
Z Á P I S 

z 10. zasadnutia Akademického senátu FEVT TU vo Zvolene 

konaného dňa 9. 2. 2017 

 

 

 

Prítomní členovia AS FEVT: podľa prezenčnej listiny 

 

Prizvaný: doc. Ing. Marián Kučera, PhD.  

 

Ospravedlnený: doc. Ing. Richard Hnilica, PhD. 

 

Neospravedlnený: - 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Voľba pracovných komisií a verifikátorov zápisnice 

3. Kontrola uznesení  

4. Podmienky prijatia na štúdium I. stupňa pre študijný program Integrované manažérstvo 

priemyselných procesov na FEVT pre akademický rok 2017/2018 

5. Schválenie člena disciplinárnej komisie 

6. Schválenie návrhu na zmenu členov Vedeckej rady FEVT 

7. Zmena názvov katedier FEVT  

8. Rôzne 

9. Návrh uznesení 

10. Záver 

Ad 1) 

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

prodekanov FEVT: prof. Ing. Štefana Barcíka, CSc., doc. Ing. Jána Kováča, PhD., doc. Ing. Pavla 

Beňa, PhD. a vedúceho KVTMK doc. Ing. Miroslava Dada. Ďalej privítal všetkých prítomných 

senátorov a aj novozvolených členov senátu: prof. Ing. Jozefa Víglaského, CSc., Ing. Veroniku 

Ľuptáčikovú, Ing. Emila Škultétyho a Bc. Tomáša Sojku. 

  

 V diskusii k programu zasadnutia pripomenul prof. Černecký, že materiály rozoslané pred 

zasadnutím neobsahovali meno odvolávaného a navrhnutého kandidáta do VR FEVT. 

V budúcnosti je potrebné do materiálov rozosielaných senátorom pred zasadnutím uviesť osobitne 

mená kandidátov, alebo žiadosť dekana fakulty na zvolanie senátu, na ktorej boli tieto mená 

uvedené. 

 

Prebehlo hlasovanie za schválenie navrhnutého programu. 

Počet hlasujúcich členov: 11  

Výsledok hlasovania: 

Za:  11  

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. Erika Sujová, PhD. 

   Ing. Veronika Ľuptáčiková 

   

Mandátová komisia: Ing. Mária Hrčková, PhD. 

   Ing. Jaroslav Matej, PhD. 

      

Verifikátori:   prof. Ing. Jozef Černecký, CSc. 

   Ing. Emil Škultéty 

 

Iné návrhy neboli a predseda AS dal hlasovať o návrhu zloženia pracovných komisií.  

Počet hlasujúcich členov: 11  

Výsledok hlasovania: 

Za:  11  

Proti:  0   

Zdržal sa: 0 

Zloženie jednotlivých komisií bolo jednomyseľne schválené.  

 

 

Ad 3) 

  Predseda AS pristúpil k tretiemu 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 AS podal informáciu o uskutočnených voľbách do AS FEVT z radov pedagógov 

a z radov študentov. Voľby do AS FEVT z radov pedagógov sa uskutočnili dňa 18. 10. 2016. 

Zvoleným učiteľom bol prof. Ing. Jozef Víglaský, CSc. V dňoch 25. – 26. 10. 2016 sa uskutočnili 

voľby do študentskej časti AS FEVT. S najvyšším počtom hlasov boli zvolení: Ing. Veronika 

Ľuptáčiková, Ing. Emil Škultéty a Bc. Tomáš Sojka. K výsledkom volieb v zmysle Zásad volieb 

(čl. 4, ods. 2) neboli vznesené pripomienky. Výsledky volieb sú právoplatné. 

 

 

Ad 4) 

 Dekan FEVT doc. Kučera predložil na schválenie Návrh podmienok prijatia na štúdium I. 

stupňa pre študijný program Integrované manažérstvo priemyselných procesov na FEVT pre 

akademický rok 2017/2018. Študijný program Integrované manažérstvo priemyselných procesov 

bolo schválené Akreditačnou komisiou na jej zasadnutí dňa 25. 11. 2016. Podmienky pre prijatie 

uchádzačov na štúdium sú rovnaké, ako u ostatných programov bakalárskeho stupňa štúdia. 

