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Z Á P I S 

zo 7. zasadnutia Akademického senátu FEVT TU vo Zvolene 

konaného dňa 20. 4. 2016 

 

 

 

 

Prítomní členovia AS FEVT: podľa prezenčnej listiny 

 

Prizvaní: doc. Ing. Marián Kučera, PhD., doc. Ing. Pavel Beňo, PhD., Ing. Magdaléna Klacková 

 

Ospravedlnený: - 

 

Neospravedlnený: - 

 

 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie a verifikátorov zápisnice 

3. Kontrola uznesení  

4. Výsledky hospodárenia FEVT TU vo Zvolene za rok 2015 

5. Výročná správa o činnosti FEVT TU vo Zvolene za rok 2015 

6. Návrh rozpočtu bežných výdavkov FEVT TU vo Zvolene na rok 2016 

7. Dodatok k Štatútu FEVT TU vo Zvolene 

8. Študijný poriadok FEVT TU vo Zvolene 

9. Rôzne 

10. Návrh uznesení 

11. Záver 

 

Ad 1)  

Zasadnutie AS otvoril predseda AS. Privítal dekana FEVT doc. Ing. Mariána Kučeru, 

PhD., prodekana FEVT doc. Ing. Pavla Beňa, PhD., tajomníčku FEVT Ing. Magdalénu 

Klackovú, všetkých prítomných senátorov, aj novozvoleného člena senátu.  

Informoval o programe rokovania AS. Predseda AS dal hlasovať o návrhu programu 

rokovania AS. 

 

Prebehlo hlasovanie za schválenie navrhnutého programu 

Počet hlasujúcich členov: 12  

Výsledok hlasovania: 

Za:  12  

Proti:  0   

Zdržal sa: 0  

Návrh programu rokovania AS bol schválený všetkými hlasmi. 
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Ad 2) 

 Predseda AS dal návrh, aby pracovné komisie pracovali v nasledovnom zložení:  

 

Návrhová komisia: Ing. Mária Hrčková, PhD. 

   Ing. Erika Sujová, PhD.   

     

Mandátová komisia: Bc. Dana Pappová 

   Ing. Jaroslav Matej, PhD. 

      

Verifikátori:   doc. Ing. Jozef Černecký, CSc. 

   doc. Ing. Richard Hnilica, PhD. 

 

Predseda AS dal hlasovať o návrhu zloženia pracovných komisií.  

Počet hlasujúcich členov: 12  

Výsledok hlasovania: 

Za:  12  

Proti:  0   

Zdržal sa: 0 

Zloženie jednotlivých komisií bolo jednomyseľne schválené.  

 

Ad 3)  

 Predseda AS pristúpil k druhému bodu rokovania, ku kontrole uznesení. Vyzval 

tajomníčku AS, aby informovala prítomných členov AS FEVT. Ing. Jančíková uviedla, že 

uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia AS FEVT boli splnené. 

Predseda volebnej komisie, doc. Ing. Richard Hnilica, PhD., prečítal Zápisnicu zo 

zasadnutia volebnej komisie pre voľby do Akademického senátu FEVT, ktoré sa konali 

v dňoch 20. – 21. 10. 2015. Volebná komisia konštatuje, že voľby prebehli v zmysle Zásad 

volieb do Akademického senátu FEVT TU vo Zvolene. K výsledkom volieb v zmysle platnej 

legislatívnej smernice (čl. 4, ods. 2) neboli vznesené pripomienky. Na základe týchto 

skutočností konštatuje, že výsledky volieb sú právoplatné. Z radov študentov I., II. a III. stupňa 

štúdia bol zvolený za člena AS FEVT TU Nikita Leško. 

 

Ad 4) 

 Ing. Turis vyzval dekana FEVT, doc. Kučeru, aby informoval členov AS o výsledkoch 

hospodárenia FEVT za rok 2015. Dekan FEVT odovzdal slovo p. tajomníčke, Ing. Klackovej. 

Správa o výsledkoch hospodárenia bola predložená členom AS FEVT v stanovenom termíne. 

