
Z Á P I S 
z 18. zasadnutia Akademického senátu FEVT TU vo Zvolene 

konaného dňa 30. 10. 2013 
 

 

Prítomní členovia AS FEVT: podľa prezenčnej listiny  

 

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

Branislav Danko, PhD., Ing. Ján Kováč, PhD. 

 

Ospravedlnený: Bc. Róbert Vraniak 

 

Neospravedlnení: Bc. Vratko Kuzbel 

 

Program:  

 

1. Otvorenie, schválenie programu a voľba pracovných komisii 

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FEVT  

3. Návrh na organizačné zmeny 

4. Zásady volieb do AS FEVT 

5. 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. a prodekanov FEVT: doc. Ing. Pavla Beňu, PhD., doc. Ing. Branislava Danku, 

PhD. a Ing. Jána Kováča, PhD. Predseda senátu privítal aj nových členov z radov študentov I. 

a II. stupňa  dennej formy štúdia Tomáša Sojku a z radov študentov III. stupňa dennej formy 

štúdia Ing. Tomáša Hanesa. 

 

  

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

 

Návrhová komisia:  doc. Ing. Ján Svoreň, CSc.  

Ing. Jana Jančíková 

 

Mandátová komisia: Ing. Tomáš Hanes 

    Ing. Mária Hrčková, PhD. 

 

Verifikátori:  prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc.  

doc. Ing. Ferdinand Bodnár, CSc. 

 

Predseda AS dal hlasovať o návrhu zloženia pracovných komisií.  

 

Počet hlasujúcich členov:  9 

Výsledok hlasovania:  

Za:     9 

Proti:     0  

Zdržal sa:    0  

Zloženie jednotlivých komisií bolo jednomyseľne schválené.  



 

Ad 2)  

Predseda AS pristúpil k druhému bodu rokovania – kontrola uznesení. Vyznal tajomníčku 

AS, aby informovala prítomných členov AS FEVT. Ing. Jančíková uviedla, že uznesenia 

z predchádzajúceho zasadnutia AS FEVT boli splnené. 

  

Ad 4)  

Doc. Černecký vyzval dekana FEVT doc. Kučeru, aby informoval členov AS FEVT o 

predkladanom materiáli. Dekan FEVT doc. Kučera informoval senátorov o potrebe 

organizačnej zmeny. Ako dôvody organizačnej zmeny uviedol kvalifikačnú štruktúru 

pracovníkov, výkony v oblasti výskumu, objem pridelených finančných prostriedkov na 

projekty. Cieľom je zefektívnenie nielen z hľadiska financií ale aj z hľadiska splnenia 

podmienok komplexnej akreditácie. Dôjde k posilneniu katedier pre zlepšenie ich chodu 

a súčasne zabezpečenia garantovania predmetov v študijných programoch. Je dôležité 

zaoberať sa hľadaním rezerv pre pokrytie 1., 2. a 3. stupňa štúdia z hľadiska garancií. 

Potrebné je hľadať možnosti zefektívnenia pedagogického procesu a výskumnej činnosti, čo 

vyžaduje rozloženie výučby a riešenia záverečných prác tak, aby vznikol väčší priestor 

na výskum. Dekan FEVT zdôraznil nevyhnutnosť participácie katedier v oblastiach 

pedagogiky a výskumu pre zvýšenie výkonov fakulty. 

Predseda senátu vyzval členov senátu, aby zaujali postoj k organizačným zmenám.  

Doc. Svoreň uviedol, že na katedre sú len traja učitelia. Ďalší učitelia, ktorí boli členmi 

katedry, podali výpoveď. Keď dá pracovník výpoveď z rodinných dôvodov, nie je možné 

pracovníkovi zabrániť v odchode. Je ťažké zvládať úlohy výučby a výskumu. Nie je možné 

program Výrobná technika udržať na terajšej úrovni. 

Ing. Hrčková: Pri náplni výučby 20 hodín za týždeň, nie je možné nájsť čas na vedeckú 

činnosť. Na zabezpečovanie fungovania prístrojov nemá katedra technického pracovníka. 

Doc. Kučera: Uvedené problémy sa budú riešiť na zasadnutí kolégia dekana. 

Doc. Danko odpovedal, že vedúci KIAT chcel ešte zväčšiť rozsahy niektorých predmetov. 

Vyzval ku konštruktívnym návrhom. Podrobnosti sa budú riešiť na kolégiu. 

Doc. Černecký: Dá sa zabrániť zmenám? Je možné urobiť organizačnú štruktúru inak? 

Prof. Mikleš: Zmena môže byť subjektívna alebo objektívna. Je urobená podľa najlepšieho 

vedomia a svedomia. Prof. Mikleš uvažoval, či názov Katedra environmentálnej a mobilnej 

techniky je vhodný. Vhodnejší by bol názov Katedra environmentálnej a lesnej techniky. 

