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Z Á P I S 
 

z 15. zasadnutia Akademického senátu FEVT TU vo Zvolene 

konaného dňa 15. 05. 2013 

Prítomní členovia AS FEVT: podľa prezenčnej listiny 

 

Prizvaní a hostia: doc. Ing. Marián Kučera, PhD., doc. Ing. Pavel Beňo, PhD.,      

Ing. Magdaléna Klacková 

 

Ospravedlnení: Bc. Vratko Kuzbel, Bc. Zuzana Hanesová 

 

Neospravedlnení: Bc. Róbert Vraniak 

Program: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu a voľba pracovných komisii. 

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FEVT. 

3. Správa o hospodárení FEVT za rok 2012. 

4. Výročná správa o činnosti FEVT za rok 2012.  

5. Návrh rozpočtu bežných výdavkov FEVT TU vo Zvolene na rok 2013. 

6. Návrh na schválenie členov Disciplinárnej komisie pre študentov  FEVT TU vo 

Zvolene. 

7. Rôzne. 

8. Záver. 

Ad 1) 

Zasadnutie Akademického senátu FEVT otvoril a prítomných členov privítal predseda 

senátu doc. Ing. Jozef Černecký, CSc. Osobitne privítal dekana FEVT doc. Ing. Mariána 

Kučeru, PhD., prodekana pre rozvoj, zahraničné styky a ekonomickú činnosť FEVT doc. Ing. 

Pavla Beňu, PhD. a tajomníčku FEVT Ing. Magdalénu Klackovú. Predseda AS privítal aj 

novú členku AS, ktorá bola zvolená z radov ostatných členov akademickej obce Ing. Janu 

Jančíkovú. Ďalej predseda AS FEVT informoval o programe rokovania AS a navrhol doplniť 

za 7 bod rokovania Návrh na schválenie Podmienok prijatia na štúdium na FEVT TU vo 

Zvolene pre akademický rok 2013/2014. 

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

 

Návrhová komisia:     doc. Ing. Ferdinand Bodnár, CSc. 

              Ing. Jana Jančíková 
            

Mandátová komisia:  Ing. Richard Hnilica, PhD. 

            Ing. Karina Valentová 
                                   

Verifikátori:              doc. Ing. Ján Svoreň, CSc. 

   Ing. Mária Hrčková, PhD.  

 

Predseda AS dal hlasovať o návrhu zloženia pracovných komisií. 
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Počet hlasujúcich členov: 8 

Výsledok hlasovania: 

Za: 8  

Proti:                                          0  

Zdržal sa:                               0                     

Zloženie jednotlivých komisií bolo jednomyseľne schválené. 

Ad 2) 

Predseda AS pristúpil k druhému bodu rokovania - kontrola uznesení, kde vyzval 

tajomníka AS, aby informoval prítomných členov AS FEVT. Ing. Valentová uviedla, že 

uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia AS FEVT boli splnené. 

Ad 3) 

Dekan FEVT doc. Kučera predložil na schválenie Správu o hospodárení FEVT za rok 

2012. Navrhovanú správu pred AS uviedla a jednotlivé položky skomentovala a vysvetlila 

tajomníčka FEVT Ing. Klacková.  
Návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu na rok 2012 TU bol schválený na zasadnutí AS 

TU dňa 30.3.2012 s pripomienkami. Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky mala 

v roku 2012 pridelenú dotáciu na základe 14,32 % podielu na výkone TU na bežné výdavky 

na program 0771100 - VŠ vzdelávanie a prevádzku v sume 6 372,- € na tovary a služby. 

Pridelená dotácia na tovary a služby na program 0771100 sa nedelila a jej čerpanie je 

v Tabuľke č. 1. Na tomto programe je celkové čerpanie prostriedkov v sume 4 753,- € z roku 

2012 a prostriedky z roku 2011 v sume 1 254,- €. Zostatok prostriedkov z roku 2012 

predstavuje sumu 1619,- €, ktorá prechádza do rozpočtu roku 2013. Rozpočet na tovary 

a služby program 0771200 inštitucionálny výskum bol na základe výkonov 10,16 %  v oblasti 

VVČ v sume 5 195,- €. Zostatok z roku 2011 bol v sume 2 955,- €. Spolu sme mali  8 150,- €. 

