúcich členov:      8 
Výsledok hlasovania: 
Za: 8 
Proti:                                          0   
Navrhnutý doc. Beňo bol schválený za člena Rady vysokých škôl SR jednomyseľne. 
 

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

prijatia na štúdium na FEVT pre ak. rok 2012/2013 pre všetky stupne a formy štúdia. 
Navrhovaný dokument pred AS uviedol a jednotlivé položky skomentoval a vysvetlil 
poverený prodekan pre pedagogickú činnosť a propagáciu FEVT doc. Danko. 

V diskusii prof. Mikleš sa opýtal, aká je výška poplatkov za materiálne zabezpečenie 
prijímacieho konania pre všetky stupne a formy štúdia na strojníckych VŠ. 

Doc. Danko uviedol, že sa vychádzalo z nákladov na zápis a administratívu, ktoré 
predložila tajomníčka FEVT Ing. Klacková. Ďalej uviedol, že poplatok za materiálne 
zabezpečenie prijímacieho konania pre všetky stupne a formy štúdia je v súlade 
s podmienkami na prijatie na štúdium na FEVT TU vo Zvolene pre akademický rok 
2012/2013 a nákladmi s tým spojené. Ing. Hnilica uviedol, že na ostatných VŠ je poplatok na 
III. stupeň štúdia vyšší ako 25 €. Doc. Danko uviedol, že výška poplatkov za materiálne 
zabezpečenie prijímacieho konania ako aj termíny prijímacieho konania pre všetky stupne a 
formy štúdia sa môžu meniť. Dekan FEVT doc. Kučera navrhol AS FEVT schváliť 
navrhované dokumenty s poplatkom za prijímacie konanie uchádzačov o štúdium vo výške 
25€. 

 
Predseda AS dal hlasovať o schválení návrhu podmienok prijatia na štúdium na FEVT pre 

ak. rok 2012/2013 pre všetky stupne a formy štúdia. 
 
 



 3

Prebehlo hlasovanie za schválenie návrhu podmienok prijatia na štúdium na FEVT pre ak. rok 
2012/2013 pre všetky stupne a formy štúdia 
Počet hlasujúcich členov:        8 
Výsledok hlasovania: 
Za:   8 
Proti:                                           0  
Zdržal sa:  0   
Návrh podmienok prijatia na štúdium na FEVT pre ak. rok 2012/2013 pre všetky stupne 
a formy štúdia bol schválený jednomyseľne. 
 

Ad 5) 
Doc. Černecký informoval AS FEVT o navrhnutých kandidátoch na prodekanov FEVT TU 
vo Zvolene a o postupe schvaľovania návrhov na prodekana. Ďalej uviedol, že zvolený je 
kandidát, ktorý vo voľbách dosiahne súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov AS. 
Dekan FEVT doc. Kučera uviedol, že nakoľko AS FEVT neschválil navrhnutých prodekanov, 
predkladá ten istý návrh na voľbu prodekanov: doc. Danka,  na prodekana pre pedagogickú 
činnosť a propagáciu fakulty FEVT, a Ing. Sujovú, na prodekana pre vedu a výskum, 
doktorandské štúdium FEVT.  

Doc. Černecký otvoril diskusiu k prvému navrhnutému kandidátovi na prodekana pre 
pedagogickú činnosť a propagáciu fakulty FEVT. V diskusii prof. Mikleš uviedol, že 
personálna matica fakulty nedáva veľký výber kandidátov na prodekana a verí, že od 
poslednej voľby navrhnutý kandidát nadobudol skúsenosti ako poverený prodekan pre 
pedagogickú činnosť a propagáciu fakulty FEVT. Doc. Bodnár uviedol, že nemá žiadne 
námietky na navrhnutého kandidáta. 

 
Predseda AS FEVT ukončil diskusiu a dal hlasovať o schválení doc. Ing. Branislava 

Danka, PhD., na prodekana pre pedagogickú činnosť a propagáciu fakulty FEVT. 
 

Prebehlo hlasovanie za schválenie doc. Ing. Branislava Danka, PhD., na prodekana pre 
pedagogickú činnosť a propagáciu fakulty FEVT 
Počet hlasujúcich členov:         8 
Výsledok hlasovania: 
Za:    7 
Proti: 1 
Zdržal sa:  0   
Návrh na schválenie doc. Ing. Branislava Danka, PhD., na prodekana pre pedagogickú 
činnosť a propagáciu fakulty FEVT bol schválený.  
 

Ďalej predseda AS FEVT otvoril diskusiu k druhému navrhnutému kandidátovi na 
prodekana pre vedu a výskum, doktorandské štúdium FEVT. Prof. Mikleš poukázal na 
nedostatky referátu pre vedu a výskum, doktorandské štúdium FEVT, ako sú napr. neskoro 
odoslané pozvánky na dizertačné skúšky, formality pri obhajobách dizertačných prác, za čo 
preberá zodpovednosť príslušný prodekan. Doc. Černecký uviedol, že problémy na referáte 
boli aj v minulom funkčnom období dekana, ktoré naďalej pretrvávajú a opakujú sa. Dekan 
FEVT doc. Kučera informoval AS FEVT, že urobil potrebné kroky na referáte, aby sa 
problémy už neopakovali.  