Tajomníčka FEVT informovala o spôsobe čerpania pridelených prostriedkov a zostatku 

prostriedkov, ktoré prechádzajú do rozpočtu roku 2016. Čerpanie dotačných zdrojov na 

programe 0771100 na tovary a služby bolo 782,- € a na programe 0771200 bolo 5 311,- €. 

FEVT mala na základe poklesu na výkonoch pridelenú dotáciu na mzdy, ktorá predstavovala 

deficit miezd v sume 5 408,- €  bez  príplatkov. Nie sú obsadené miesta  jednej technickej 

pracovníčky a  študijnej referentky na MD.  Spolu s ušetrenými mzdovými prostriedkami 

z predchádzajúceho roka, refundovanými prostriedkami z projektu vzdelávanie sme vyrovnali 

rozpočet miezd. Boli vyplatené odmeny z dotácie FEVT všetkým zamestnancom FEVT 

a zamestnancom za projekt vzdelávanie v celkovej  sume 34 688,- €  s odvodmi. Úsporu na 
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mzdách  za rok 2015 máme  v sume  2 086,- €, ktoré prechádzajú do roka 2016. Dosiahnutý 

hospodársky výsledok v roku 2015 bol vo výške 25 346,- €. 

Predseda senátu vyzval členov, aby položili pani tajomníčke otázky v súvislosti 

s hospodárením fakulty za minulý rok. Členovia AS nemali k predkladanému materiálu otázky.  

 

Predseda AS dal hlasovať o schválení správy o výsledkoch hospodárenia  FEVT TU vo 

Zvolene za rok 2015. 

Počet hlasujúcich členov: 12  

Výsledok hlasovania: 

Za:  12  

Proti:  0   

Zdržal sa: 0 

Správa o výsledkoch hospodárenia FEVT TU vo Zvolene za rok 2015 bola jednomyseľne 

schválená.  

 

Ad 5) 

Ing. Turis vyzval dekana FEVT, doc. Kučeru, aby informoval o Výročnej správe o 

činnosti FEVT za rok 2015. Dekan FEVT uviedol, že správa je vypracovaná v štandardnej 

forme. Bola prerokovaná a odsúhlasená vo Vedeckej rade FEVT TU vo Zvolene. Správa 

zahŕňa najvýznamnejšie udalosti na fakulte, oblasti pedagogiky, výskumu a medzinárodných 

vzťahov. Publikačná činnosť je jedna z nalepších a má rastúcu tendenciu. Predstavuje najväčší 

nárast na 1 zamestnanca zo všetkých fakúlt TU. Do výstupov vedy a výskumu prispievame 

v rámci TU pätnástimi percentami, pričom v úžitkových vzoroch a patentoch má fakulta prvé 

miesto. Fakulta má zastúpenie v piatich medzinárodných sieťach. Zaznamenali sme 70 

dlhodobých a krátkodobých pobytov našich pracovníkov v zahraničí a 45 prijatých 

zahraničných hostí. 

Predseda AS FEVT otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania. 

V diskusii ku Výročnej správe o činnosti FEVT za rok 2015 vystúpili:  

Doc. Černecký: Vychádzajúc z ohlasov kolegov, je vo výkonoch jednotlivých 

pracovníkov veľký rozdiel vo vykazovaní kvalitnej publikačnej činnosti. Ako bolo povedané na 

vedeckej rade fakulty, 15 učiteľov je pod stanovenou hranicou. Z toho vyplýva, že len skupina 

učiteľov vyvíja trvalú aktivitu a druhá skupina je nečinná. Hlavný problém vidí aj v smerovaní 

na drevársky výskum. Je potrebné zvýšiť aktivity v oblasti strojárstva, čím by sa podporil aj 

osobný rast pracovníkov. Mali by sa hodnotiť aj výsledky výskumu a nielen publikačná 

činnosť. Publikačné plány sú síce motivačné, ale niektorí ich nedodržujú. Spätná väzba nie je 

taká, aká by mala byť.  