Katedrám bola pridelená suma 1 200,- €, ktorú použili na materiálové náklady a poštovné 

a telekomunikačné služby. Čerpanie prostriedkov na tomto programe bez katedier je 

v Tabuľke č. 2. Na tomto prvku celkove zostalo 1 868,- €, ktoré prechádzajú do rozpočtu roku 

2013 a spolu s nedočerpanými prostriedkami katedier predstavujú sumu 1 900,-  €. 

Pri delení dotačných zdrojov univerzity na mzdy na programe 07711- poskytovanie 

vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl bol postup ako 

v minulosti. Odčlenili sa mzdové prostriedky vrátane odvodov na: 

 špecifiká (účelovo viazané prostriedky SLDK, ABH, VŠLP), 

 mzdové prostriedky vrátane odvodov na mzdy prevádzkových a odborných 

zamestnancov rektorátu vo výške skutočnej potreby na rok 2012,  

 mzdové prostriedky vrátane odvodov na platové postupy, zákonné príplatky a jubileá 

a Fond rektora  vo výške 2 % objemu miezd, 

 mzdové prostriedky vrátane odvodov na mzdy pracovníkov organizačných súčastí- 

CIT, SLDK, VDL, ABH, Vydavateľstva a ÚTV a Š vo výške 95 % skutočnej potreby 

na rok 2012, mzdové prostriedky CĎV budú refundované v plnej výške z vlastných 

zdrojov, 

 mzdové prostriedky vrátane odvodov na mzdy centrálnej administratívy rektorátu 

a fakúlt, zostávajúce mzdové prostriedky vrátane odvodov sa rozdelili  na fakulty 

a UCJ pre pedagogických a odborných zamestnancov podľa výkonu v pedagogickej 

činnosti  85,2 % a podielu fakulty na počte publikácií v rokoch 2009, 2010 14,8 %.  

Čerpanie mzdových prostriedkov je v prílohe - Tabuľka č. 2a. Fakulte sa podarilo 

 dosiahnuť celkovú úsporu na mzdách vo výške 16 221,- € obsadením pedagogických miest 

mladšími pracovníkmi s nižšími mzdami a neobsadením miesta výskumného pracovníka. 

Najväčšími položkami pri čerpaní nedotačných zdrojov sú odmeny, ktoré boli pôvodne 

poukázané na preplatenie v celkovej sume aj s odvodmi 25 341,- €. V decembri 2012 bola 

časť odmien v sume 7 000,- € preúčtovaná vedením univerzity z dotácie 0771100 na  
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dosiahnutie hospodárskeho výsledku, ktorý bol stanovený vo výške 30 % zo zaúčtovaných 

výnosov. Odmeny po tomto preúčtovaní sú v sume 18 341,- € z nedotačných zdrojov. 

Interiérové vybavenie predstavuje nákup žalúzií  v sume 6 648,- €, nábytku a kobercov 

v sume 7 844,- €. Veľkou položkou sú aj odpisy majetku FEVT v sume 5 000,- €. Celkove 

sme použili  nedotačné zdroje pre FEVT v sume 51 057,- €.  

Ostatné prostriedky boli požité ako odvod na celouniverzitné potreby a na dosiahnutie 

predpísaného hospodárskeho výsledku v sume 81 680,- €. Výsledky hospodárenia v ostatnej 

hlavnej a podnikateľskej činnosti za rok 2012 sú v prílohe - Tabuľka č. 4. 

Fakulta dosiahla HV v sume 43 394,98,- € a mala vypočítaný HV na základe 30 % 

výnosov dosiahnutých k decembru 2012, 44 241,21,- €. Pripomíname, že do výnosov sú 

započítavané položky ako sú prostriedky na CEEPUS a iné, ktoré sme žiadali odpočítať 

z výnosov, ale naďalej sú tam započítané. Táto skutočnosť skresľuje výšku výnosov a aj 

predpísanú výšku sumy hospodárskeho výsledku. 

Čerpanie pridelených finančných prostriedkov za rok 2012 môžeme považovať za 

hospodárne so zreteľnými tendenciami k tvorbe úspor a efektívnemu vykladaniu zverených 

prostriedkov. 

