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Z Á P I S 

z 11. zasadnutia Akademického senátu FEVT TU vo Zvolene 

konaného dňa 30. 3. 2017 

 

 

 

 

Prítomní členovia AS FEVT: podľa prezenčnej listiny 

 

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

 

Ospravedlnení: prof. Ing. Jozef Víglaský, CSc., Bc. Tomáš Sojka 

 

Neospravedlnený: - 

 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Voľba pracovných komisií a verifikátorov zápisnice 

3. Kontrola uznesení  

4. Výsledky hospodárenia FEVT TU vo Zvolene za rok 2016 

5. Návrh rozpočtu bežných výdavkov FEVT TU vo Zvolene na rok 2017 

6. Prerokovanie návrhu nových študijných programov 

7. Dodatok k Štatútu AS FEVT TU vo Zvolene  

8. Rôzne 

9. Návrh uznesení 

10. 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, prítomných senátorov a člena študentskej časti FEVT v AS TUZVO Ing. Romualda 

Mozdíka.  

Informoval o programe rokovania AS. K navrhnutému programu neboli pripomienky. 

Predseda AS dal hlasovať o návrhu programu rokovania AS. 

 

Prebehlo hlasovanie za schválenie navrhnutého programu 

Počet hlasujúcich členov: 10  

Výsledok hlasovania: 

Za:  10  

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. Emil Škultéty 

     

Mandátová komisia: Ing. Jaroslav Matej, PhD. 

   Bc. Nikita Leško 

      

Verifikátori:   prof. Ing. Jozef Černecký, CSc. 

   Ing. Veronika Ľuptáčiková 

 

Predseda AS dal hlasovať o návrhu zloženia pracovných komisií.  

Počet hlasujúcich členov: 10  

Výsledok hlasovania: 

Za:  10  

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 FEVT. Ing. Jančíková uviedla, že uznesenia z predchádzajúceho 

zasadnutia AS FEVT boli splnené. 

 

Ad 4) 

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

hospodárenia FEVT za rok 2016. Dekan FEVT odovzdal slovo p. tajomníčke Ing. Klackovej, 

ktorá informovala o spôsobe čerpania pridelených prostriedkov. Návrh rozdelenia dotácie 

a rozpočtu na rok 2016 bol schválený dňa 14. 3. 2016. Čerpanie dotačných zdrojov na 

programe 0771100 na tovary a služby bolo 1 046,- € a na programe 0771200 bolo 5 612,- €.  

 Rozpočet na tovary a služby na programe 0771200 bol na základe výkonov 11,21 % 

v sume 6 367,- €. Na katedry bola pridelená suma 2 050,- €. FEVT mala na základe poklesu na 

výkonoch pridelenú dotáciu na mzdy, ktorá predstavovala deficit miezd v sume 55 862,- €                    

s príplatkami. Spolu s ušetrenými mzdovými prostriedkami z predchádzajúceho roka, 

refundovanými prostriedkami z projektu vzdelávanie a použitím nedotačných zdrojov 25 271,- 

€ sme vyrovnali rozpočet miezd.  Pre FEVT bolo z nedotačných zdrojov použitých 37 553,- €. 

Z nedotačných zdrojov prispela FEVT na univerzitné odvody celkovou sumou 50 427,- €, 

pričom veľkou položkou sú odpisy TU vo výške 16 041,- €.  

Predseda senátu vyzval členov, aby položili dekanovi a pani tajomníčke otázky 

v súvislosti s hospodárením fakulty za minulý rok.  

Do diskusie sa zapojili: 

prof. Černecký: V tabuľke o čerpaní dotačných zdrojov v programe 0771200 na tovary 

a služby je uvedené, že na propagáciu a reklamu sa použilo len 10,- € 

Ing. Klacková:  Na propagáciu fakulty boli použité aj nedotačné zdroje, napr. tlač 

propagačných letákov zahrnutých v položke „služby Vydavateľstva TUZVO“. 
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doc. Kučera: V priebehu roka sme znížili počet zametnancov o 5 učiteľov. 

