
Z Á P I S 

z 12. online rokovania Akademického senátu FT TU vo Zvolene 

konaného 21. 6. 2021 

 

 

Prítomní členovia AS FT: podľa prezenčnej listiny 

 

Prizvaní:  doc. Ing. Pavel Beňo, PhD., doc. Ing. Miroslav Dado, PhD.,  

doc. Ing. Peter Koleda, PhD. 

  

Ospravedlnená:  Ing. Mária Hrčková, PhD. 

 

Neospravedlnený: - 

 

 

Program rokovania: 

1. Návrh programu rokovania 

2. Voľba pracovných komisií 

3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho rokovania 

4. Návrh na odvolanie člena Vedeckej rady FT prof. Ing. Štefana Barcíka, CSc. 

5. Návrh na schválenie člena Vedeckej rady FT doc. Ing. Petra Koledu, PhD. 

6. Podmienky prijatia na štúdium I. a II. stupňa na Fakultu techniky TU vo Zvolene pre 

akademický rok 2022/2023 

7. Podmienky prijatia na štúdium III. stupňa na Fakultu techniky TU vo Zvolene pre 

akademický rok 2022/2023. 

8. Výročná správa o činnosti Fakulty techniky za rok 2020 

9. Rôzne 

10. Návrh uznesenia 

11. Záver 

 

 

Ad 1)  

Zasadnutie AS prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams otvoril predseda AS. Privítal 

dekana FT doc. Ing. Pavla Beňa, PhD. a prodekana doc. Ing. Miroslava Dada, PhD. a ostatných 

senátorov. 

Konštatoval, že AS je uznášaniaschopný. 

Ing. Turis informoval o programe rokovania AS. K navrhnutému programu neboli 

pripomienky. Predseda AS dal hlasovať o návrhu programu rokovania. 

 

Prebehlo hlasovanie za schválenie navrhnutého programu. 

Počet hlasujúcich členov: 13 

Výsledok hlasovania: 

Za:  13 

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. Jaroslav Matej, PhD. 

 Ing. Roman Bambura  

  

Mandátová komisia: doc. Ing. Richard Hnilica, PhD. 

   Ing. Jana Jančíková 

      

Verifikátori:   Ing. Milan Helexa, PhD. 

   Ing. Monika Vargová 

 

Predseda AS dal hlasovať o návrhu zloženia pracovných komisií.  

Počet hlasujúcich členov: 13 

Výsledok hlasovania: 

Za:  13 

Proti:  0   

Zdržal sa: 0 

Zloženie jednotlivých komisií bolo jednomyseľne schválené.  

 

Ad 3)  

 Predseda AS pristúpil ku kontrole uznesení. Vyzval tajomníčku AS, aby informovala 

prítomných členov AS FT o plnení uznesení. Ing. Jančíková uviedla, že uznesenia                           

z predchádzajúceho zasadnutia AS FT boli splnené. 

 

Ad 4) 

 Ing. Turis uviedol, že dekan FT predložil na schválenie návrh na odvolanie  prof. Ing. 

Štefana Barcíka, CSc. z Vedeckej rady Fakulty techniky TUZVO. Dôvodom je jeho žiadosť  

o ukončenie členstva pri skončení pracovného pomeru. O uvedenom sa musí AS FT uzniesť 

v tajnom hlasovaní podľa zákona o VŠ.   V diskusii neboli prednesené žiadne pripomienky.  

 

Predseda AS dal hlasovať o návrhu na odvolanie prof. Ing. Štefana Barcíka, CSc. z Vedeckej 

rady Fakulty techniky TUZVO.  

Počet hlasujúcich členov: 13 

Výsledok hlasovania: 

Za:  12 

Proti:  0   

Zdržal sa: 1 

Návrh  na odvolanie prof. Ing. Štefana Barcíka, CSc. z Vedeckej rady Fakulty techniky 

TUZVO bol schválený väčšinou hlasov. 

 

Hlasovanie sa uskutočnilo cez univerzitý informačný systém, portál voliča. Po ukončení 

hlasovania bol vyhotovený protokol o výsledku volieb (príloha 1). 

 

Ad 5) 

 Dekan FT predložil na schválenie návrh na vymenovanie doc. Ing. Petra Koledu, PhD. 

za člena Vedeckej rady Fakulty techniky TUZVO. Svoj návrh odôvodnil potrebou doplnenia 
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vedeckej rady prodekanom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium. O návrhu sa musí AS 

FT uzniesť v tajnom hlasovaní podľa zákona o VŠ. V diskusii neboli prednesené žiadne 

pripomienky.  

 

Predseda AS dal hlasovať o návrhu na vymenovanie doc. Ing. Petra Koledu, PhD. za 

člena Vedeckej rady Fakulty techniky TUZVO.  