 

Predseda AS dal hlasovať o schválení Správy o hospodárení za rok 2012. 

Prebehlo hlasovanie na schválenie Správy o hospodárení za rok 2012. 

Počet hlasujúcich členov:    8 

Výsledok hlasovania: 

Za:    8   

Proti:  0   

Zdržal sa:  0                     

Správa o hospodárení za rok 2012 bola jednomyseľne schválená.  

Ad 4) 

Dekan FEVT doc. Kučera predložil AS FEVT na schválenie Výročnú správu o činnosti 

FEVT za rok 2012. Uviedol, že správa bola prerokovaná na Kolégiu dekana FEVT. Správa je 

rozdelená do 7 kapitol a stručne sa zaoberá základnými informáciami o fakulte. V správe je 

uvedený prehľad vedecko-výskumnej činnosti FEVT, riešených projektoch, hodnotením 

publikačnej činnosti katedier fakulty a medzinárodné aktivity FEVT v roku 2012. 

Doc. Černecký poznamenal, že Výročná správa o činnosti FEVT za rok 2012 bola 

prerokovaná na Kolégiu dekana FEVT a že vedúci katedier ju mali k dispozícií v elektronickej 

podobe, rovnako ako aj členovia AS FEVT. 

Ing. Hrčková upozornila na chybu v Tabuľke 5.6, kde nesedia počty bodov v kategórií B 

a C pre Katedru mechaniky a strojníctva. 

Doc. Kučera informoval, že chyba bude opravená.  

 

Predseda AS dal hlasovať o schválení Výročnej správy o činnosti FEVT za rok 2012. 

Prebehlo hlasovanie na schválenie Výročnej správy o činnosti FEVT za rok 2012. 

Počet hlasujúcich členov:    8 

Výsledok hlasovania: 

Za:    8   

Proti:  0   

Zdržal sa:  0                     

Výročná sprava o činnosti FEVT za rok 2012 bola jednomyseľne schválená. 
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Ad 5) 

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

rozpočtu bežných výdavkov FEVT TU vo Zvolene na rok 2013. Navrhovaný dokument pred 

AS uviedla a jednotlivé položky skomentovala a vysvetlila tajomníčka FEVT Ing. Klacková. 

Tajomníčka FEVT TU vo Zvolene Ing. Klacková zdôvodnila jednotlivé body predkladanej 

správy.  
Rozdelenie dotácie a rozpočtu na rok 2013 TU bolo schválené na zasadnutí AS TU 

FEVT dňa 18.4. 2013 .  

Delenie dotácie medzi vysokými školami sa uskutočnilo na základe výkonových 

parametrov. Kritériá rozdelenia dotácie a postup tvorby a schvaľovania rozpočtu Technickej 

univerzity vo Zvolene na rok 2013 boli schválené na zasadnutí Kolégia rektora . 

  Ďalšie zmeny boli spracované v metodike TUZVO v časti  mzdy, platy a odvody. 

Zmenilo sa garantovanie výšky miezd  pre ostatné organizačné súčasti z 90 % na 93 %. 

Centrálna administratíva rektorátu a fakúlt má garantované minimum miezd vo výške 98 %   

a v roku 2012 to bolo 100 %.  Ďalšie zmeny v kritériách sú v časti odvodov z nedotačných 

zdrojov. Okrem 10 %, ktoré odvádzame na motivačné zložky z prostriedkov školného za 

nadštandardnú dĺžku štúdia a školného za externé štúdium, vedenie univerzity požaduje 7 % 

z prostriedkov za externé štúdium na UIS na úhradu modulu  veda. Naďalej máme stanovený 

„hospodársky výsledok“  vo výške 30 % výnosov, pričom bolo prisľúbené zo strany kvestora, 

že výnosy budú očistené od prostriedkov na CEEPUS, APVV, použitý štipendijný fond a pod. 

Ostané písomné pripomienky neboli akceptované ako je napríklad použitie prostriedkov na 

prevádzkové praxe, ktoré univerzita neprideľuje fakultám, čím sa nenapĺňa ich účel použitia. 

Celkove boli fakultám zobraté ďalšie finančné prostriedky z nedotačných zdrojov – 7 % zo 

školného za externé štúdium. 

