
Z Á P I S 
z 20. zasadnutia Akademického senátu FEVT TU vo Zvolene 

konaného dňa 18. 3. 2014 
 

 

Prítomní členovia AS FEVT: podľa prezenčnej listiny  

 

Prizvaní: doc. Ing. Marián Kučera, PhD., doc. Ing. Branislav Danko, PhD.,  

doc. Ing. Pavel Beňo, PhD. 

 

Ospravedlnený: - 

 

Neospravedlnený: - 
 

Program:  

 

1. Otvorenie, schválenie programu a voľba pracovných komisii 

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FEVT  

3. Organizačná zmena na FEVT 

4. Schvaľovanie študijných programov do KA 

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

Pavla Beňu, PhD. a prodekana pre pedagogickú činnosť a propagáciu FEVT doc. Ing. 

Branislava Danku, PhD. Predseda senátu konštatoval prítomnosť všetkých členov 

Akademického senátu FEVT. Akademický senát je uznášaniaschopný. 

Doc. Ing. Branislav Danko, PhD., prodekan FEVT, oznámil, že v zmysle zákona o VŠ 

akademický senát fakulty prerokúva návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať 

fakulta. Predseda senátu preto navrhol zmeniť bod 4. programu na: 4. Prerokovanie návrhu 

študijných programov do KA. 

Predseda AS dal hlasovať o programe zasadnutia so zmenou: 4. Prerokovanie návrhu 

študijných programov do KA (komplexnej akreditácie). Program zasadnutia AS bol 

jednomyseľne schválený. 

  

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

 

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

Ing. Mária Hrčková, PhD. 

 

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

    Tomáš Sojka 

 

Verifikátori:  prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc.  

Ing. Tomáš Hanes 

 



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 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 3)  

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

o predkladaných organizačných zmenách na FEVT.  

Dekan FEVT doc. Kučera uviedol, že predchádzajúci návrh na organizačné zmeny, 

predložený na rokovanie AS FEVT dňa 30. 10. 2013, bol zmenený. Zmeny nastali 

v kompetenciách prechodu katedier v zmysle KA. Vychádzané bolo z predpokladu 

garantovania a lepšieho zaradenia pracovísk. Lepšie vystihuje odborné zameranie pracovísk aj 

v zmysle odborov a programov predložených do akreditácie. Počet nových katedier bude, 

rovnaký ako bolo v predchádzajúcom návrhu. Zmena oproti predchádzajúcemu je zlúčenie 

KDSZ a KVTM, čo vyplýva z návrhu študijného programu „Výrobná technika a manažment 

výrobných procesov“, ktorý sa predkladá do KA. Jednotlivé katedry by mali byť previazané 

jedna na druhú tak, že participácia členov katedier bude previazaná. Cieľom je nielen 

zabezpečenie výučby, ale aj zvyšovanie výkonov. Nutné je zvyšovanie efektívnosti 

a rozvíjania spolupráce aj vzhľadom na KA. 

Prof. Mikleš: Organizačné zmeny sú v kompetencii dekana. Je otázne, čo brať ako prioritu. 

Čas ukáže, či organizačná zmena je dobrá, a povedie k želanému cieľu. Je potrebné, aby sa 

zapojili viacerí členovia katedier do garantovania študijných programov. Či budú 

v budúcnosti nové študijné programy, je závislé aj na výkonoch FEVT, predovšetkým 

v oblasti vedy a výskumu a publikačnej činnosti. 

Doc. Kučera: Univerzita predkladá k akreditácii študijný program v I. a II. stupni. Na 

FEVT budeme musieť urobiť maximum pre úspešné akreditovanie programov v II. stupni. 

Dôležité sú výkony garantov a spolugarantov predkladaných programov, čo je už dávnejšie 

známe. V rámci podpory kvalifikačného rastu pracovníkov, chceme v priebehu jedného až 

dvoch rokov navrhnúť nové študijné programy. Je na nás, aby sme zvýšili výkony, lebo tak sa 

bude fakulta prezentovať v rámci univerzity. Musíme hľadať riešenia, aby sme spoločne 

rozvíjali FEVT. Snažili sme sa vytvoriť tím ľudí na zabezpečenie prác, ktoré sme povinní 

konať v rámci univerzity. Oceňujem pracovníkov, ktorí chcú a snažia sa pracovať. V rámci 

výkonov boli pracovníci univerzity aj finančne motivovaní. Chceme, aby ľudia navzájom 

spolupracovali s cieľom zlepšenia výkonov. Pri nedostatku finančných prostriedkov je 

tendencia vytvoriť tlak na redukovanie počtu pracovníkov. Ľudia musia spolupracovať 

v záujme zachovania fakulty. Nastávajúce organizačné zmeny vytvárajú predpoklad aj 

potrebu vzájomnej spolupráce. 

Ing. Hrčková: V rámci KIAT nastáva len zmena názvu katedry. Podľa názoru pracovníkov 

katedry by bol vhodnejší názov Katedra elektrotechniky a riadenia strojov.   

Doc. Kučera: Po dôkladnom zvážení, v záujme FEVT a prichádzajúcej akreditácie bude 

zmena názvu Katedry informatiky a automatizačnej techniky na názov Katedra riadenia 



strojov a automatizačnej techniky. Prof. Šuriansky je garantom št. programu Výrobná 

technika. Navrhovaný názov katedry zohľadňuje tento študijný program.  