  

Prof. Černecký položil otázku o výške poplatku za prijímacie konanie. Výška poplatku je 

rovnaká, ako u ostatných programov a to 30 €. 
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Predseda AS FEVT dal hlasovať o schválení Návrhu podmienok prijatia na štúdium I. stupňa pre 

študijný program Integrované manažérstvo priemyselných procesov na FEVT pre akademický rok 

2017/2018.  

Počet hlasujúcich členov: 11  

Výsledok hlasovania: 

Za:  11  

Proti:  0   

Zdržal sa: 0 

Podmienky prijatia na štúdium I. stupňa pre študijný program Integrované manažérstvo 

priemyselných procesov na FEVT pre akademický rok 2017/2018 boli jednomyseľne schválené. 

 

 

Ad 5) 

Ing. Turis informoval o predloženom návrhu na doplnenie členov Disciplinárnej komisie 

FEVT pre študentov (ďalej DK FEVT). Dekan fakulty doc. Kučera objasnil potrebu doplnenia 

jedného člena DK FEVT, keďže dňa 9. 10. 2016 skončilo funkčné obdobie Ing. Lukášovi 

Ohankovi. Navrhol schváliť do tejto funkcie opätovne Ing. Lukáša Ohanku. Podľa čl. 1, ods. 4 

Rokovacieho poriadku Disciplinárnej komisie TU vo Zvolene pre študentov, ktorým sa riadi DK 

FEVT, tá istá osoba môže byť menovaná opakovane. 

Členovia senátu nemali žiadne pripomienky. 

 

Predseda AS dal hlasovať o schválení návrhu na vymenovanie Ing. Lukáša Ohanku za člena 

Disciplinárnej komisie FEVT pre študentov.  

Počet hlasujúcich členov: 11 

Výsledok hlasovania: 

Za:  11  

Proti:  0   

Zdržal sa: 0  

Návrh  na vymenovanie Ing. Lukáša Ohanku za člena Disciplinárnej komisie FEVT pre študentov 

bol jednomyseľne schválený. 

 

 

Ad 6) 

 Ing. Turis vyzval dekana FEVT, aby konkretizoval a zdôvodnil návrh na zmenu členov 

Vedeckej rady FEVT. Dekan FEVT uviedol, že prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc. už nie je 

zamestnancom Technickej univerzity vo Zvolene, preto už nemôže byť interným členom VR. 

Zároveň navrhol vymenovať za interného člena VR doc. Ing. Jozefa Krileka, PhD. 

 Podľa Rokovacieho poriadku AS FEVT čl. 4, ods. 2 sa o návrhu na vymenovanie 

a odvolanie členov vedeckej rady fakulty musí senát uzniesť tajným hlasovaním. Predseda AS 

FEVT navrhol, aby sa o odvolaní, aj vymenovaní hlasovalo samostatne.  

Žiadny zo senátorov nemal proti týmto návrhom pripomienky.  

 

Predseda AS dal hlasovať o schválení návrhu na odvolanie prof. Ing. Milana Mikleša, DrSc. 

z členstva vo Vedeckej rade FEVT tajným hlasovaním. 

Počet hlasujúcich členov: 11 

Výsledok hlasovania: 
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Za:  10  

Proti:  0   

Zdržal sa: 1  

Návrh  odvolanie  prof. Ing. Milana Mikleša, DrSc. z členstva vo Vedeckej rade FEVT bol 

schválený väčšinou hlasov. 

 

Predseda AS dal hlasovať o schválení návrhu na vymenovanie doc. Ing. Jozefa Krileka, PhD. 

za člena Vedeckej rady FEVT tajným hlasovaním. 

Počet hlasujúcich členov: 11 

Výsledok hlasovania: 

Za:  8  

Proti:  0   

Zdržal sa: 3  

Návrh  na vymenovanie doc. Ing. Jozefa Krileka, PhD. za člena Vedeckej rady FEVT bol 

schválený väčšinou hlasov. 

 

 

Ad 7) 

 Ďalším bodom programu je vyjadrenie senátu k zmenám názvov katedier. Ing. Turis 

požiadal dekana FEVT o zdôvodnenie potreby zmien názvov.  