Počet hlasujúcich členov: 13 

Výsledok hlasovania: 

Za:  13 

Proti:  0   

Zdržal sa: 0 

Návrh  na vymenovanie doc. Ing. Petra Koledu, PhD. za člena Vedeckej rady Fakulty techniky 

TUZVO bol schválený všetkými hlasmi. 

 

Hlasovanie sa uskutočnilo cez univerzitý informačný systém, portál voliča. Po ukončení 

hlasovania bol vyhotovený protokol o výsledku volieb (príloha 2). 

 

Ad 6) 

 Prodekan FT doc. Ing. Miroslav Dado, PhD.  objasnil, že v podmienkach prijatia na 

štúdium I. a II. stupňa na FT TUZVO pre akad. rok 2022/2023 boli oproti predchádzajúcemu 

roku uskutočnené zmeny, ktoré súvisia s procesom zosúladenia so štandardami novej 

akreditácie platnej od r. 2022/2023. Prijímacie konanie na bakalárske štúdium bude 

uskutočnené  na jeden študijný program Výrobná technika a manažment výrobných procesov. 

Preto je navýšený aj predpokladaný počet prijatých študentov. Zvýšený je aj poplatok za 

prijímacie konanie z 30 na 40 €. Cieľom  je oproti predchádzajúcim rokom zvýšiť percento 

počtu zapísaných uchádzačov z počtu prihlásených. 

 

Hlasovanie za schválenie Podmienok prijatia na štúdium I. a II. stupňa na FT TUZVO pre akad. 

rok 2022/2023 

Počet hlasujúcich členov: 13 

Výsledok hlasovania: 

Za:  13 

Proti:  0   

Zdržal sa: 0 

AS FT schválil Podmienky prijatia na štúdium I. a II. stupňa na FT TUZVO pre akad. rok 

2022/2023. 

 

Ad 7) 

 Prodekan FT doc. Ing. Peter Koleda, PhD. stručne informoval o zmenách  

v Podmienkach prijatia na štúdium III. stupňa na FT TUZVO pre akad. rok 2022/2023. Oproti 

predchádzajúcemu roku bol zvýšený poplatok za prijímacie konanie z 35 na 40 €. Ostatné 

podmienky zostali nezmenené. K materiálu neboli predložené žiadne pripomienky. 

 

Hlasovanie za schválenie Podmienok prijatia na štúdium III. stupňa na FT TUZVO pre akad. 

rok 2022/2023 

Počet hlasujúcich členov: 13 
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Výsledok hlasovania: 

Za:  13 

Proti:  0   

Zdržal sa: 0 

AS FT schválil Podmienky prijatia na štúdium III. stupňa na FT TUZVO pre akad. rok 

2022/2023. 

 

Ad 8) 

K zaslanej Výročnej správe o činnosti FT TUZVO za rok 2020 dekan uviedol, že bola 

spracovaná štandardným spôsobom. Doc. Čierna konštatovala, že aj napriek niekoľkým 

formálnym chybám, je správa zaujímavá a pekne spracovaná.  

 

Hlasovanie za schválenie Výročnej správy o činnosti FT TUZVO za rok 2020  

Počet hlasujúcich členov: 13 

Výsledok hlasovania: 

Za:  13 

Proti:  0   

Zdržal sa: 0 

AS FT schválil Výročnú správu o činnosti FT TUZVO za rok 2020. 

 

Ad 9) 

Predseda AS v bode rôzne podal informáciu, že na fakulte sa pripravuje zapisovanie 

novoprijatých študentov pre bakalársky stupeň na jeden študijný program, pričom boli prijatí na 

štyri študijné programy. Prodekan doc. Dado vysvetlil, že uchádzačov sme síce prijali na štyri 

bakalárske študijné programy, ale o rok by mohla s veľkou pravdepodobnosťou nastať situácia, 

kedy by bolo nutné týchto študentov zapísať na jeden študijný program s ohľadom na nové 

akreditačné štandardy. Aby počas štúdia nemuseli uvedení študenti meniť študijný program, 

vzniká potreba ich zapísať priamo na jeden študijný program, a to Výrobná technika 

a manažment výrobných procesov. Počas prvého roku štúdia majú študijné programy rovnaké 

študijné plány. 

 V diskusii vystúpili: 

doc. Kováč: Nebojíme sa odlivu prihlásených študentov, ktorý vyvolá tento krok? 

doc. Dado: Evidujeme približne 40 prihlášok v oboch formách štúdia. Asi polovica 

z nich je podaná na študijný program Výrobná technicka a manažment výrobných procesov. Ak 

uchádzači nebudú súhlasiť so zápisom na tento študinný program, straty nepredpokladáme 

veľké. 