Neobsadením miest sme naplnili stratu. Univerzitnou stratégiou je párovať počet študentov 

s počtom zamestnancov. So znižovaním počtov študentov potom musíme robiť opatrenia, ktoré 

nie sú ľahké. Ďakujeme zamestnancov, ktorí participujú na projektoch aj mimo fakulty, tým 

propagujú fakultu. Môže sa zdať, že študenti sú na druhej koľaji, keďže sa musíme zaoberať 

činnosťami, ktoré prinášajú zisk.  

Neustále zabezpečujeme propagáciu FEVT. Chodíme na stredné školy. Do 

prezentovania štúdia zapájame aj našich študentov. Konkurenciou sú zahraničné vysoké školy, 

hlavne z Českej republiky, ktoré dokážu ponúknuť zaujímavé možnosti štúdia. Z prieskumov 

záujmu o štúdium vyplýva, že o možnostiach štúdia na našej fakulte sa uchádzači dozvedeli 

predovšetkým prostredníctvom odporúčania iných osôb (rodičov, kamarátov, známych). Preto 

sme zvolili možnosť propagácie našimi študentami, ktorí pozitívne podporujú kvalitu našej 

školy.  

Nastáva postupné znižovanie nedotačných zdrojov. Začalo to spoplatnením externého 

štúdia a pokračovalo zmenou štandardnej dĺžky externého štúdia spolu z 5 na 7 rokov. V rámci 

rezortu školstva sa pripravujú materiály, ktoré budú mať dlhodobý dopad na školstvo v SR. 

Verím, že sa podarí udržať stav zamestnancov na terajšej úrovni. Musíme naďalej dodržať 

trend vo vede a výskume a zároveň hľadať aj možnosti podnikateľskej činnosti. 

 

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

Zvolene za rok 2016. 

Počet hlasujúcich členov: 10  

Výsledok hlasovania: 

Za:  10  

Proti:  0   

Zdržal sa: 0 

Správa o výsledkoch hospodárenia FEVT TU vo Zvolene za rok 2016 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 2017.  

 Dekan FEVT uviedol, že návrh rozpočtu bol schválený na úrovni univerzity. Čo sa týka 

pridelenia prostriedkov, kritériá sa nezmenili. V súčasnosti je vyvíjaný tlak na ostatné 

organizačné súčasti. Fakulty sú nositeľmi peňazí a garantujú mzdy ostatným organizačných 

súčastiam. Fakulty už nemajú dostatok zdrojov na úplné pokrytie miezd ostatných 

organizačných súčastí. Bude nevyhnutné, aby aj oni robili opatrenia optimalizujúce 

zamestnanosť.  

 Na univerzite sú vytvorené rezervné fondy na vykrytie nepredvídaných skutočností 

a podporu špičkových tímov. Produktívni ľudia majú byť viac motivovaní. 

Vedenie FEVT navrhuje pridelenie finančných prostriedkov pre katedry FEVT v sume  

50,- € na každého tvorivého zamestnanca katedry, čo prestavuje spolu 1 050,- €. Zvyšné 

finančné prostriedky navrhujeme použiť na celofakultné výdavky. 

Ing. Turis otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

Do diskusie sa zapojili: 
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doc. Kučera: Finančné prostriedky sú pripravené na vytvorenie objektu na účely 

výskumu. Zároveň sa hľadajú možnosti financovania zo štrukturálnych fondov, preto sú nutné 

prostriedky na spoluúčasť.  

prof. Černecký: V rozpočte sú zahrnuté aj prostriedky na propagáciu? 

Ing. Klacková: Na propagáciu budú použité prostriedky z nedotačných zdrojov. 

Ing. Ľuptáčiková: Boli sme propagovať štúdium na gymnáziu v Krupine, kde mali 

záujem väčšinou o štúdium na Lesníckej fakulte.  Na Strednej odbornej škole 

obchodu a služieb v Krupine bol veľký záujem o našu fakultu a bol aj záujem o zahraničné 

stáže. 

 

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

Zvolene na rok 2017. 

Počet hlasujúcich členov: 10  

Výsledok hlasovania: 

Za:  10  

Proti:  0   

Zdržal sa: 0   

Návrh rozpočtu bežných výdavkov FEVT TU vo Zvolene na rok 2017 bol jednomyseľne 

schválený. 