Doc. Kučera: Výkony fakulty sa zvýšili vo všetkých hodnotených položkách. Ideálne je 

dosiahnutie výstupov A-kategórie nielen v publikačnej činnosti, ale aj v ostatných kategóriách 

hodnotenia. Plán publikačnej činnosti sme zaviedli s cieľom zvýšenia aktivít učiteľov práve 

v publikačnej oblasti. Keďže niektorí pracovníci nevyvíjajú aktivity v tejto oblasti, budeme 

nútení pristúpiť k radikálnejším opatreniam. 

Doc. Černecký: Zrejme dôjde k sprísneniu podmienok pre akreditáciu študijných 

programov, keďže v akreditačných komisiách budú aj odborníci zo zahraničia. 

Ing. Sujová: Z rektorátu boli po katedrách požadované informácie z oblasti 

medzinárodných vzťahov prostredníctvom rôznych štatistík. Informácie by sa mali poskytovať 

centrálne, z dekanátu fakulty. 
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Doc. Beňo: Katedry neoznamujú všetky prijaté zahraničné návštevy dekanátu FEVT. 

Pripravujeme formulár, prostredníctvom ktorého bude katedra oznamovať zahraničnú návštevu. 

Okrem iného bude oznámenie obsahovať účel návštevy a plánovaný publikačný alebo iný 

výstup, resp. prínos pre fakultu.  

Plnenie plánu publikačnej činnosti bude mať dopad na systemizáciu miest. Otázny je 

spôsob donútenia učiteľov s definitívou k vyšším aktivitám v oblasti výskumu a hlavne v 

publikačnej činnosti. 

Ing. Turis: Akúkoľvek pracovnú zmluvu je možné prehodnotiť v zmysle platných 

zákonov a Zákonníka práce. To je ale krajné riešenie, o ktorom určite majú vedúci pracovníci  

znalosť.  

Plán publikačnej činnosti s veľkou pravdepodobnosťou mal význam. Došlo 

k viditeľnému nárastu publikačnej činnosti, zrejme aj na základe tejto aktivity vedenia fakulty. 

Predseda senátu pripomenul diskutujúcim, aby svoje príspevky smerovali obsahom 

k aktuálnemu bodu rokovania a námety pre ďalšie skvalitnenie práce na FEVT navrhovali a 

diskutovali v nasledujúcom programe tak, ako bol schválený.   

 

Predseda AS dal hlasovať o schválení Výročnej správy o činnosti FEVT za rok 2015.  

Počet hlasujúcich členov: 12  

Výsledok hlasovania: 

Za:  12  

Proti:  0   

Zdržal sa: 0 

Výročná správa o činnosti FEVT za rok 2015 bola jednomyseľne schválená. 

  

Ad 6) 

V šiestom bode dekan FEVT, doc. Kučera, predložil AS FEVT na schválenie Návrh 

rozpočtu bežných výdavkov FEVT TU vo Zvolene na rok 2016.  

Ing. Klacková uviedla, že delenie dotácie sa uskutočnilo na základe výkonových 

parametrov. Metodika bola rovnaká ako v minulosti. FEVT klesli výkony vo výučbe z 10,91 % 

na 7 %. Pokles počtu študentov sa prejavil aj vo financiách. Celouniverzitné odpisy budú cca 

18 000 € a fakultné cca 3 000,- €. Najkritickejšia situácia je v mzdových prostriedkoch. Na 

mzdy s odvodmi chýba 55 862,- €. Východiskom je neobsadenie miest po učiteľoch, ktorí 

ukončili pracovný pomer alebo odišli na materskú dovolenku. Predstavuje to šetrenie 33 042,- 

€. Zostávajúci deficit miezd 23 599,- € musíme vykryť z príjmov z roku 2016 a zo zisku. 

V oblasti VVČ sa podieľame 11,21 % na výkonoch univerzity.  