 Dekan FEVT informoval o zmene názvu Katedry výrobnej techniky a manažmentu kvality 

na Katedru výrobných technológií a manažmentu kvality (KVTMK). Nový názov katedry 

vystihuje odborné zameranie katedry v oblasti vedeckovýskumnej a pedagogickej. Je v súlade 

s názvom nového akreditovaného programu Integrované manažérstvo priemyselných procesov, 

ktorý katedra garantuje. Zmena názvu Katedry riadenia strojov a automatizačnej techniky na 

Katedru výrobnej a automatizačnej techniky (KVAT) súvisí s personálnymi zmenami. 

Výstižnejšie prezentuje odbornosť pracovníkov katedry. Garant študijných programov I., II. a III. 

stupňa v odbore Výrobná technika je vedúcim uvedenej katedry. 

 

Diskusia: 

Prof. Černecký: Na ostatných veľkých strojníckych fakultách výrobná technika a výrobné 

technológie nie sú oddelené. Výstižnejší názov katedry by bol Katedra materiálov a manažmentu 

kvality. 

Doc. Dado: Katedra zabezpečuje výučbu v oblasti technológií a vo vedeckovýskumnej 

činnosti je zameraná na túto oblasť. Aj v budúcnosti sa katedra bude orientovať do oblasti 

technológií. 

Doc. Kučera: Katedry orientované na oblasti technológií, alebo techniky sú na ostatných 

fakultách samostatné. Výskum KVTMK je orientovaný do oblasti technológií. Preto je nový 

názov katedry správnejší a vzhľadom na budúcu orientáciu katedry do oblasti technológií je 

výstižnejší. Rovnako aj názov Katedra výrobnej a automatizačnej techniky vystihuje odborné 

zameranie pracovníkov katedry. Máme ohlasy aj z praxe. Napríklad pre firmu StankoPlus, ktorá 

vyrába komponenty do automobilov, sú žiadúci absolventi z oblasti výrobnej a automatizačnej 

techniky. Proces zmien názvov katedier bude z hľadiska informačných systémov Technickej 

univerzity trvať určitý čas. 

 

 



5 

 

Ad 8) 

Predseda AS FEVT Ing. Turis informoval, že v období medzi konaniami zasadnutí senátu 

bol oslovený Ing. Hrčkovou a taktiež vedúcim katedry KVAT prof. Barcíkom, ktorí ho ústne 

požiadali, aby konal vo veci reprezentatívneho zastúpenia v počte senátorov za jednotlivé katedry.  

Ing. Turis: Predchádzajúci AS FEVT sa pri kreovaní pomerného zastúpenia katedier 

pedagógmi v senáte, na zasadnutí 26. 9. 2014, zápisnične nezaviazal k zmenám v počte senátorov 

z radov pedagógov v prípade zmien na pracoviskách. Samozrejme, že v rámci parlamentnej 

demokracie a platných zákonov, je na terajšom senáte, ako sa rozhodne. Sú tu viaceré možnosti.  

Prvá možnosť, ktorá bola navrhnutá pre tento konkrétny prípad, kedy by nedošlo k navýšeniu 

počtu senátorov z radov pedagógov a študentov, je legislatívne najjednoduchšia, ale rozhodne 

nesprávna. Mandátu by sa vzdal senátor z KVTMK, kde došlo k poklesu zamestnancov a nahradil 

by ho po doplňujúcich voľbách nový senátor z pedagógov KVAT.  

Toto riešenie je nesprávne, pretože rozhodne zakladá nevyhovujúci precedens pre 

budúcnosť. Pri každej  úprave počtu pedagógov, alebo ich presune na iné pracovisko, sa nemusí 

vždy nájsť ochota na odstúpenie zo senátu na počtom zmenšenom pracovisku. Nehovoriac 

o právnej platnosti takéhoto postupu. 

K zmenám môže dôjsť v rámci platnosti mandátu jedného senátu viackrát, preto je 

potrebné prijať iné a dlhodobejšie riešenie zastúpenia pedagógov v senáte za jednotlivé katedry, 

resp. pracoviská. 

Druhá možnosť je dovoliť v doplňujúcich voľbách jedného pedagóga z KVAT a následne 

jedného študenta, čo vyplýva zo zákona, aby bol dodržaný predpísaný pomer senátorov 

v pedagogickej a študentskej časti. 

Na zváženie je ešte popri tomto postupe sledovať zvýšenie počtu senátorov na nepárny 

počet, ale to by musel byť volený do senátu podľa zákona ďalší študent. 

Ing. Hrčková: Je neprípustné, aby KRSAT mala len 1 člena senátu. Je to potrebné riešiť 

hneď. 

