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Z Á P I S 

z 12. zasadnutia Akademického senátu FEVT TU vo Zvolene 

konaného dňa 23. 6. 2017 

 

 

 

 

Prítomní členovia AS FEVT: podľa prezenčnej listiny 

 

Prizvaní: doc. Ing. Marián Kučera, PhD., doc. Ing. Ján Kováč, PhD. 

 

Ospravedlnená: Ing. Mária Hrčková, PhD. 

 

Neospravedlnený: - 

 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Voľba pracovných komisií a verifikátorov zápisnice 

3. Kontrola uznesení  

4. Výročná správa o činnosti FEVT za rok 2016 

5. Návrh dlhodobého zámeru rozvoja Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky na 

obdobie 2017 – 2023 

6. Podmienky prijatia na štúdium na FEVT pre akademický rok 2018/2019 pre všetky 

stupne a formy štúdia 

7. Návrh nových vnútorných predpisov AS FEVT TUZVO 

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. Jána Kováča, PhD. a všetkých prítomných senátorov. 

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: 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. Jaroslav Matej, PhD. 

 Ing. Veronika Ľuptáčiková 

     

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

   prof. Ing. Jozef Víglaský, CSc. 

      

Verifikátori:   Ing. Erika Sujová, PhD. 

   Ing. Emil Škultéty 

 

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 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 predloženej 

Výročnej správe o činnosti Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky za rok 2016. Dekan 

FEVT  uviedol, že ide o štandardnú správu, ktorá pozostáva z troch hlavných oblastí: 

pedagogickej činnosti, zahraničných vzťahov a vedy a výskumu. Podáva informácie 

o najvýznamnejších udalostiach na FEVT, poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní, 

vedecko-výskumnej činnosti, projektoch, publikačnej činnosti, medzinárodných aktivitách, 

zmluvnej spolupráci, atď. Správa bola prerokovaná a odsúhlasená vo Vedeckej rade FEVT TU 

vo Zvolene 4. apríla 2017. 
 

Predseda AS dal hlasovať o schválení Výročnej správy o činnosti FEVT za rok 2016. 

Počet hlasujúcich členov: 11  

Výsledok hlasovania: 

Za:  11  

Proti:  0   

Zdržal sa: 0 

Výročná správa o činnosti FEVT za rok 2016 bola jednomyseľne schválená.  

 

Ad 5) 

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

dlhodobého zámeru rozvoja Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky na obdobie 2017 – 
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2023 (ďalej len dlhodobý zámer FEVT). Dlhodobý zámer FEVT vychádza z dlhodobého 

zámeru Technickej univerzity vo Zvolene na roky 2017 – 2023. Zároveň nadväzuje na 

predchádzajúci dlhodobý zámer FEVT TU vo Zvolene na roky 2011 – 2016. Na rozdiel od 

predchádzajúceho došlo k zovšeobecneniu úloh bez číselných údajov. Je s víziou do roku 2030. 

Ide o živý dokument, teda môže byť v prípade potreby aktualizovaný v súlade so zmenou 

vnútorných a vonkajších podmienok jeho realizácie. Je pravdepodobné, že dôjde k jeho 

úpravám v súlade s potrebou komplexnej akreditácie. Podľa pripravenej novely zákona o VŠ by 

dlhodobý zámer mal byť strategickým dokumentom pri akreditácii. Niektoré úlohy sú súčasťou 

cieľov kvality na rok 2017. 

 Ing. Turis otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

Do diskusie sa zapojili: 

prof. Černecký: Vedeckou radou FEVT bol dlhodobý zámer FEVT schválený? 

doc. Kučera: Dokument bol vo Vedeckej rade FEVT prerokovaný. Schválený má byť 

Akademickým senátom FEVT. Je to „otvorený“ dokument a môže byť menený. 

Ing. Sujová: CEEPUS sa uvádza ako „segment“. Vhodnejší termín je „program“. 

doc. Kučera: Terminológia je prevzatá z univerzitného dlhodobého zámeru. 

 

Predseda AS dal hlasovať o schválení Návrhu dlhodobého zámeru rozvoja Fakulty 

environmentálnej a výrobnej techniky na obdobie 2017 – 2023 s pripomienkou zmeny výrazu 

„segment“ na „program“. 

Počet hlasujúcich členov: 11  

Výsledok hlasovania: 

Za:  11  

Proti:  0   

Zdržal sa: 0   

Návrh dlhodobého zámeru rozvoja Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky na obdobie 

2017 – 2023 bol jednomyseľne schválený s pripomienkou zmeny výrazu „segment“ na 

„program“. 