Vedenie FEVT navrhuje pridelenie finančných prostriedkov pre katedry FEVT v sume  

50,- € na každého zamestnanca katedry, čo prestavuje spolu 2 050,- €. Zvyšné finančné 

prostriedky navrhujeme použiť na celofakultné výdavky. 

Ing. Turis otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 K uvedenému materiálu neboli žiadne pripomienky. 

 

Predseda AS dal hlasovať o schválení Návrhu rozpočtu bežných výdavkov FEVT TU vo 

Zvolene na rok 2016. 

Počet hlasujúcich členov: 12  

Výsledok hlasovania: 

Za:  12  
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Proti:  0   

Zdržal sa: 0   

Návrh rozpočtu bežných výdavkov FEVT TU vo Zvolene na rok 2016 bol jednomyseľne 

schválený. 

 

Ad 7) 

 Ing. Turis uviedol potrebu doplnenia Študijného poriadku FEVT TU vo Zvolene do 

Štatútu FEVT, ako vnútorného predpisu FEVT. Z toho vyplývajúce zmeny a doplnenia sú 

obsiahnuté v predloženom dodatku. 

 

Predseda AS dal hlasovať o schválení Dodatku č. 1 k Štatútu FEVT TU vo Zvolene. 

Počet hlasujúcich členov: 12  

Výsledok hlasovania: 

Za:  12  

Proti:  0   

Zdržal sa: 0  

Dodatok č. 1 k Štatútu FEVT TU vo Zvolene bol jednomyseľne schválený. 

 

Ad 8) 

Predseda AS FEVT objasnil, že predkladaný Študijný poriadok vychádza zo Študijného 

poriadku, ktorý bol na jeseň predložený na rokovanie Akademického senátu TU vo Zvolene 

a dekanom FEVT z rokovania stiahnutý. Vzhľadom na množstvo pripomienok legislatívnej 

komisie AS TU bolo nutné jeho verifikovanie a doplnenie v súlade s platnými právnymi 

predpismi. Jeho súlad s právnymi predpismi bol konzultovaný s právnym oddelením TU vo 

Zvolene. Dekan fakulty bol vyzvaný predložiť nový študijný poriadok. 

Dekan FEVT, doc. Kučera, zdôvodnil potrebu Študijného poriadku FEVT. Vysvetlil, že 

v nadviazaní na Študijný poriadok TU vo Zvolene zahŕňa predkladaný poriadok konkrétnejšie 

riešenia viacerých situácií. Proces jeho tvorby a následných úprav bol ťažší a náročný na čas.  

Následne bola predsedom senátu otvorená diskusia k tomuto bodu rokovania: 

Ing. Sujová poďakovala vedeniu fakulty, predsedovi senátu a aj ostatným, ktorí sa 

podieľali na tvorbe študijného poriadku. 

Doc. Hnilica namietol, že vo veci prerušenia štúdia neobsahuje riešenia konkrétnejších 

problémov. 

Ing. Turis reagoval, že konkrétne situácie, ktoré nie sú podrobne obsiahnuté v študijnom 

poriadku, rieši podľa práva dekan fakulty v spolupráci so študijným oddelením. 

 

Predseda AS dal hlasovať o schválení Študijného poriadku FEVT TU vo Zvolene.  

Počet hlasujúcich členov: 12  

Výsledok hlasovania: 

Za:  12  

Proti:  0   

Zdržal sa: 0   

Študijný poriadok FEVT TU vo Zvolene bol jednomyseľne schválený.  

 

Ad 9) 

 V bode rôzne vystúpili: 
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Prof. Mikleš: Publikačný plán nerieši problém. Je to tlak na pracovníkov, ktorý nie je 

zanedbateľný. Ak chcete publikovať v kvalitnejšom časopise, msíte počítať s 2 až 3 ročným 

oneskorením. V minulosti bol vytvorený zoznam pracovníkov v poradí podľa výkonov, čo 

pracovníkov motivovalo. Výkony boli predmetom diskusií v kolégiu dekana a vo vedeckej 

rade.  

