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Z Á P I S 
zo 5. zasadnutia Akademického senátu FEVT TU vo Zvolene 

konaného dňa 12. 5. 2015 
 

 

 

 

Prítomní členovia AS FEVT: podľa prezenčnej listiny 

 

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

 

Ospravedlnení: Ing. Erika Sujová, PhD., Ing. Petra Semanová, Bc. Dana Pappová 

 

Neospravedlnený: - 

 

 

 

Program:  

 
1. Otvorenie, schválenie programu a voľba pracovných komisií  

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FEVT  

3. Správa o hospodárení FEVT za rok 2014 

4. Výročná správa o činnosti FEVT za rok 2014 

5. Návrh rozpočtu bežných výdavkov FEVT TU vo Zvolene na rok 2015 

6. Voľba zástupcu do Rady vysokých škôl 

7. Rôzne  

8. Záver 

 

Ad 1)  
Zasadnutie AS otvoril predseda AS. Privítal dekana FEVT doc. Ing. Mariána Kučeru, 

PhD. a tajomníčku FEVT Ing. Magdalénu Klackovú. Informoval o programe rokovania AS. 

Predseda AS dal hlasovať o návrhu programu rokovania AS. 

 

Prebehlo hlasovanie za schválenie navrhnutého programu 

Počet hlasujúcich členov:  9 

Výsledok hlasovania:  

Za:     9 

Proti:     0  

Zdržal sa:    0 

Návrh programu rokovania AS bol schválený všetkými hlasmi. 

 

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

 

Návrhová komisia:  Ing. Mária Hrčková, PhD. 

    Ing. Richard Hnilica, HD. 

 

Mandátová komisia:  doc. Ing. Jozef Černecký, CSc. 

    Bc. Samuel Balcár 

 

Verifikátori:    prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc. 

    Ing.Jaroslav Matej, PhD. 
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Predseda AS dal hlasovať o návrhu zloženia pracovných komisií.  

 

Počet hlasujúcich členov:  9 

Výsledok hlasovania:  

Za:     9 

Proti:     0  

Zdržal sa:    0 

Zloženie jednotlivých komisií bolo jednomyseľne schválené.  

 

Ad 2)  

 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. 

 

Ad 3) 

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

hospodárení FEVT za rok 2014. Dekan FEVT, doc. Kučera, odovzdal slovo p. tajomníčke Ing. 

Klackovej. Správa o hospodárení bola predložená členom AS FEVT v stanovenom termíne. 

Tajomníčka FEVT vyzvala členov senátu, aby jej položili otázky v súvislosti s hospodárením za 

minulý rok. Členovia AS nemali k predkladanému materiálu otázky.  

 

Predseda AS dal hlasovať o schválení Správy o hospodárení za rok 2014. 

Počet hlasujúcich členov:  9 

Výsledok hlasovania:  

Za:     9 

Proti:     0  

Zdržal sa:    0 

Správa o hospodárení FEVT za rok 2014 bola jednomyseľne schválená.  

 

Ad 4) 
Ing. Turis vyzval dekana FEVT, doc. Kučeru, aby informoval o Výročnej správe o 

činnosti FEVT za rok 2014. Dekan FEVT uviedol, že správa je vypracovaná v štandardnej 

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

zahŕňa oblasti pedagogiky, výskumu a medzinárodných vzťahov. Keďže správu mali 

k dispozícii všetci členovia senátu v dostatočnom predstihu, bola otvorená diskusia k tomuto 

bodu rokovania. 

V diskusii ku Výročnej správe o činnosti FEVT za rok 2014 vystúpili:  

Ing. Hnilica: Čo sa týka projektov, je vhodné uvádzať v správe aj zamestnancov, ktorí 

pracujú na projektoch iných, ako sú na FEVT. Vhodné by bolo uvádzať percentuálny podiel 

podľa hodín účasti na projekte. 

Doc. Kučera: Pri vypracovaní správy sme vychádzali z podkladov katedier v rámci 

sumarizácie. Máme záujem, aby došlo k zohľadneniu týchto pripomienok.  

Ing. Hnilica: V podkladoch z katedier boli uvedené všetky projekty, na ktorých sa 

podieľajú zamestnanci FEVT. Jedná sa o viacerých zamestnancov. 