K problému personálneho obsadenia sa vyjadril, že pokrytie vyučovaných predmetov 

učiteľmi, bude zabezpečované podľa potreby.  

Doc.  Kučera: Je nutné, aby katedry na výučbe participovali. 

Prof. Mikleš: Pokrytie predmetov je dlhodobý problém. Čo katedra (KDSZ) urobila pre to, 

aby tento problém nenastal? 

Doc. Svoreň: Katedra požiadala o vypísanie výberového konania na miesta učiteľov. 

Doc. Bodnár: Dekan fakulty má právo na organizačné zmeny. Konštatoval, že je nás málo, 

a sme na sebe závislí. 

Ing. Hnilica: KVTM sa organizačné zmeny dotkli najmenej. Mení sa len názov katedry.  

Uvažuje sa o novom študijnom programe Kvalita produkcie. Sme hodnotení podľa výstupov – 

projektov. Je za zmeny. 

Doc. Kučera: Pri akceptácii projektu nikoho nezaujíma pedagogická zaťaženosť, ale 

úspechy vo výskume. Katedry musia spolupracovať aj pri podávaní projektov. Pri akreditácii 

programu v 1. stupni štúdia musí byť jeden docent (garant) a minimálne traja docenti musia 

pôsobiť v predmetnej oblasti výskumu. Pri akreditácii programu v 2. a 3. stupni štúdia musí 

byť garant profesor a minimálne 3 docenti musia pôsobiť v danom odbore. 

Dekan FEVT oznámil, že podrobnejšia diskusia bude na zasadnutí kolégia dekana. 

 

Ad 4)  

Doc. Černecký informoval o návrhu Zásad pre voľbu do AS FEVT so zohľadnením 

zastúpenia pracovísk fakulty a študentov v súlade s platnými predpismi. Do zásad bol 



zapracovaný 11 členný senát (1 zástupca z každej katedry, 1 zástupca ostatných 

zamestnancov, 4 študenti). Po realizácii organizačných zmien predložených dekanom FEVT, 

bude zmena počtu členov senátu na 12 (2 zástupcovia z každej katedry, 4 študenti).  

 

Predseda AS dal hlasovať o návrhu Zásad pre voľbu do AS FEVT s pripomienkami 

 

Počet hlasujúcich členov:  9 

Výsledok hlasovania:  

Za:     8 

Proti:     0  

Zdržal sa:    1 

Zásady pre voľbu do AS FEVT boli schválené s pripomienkami 

 

 

Ad 5)   
Predseda AS FEVT na záver požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesení z 

rokovania AS FEVT zo dňa 30. 10. 2013.  

 

Prebehlo hlasovanie k prijatiu uznesenia.  

 

Počet hlasujúcich členov:  9 

Výsledok hlasovania:  

Za:     9  

Zdržal sa:    0 

Proti:     0 

Návrh uznesení prednesený doc. Svoreňom bol jednomyseľne schválený.  

 

 

Zapísala: Ing. Jana Jančíková, tajomníčka AS FEVT  

 

 

Verifikátori:  prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc.   ..........................................  

 

 

doc. Ing. Ferdinand Bodnár, CSc.   ......................................... 

 

 

Zvolen, 4. 11. 2013 

 

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

doc. Ing. Jozef Černecký, CSc. 

predseda AS FEVT 

  



Uznesenia 

 

zo zasadnutia Akademického senátu Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky 

konaného dňa 30. 10. 2013 

 

 

Akademický senát FEVT TU vo Zvolene  

 

A. Schvaľuje:  

 

1. Program zasadnutia AS FEVT 

 

2. Návrhovú komisiu v zložení: doc. Ing. Ján Svoreň, CSc., Ing. Jana Jančíková 

 

3. Verifikátorov zápisnice: prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc., doc. Ing. Ferdinand 

Bodnár, CSc. 

 

4. Mandátovú komisiu v zložení: Ing. Tomáš Hanes, Ing. Mária Hrčková, PhD. 

 

5. Zásady volieb do Akademického senátu FEVT TU s pripomienkami 

 

 

 

B. Prerokoval a rešpektuje: 

 

1. Návrh organizačných zmien na FEVT TU vo Zvolene.  

 

 

Uznesenie zapísal: doc. Ing. Ján Svoreň, CSc.  

 

Návrhová komisia:  

 

 

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

   doc. Ing. Ján Svoreň, CSc.        Ing. Jana Jančíková 

 

Verifikátori:  

 

 

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

  prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc.    doc. Ing. Ferdinand Bodnár, CSc.      

 

 

Zvolen, 4. 11. 2013 

 

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

doc. Ing. Jozef Černecký, CSc. 

predseda AS FEVT 