 

Ad 6) 

 Ing. Turis konštatoval, že na schválenie boli predložené dva materiály: Podmienky 

prijatia na štúdium I. a II. stupňa a podmienky prijímania na III. stupeň štúdia. Preto navrhol 

prerokovať každý materiál samostatne. Vyzval doc. Kováča, aby informoval členov AS 

o podmienkach prijatia na štúdium I. a II. stupňa na FEVT pre akademický rok 2018/2019.  

Doc. Kováč informoval, že oproti predchádzajúcim rokom sme znížili plánovaný počet 

prijatých uchádzačov na bakalársky stupeň štúdia. Ostatné podmienky prijatia na I. a II. stupeň 

zostali nezmenené. Prodekan FEVT povedal, že sa snažíme prilákať uchádzačov na štúdium na 

našu fakultu. Dávame značné prostriedky do propagácie. Oslovujeme uchádzačov aj cez 

sociálne siete. Toto ale robia aj ostatné školy. Do budúcna musíme vytvoriť lákavé podmienky 

pre štúdium, aby študenti neodchádzali za hranice. Pripravuje sa nová www stránka. 

 Senátori nemali k predkladaným podmienkam žiadne pripomienky. 

 

Predseda AS dal hlasovať o schválení Podmienok prijatia na štúdium I. a II. stupňa na FEVT 

TU vo Zvolene pre akademický rok 2018/2019. 

Počet hlasujúcich členov: 11  

Výsledok hlasovania: 
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Za:  11  

Proti:  0   

Zdržal sa: 0   

Podmienky prijatia na štúdium I. a II. stupňa na FEVT TU vo Zvolene pre akademický rok 

2018/2019 boli jednomyseľne schválené. 

 

 K podmienkam prijímania na III. stupeň štúdia pre akademický rok 2018/2019 dekan 

FEVT osvetlil skutočnosť, že v súčasnosti nevieme presne počet prijatých. Počet uchádzačov, 

na ktorý nám budú pridelené prostriedky, nám bude oznámený neskôr. Ak chceme prijať viac 

uchádzačov, musíme nájsť iné zdroje na ich financovanie, napr. z projektov. 

Predseda senátu vyzval členov na diskusiu k tomuto bodu programu. 

Diskutujúci: 

 prof. Víglaský: Na zasadnutí Vedeckej rady TUZVO bolo hovorené o tom, či by 

nemohlo byť prijatých viac externých študentov, aby aj zamestnaní mali možnosť zvyšovania 

kvalifikácie.  

doc. Kučera: Je to možné, ak by bola možnosť zapojenia do projektov.  

Ing. Ľuptáčiková: Je nutné, aby si domáci uchádzači overovali doklady? 

Ing. Turis: Na niektorých vysokých školách si domáci uchádzači v minulosti nemuseli 

dávať doklady overovať.  

Ing. Jančíková: Podľa pokynov z Referátu pre pedagogickú prácu TUZVO, naši 

absolventi bakalárskeho štúdia prihlasujúci sa na inžinierske štúdium, môžu predložiť 

neoverené kópie dokladov.  

doc. Kučera: Vyžadujeme overené doklady. 

 

Predseda AS dal hlasovať o schválení Podmienok prijímania na III. stupeň štúdia pre 

akademický rok 2018/2019. 

Počet hlasujúcich členov: 11  

Výsledok hlasovania: 

Za:  11  

Proti:  0   

Zdržal sa: 0   

Podmienky prijímania na III. stupeň štúdia pre akademický rok 2018/2019 boli 

jednomyseľne schválené. 

 

 

Ad 7) 

Predseda AS FEVT informoval, že bolo nutné pristúpiť k tvorbe nových vnútorných 

predpisov AS, keďže sme nechceli zmeny riešiť formou viacerých dodatkov. Predpisy boli 

zaslané senátorom včas, spolu s právnym výkladom a vysvetľujúcim sprievodným listom. 

Hlasovanie per rollam v predpisoch nie je zahrnuté. Z hľadiska nespochybniteľnosti hlasovania 

a predchádzaniu komplikácií je najvhodnejšie osobné hlasovanie senátorov na zasadnutí AS.  

Do diskusie sa zapojili: 

 prof. Černecký: Vždy boli schvaľované predpisy AS FEVT právne v poriadku. 