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky má v roku 2012 pridelenú bežnú dotáciu 

na tovary a služby na program 07711 v sume 5 625,- €, ktorá je znížená oproti 

predchádzajúcemu roku o 747,- €. Bežné výdavky boli pridelené na základe výkonnosti 

fakulty, ktorá bola v roku 2012 - 14,31 %  a dnes je 12,64 %, čo znamená pokles na výkonoch 

a tým aj nižšie pridelené dotačné prostriedky. Členovia vedenia FEVT navrhujú túto dotáciu 

nerozdeľovať a použiť ju na pokrytie celofakultných výdavkov. 

FEVT  TU vo Zvolene má na rok 2013 pridelenú dotáciu na T a S na programe 07712 

v sume 5 572,- €  na   základe 9,82 % výkonov v oblasti VVČ. 

Finančné prostriedky z roku 2012 sú v sume 1900,- €. Z pridelených prostriedkov na 

rok 2013 navrhujeme rozdeliť pre katedry sumu 1200,- €  a to po 200,- € pre každú katedru 

rovnako. Zvyšnú sumu spolu s prostriedkami z minulého roka navrhujeme použiť na 

celofakultné výdavky. 

Pri delení dotačných zdrojov univerzity na mzdy na programe 07711- poskytovanie 

vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl bol postup ako 

v minulosti.  Odčlenili sa mzdové prostriedky vrátane odvodov na: 

 na špecifiká ( účelovo viazané prostriedky SLDK, ABH, VŠLP). 

 mzdové prostriedky vrátane odvodov na mzdy prevádzkových a odborných 

zamestnancov rektorátu vo výške skutočnej potreby na rok 2012. 

 mzdové prostriedky vrátane odvodov na platové postupy, zákonné príplatky a jubileá 

a Fond rektora  vo výške 2 % objemu miezd. 

 mzdové prostriedky vrátane odvodov na mzdy pracovníkov organizačných súčastí- 

CIT, SLDK, VDL, ABH, Vydavateľstva a ÚTV a Š vo výške 93 % skutočnej potreby 

na rok 2013, mzdové prostriedky CĎV budú refundované v plnej výške z vlastných 

zdrojov. 

 mzdové prostriedky vrátane odvodov na mzdy centrálnej administratívy rektorátu 

a fakúlt vo výške 98 % skutočnej  potreby na rok 2013. 

 zostávajúce mzdové prostriedky vrátane odvodov sa rozdelia  na fakulty a UCJ pre 

pedagogických a odborných zamestnancov podľa výkonu v pedagogickej činnosti 

83,86 % a podielu fakulty na počte publikácií v rokoch 2010, 2011  16,14 %. 
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 Pri delení dotačných zdrojov univerzity boli prioritne odčlenené zdroje na 

celouniverzitné bežné výdavky – tovary a služby. Z časti finančných zdrojov na 

programe 07712 boli vytvorené mzdy a odvody centrálnej administratívy fakúlt 

a rektorátu , ktoré sú vyčlenené na úrovni 98 %. 

 Ostatným organizačným súčastiam  okrem fakúlt sú pridelené  mzdy na úrovni 93 % 

potrieb. 

          Rozdelenie dotácie na mzdy bez odvodov sa zrealizovalo na základe skutočných 

výkonov fakúlt. Kvantifikácia miezd na rok 2013 vychádzala z potrieb fakúlt a ostatných 

organizačných súčastí k 31.1.2013. 

 Naša fakulta má pridelenú dotáciu na mzdy na programe 07711  269 227,-  € z toho 

mzdy centrálnej administratívy sú v sume 32 399,- €.  Na programe 07712 máme pridelené 

mzdy vo výške 183 666.- €.  

V mzdách nie sú zahrnuté odvody. Na základe poklesu na výkonoch a pridelení 

dotácie na mzdy vo výške 90 % potrieb a na mzdy centrálnej administratívy 98 % potrieb  

potrebujeme po použití zostatkov z roku 2012 vykryť mzdy v sume  - 36 600,- €, čo je 

s odvodmi – 49 483,- € . Táto suma bude  musieť byť vykrytá s  nedotačnými zdrojmi. 

