
Z Á P I S
z 22. zasadnutia Akademického senátu FEVT TU vo Zvolene

konaného dňa 30. 04. 2010

Prítomní: 9 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. Erika Sujová, PhD., Ing. Juraj 
Mikleš, PhD., Bc. Zuzana Kováčiková, Bc. Vlastimil Záchenský.

Ospravedlnená: Bc. Katarína Babková

Hostia:  prof.  Ing.  Milan  Mikleš,  DrSc.  –  dekan  FEVT,  Ing.  Magdaléna  Klacková  – 
tajomníčka FEVT

Program zasadnutia:
 
1. Návrh programu a voľba pracovných komisií.
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FEVT. 
3. Výročná správa o činnosti FEVT za rok 2009
4. Správa o hospodárení FEVT za rok 2009
5. 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: doc. Ing. Ján Svoreň, CSc.

Bc. Zuzana Kováčiková
Návrhová komisia: prof. Ing. Jozef Šuriansky, CSc.

doc. Ing. Ferdinand Bodnár, CSc.
Verifikátori:              Ing. Jozef Krilek, PhD.
                                  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: Výročná správa o činnosti FEVT za rok 2009
       Dekan FEVT prof.  Ing.  Milan Mikleš,  DrSc.  predložil  AS na  schválenie  Výročnú 
správu o činnosti FEVT za rok 2009. Uviedol, že správa bola prerokovaná na Kolégiu dekana 
FEVT aj  na  Vedeckej  rade  FEVT.  Správa  sa  podrobne  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 2009.
Predseda AS FEVT dal hlasovať o schválení Výročnej správy o činnosti FEVT za rok 2009.
   

Výsledky hlasovania:
Hlasovania sa zúčastnilo 9 členov AS; za predloženú správu hlasovalo 9 členov AS.
Akademický senát Výročnú správu o činnosti FEVT za rok 2009 schválil.

K bodu 4: Správa o hospodárení FEVT za rok 2009

       Dekan  FEVT  prof.  Ing.  Milan  Mikleš,  DrSc.  predložil  na  schválenie  Správu 
o hospodárení FEVT za rok 2009. Správu pred AS uviedla a jednotlivé položky skomentovala 
a vysvetlila tajomníčka FEVT Ing. Magdaléna Klacková.

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky mala v roku 2009 pridelenú dotáciu na 
základe  15,45  %  podielu  na  výkone  TU  na  bežné  výdavky  na  program  0771100-  VŠ 
vzdelávanie a prevádzku sume 12 568 €. Tržby za skriptá boli dané ako nedotačný zdroj vo 
výške 4 316 €. Rozpočet na tovary a služby – program 0771200 – inštitucionálny výskum bol 
na  základe  výkonov v oblasti  VVČ  9 402  €.  Čerpanie  dotačných  zdrojov  na  programy 
0771100 a 0771200 je prehľadne uvedené v tabuľkách č. 1 a č. 2 Správy.
       Rozdelenie  dotácie  na  mzdy  vrátane  odvodov  sa  zrealizovalo  podľa  skutočných 
výkonov fakúlt, napriek tomu, že FEVT viac krát pripomienkovala kritériá delenia dotácie. 
Na základe poklesu na výkonoch fakulta mala rozpísaný deficit na mzdách    – 64 000 €. Po 
pripočítaní ďalších príspevkov fakulty na mzdy organizačných súčastí, ÚCJ, ÚVT a potreby 
miezd na jubileá, príplatky, fond rektora a celkové odvody vznikol celkový deficit  - 179 500 
€. Vedenie FEVT predložilo návrh na vykrytie základného deficitu – 64 000 € rozpočítaním 
medzi  jednotlivé  pracoviská  fakulty.  Tab.  3  Správy  uvádza  rozpis  deficitu  na  mzdy  na 
pracoviská FEVT a skutočnosť uhradenia.

Na základe podielu FEVT na plochách TU bol v rozpise dotácie rozpočítaný podiel na 
nákladoch na energie  vo výške 92 359 € pre FEVT. Po čiastočnom uhradení  danej  sumy 
z prostriedkov na prevádzkové praxe (45 567 €) zostávalo uhradiť 46 792 €. Katedry mali 
rozpísaný podiel na energiách podľa obsadených plôch v sume 20 000 €, rozpis sa nachádza 
v tab. 4 Správy, aj s podielom plnenia zo strany pracovísk FEVT. Celkovo fakulta prispela 
z dotačných a nedotačných zdrojov na energie sumou 62 979 € a naďalej nám zostal deficit na 
energiách 29 380 €.

Čerpanie pridelených finančných prostriedkov za rok 2009 je možné podľa Správy 
považovať  za  hospodárne  so  zreteľnými  tendenciami  k tvorbe  úspor  a efektívnemu 
vykladaniu zverených prostriedkov. Napriek snahe vedenia FEVT fakulta skončila rok 2009 
s deficitom na mzdách a energiách – 102 746 €.

V diskusii  k predkladanému dokumentu vystúpil  dekan FEVT, ktorý objasnil  kroky 
vedenia pri riešení zložitej situácie a námietky, ktoré vedenie FEVT predložilo rektorovi TU 
ako nesúhlas z delením dotácie pre FEVT v roku 2009. Uviedol, že rozdelenie rozpočtu pre 
rok 2010 je pre našu fakultu rovnako nepriaznivé, až likvidačné. AS TU navrhovaný rozpočet 
pre rok 2010 neschválil, bude nastolené rozpočtové provizórium.
Predseda AS FEVT dal hlasovať o schválení Správy o hospodárení FEVT za rok 2009.
       