 Ing. Turis: Doterajší štatút AS FEVT TUZVO nebol v jednom bode v súlade už s prvou 

základnou verziou Zákona o vysokých školách z roku 2002. Predkladané nové vnútorné 
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predpisy boli formulované v spolupráci s Ing. Hrčkovou v súlade s odporúčaním JUDr. 

Lukáčovej. 

 prof. Černecký: Predpisy sú zhotovené korektným postupom ale nikto nevie, či nebudú 

v budúcnosti proti nemu.  

 Ing. Turis navrhol o každom vnútornom predpise AS FEVT TUZVO hlasovať 

jednotlivo. Senátori nemali proti tomuto návrhu žiadne pripomienky. 

 

Predseda AS dal hlasovať o schválení Štatútu Akademického senátu Fakulty environmentálnej 

a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene. 

Počet hlasujúcich členov: 11  

Výsledok hlasovania: 

Za:  11  

Proti:  0   

Zdržal sa: 0   

Štatút Akademického senátu Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky Technickej 

univerzity vo Zvolene bol jednomyseľne schválený.  

 

Predseda AS dal hlasovať o schválení Rokovacieho poriadku Akademického senátu Fakulty 

environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene. 

Počet hlasujúcich členov: 11  

Výsledok hlasovania: 

Za:  11  

Proti:  0   

Zdržal sa: 0   

Rokovací poriadok Akademického senátu Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky 

Technickej univerzity vo Zvolene bol jednomyseľne schválený. 

 

Predseda AS dal hlasovať o schválení Zásad volieb do Akademického senátu Fakulty 

environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene. 

Počet hlasujúcich členov: 11  

Výsledok hlasovania: 

Za:  11  

Proti:  0   

Zdržal sa: 0   

Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky 

Technickej univerzity vo Zvolene boli jednomyseľne schválené. 

 

Ad 8) 

 V bode rôzne vystúpil Ing. Turis s informáciou, že schválené predpisy sú platné od času 

verifikácie zápisnice. Keďže je potrebné dovoliť ďalších členov, najbližšie stretnutie navrhol 

v poslednom septembrovom týždni. Bude potrebné schváliť dve volebné komisie.  

 

Ad 9) 

Predseda AS FEVT požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesení                            

z rokovania AS FEVT zo dňa 23. 6. 2017. Ing. Matej prečítal návrh uznesení. 
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Prebehlo hlasovanie k prijatiu uznesení.  

Počet hlasujúcich členov: 11  

Výsledok hlasovania: 

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 za ich 

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

senátu. 

 

 

Zapísala:  Ing. Jana Jančíková 

 

 

Verifikátori:  Ing. Erika Sujová, PhD.  ..........................................  

 

 

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

 

 

Zvolen, 23. 6. 2017 

 

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

Ing. Ján Turis, PhD. 

predseda AS FEVT 
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Uznesenia 

 

zo zasadnutia Akademického senátu Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky 

konaného dňa 23. 6. 2017 

 

 
Akademický senát FEVT TU vo Zvolene  

 

A. Schvaľuje:  

1. Program zasadnutia AS FEVT.  

2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jaroslav Matej, PhD., Ing. Veronika Ľuptáčiková. 

3. Verifikátorov zápisnice: Ing. Erika Sujová, PhD., Ing. Emil Škultéty. 

4. Mandátovú komisiu v zložení: prof. Ing. Jozef Černecký, CSc., prof. Ing. Jozef Víglaský, CSc. 

5. Výročnú správu o činnosti FEVT za rok 2016. 

6. Návrh dlhodobého zámeru rozvoja Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky na obdobie 2017 

– 2023 s pripomienkou. 

7. Podmienky prijatia na štúdium  I. a II. stupňa na FEVT TU vo Zvolene pre akademický rok 

2018/2019. 

8. Podmienky prijímania na III. stupeň štúdia pre akademický rok 2018/2019. 

9. Štatút Akademického senátu Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity 

vo Zvolene. 

10. Rokovací poriadok Akademického senátu Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky 

Technickej univerzity vo Zvolene. 

11. Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky Technickej 

univerzity vo Zvolene. 

 

 

 

Uznesenie zapísal: Ing. Jaroslav Matej, PhD. 

 

 

Návrhová komisia:  

 

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

      Ing. Jaroslav Matej, PhD.                           Ing. Veronika Ľuptáčiková 

 

 

Verifikátori:  

 

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

        Ing. Erika Sujová, PhD.                          Ing. Emil Škultéty 

  

 

Zvolen, 23. 6. 2017 

 

 

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

Ing. Ján Turis, PhD. 

predseda AS FEVT 