Pri delení dotačných zdrojov univerzity boli prioritne  odčlenené zdroje na 

celouniverzitné bežné výdavky – tovary a služby. Z časti finančných zdrojov na programe 

07712 boli vytvorené mzdy a odvody centrálnej administratívy fakúlt a rektorátu, ktoré sú 

vyčlenené na úrovni 98 %. 

  Ostatným organizačným súčastiam okrem fakúlt sú pridelené  mzdy na úrovni 93 % 

potrieb. Rozpočet celofakultných príjmov a výdavkov  je v prílohe. 

  Vedenie univerzity stanovilo fakulte plánovaný hospodársky výsledok 30 950,- €, 

ktorý je v tabuľke. 

 Ing. Klacková dodala, že do budúcnosti je otázne, či sa budú prijímať na fakultu 

interní doktorandi, ktorí doteraz dostávali štipendium z Ministerstva školstva a po nových 

zmenách sa môže stať, že si bude musieť fakulta hradiť doktoranda z vlastných zdrojov, čo je 

pri súčasnom stave komplikované. Ďalej informovala, že v prípade nedosiahnutia HV, bude 

musieť fakulta HV hradiť zo zisku. Tieto prostriedky majú byť použité na spoluúčasť na 

projekt vzdelávania. Zdôraznila, že si treba uvedomiť, že čo sa týka výučby predmetov v I. 

stupni štúdia viac berieme výučby, ako dávame. Potom sa to odráža aj na rozpočte fakulty pri 

kritériu delenia dotácie započítava aj výučba. Minulý rok sa tiež realizovala kúpa žalúzií, 

nábytku, čo nikto neberie do úvahy, keďže fakulta nie je správca budovy. Taktiež fakultu 

finančne zaťažujú celouniverzitné odpisy, fakultné odpisy, motivačné zložky univerzity, 

odvod 7 % zo školného za externé štúdiu – na nákup modulu VT na UIS.  

 Doc. Kučera zdôraznil, že situácia je vážna. Na stretnutí vedenia TU sa ťažko rokuje, 

pozície malých fakúlt sú v nevýhode. Dekan FEVT tiež informoval, že Projekt vzdelávania, 

ktorý bol podaný koncom minulého roka úspešne prešiel. S tým fakulte pribúda aj finančná 

spoluúčasť na riešení toho projektu. Dodal, že je nutné sa vyvarovať z chýb a poučiť sa zo 

zabehnutého projektu, ktorý je na DF. Čo sa týka blížiacej sa komplexnej akreditácií 

študijných odborov, tak upozornil, že si treba dať pozor na publikačné výstupy, ktoré treba 

posilniť hlavne u garantov študijných programov a tiež zintenzívniť publikovanie celých 

katedier. Zvýšiť efektivitu spolupráce aj s inými katedrami, poprípade s fakultami. Taktiež 

netreba zabúdať na vyváženú výučbu, pretože veľké fakulty zastrešujú 1. ročník I. stupňa 

FEVT (40 %) a samotná FEVT odovzdáva 11 % svojej výučby iným fakultám. Tento 

nepomer nie je vhodný a preto by bolo vhodné ho predniesť aj na rokovaní AS TU vo 

Zvolene.  

Doc. Černecký položil doc. Kučerovi otázku, ako sa budú kvantitatívne a kvalitatívne 

hodnotiť výstupy v komplexnej akreditácií v oblasti strojárstvo.   

 Doc. Kučera odpovedal, že pre strojárstvo (č. 14) je to priemerný počet na profesora 5 

publikácií/osoba. Preto zdôrazňoval, že sa treba zamerať na publikovanie v kvalitných 

zahraničných vydavateľstvách, ktoré budú zaradené do A kategórií, kde sa nachádzajú 

výstupy ako monografie, karenty, publikácie abstrahované vo Web of Knowledge a Web of 

Science, prípadne v Scopus-e. Treba si tiež všímať výšku impakt faktora časopisu. Dekan 
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zdôraznil, že bude náročné sa dostať do kategórie A a B. Treba si dávať pozor aj na to, aby pri 

komplexnej akreditácií boli publikácie správne zaradené, lebo ak sa stane,  že bude zaradená 

napríklad do B a nebude spĺňať požiadavky tejto kategórie, tak padne do nižšej kategórie 

a s ňou aj všetky ostatné publikácie. 