Ing. Turis: Riešiť to môžeme a chceme začať hneď, ale musíme dodržať predpísaný 

postup. 

 Prof. Černecký: V minulosti senátor musel dokončiť volebné obdobie. Je to potrebné  

prediskutovať s právničkou. 

 Ing. Turis: Nesúhlasím s odstúpením kohokoľvek zo senátu. Dohodnime si riešenie pre 

budúcnosť a nerobme zo senátu tzv. „trhací kalendár“. 

 Ing. Hrčková: Prikláňam sa teda k variante, kde bude zastúpenie dvoch učiteľov z každej 

katedry a jeden senátor z radov ostatných členov akademickej obce. 

 Ing. Turis: Toto bude nutné doriešiť podľa zákona. Navrhujem, aby Ing. Hrčková 

pripravila všetky potrebné, touto zmenou dotknuté, dokumenty a vnútorné  predpisy FEVT tak, 

aby každú katedru reprezentovali v AS FEVT dvaja členovia z radov pedagógov. 

 Členovia senátu voči tomuto návrhu nemali žiadne pripomienky. 

 

 

Ad 9) 

Predseda AS FEVT požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesení                           

z rokovania AS FEVT zo dňa 9. 2. 2017.   Ing. Sujová  prečítala návrh uznesení. 

Prebehlo hlasovanie k prijatiu uznesení.  

Počet hlasujúcich členov: 11 

Výsledok hlasovania: 
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Za:  11  

Proti:  0   

Zdržal sa: 0    

Návrh uznesení bol všetkými členmi AS FEVT schválený.  

 

 

Ad 10) 

Predseda AS FEVT poďakoval prítomným členom Akademického senátu FEVT a hosťom 

za ich účasť na rokovaní a ukončil zasadnutie senátu. 

 

Zapísala:  Ing. Jana Jančíková 

 

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

 

            Ing. Emil Škultéty     .......................................... 

 

Zvolen, 9. 2. 2017   

 

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

Ing. Ján Turis, PhD. 

predseda AS FEVT 
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Uznesenia 

 

zo zasadnutia Akademického senátu Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky 

konaného dňa 9. 2. 2017 

 

 

Akademický senát FEVT TU vo Zvolene  

 

A. Schvaľuje:  

1. Program zasadnutia AS FEVT.  

2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Erika Sujová, PhD., Ing. Veronika Ľuptáčiková. 

3. Verifikátorov zápisnice: prof. Ing. Jozef Černecký, CSc., Ing. Emil Škultéty. 

4. Mandátovú komisiu v zložení: Ing. Mária Hrčková, PhD., Ing. Jaroslav Matej, PhD. 

5. Podmienky prijatia na štúdium I. stupňa pre študijný program Integrované manažérstvo 

priemyselných procesov na FEVT pre akademický rok 2017/2018. 

6. Návrh  na vymenovanie Ing. Lukáša Ohanku za člena Disciplinárnej komisie FEVT pre 

študentov. 

7. Návrh  na odvolanie prof. Ing. Milana Mikleša, DrSc. z členstva vo Vedeckej rade FEVT. 

8. Návrh  na vymenovanie doc. Ing. Jozefa Krileka, PhD. za člena Vedeckej rady FEVT. 

 

B. Berie na vedomie: 

1. Zmenu názvu Katedry výrobnej techniky a manažmentu kvality na Katedru výrobných 

technológií a manažmentu kvality a zmenu názvu Katedry riadenia strojov a automatizačnej 

techniky na Katedru výrobnej a automatizačnej techniky. 

 

C. Ukladá: 

1. Ing. Márii Hrčkovej, PhD. pripraviť návrh zmien všetkých potrebných dokumentov 

a vnútorných  predpisov FEVT tak, aby každú katedru reprezentovali v AS FEVT dvaja 

členovia z radov pedagógov. 

 

 

Uznesenie zapísala: Ing. Erika Sujová, PhD. 

 

 

Návrhová komisia:  

 

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

        Ing. Erika Sujová, PhD.                 Ing. Veronika Ľuptáčiková 

 

 

Verifikátori:  

 

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

    prof. Ing. Jozef Černecký, PhD.                                   Ing. Emil Škultéty 

 

Zvolen, 9. 2. 2017 

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

Ing. Ján Turis, PhD. 

predseda AS FEVT 