 
 
Predseda AS FEVT ukončil diskusiu a dal hlasovať o schválení Ing. Eriky Sujovej, PhD., 

na prodekana pre vedu a výskum, doktorandské štúdium FEVT. 
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Prebehlo hlasovanie za schválenie Ing. Eriky Sujovej, PhD., na prodekana pre vedu a 
výskum, doktorandské štúdium FEVT 
Počet hlasujúcich členov:         8 
Výsledok hlasovania: 
Za:    5 
Proti: 3 
Zdržal sa:  0   
Návrh na schválenie Ing. Eriky Sujovej, PhD., na prodekana pre vedu a výskum, 
doktorandské štúdium FEVT nebol schválený.  
 

Ad 6) 
 

Predseda AS FEVT doc. Černecký vyzval dekana FEVT doc. Kučeru, aby navrhol nového 
kandidáta na prodekana pre vedu a výskum, doktorandské štúdium FEVT, do najbližšieho 
zasadnutia AS FEVT, ktoré by mohlo byť 24. 6. 2011.  
Ing. Hrčková  požiadala dekana FEVT doc. Kučeru aby sa vyjadril  k plneniu uznesenia E, č.1 
z 6 zasadnutia AS FEVT, nakoľko docenti alebo profesori by sa mali venovať inej práci, ako 
oprave počítačovej technike a elektrických prístrojov. Prof. Mikleš ponúkol technického 
pracovníka KLMT na obsluhu strojov v dielňach KDSZ. Dekan FEVT doc. Kučera uviedol, 
že fakulta stále generuje červené čísla a kým sa situácia na fakulte nezmení nebude to možné 
vyriešiť. Ďalej uviedol, že na iných fakultách majú technických pracovníkov platených 
z projektov APVV a iné. Odporučil hľadať iné externé zdroje riešenia a následného 
financovania technických pracovníkov.  

Doc. Černecký upozornil AS FEVT, že nakoľko Zuzana Hnesová bola zástupca 
študentskej časti FEVT je potrebné uskutočniť doplňujúce voľby do AS FEVT na FEVT. 
Doc. Černecký navrhol volebnú komisiu v zložení: Predseda VK - doc. Ing. Ján Svoreň, CSc., 
členovia VK - Ing. Mária Hrčková, PhD., Ing. Jozef Krilek, PhD., Bc. Michal Šmiga. 
Akademický senát FEVT žiada stanovenú volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do AS 
FEVT uskutočniť voľby na FEVT do 15.10. 2011. 

 
Predseda AS dal hlasovať o zložení Volebnej komisie. 

Prebehlo hlasovanie za schválenie návrhu predsedu AS FEVT 
Počet hlasujúcich členov:      8 
Výsledok hlasovania: 
Za: 8 
Proti:                                          0   
Návrh predsedu AS bol schválený jednomyseľne. 
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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 17.06.2011. 

Prebehlo hlasovanie k prijatiu uznesenia 
Počet hlasujúcich členov:      8    
Výsledok hlasovania: 
Za: 8 
Zdržal sa: 0 
Proti: 0 
Návrh uznesení prednesený doc. Bodnárom bol jednomyseľne schválený 

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

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

Ing. Richard Hnilica, 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 17.06.2011 

Akademický senát FEVT 

A. Schvaľuje: 

1. Program rokovania. 

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

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

4. Mandátovú komisiu v zložení: Ing. Peter Dobrota, Bc. Michal Šmiga 

5. Doc. Ing. Pavla Beňa, PhD. za člena Rady vysokých škôl SR  

6. Podmienky prijatia na I., II., III. stupeň štúdia na FEVT pre akademický rok 2012/2013. 

7. Volebnú komisiu  pre doplňujúce voľby na FEVT za študentskú časť v zložení:  

  Predseda:  doc. Ing. Ján Svoreň, CSc. 

Členovia:  Ing. Jozef Krilek, PhD.,  

Ing. Mária Hrčková, PhD., 

Bc. Michal Šmiga. 
 
 

B. Neschvaľuje: 
1. Ing. Eriku Sujovú, PhD. za prodekana pre vedu a výskum, doktorandské štúdium. 

 

 

C. Súhlasí: 
1. S návrhom dekana FEVT, so schválením doc. Ing. Branislava Danka, PhD. za prodekana 

pre pedagogickú činnosť a propagáciu fakulty. 

 

 

D. Ukladá: 
1. Ukladá volebnej komisii, uskutočniť do 15. 10. 2011 doplňujúce voľby do AS FEVT za 

študentskú časť na FEVT. 

2. Ukladá dekanovi FEVT, predložiť nový návrh na prodekana pre vedu, výskum 
a doktorandské štúdium do najbližšieho zasadnutia AS. 
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Návrhová komisia: 

doc. Ing. Ferdinand Bodnár, CSc.,    Ing. Mária Hrčková, PhD. 

 

 

 

Verifikátori: 

 
  prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc.,           Ing. Richard Hnilica, PhD. 

verifikátor     verifikátor 

      

 

 

 

 

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

 

Zvolen 21.06.2011  