 Prof. Mikleš poznamenal, že súčasná situácia je dlhodobý problém. Poukázal tiež na 

účelové zariadenia a ich financovanie. Komentoval to tým, že na fakultách sa neustále znižuje 

počet zamestnancov a v účelových zariadeniach ostáva stále rovnaká kapacita zamestnancov. 

Ako príklad uviedol účelové zariadenie SLDK, ktorá má rovnaký počet zamestnancov ako 

knižnica na univerzitách v NR a KE, ale počet študentov na univerzitách sa pomerne líši. 

Medzi ďalšie nákladné účelové zariadenia patrí aj rozostavaná hala, za ktorú sa ročne minie 

množstvo finančných prostriedkov. Tieto skutočnosti sa môžu dotknúť celej univerzity. Tiež 

vzniká otázka ako môžu dať rovnaké kritéria komplexnej akreditácie pre technicky smerované 

VŠ a VŠ smerované na humanitné vedy. Tieto dve vedy sú neporovnateľné. Tento problém je 

však riešiteľný na úrovni vlády a pokiaľ sa to nevyrieši, tak technické univerzity nebudú 

schopné splniť požadované podmienky. Kde napríklad pri technických článkoch je impakt 

faktor hodnotenia veľmi nízky. Je to spôsobené menším záujmom čitateľov a tiež v citovaní, 

než v chémii, biológií, kde to je neporovnateľne lepšie. V tomto prípade by sa mali rektori 

Technických univerzít spojiť a dohodnúť sa s predsedom vlády na prijateľnejších 

podmienkach komplexnej akreditácie. Ďalej dodal, že nepriaznivá situácia na FEVT je 

spôsobená aj tým, že za posledné roky sa nezvýšila kvalifikačná štruktúra zamestnancov. Pre 

zlepšenie situácie je preto kľúčový kvalifikačný rast na fakulte, od toho sa budú následne 

odvíjať aj kvalitné publikácie.  

 Doc. Kučera reagoval na to, že kvalifikačný rast je veľmi dôležitý a informoval o tom, 

že najbližšie budú mať svoju habilitačnú prednášku Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. a Ing. 

Daniela Kalincová, PhD. Tiež zdôraznil, že impakt faktor pre strojárov je nízky (do 0,4) 

s porovnaním s biologickými vedami, kde sa hodnota impakt faktoru pohybuje okolo 10. 

V humanitných vedách (sociológia, filozofia) je impakt faktor od 0,5 a vyššie.  

 Prof. Mikleš odporučil, aby sa vedenie univerzity zaoberalo rastom kvalifikačnej 

štruktúry na univerzite. Venovať sa otázke, či sú správne postavené kritéria na habilitácie a 

inaugurácie. Pretože je rozdiel pri písaní karentu z ekológie a karentu z technických vied, kde 

to trvá podstatne dlhšie.  

 V rámci bodu 6 Ing. Klacková upozornila na Tabuľku č. 13, kde je plánovaný HV na 

rok 2013 30 950,- €, ktorého naplnenie bude zložité.  Zdôraznila, že oproti minulému roku, 

kedy mala fakulta skoro úplne pokrytú potrebu miezd, tento rok nám chýba celkovo na mzdy 

aj s odvodmi - 49 483,- €.  

  

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

Zvolene na rok 2013.  

Prebehlo hlasovanie na schválenie Návrhu rozpočtu bežných výdavkov FEVT TU vo Zvolene na 

rok 2013.  

Počet hlasujúcich členov:    8 

Výsledok hlasovania: 

Za:    8   

Proti:  0   

Zdržal sa:  0                     

Návrh rozpočtu bežných výdavkov FEVT TU vo Zvolene na rok 2013 bol jednomyseľne 

schválený. 

 

 

Ad 6) 

Doc. Černecký informoval AS FEVT o navrhnutých kandidátoch do Disciplinárnej 

komisie pre študentov FEVT, ktorými sú Mgr. Elena Pivarčiová, PhD., Ing. Ján Koniar, PhD. 

a Bc. Lukáš Ohanka.  
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Predseda AS dal hlasovať na schválenie Mgr. Eleny Pivarčiovej, PhD., Ing. Jána Koniara, 

PhD. a Bc. Lukáša Ohanku do Disciplinárnej komisie pre študentov FEVT. 