Prof. Mikleš: Na iných univerzitách sú tiež katedry automatizačnej techniky, ktoré 

zabezpečujú aj elektrotechniku. Situácia je zložitá. Úlohou vedenia fakulty je vytvoriť 

najvhodnejšie podmienky.  

Doc. Kučera: Ak ľudia nemajú výkony, je tendencia neobnovenia pracovných miest. Ľudia 

ukončia pracovný pomer bez nároku na odstupné alebo odchodné. Teda zvyšovanie výkonov 

musí byť priorita.  

Doc. Svoreň: Katedra výrobnej techniky a manažmentu kvality bude umiestnená na dvoch 

miestach a bude ťažšia komunikácia. 

Doc. Kučera: Komunikácia je možná. 

Prof. Mikleš: Nejde o podstatný problém. Sú tu problémy podstatnejšie. 

 

Ad 4)  

Dekan FEVT, doc. Kučera uviedol, že do KA predkladáme nový študijný program 

„Výrobná technika a manažment výrobných procesov“ v dennej a externej forme. 

V materiáloch pre zasadnutie AS FEVT bol predložený aj študijný program pre 3. stupeň 

štúdia „Technika pre biosystémy“, ktorý po konzultáciách s garantom dekan FEVT sťahuje 

z rokovania. 

Doc. Danko: Dôvodom stiahnutia je z hľadiska opisov jeho nekompatibilita v rámci 

odboru 6.1.14 Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby. V budúcnosti počítame 

s týmto programom, ale s iným garantom.  

Dĺžka bakalárskeho externého štúdia je 4 roky. 

Doc. Beňo: Garant nerešpektoval opis študijného programu. Garant predložil 8 publikácií. 

V oficiálnych zdrojoch bola uvedená len jedna publikácia. 

Doc. Kučera: Študijné programy sú postavené tak, aby boli akceptované v rámci zamerania 

FEVT. Odbory musia byť konštrukčne orientované. Požiadavka trhu sú konštrukčne zdatní 

absolventi. 

Doc. Danko: Predkladaný študijný program je v súlade s praxou. Predstavuje skĺbenie 

výrobnej techniky a manažmentu. 

Doc. Černecký: Nebude študijný program posudzovaný dvomi pracovnými skupinami? 

Doc. Kučera: Po konzultáciách je overené, že z hľadiska jadra, spadá len do odboru 5.2.50. 

Doc. Černecký: Ako je to z hľadiska univerzity. Hovorí sa o znižovaní stavov 

zamestnancov. 

Doc. Kučera: Tento rok sa pravdepodobne nebude riešiť. Nasledujúci rok bude ovplyvnený  

našimi výkonmi a počtom študentov. 

Prof. Mikleš: Pri tomto malom počte ľudí, ak niekto ukončí prac. pomer, je to existenčný 

problém. Dôležitá je aj kvalifikačná štruktúra, ktorá tiež ovplyvňuje financie. Rovnako 

publikovanie v karentovaných časopisoch. Publikovanie je priorita.  

Ing. Hnilica: V externom štúdiu je jeden predmet navyše vzhľadom na denné štúdium. 

Doc. Svoreň: Došlo k presunu Mechaniky tekutín do letného semestra, ktorý trvá len 8 

týždňov. Robotické a manipulačné zariadenia sú v zimnom semestri, ktorý trvá 12 týždňov. 

Odporúča výmenu týchto predmetov. 

Doc. Danko: Do stanovenej lehoty neboli pripomienky k poslaným študijným plánom, 

preto zostávajú v pôvodnom stave. 

 

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

rokovania AS FEVT zo dňa 18. 3. 2014.  

 

Prebehlo hlasovanie k prijatiu uznesenia.  

Počet hlasujúcich členov:  11 



Výsledok hlasovania:  

Za:     11 

Proti:     0  

Zdržal sa:    0  

  

Návrh uznesení prednesený Ing. Hrčkovou bol jednomyseľne schválený.  

 

 

Zapísala: Ing. Jana Jančíková, tajomníčka AS FEVT  

 

 

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

 

 

Ing. Tomáš Hanes     ......................................... 

 

 

Zvolen, 19. 3. 2014 

 

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

doc. Ing. Jozef Černecký, CSc. 

predseda AS FEVT 

  



Uznesenia 

 

zo zasadnutia Akademického senátu Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky 

konaného dňa 18. 3. 2014 

 

 

Akademický senát FEVT TU vo Zvolene  

 

A. Schvaľuje:  

 

1. Program zasadnutia AS FEVT s opravou bodu 4. Prerokovanie návrhu študijných 

programov do KA 

 

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

Hrčková, PhD. 

 

3. Verifikátorov zápisnice: prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc., Ing. Tomáš Hanes 

 

4. Mandátovú komisiu v zložení: doc. Ing. Ján Svoreň, CSc., Tomáš Sojka 

 

 

B. Prerokoval: 

 

Návrh organizačných zmien na FEVT. 

 

Návrh študijného programu Výrobná technika a manažment výrobných podnikov. 

 

 

 

 

 

Uznesenie zapísala: Ing. Mária Hrčková, PhD.  

 

Návrhová komisia:  

 

 

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

doc. Ing. Ferdinand Bodnár, CSc.                   Ing. Mária Hrčková, PhD. 

 

Verifikátori:  

 

 

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

  prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc.                   Ing. Tomáš Hanes   

 

 

Zvolen, 19. 3. 2014 

 

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

doc. Ing. Jozef Černecký, CSc. 

predseda AS FEVT 

 