 

Ad 6) 

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

nových študijných programov.  

Dekan FEVT uviedol, že ide o bakalársky študijný program Manažérstvo prevádzky 

dopravnej a energetickej techniky a pokračujúci inžiniersky študijný program Inžinierstvo 

dopravnej a energetickej techniky v študijnom odbore Údržba strojov a zariadení.   

 Kvalifikačná štruktúra zamestnancov sa v priebehu posledných 4 rokov zmenila. 

Pribudlo nám 5 docentov a 1 profesor, preto chceme využiť personálne možnosti garantovania. 

Garant a spolugaranti sú profilovaní v príbuzných odboroch k odboru 5.2.2 Údržba strojov 

a zariadení. Návrh študijných programov zahŕňa aj oblasti dopravného a automobilového 

priemyslu, kde je v súčasnosti potenciál budúcich pracovných miest, predovšetkým v našom 

regióne. Samozrejme chceme pritiahnuť študentov na štúdium technických odborov, aj napriek 

klesajúcim počtom uchádzačov o štúdium.  

Predseda senátu vyzval členov na diskusiu k tomuto bodu programu. 

Diskutujúci: 

 prof. Černecký: Z hľadiska kvalifikácie garantov, došlo ku kompromisu v podobe 

návrhu uvedených programov v odbore Údržba strojov a zariadení. Na tomto základe došlo 

k návrhu predmetov. Povinné a povinne voliteľné predmety prevažne zabezpečujú učitelia 

našej fakulty. Musíme zvážiť, aké sú potreby praxe a podľa toho navrhnúť predmety. 

 doc. Kučera: Návrh študijných programov bude predložený na rokovanie Vedeckej rady 

FEVT. Po schválení bude pokračovať proces akreditacie uvedených programov. Máme záujem 

pritiahnuť študentov zo škôl nášho regiónu, aby neodchádzali na iné vysoké školy. Po 

úspešnom akreditovaní oboch stupňov, môžeme uvažovať aj s akreditáciou 3. stupňa štúdia. 

 Ing. Hrčková: V bakalárskom stupni štúdia nie je predmet, ktorý sa týka energetickej 

techniky. V študijnom pláne chýba ako povinný predmet z oblasti automatizácie, čo je 

v súčasnosti nevyhnutnosť. 
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 Ing. Sujová: Predmet Technológia zlievania, zvárania a tvárnenia je povinný predmet 

ale Technológia obrábania je medzi povinne voliteľnými predmetmi. V záujme uceleného 

obrazu o technológiách by bolo vhodnejšie, aby aj Technológia obrábania bola povinná. 

 prof. Černecký: O uvedených pripomienkach budeme v rámci garancií diskutovať. 

 Ing. Matej: Predmety majú široký záber. Bolo by dobré napísať konkrétne, kto ich bude 

zabezpečovať, nielen garantovať. 

 doc. Kučera: V tejto fáze schvaľovania študijných programov uvádzame len gestorov 

predmetov. Spis, ktorý predložíme na akreditáciu, už bude obsahovať aj mená vyučujúcich tak, 

aby boli z hľadiska odbornosti spôsobilí jednotlivé predmety zabezpečovať. 

 Ing. Škultéty: Čo patrí do predmetu Energetická technika? 

 prof. Černecký: Patria tam: kotly, výmenníky tepla, tepelné trubice, zariadenia na 

transport tepla a ďalšie. 

Ing. Škultéty: Čoho bude absolvent schopný? 

Ing. Turis: Absolvent bakalárskeho programu sa bude vedieť orientovať a pohybovať 

v danej oblasti techniky a absolvent inžinierskeho programu bude vedieť aj navrhovať 

zariadenia a ich zaradenie v prevádzkach. 

Ing. Škultéty: Chýba predmet z oblasti hydrauliky a mechaniky tekutín. 

doc. Kučera: Uvedená oblasť bude súčasťou obsahu niektorých predmetov. 

  

Ad 7) 

Predseda AS FEVT objasnil, že predkladaný Dodatok č. 1 k Štatútu AS FEVT TU vo 

Zvolene už bol odkonzultovaný s právničkou. Je v súlade so zákonom o VŠ a štatútom FEVT. 