Prebehlo hlasovanie na schválenie Mgr. Eleny Pivarčiovej, PhD., Ing. Jána Koniara, PhD. a Bc. 

Lukáša Ohanku do Disciplinárnej komisie pre študentov FEVT.  

Počet hlasujúcich členov:    8 

Výsledok hlasovania: 

Za:    8   

Proti:  0   

Zdržal sa:  0                     

Návrh dekana FEVT na schválenie Mgr. Eleny Pivarčiovej, PhD., Ing. Jána Koniara, PhD. 

a Bc. Lukáša Ohanku do Disciplinárnej komisie pre študentov FEVT bol schválený 

jednomyseľne s účinnosťou od 15. mája 2013. 

 

Ad 7) 

V siedmom bode Dekan FEVT doc. Kučera predložil na schválenie Návrh podmienok 

prijatia na štúdium na FEVT pre akademický rok 2014/2015 pre všetky stupne a formy štúdia. 

Následne navrhovaný dokument pred AS uviedol a jednotlivé položky skomentoval 

a vysvetlil. 

 Doc. Svoreň sa opýtal, či koeficient 0,8 pre stredné školy technického zamerania je 

vhodný. Či by sa nemohol byť rovnaký ako koeficient 1 pre gymnázia, nakoľko študenti 

z technických škôl majú viac príbuzný profil ako FEVT. Taktiež dodal, či sa evidujú študenti 

prvého ročníka počas akademického roka, ktorý nechodia na cvičenia, neabsolvujú skúšky 

a využívajú výhody študenta.  

 Ing. Jančíková uviedla, že počet študentov hlásiacich sa na FEVT je nízky, preto sú 

takto stanovené koeficienty pre prijímacie konanie. Taktiež uviedla, že študentov je počas 

semestra ťažko monitorovať, daný problém so študentmi je teda neriešiteľný.  

 Ing. Hrčková sa opýtala, že či by nebolo lepšie na jednu prihlášku dať viac odborov, 

v rámci jedného poplatku. Poukazuje na to, že možno tam je problém, že sa na FEVT hlási 

menej študentov.  

 Ing. Jančíková uviedla, že z Technických vysokých škôl na SR máme pomerne nízky 

poplatok za prijímacie konanie. 

Prof. Mikleš dodal, že  na rozdiel od Technickej univerzity v Košiciach a v Bratislave, 

ktoré má písomné prijímacie skúšky, naša fakulta nemá a to môže byť kľúčové pre študenta 

pri výbere Vysokej školy.  

Doc. Kučera upozornil na končiacu akreditáciu študijného programu Ekotechnika pre 

II. stupeň – inžinierskeho štúdia, ktorá je do 31. 08. 2014. Vyzval vedúceho katedry KET doc. 

Černeckého na riešenie tohto problému a preto treba podať program Ekotechnika ak bude 

potrebné aj 2 krát, vzhľadom na komplexnú akreditáciu.  

Doc. Černecký poznamenal, že sa pripravia materiály na znovupodanie akreditácie 

študijného programu Ekotechnika II. stupňa. Upozornil, že tento problém sa môže vyskytnúť 

aj pri ostatných študijných programoch. 

 

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

akademický rok 2014/2015 pre všetky stupne a formy štúdia. 

Prebehlo hlasovanie za schválenie Návrhu podmienok prijatia na štúdium na FEVT pre 

akademický rok 2014/2015 pre všetky stupne a formy štúdia. 

Počet hlasujúcich členov:        8 

Výsledok hlasovania: 

Za:   8 
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Proti:                                             0  

Zdržal sa:  0   

Návrh podmienok prijatia na štúdium na FEVT pre akademický rok 2014/2015 pre všetky 

stupne a formy štúdia bol jednomyseľne schválený. 

Ad 8) 

Doc. Černecký položil otázku dekanovi doc. Kučeru, či je potrebné presne 

zadefinovať členstvá v medzinárodných organizáciách, projektoch a sieťach pre potreby 

komplexnej akreditácie.  