Treba uvážiť, či momentálna organizačná štruktúra fakulty je šťastné riešenie. V rámci 

katedry je jedna polovica orientovaná na jeden odbor a druhá na iný. Dôvodom nemôže byť 

šetrenie osobných príplatkov. Na technických fakultách v Bratislave a v Košiciach existujú 

ústavy, ale oddelenia alebo katedry zostali rovnaké. Sme malá fakulta, ktorá sa nemôže 

porovnávať s väčšími. Z hľadiska vonkajšieho obrazu dosahujeme nesprávny efekt. 

 Doc. Hnilica: Hodnotenie publikačnej činnosti môže každý učiteľ sledovať 

v informačnom systéme Technickej univerzity vo Zvolene v rozsahu 4 rokov. Prístup 

k hodnoteniu majú aj vedúci pracovníci.  

 Prof. Mikleš: Tieto výsledky ale nie sú verejné a vo vedení bol už riešený systém 

zverejňovania informácií tak, aby bol prínosom a nie na škodu veci. 

 Ing. Turis: Dôležité pre publikovanie je prístrojové vybavenie fakulty. Ak nebudeme 

mať potrebné prístrojové vybavenie aj v laboratóriách, nebudeme môcť pracovať na 

experimentoch a teda nebudeme mať ani materiál na publikovanie kvalitných výstupov. 

 Doc. Černecký: Pracovníci fakulty by sa mali sústrediť predovšetkým na výskumnú 

činnosť na vlastnej fakulte. Ak sa pedagóg zapojí do projektu na inej fakulte, musí sa často 

sústrediť na činnosť, ktorá nepatrí do jeho odborného rastu.  

Na fakulte sa pripravuje na publikovanie katalóg zariadení. Uvádzanie niektorých 

starších prístrojov, je v neprospech fakulty. Je demotivujúce pre tých pracovníkov, ktorí si 

nadobudli prístroje. Pokiaľ pracujeme v rôznych odboroch, tak nemôžeme používať tie isté 

prístroje. Nie je problém na základe dôvery a dohody si zapožičať niektoré prístroje. 

 Doc. Kučera: Účelom vydania katalógu zariadení je zmapovanie zariadení a získanie 

spolupráce nielen s inými fakultami univerzity, ale aj s podnikmi z praxe. 

Ing. Turis: Vedenie fakulty dokáže zmapovať zariadenia na fakulte v časovom limite 

pár hodín viacerými spôsobmi a výstupmi zo systémov školy, alebo aj podľa Osobných kariet 

zamestnancov na zverené predmety, samozrejme nie tak podrobne, ako to má uvádzať 

pripravovaný katalóg. Vyjadruje názor, že zámerom je hlavne propagácia prístrojov a zariadení 

pre získanie väčšej vnútro aj mimo fakultnej spolupráce a je na vedení fakulty, alebo autorovi, 

aby zvážilo zviditeľnenie perspektívnych zariadení. 

Ing. Hrčková: Porovnávať publikačnú činnosť učiteľov, ktorí učia 4 dni v týždni 

s učiteľmi, ktorí učia jeden deň, resp. pár hodín v týždni nie je správne, ani spravodlivé. 

Na verejne prístupných www stránkach univerzity a fakulty sú rôzne informácie 

o prijímacom konaní. Je potrebné ich ihneď zjednotiť. 

Ing. Turis: Vždy predsa boli základné predmety v nižších ročníkoch, kde bola vyššie 

hodinami dotovaná výučba a vyučujúci mali väčšiu, ak nie rozhodujúcu pracovnú záťaž vo 

výučbe. Samozrejme títo vyučujúci musia tiež odborne a kvalifikačne rásť a podľa možností čo 

najviac publikovať. 

 Doc. Černecký: Aj na KELT niektorí učia a niektorí nie. Malo by sa na to prihliadať. 

 Prof. Mikleš: Rozdelenie výučby v rámci katedry je v kompetencii vedúceho katedry. 

