
Z Á P I S 
z 21. zasadnutia Akademického senátu FEVT TU vo Zvolene 

konaného dňa 26. 5. 2014 
 

 

Prítomní členovia AS FEVT: podľa prezenčnej listiny  

 

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

Ing. Magdaléna Klacková 

 

Ospravedlnený: - 

 

Neospravedlnený: Bc. Róbert Vraniak, Tomáš Sojka 

 

Program:  

 

1. Otvorenie, schválenie programu a voľba pracovných komisii 

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FEVT  

3. Správa o hospodárení FEVT za rok 2013  

4. Výročná správa o činnosti FEVT za rok 2013  

5. Návrh rozpočtu bežných výdavkov FEVT TU vo Zvolene na rok 2014 

6. Rôzne 

7. 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 pedagogickú činnosť a propagáciu FEVT doc. Ing. Branislava 

Danku, PhD. a tajomníčku FEVT Ing. Magdalénu Klackovú. Predseda senátu konštatoval, že  

Akademický senát FEVT je uznášaniaschopný. 

Predseda AS dal hlasovať o programe zasadnutia. Program zasadnutia AS bol 

jednomyseľne schválený. 

  

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

 

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

   Ing. Richard Hnilica, PhD. 

 

Mandátová komisia: Ing. Mária Hrčková, PhD. 

    Ing. Jana Jančíková 

 

Verifikátori:  prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc.  

Ing. Tomáš Hanes 

 

Predseda AS dal hlasovať o návrhu zloženia pracovných komisií.  

 

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. Vyzval 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 so Správou 

o hospodárení FEVT za rok 2013. Dekan FEVT, doc. Kučera, odovzdal slovo p. tajomníčke, 

Ing. Klackovej. Správa o hospodárení už bola prerokovaná na zasadnutí kolégia dekana. 

Tajomníčka FEVT vyzvala členov senátu, aby položili otázky. Členovia AS nemali 

k predkladanému materiálu otázky.  

 

Predseda AS dal hlasovať o schválení Správy o hospodárení za rok 2013  

 

Počet hlasujúcich členov:  9 

Výsledok hlasovania:  

Za:     9 

Proti:     0  

Zdržal sa:    0  

Správa o hospodárení za rok 2013 bola jednomyseľne schválená.  

 

 

Ad 4) 
Doc. Černecký vyzval dekana FEVT doc. Kučeru, aby informoval o Výročnej správe 

o činnosti FEVT za rok 2013. Dekan FEVT uviedol, že správa je vypracovaná v štandardnej 

forme. Bola prerokovaná a odsúhlasená vo Vedeckej rade FEVT TU vo Zvolene. Správa je 

rozdelená do 7 kapitol a stručne sa zaoberá základnými informáciami o fakulte. 
V diskusii ku Výročnej správe o činnosti FEVT za rok 2013 vystúpili: 

Ing. Hnilica: Čo sa týka projektov, je vhodné uvádzať aj zamestnancov, ktorí pracujú na 

projektoch iných, ako sú na FEVT. V hodinách to je zohľadnené ale vo finančných prostriedkoch 

nie. 

Doc. Kučera: Pri vypracovaní správy sme vychádzali z podkladov katedier v rámci 

sumarizácie. Máme záujem, aby došlo k zohľadneniu týchto pripomienok. V zahraničných 

projektoch sú zamestnanci zohľadnení. Pracuje sa na tom, aby sa tak uskutočnilo aj v domácich 

projektoch. 

Ing. Hnilica: V tabuľke 5.7 nie je jasné pri citáciách spôsob hodnotenia. 

Bol privolaný doc. Kováč, prodekan pre vedu a výskum. Konštatoval, že tabuľka bola 

vyhotovená na základe nového hodnotenia. 

Doc. Kučera: Údaje boli spracované podľa podkladov katedier. 

 

Predseda AS dal hlasovať o schválení Výročnej správy o činnosti FEVT za rok 2013  

 

Počet hlasujúcich členov:  9 

Výsledok hlasovania:  

Za:     9 

Proti:     0  



Zdržal sa:    0  

Výročná správa o činnosti FEVT za rok 2013 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 2014. Delenie dotácie sa uskutočnilo na základe 

výkonových parametrov. Do úvahy sa brala uplatniteľnosť absolventov v praxi. Cieľom je 

podpora technických odborov. Študenti dostali mimoriadne motivačné štipendiá. Finančné 

prostriedky sú účelovo viazané a nie je ich možné použiť na iné účely. Na FEVT je uplatniteľnosť 

viac ako 95 %, čo umožňuje študentom FEVT získať štipendiá. 

FEVT má v r. 2014 pridelenú bežnú dotáciu na tovary a služby na program 07711  v  sume  €  

4 588,-, čo je zníženie oproti minulému roku o € 1 037,-. Rovnako aj u bežných výdavkov na 

programe 07712 došlo oproti minulému roku k zníženiu o € 172,-. Dôvodom pre pridelenie 

nižšieho balíka finančných prostriedkov je pokles výkonnosti fakulty.  

Doc. Černecký otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Ing. Klacková:  Zatiaľ máme na účte nedotačných zdrojov  €  1 200,- z poplatkov za prijímacie 

konanie. Ďalšie príjmy budú až v septembri, kedy bude splatnosť školného za akad. rok 

2014/2015.  

Fakulta musí odviesť na odpisy TU cca € 11 600,-, na informatizáciu 7 % zo školného za 

externé štúdium, 20 % do štipendijného fondu zo školného za nadštandardnú dĺžku, 10 % na 

motivačné zložky z prostriedkov školného za nadštandardnú dĺžku aj školného za externé 

štúdium. 