Ing. Turis: Táto pripomienka týkajúca sa participácie na projektoch, ktorých hlavnými 

nositeľmi sú iné fakulty, odznela aj minulý rok na zasadnutí AS FEVT. Pre lepšie 

porozumenie bude potrebné sa opätovne informovať v ekonomickej komisii AS TU, kde to už 

raz vysvetlené bolo, o spôsobe vykazovania podielu na činnostiach v spoločných projektoch.   

 

Predseda AS dal hlasovať o schválení Výročnej správy o činnosti FEVT za rok 2014.  

Počet hlasujúcich členov:  9   

Výsledok hlasovania:  

Za:  9  
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Proti:  0  

Zdržal sa:  0  

Výročná správa o činnosti FEVT za rok 2014 bola jednomyseľne schválená. 

  

Ad 5) 

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

rozpočtu bežných výdavkov FEVT TU vo Zvolene na rok 2015. Delenie dotácie sa 

uskutočnilo na základe výkonových parametrov.  

Ing. Klacková uviedla, že dotácia na tovary a služby na program 07711 je € 1219,-, 

ktorá je znížená oproti predchádzajúcemu roku. Na celkové pokrytie miezd nám chýbajú 

prostriedky v sume € 5408,- s odvodmi bez osobných príplatkov, čo budeme musieť pokryť 

z príjmov školného za externé štúdium a nadštandardnú dĺžku štúdia. Napriek tomu, že 

výkony vo výskume sa zvýšili, celkovo je prostriedkov málo. Fakulta musí odviesť 10 % na 

motivačné zložky z prostriedkov školného. Zo školného za nadštandardnú dĺžku štúdia 

musíme odviesť 20 % do štipendijného fondu. Na úrovni vedenia TU bolo schválené, že 

celkove na motivačné zložky prispejeme 25 % z predpokladaných nákladov a zároveň bola 

vyčíslená suma 12 190,-. Suma na motivačné zložky sa zvýšila. Fakulta uvedenú sumu musí 

odviesť aj keď reálne náklady budú iné. Hospodársky výsledok bol stanovený pre rok 2015 vo 

výške 30 % výnosov v sume € 20 897,-. 

Vedenie FEVT navrhuje pridelenie finančných prostriedkov pre katedry FEVT v sume 

€ 50,- na každého zamestnanca katedry. 
Ing. Turis otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

Prof. Mikleš navrhol, aby sa tajomníčky fakúlt stali členkami ekonomickej komisie AS 

TU vo Zvolene, vzhľadom na ich odbornosť.  

 

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

na rok 2015. 

Počet hlasujúcich členov:  9 

Výsledok hlasovania:  

Za:  9  

Proti:  0  

Zdržal sa:  0  

Návrh rozpočtu bežných výdavkov FEVT TU vo Zvolene na rok 2015 bol jednomyseľne 

schválený. 
 

Ad 6) 

Ing. Turis informoval členov AS FEVT na potrebu navrhnúť a zvoliť zástupcu FEVT 

za člena Rady vysokých škôl SR. Dekan FEVT, doc. Kučera,  navrhuje za člena Rady 

vysokých škôl SR doterajšieho zástupcu, doc. Ing. Pavla Beňa, PhD. Členstvo súvisí nielen               

s funkciou prodekana pre rozvoj, zahraničné styky a ekonomickú činnosť, ale aj so 

zabezpečením rýchleho a priameho informovania vedenia a kolégia dekana FEVT.  

Ing. Turis vyzval senátorov o návrh protikandidátov. Žiadny zo senátorov nenavrhol 

iného vhodného kandidáta. 

 

Predseda AS dal hlasovať o zvolení doc. Beňa za člena Rady vysokých škôl SR na obdobie 

rokov 2015 – 2019. 

Počet hlasujúcich členov:  9 

Výsledok hlasovania: 

Za:  9 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

Doc. Ing. Pavel Beňo, PhD. bol jednomyseľne zvolený za člena Rady vysokých škôl SR na 

obdobie rokov 2015 - 2019. 
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O tejto voľbe bude bezodkladne písomne informovaná tajomníčka RVŠ SR. 