Predkladaná formulácia je pre budúcnosť najjednoduchším  riešením. Ostatné vnútorné 

predpisy AS FEVT bude možné aktuálne prispôsobiť. Odsúhlasený návrh bude postúpený na 

najbližšie zasadnutie AS TUZVO. 

Ing. Hrčková požiadala o podporu tohto riešenia, ktoré je najvýhodnejšie.  

 

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

Počet hlasujúcich členov: 10  

Výsledok hlasovania: 

Za:  10  

Proti:  0   

Zdržal sa: 0   

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

 

Ad 8) 

 V bode rôzne vystúpil Ing. Turis s informáciou, že Bc. Lucia Beňová sa vzdala členstva 

v AS TUZO, preto boli uskutočnené doplňujúce voľby, v ktorých študenti zvolili do AS 

TUZVO Ing. Veroniku Ľuptáčikovú. 

 prof. Černecký: Aj keď máme na vyučovaní menej ako 5 študentov, je potrebné ich 

učiť. Nemalo by sa stávať, že učiteľ príde na vyučovanie len na 10 až 20 minút. Bolo by to 

ospravedlniteľné v prípade, ak by bol neodkladne pracovne zaneprázdnený inými, tiež 

dôležitými povinnosťami. Ak zruší, alebo skráti výučbu z dôvodu, že študenti sú len dvaja, 

potom to nevrhá dobrý obraz o fakulte nielen navonok, ale aj o učiteľovi. Je potrebné na to 

upozorniť v rámci katedier. Každý učiteľ je za výučbu odmeňovaný, preto rozvrh výučby musí 

platiť pre všetkých rovnako, aj pre asistenta, aj pre docenta a profesora. 
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Ad 9) 

Predseda AS FEVT požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesení                            

z rokovania AS FEVT zo dňa 30. 3. 2017.   Ing. Sujová  prečítala návrh uznesení. 

 

Prebehlo hlasovanie k prijatiu uznesení.  

Počet hlasujúcich členov: 10  

Výsledok hlasovania: 

Za:  10  

Proti:  0   

Zdržal sa: 0    

Návrh uznesení bol všetkými členmi AS FEVT schválený.  

 

Ad 10) 

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

 

 

            Ing. Veronika Ľuptáčiková   ......................................... 

 

 

Zvolen, 30. 3. 2017 

 

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

Ing. Ján Turis, PhD. 

predseda AS FEVT 
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Uznesenia 

 

zo zasadnutia Akademického senátu Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky 

konaného dňa 30. 3. 2017 

 

 
Akademický senát FEVT TU vo Zvolene  

 

A. Schvaľuje:  

1. Program zasadnutia AS FEVT.  

2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Erika Sujová, PhD. a Ing. Emil Škultéty. 

3. Verifikátorov zápisnice: prof. Ing. Jozef Černecký, CSc. a Ing. Veronika Ľuptáčiková. 

4. Mandátovú komisiu v zložení: Ing. Jaroslav Matej, PhD. a Bc. Nikita Leško. 

5. Správu o výsledkoch hospodárenia FEVT TU vo Zvolene za rok 2016.  

6. Návrh rozpočtu bežných výdavkov FEVT TU vo Zvolene na rok 2017.  

7. Dodatok č. 1 k Štatútu AS FEVT TU vo Zvolene.  

 

B. Prerokoval: 

1. Návrh bakalárskeho študijného programu Manažérstvo prevádzky dopravnej 

a energetickej techniky a inžinierskeho študijného programu Inžinierstvo dopravnej 

a energetickej techniky s pripomienkami. 

 

 

 

Uznesenie zapísala: Ing. Erika Sujová, PhD. 

 

 

Návrhová komisia:  

 

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

     Ing. Erika Sujová, PhD.                                       Ing. Emil Škultéty 

 

 

Verifikátori:  

 

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

     prof. Ing. Jozef Černecký, CSc.                             Ing. Veronika Ľuptáčiková 

 

Zvolen, 30. 3. 2017 

 

 

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

Ing. Ján Turis, PhD. 

predseda AS FEVT 