Výsledky hlasovania:
Hlasovania sa zúčastnilo 9 členov AS; za predloženú správu hlasovalo 9 členov AS.
Akademický senát Správu o hospodárení FEVT za rok 2009 schválil.



K bodu 5: Rôzne
1. Personálne zmeny vo vedení fakulty
Dekan FEVT predložil Akademickému senátu návrh na uskutočnenie personálnych zmien na 
miestach  prodekanov FEVT. Na pozíciu prodekana pre pedagogickú činnosť a propagáciu 
fakulty navrhol doc. Ing. Mariána Kučeru, PhD. Zároveň navrhol, aby doc. Ing. Ján Marko, 
CSc. zastával funkciu prodekana pre zahraničné styky, rozvoj a ekonomickú činnosť, na ktorú 
bude presunutý z funkcie prodekana pre pedagogiku.
Predseda AS FEVT dal v tajnom hlasovaní hlasovať o návrhu dekana na menovanie doc. Ing. 
Mariána Kučeru, PhD. za prodekana pre pedagogickú činnosť a propagáciu fakulty.
Výsledky hlasovania:
Hlasovania sa zúčastnilo 9 členov AS.
 Za menovanie proti zdržal sa
doc. Ing. Marián Kučera, PhD. 8 1 0

2. Zmena organizačnej štruktúry FEVT
V rôznom ďalej vystúpil prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc. – dekan FEVT. Uviedol, že ho rektor 
TU  vyzval  k realizácii  zásadných  krokov  pri  riešení  problémov  na  fakulte  a znižovaní 
vysokého  rozpočtového  deficitu.  V rámci  riešenia  kritickej  situácie  dekan  informoval  AS 
o pripravovanom zámere vytvoriť na FEVT 3 ústavy, ktoré vzniknú zlúčením 2 katedier: 

1. Ústav strojníctva a informačných technológií (KMS + KIAT), 
2. Ústav výrobnej techniky (KLMT + KDSZ),
3. Ústav ekotechniky a výrobných technológií (KET + KVTM).

Vytvorením ústavov by došlo k racionalizácii pracovných miest. 
V diskusii k tomuto bodu vystúpil doc. Černecký, predseda AS, ktorý navrhol, aby sa kvôli 
tak závažnému rozhodnutiu zvolalo zhromaždenie Akademickej obce. Doc. Svoreň upozornil 
na fakt, že pri navrhovanom rozdelení na ústavy by nebolo rovnomerné rozdelenie končiacich 
študentov – vedených záverečných prác na ústavoch. Dekan odpovedal, že tento fakt nebráni, 
aby aj pracovníci Ústavu strojníctva a IT viedli záverečné práce.

3. Voľba predsedu legislatívnej komisie
Z dôvodu zániku členstva člena AS – doc. Holíka, ktorý zároveň vykonával funkciu predsedu 
legislatívnej komisie bolo potrebné zvoliť do tejto funkcie nového člena. Do uvedenej funkcie 
predseda AS navrhol člena AS prof. Ing. Jozefa Šurianskeho, CSc. 
Predseda  AS  FEVT  dal  vo  verejnom  hlasovaní  hlasovať  o návrhu,  aby  sa  predsedom 
legislatívnej komisie AS stal prof. Ing. Jozef Šuriansky, CSc..
       

Výsledky hlasovania:
Hlasovania sa zúčastnilo  9 členov AS; za návrh hlasovalo 8 členov AS, 1 člen sa zdržal 
hlasovania. 
Akademický  senát  schválil  prof.  Ing.  Jozefa  Šurianskeho,  CSc.  za  predsedu  legislatívnej 
komisie AS FEVT. 



4. Personálne otázky AS
 

Z dôvodu prechodu Ing. Martina Rempera do zamestnaneckého pomeru na FEVT, prišiel AS 
o člena  študentskej  komory  z radov  doktorandov.  Členovia  AS sa  dohodli,  že  postup  pri 
zorganizovaní volieb do študentskej komory AS FEVT z radov doktorandov bude vyriešený 
na nasledujúcom zasadnutí AS.

UZNESENIA:

Akademický senát FEVT TU vo Zvolene schvaľuje:

1. Výročnú správu o činnosti FEVT za rok 2009 bez pripomienok.
2. Správu o hospodárení za rok 2009 s pripomienkami.
3. doc. Ing. Mariána Kučeru, PhD. za prodekana pre pedagogickú činnosť a propagáciu 

fakulty.
4. prof. Ing. Jozefa Šurianskeho, CSc. za predsedu legislatívnej komisie AS FEVT. 
5. postup riešenia volieb do AS z radov doktorandov FEVT.

Akademický  senát  FEVT  TU  vo  Zvolene  berie  na  vedomie  informáciu  dekana  FEVT 
o pripravovanej zmene organizačnej štruktúry fakulty.

Akademický senát FEVT navrhnuté uznesenia schválil.
Výsledky hlasovania:
Hlasovania sa zúčastnilo 9 členov AS; za navrhnuté uznesenia hlasovalo 9 členov AS.

Zapísala: Ing. Erika Sujová, PhD.

Verifikovali:  Ing. Jozef Krilek, PhD.

                        Ing. Juraj Mikleš, PhD.

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