 

Ad 7) 
Dekan FEVT doc. Kučera predložil na schválenie Návrh podmienok prijatia na štúdium na 

FEVT pre akademický rok 2016/2017 pre všetky stupne a formy štúdia. Technická univerzita 

očakáva výsledky komplexnej akreditácie. Podmienky prijatia na štúdium na novoakreditované 

študijné programy môžeme schváliť až po doručení správy o ich akreditovaní. Pre akad. rok 

2016/17 bol navrhnutý poplatok za prijímacie konanie tak, ako bol aj v predchádzajúcom 

akademickom roku, € 30,- v 1. a 2. stupni štúdia a € 35,- v 3. stupni štúdia.  

 

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

akademický rok 2016/2017 pre všetky stupne a formy štúdia.  

Počet hlasujúcich členov: 9  

Výsledok hlasovania:  

Za:  9  

Proti:  0  

Zdržal sa:  0  

Návrh podmienok prijatia na štúdium na FEVT pre akademický rok 2016/2017 pre všetky stupne 

a formy štúdia bol jednomyseľne schválený.  

 

 Predseda AS FEVT vyzval senátorov na predloženie návrhu legislatívnych zmien vo 

vnútorných predpisoch AS FEVT. Písomne ani ústne neboli predložené žiadne návrhy na zmenu. 

 Dekan FEVT, doc. Kučera, informoval, že sa pripravuje študijný poriadok FEVT a je 

možnosť jeho pripomienkovania.  Ďalej dekan oznámil, že od 19. do 22. 5. 2015 sa FEVT, 

ako jediná fakulta z TU vo Zvolene, zúčastní TECHFÓRA 2015 v Nitre. Ide o 3. ročník 

prezentácie výstupov vysokých škôl a univerzít technického zamerania. 

 

Ad 8) 

Predseda AS FEVT na záver požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesení 

z rokovania AS FEVT zo dňa 12. 5. 2015.  

 

Prebehlo hlasovanie k prijatiu uznesenia.  

Počet hlasujúcich členov:  9 

Výsledok hlasovania:  

Za:     9 

Proti:     0  

Zdržal sa:    0  

Návrh uznesení prednesený Ing. Hrčkovou bol všetkými členmi AS FEVT schválený.  

 

Zapísala: Ing. Jana Jančíková 

 

 

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

 

 

            Ing. Jaroslav Matej, PhD.   ......................................... 

 

 

Zvolen, 12. 5. 2015 

 

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

Ing. Ján Turis, PhD. 

predseda AS FEVT 



5 

 

Uznesenia 

 

zo zasadnutia Akademického senátu Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky 

konaného dňa 12. 5. 2015 

 

 

Akademický senát FEVT TU vo Zvolene  

 

 

Schvaľuje:  

 

1. Program zasadnutia AS FEVT.  

 

2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Mária Hrčková, PhD., Ing. Richard Hnilica, PhD. 

 

3. Verifikátorov zápisnice: prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc., Ing. Jaroslav Matej, PhD. 

 

4. Mandátovú komisiu v zložení: doc. Ing. Jozef Černecký, CSc., Bc. Samuel Balcár. 
 

5. Správu o hospodárení FEVT za rok 2014.  

 

6. Výročnú správa o činnosti FEVT za rok 2014.  

 

7. Návrh rozpočtu bežných výdavkov FEVT TU vo Zvolene na rok 2015.  

 

8. Doc. Ing. Pavla Beňa, PhD. za člena Rady vysokých škôl SR na funkčné obdobie 2015 – 2019. 

 

9. Podmienky prijatia na štúdium na FEVT TU vo Zvolene pre akademický rok 2016/2017 pre 

všetky stupne a formy štúdia. 
 

 

Uznesenie zapísala: Ing. Mária Hrčková, PhD. 

 

 

Návrhová komisia:  

 

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

     Ing. Mária Hrčková, PhD.                      Ing. Richard Hnilica, PhD. 

 

 

Verifikátori:  

 

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

         prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc.                        Ing. Jaroslav Matej, PhD. 

 

Zvolen, 12. 5. 2015 

 

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

Ing. Ján Turis, PhD. 

predseda AS FEVT 