 Ing. Turis: Dôležitá je skutočnosť, že niektoré katedry majú nosné základné predmety, 

preto budú mať určití vyučujúci vždy viac priamej výučby. Určite nie je každý odborník na 

všetko. 
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 Doc. Kučera: Mali by sme dosiahnuť optimálny počet hodín tak, aby učiteľ nebol 

ukrátený o prácu v ktorejkoľvek oblasti. Samozrejme, to je ideálny stav. 

 Ing. Turis: Disciplinárna komisia FEVT pre študentov je v zložení 6 členov. Keďže je 

potrebné zosúladenie počtu s Rokovacím poriadkom DK TUZVO, musia byť 2 členovia 

odvolaní. Návrh na odvolanie by mal byť predložený na budúcom zasadnutí senátu po 

predchádzajúcom zistení záujmu o členstvo v komisii. 

 

 

Ad 10) 

Predseda AS FEVT požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesení z 

rokovania AS FEVT zo dňa 20. 4. 2016.   Ing. Sujová  prečítala návrh uznesení. 

 

Prebehlo hlasovanie k prijatiu uznesení.  

Počet hlasujúcich členov: 12  

Výsledok hlasovania: 

Za:  12  

Proti:  0   

Zdržal sa: 0    

Návrh uznesení bol všetkými členmi AS FEVT schválený.  

 

 

Ad 11) 

Predseda AS FEVT poďakoval prítomným členom Akademického senátu FEVT za ich 

aktívnu účasť na rokovaní Akademického senátu FEVT TU vo Zvolene a ukončil zasadnutie 

senátu. 

 

 

Zapísala: Ing. Jana Jančíková 

 

 

Verifikátori:  doc. Ing. Jozef Černecký, CSc.  ..........................................  

 

 

            doc. Ing. Richard Hnilica, PhD.  ......................................... 

 

 

Zvolen, 20. 4. 2016 

 

.................................................. 

Ing. Ján Turis, PhD. 

predseda AS FEVT 
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Uznesenia 

 

zo zasadnutia Akademického senátu Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky 

konaného dňa 20. 4. 2016 

 

 
Akademický senát FEVT TU vo Zvolene  

 

A. Schvaľuje:  

1. Program zasadnutia AS FEVT.  

2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Mária Hrčková, PhD. a Ing. Erika Sujová, PhD. 

3. Verifikátorov zápisnice: doc. Ing. Jozef Černecký, CSc. a doc. Ing. Richard Hnilica, PhD. 

4. Mandátovú komisiu v zložení: Bc. Dana Pappová a Ing. Jaroslav Matej, PhD. 

5. Správu o výsledkoch hospodárenia FEVT TU vo Zvolene za rok 2015.  

6. Výročnú správa o činnosti FEVT za rok 2015.  

7. Návrh rozpočtu bežných výdavkov FEVT TU vo Zvolene na rok 2016.  

8. Dodatok č. 1 k Štatútu FEVT TU vo Zvolene. 

9. Študijný poriadok FEVT TU vo Zvolene 

 

B. Ukladá: 

1. Dekanovi FEVT predložiť AS FEVT návrh na odvolanie 2 členov DK FEVT pre študentov po 

predchádzajúcom zistení záujmu o členstvo v komisii. 

2. Vedeniu FEVT spresniť, resp. zjednotiť webové informácie o prijímacom konaní na FEVT TU. 

 

C. Berie na vedomie: 

1. Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FEVT. Z radov študentov I., II. a III. 

stupňa štúdia bol za člena AS FEVT TU zvolený Nikita Leško. 

 

 

Uznesenie zapísala: Ing. Erika Sujová, PhD. 

 

 

Návrhová komisia:  

 

....................................................    ....................................................  

     Ing. Mária Hrčková, PhD.                      Ing. Erika Sujová, PhD. 

 

 

Verifikátori:  

 

....................................................    .................................................... 

       doc. Ing. Jozef Černecký, CSc.                          doc. Ing. Richard Hnilica, PhD. 

 

Zvolen, 20. 4. 2016 

 

 

.................................................. 

Ing. Ján Turis, PhD. 

predseda AS FEVT 