Doc. Kučera informoval, že k tejto otázke sa bude konkrétne vyjadrovať na stretnutí 

s garantmi študijných programov, kde budú presne určené kritéria, ktoré sú potrebné pre 

komplexnú akreditáciu. V krátkosti informoval, že treba najväčší dôraz klásť na % zastúpenie 

atribútu Výstupy (60 %), tak aby garanti dosahovali výslednú známku v kategórií B, 

poprípade B+. Doc. Kučera poukázal na to, že pri klesnutí do kategórie C, D, prípadne B- 

vznikne problém s udržaním II. a III. stupňa štúdia. 

Doc. Černecký upozornil, že pri prijatí publikácie do medzinárodného vydavateľstva, 

trvá ešte určitý čas, kedy sa objaví v databázach. Preto je to nutné priebežne sledovať. 

Prof. Mikleš poznamenal, že v takomto prípade treba dokladovať,  že publikácia je 

prijatá aj keď sa ešte nenachádza v databáze.  

Doc. Kučera poznamenal, že tak ako v prípade inaugurácie, by malo vydavateľstvo 

poslať svoje stanovisko o publikovaní publikácie a to môže slúžiť ako doklad k predloženiu 

publikácie.  

Doc. Svoreň poznamenal, že je to taktiež zverejnené na online stránke zahraničného 

vydavateľstva.  

Doc. Kučera poznamenal,  že akreditačná komisia si priebežne pozerá atribút výstupov 

garantov. Zdôraznil tiež, aby garanti a ostatný členovia, ktorí majú členstvo 

v medzinárodných organizáciách (vydavateľstvách), aby sa pokúsili viac publikovať v týchto 

časopisoch.  

Ad 9) 

Predseda AS FEVT na záver ukončil bod rôzne. Požiadal návrhovú komisiu o 

prečítanie návrhu uznesenia z rokovania AS FEVT zo dňa 15.05.2013. 

Prebehlo hlasovanie k prijatiu uznesenia. 

Počet hlasujúcich členov:      8 

Výsledok hlasovania: 

Za: 8 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

Návrh uznesení prednesený doc. Bodnárom bol jednomyseľne schválený. 

 

Zapísala: Ing. Karina Valentová, tajomníčka AS FEVT 

Verifikátori: doc. Ing. Ján Svoreň, CSc.,   ..........................................  

 

Ing. Mária Hrčková, PhD.   ..........................................  
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Zvolen, 22.05.2013 

 

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

doc. Ing. Jozef Černecký, CSc. 

         predseda AS FEVT 
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Uznesenia 

zo zasadnutia Akademického senátu Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky                                      
konaného dňa 15.05.2013 

Akademický senát FEVT 

A. Schvaľuje: 

1. Program zasadnutia AS FEVT. 

2. Návrhovú komisiu v zložení: doc. Ing. Ferdinand Bodnár, CSc., Ing. Jana Jančíková. 

3. Verifikátorov zápisnice a volebnú komisiu v zložení: doc. Ing. Ján Svoreň, CSc., Ing. 

Mária Hrčková, PhD.  

4. Mandátovú komisiu v zložení: Ing. Richard Hnilica, PhD., Ing. Karina Valentová. 

5. Správa o hospodárení FEVT za rok 2012. 

6. Výročná správa o činnosti FEVT za rok 2012.  

7. Návrh rozpočtu bežných výdavkov FEVT TU vo Zvolene na rok 2013. 

8. Členov Disciplinárnej komisie pre študentov FEVT TU vo Zvolene: Ing. Elena 

Pivarčiová, PhD., Ing. Ján Koniar, PhD. a Bc. Lukáš Ohanka.  

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

2014/2015. 

Uznesenie zapísali: doc. Ing. Ferdinand Bodnár, CSc., Ing. Jana Jančíková. 

Návrhová komisia: 

 

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

doc. Ing. Ferdinand Bodnár, CSc.    Ing. Jana Jančíková 

 

Verifikátori: 

 

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

      doc. Ing. Ján Svoreň, CSc.              Ing. Mária Hrčková, PhD.  

    

Zvolen, 22. 05. 2013      

    ………………………………. 

doc. Ing. Jozef Černecký, CSc.       

predseda AS FEVT 

 