Ing. Turis: Je potrebné uchádzačov presvedčiť.  Každá strata mrzí všetkých. Ak sa im 

výhody vhodne vysvetlia, je to pre študentov len prínos. Podstatné je vhodné podanie 

informácie pri zápise. 

Prof. Barcík: Je to rozumné  a aj logické východisko vzhľadom na stav fakulty. Nemá 

obavu, že študenti budú mať problémy s uvedenou skutočnosťou. 

Predseda AS ukončil diskusiu a dal hlasovať za prijatie odporúčajúceho uznesenia. 

 

Hlasovanie za prijatie uznesenia, že AS FT berie na vedomie a odporúča zápis všetkých 

prijatých študentov na fakultu na študijný program Výrobná technika a manažment výrobných 
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procesov pre štúdium v akad. r. 2021/22 a odporúča vedeniu fakulty dotknutým študentom 

podrobne a vhodne vysvetliť túto skutočnosť pri zápise na štúdium. 

Počet hlasujúcich členov: 13 

Výsledok hlasovania: 

Za:  12 

Proti:  0   

Zdržal sa: 1 

AS FT berie na vedomie a odporúča zápis všetkých prijatých študentov na fakultu na študijný 

program Výrobná technika a manažment výrobných procesov pre štúdium v akad. r. 2021/22 

a odporúča vedeniu fakulty dotknutým študentom podrobne a vhodne vysvetliť túto skutočnosť 

pri zápise na štúdium. 

 

Pán prof. Barcík na záver poďakoval za spoluprácu členom senátu, poprial veľa zdaru 

všetkým do ďalšej práce a taktiež aj fakulte, aby bola činnosť AS vždy pomocou pre vedenie 

fakulty. 

 

Ad 10) 

Predseda AS FT požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesení                            

z online rokovania AS FT zo dňa 21. 6. 2021.  Ing. Matej prečítal návrh uznesení. 

 

Prebehlo hlasovanie k prijatiu uznesení.  

Počet hlasujúcich členov: 13 

Výsledok hlasovania: 

Za:  13 

Proti:  0   

Zdržal sa: 0    

Návrh uznesení bol všetkými členmi AS FT schválený.  

 

Ad 11) 

Predseda AS FT poďakoval prítomným členom Akademického senátu FT za ich účasť 

na rokovaní a ukončil zasadnutie. 

 

Zapísala:  Ing. Jana Jančíková 

 

Verifikátori:  Ing. Milan Helexa, PhD. ..........................................  

 

            Ing. Monika Vargová  .......................................... 

 

 

Zvolen, 21. 6. 2021 

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

Ing. Ján Turis, PhD. 

predseda AS FT TUZVO 
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Uznesenia 

 

zo zasadnutia Akademického senátu Fakulty techniky Technickej univerzity vo Zvolene 

konaného dňa 21. 6. 2021 

 

Akademický senát Fakulty techniky Technickej univerzity vo Zvolene  

 

A. Schválil:  

1. Program zasadnutia AS FT.  

2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jaroslav Matej, PhD. a Ing. Roman Bambura, PhD. 

3. Mandátovú komisiu v zložení: doc. Ing. Richard Hnilica, PhD. a Ing. Jana Jančíková. 

4. Verifikátorov zápisnice: Ing. Milan Helexa, PhD. a Ing. Monika Vargová. 

5. Návrh na odvolanie prof. Ing. Štefana Barcíka, CSc. z Vedeckej rady FT TUZVO. 

6. Návrh na vymenovanie doc. Ing. Petra Koledu, PhD. za člena Vedeckej rady FT TUZVO. 

7. Podmienky prijatia na štúdium I. a II. stupňa na FT TUZVO pre akad. rok 2022/2023. 

8. Podmienky prijatia na štúdium III. stupňa na FT TUZVO pre akad. rok 2022/2023. 

9. Výročnú správu o činnosti FT TUZVO za rok 2020. 

 

B. Berie na vedomie a odporúča: 

1. Zápis všetkých prijatých študentov na fakultu na študijný program Výrobná technika 

a manažment výrobných procesov pre štúdium v akad. r. 2021/22 a odporúča vedeniu 

fakulty dotknutým študentom podrobne a vhodne vysvetliť túto skutočnosť pri zápise na 

štúdium. 

 

Uznesenie zapísal: Ing. Jaroslav Matej, PhD. 

 

 

Návrhová komisia:  

 

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

 Ing. Jaroslav Matej, PhD.                                Ing. Roman Bambura 

 

 

Verifikátori:  

 

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

 Ing. Milan Helexa, PhD.          Ing. Monika Vargová 

 

 

Zvolen, 21. 6. 2021 

 

 

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

Ing. Ján Turis, PhD. 

predseda AS FT TUZVO 