Vlani sme plánovali hospodársky výsledok (HV) € 32 000. Dosiahli sme HV € 34 000. 

Plánovaný HV sme presiahli o € 2 000.  Tento rozdiel nie je v tabuľkách zverejnený. 

V pláne je modernizácia zasadačky FEVT, kde fakulta sa musí podieľať na spolufinancovaní. 

Doc. Kučera: V budúcom roku bude musieť byť zohľadnená pravdepodobne aj podnikateľská 

činnosť – výskumné projekty súťažného charakteru, riešenie projektov pre prax.  

 

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

Zvolene na rok 2014  
 

Počet hlasujúcich členov:  9 

Výsledok hlasovania:  

Za:     9 

Proti:     0  

Zdržal sa:    0  

Návrh rozpočtu bežných výdavkov FEVT TU vo Zvolene na rok 2014 bol jednomyseľne 

schválený.  

 

 

Ad 6)   
Dekan FEVT doc. Kučera predložil na schválenie Návrh podmienok prijatia na štúdium na 

FEVT pre akademický rok 2015/2016 pre všetky stupne a formy štúdia. Následne navrhovaný 

dokument pred AS uviedol. Navrhol zmenu v poplatkoch za prijímacie konanie. 

V predchádzajúcom akademickom roku bol poplatok za prijímacie konanie v 1. a 2. stupni štúdia 

€ 25 a v 3. stupni štúdia € 29. Pre akad. rok 2015/16 bol navrhnutý poplatok za prijímacie konanie 

v 1. a 2. stupni štúdia € 30 a v 3. stupni štúdia € 35. 

Doc. Černecký otvoril diskusiu. Do diskusie prispeli: 

Doc. Bodnár: Bolo by dobré zvážiť, či je nutná prijímacia skúška z jazyka u uchádzača, ktorý 

bol v zahraničí a má štátnu skúšku z jazyka. 

Doc. Danko: V podmienkach pre prijímacie konanie je uvedené, že uchádzač má predložiť 

potvrdenie o odbornej praxi. Neznamená to, že je prax nutná. Ak nemá žiadnu prax, tak 

potvrdenie nepredloží.  



Ing. Klacková: Vzhľadom na to, že nám bolo oznámené zo strany rektorátu, že si musí fakulta 

sama platiť nových doktorandov, boli sme nútení prijať v akad. roku 2013/14 len jedného 

doktoranda. Koncom roku sa ale peniaze našli.  

Doc. Kučera: Od počtu doktorandov sa odvíja aj pridelenie finančných prostriedkov. Kritériá 

pre hodnotenie doktorandov sa sprísňujú. Vyžadujú sa kvalitné výstupy, patent alebo úžitkový 

vzor. 

Máme snahu získať samoplatcov. 

Na TU príde delegácia z Iževskej štátnej technickej univerzity. Máme záujem o nadviazanie 

spolupráce. 

Doc. Danko: Evidujeme 4 prihlášky na bakalárske štúdium od uchádzačov z Ukrajiny. 

Odpovede na otázky týkajúceho sa hradenie školného za študentov z Ukrajiny (od čoho sú 

odvodené poplatky, aká je maximálna výška školného, čo vplýva na výšku  školného a pod.), 

budeme ešte zisťovať.  

Poplatky za prijímacie konanie na české vysoké školy sú aj pre slovenských študentov nižšie, 

ako je na Slovensku. Vysoké poplatky odrádzajú študentov od záujmu študovať na Slovensku.  

Doc. Danko vyzval senátorov, aby prehodnotili výšku poplatku za prijímacie konanie. 

Ing. Hrčková: Už minulý rok sme diskutovali o výške poplatku, na druhej strane nesmieme 

zabudnúť, že sú to príjmy fakulty. Napr. na STU v Bratislave je rovnaký poplatok za prihlášku na 

jeden študijný program aj za prihlášku na tri študijné programy.  

Ing. Klacková: Výška poplatku za prijímacie konanie nemá vplyv na množstvo podaných 

prihlášok na štúdium. Základný problém je v nepriaznivom demografickom vývoji. V súčasnosti 

je nízky počet absolventov stredný škôl. V Čechách sú iné podmienky financovania vysokých 

škôl. Preto môžu mať poplatky nižšie.  

Prof. Mikleš: Poplatok za prijímacie konanie na FEVT by mal byť porovnateľný s inými 

technickými fakulta na Slovensku. 

Doc. Kučera: Na základe našich zistení sú technické fakulty, ktoré majú aj vyššie aj nižšie 

poplatky, v porovnaní s navrhovanými. Napr. Technická fakulta SPU Nitra má poplatok € 33. 

 

Predseda AS dal hlasovať za schválenie Návrhu podmienok prijatia na štúdium na FEVT pre 

akademický rok 2015/2016 pre všetky stupne a formy štúdia. 

 

Počet hlasujúcich členov:  9 

Výsledok hlasovania:  

Za:     9 

Proti:     0  

Zdržal sa:    0  
Návrh podmienok prijatia na štúdium na FEVT pre akademický rok 2015/2016 pre všetky stupne 

a formy štúdia bol jednomyseľne schválený. 

 

V ďalšej diskusii vystúpil doc. Svoreň: Pred schvaľovaním rozpočtu TU vo Zvolene na rok 

2014 si pán rektor predvolal členov AS TU za FEVT. Rektor oznámil, že rozpočet je 

navrhnutý tak, že je to výhodné pre všetky fakulty. Preto členovia AS FEVT hlasovali za 

prijatie návrhu rozpočtu na rok 2014. 

 

Ad 7)   
Predseda AS FEVT na záver požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesení z 

rokovania AS FEVT zo dňa 26. 5. 2014.  

 

Prebehlo hlasovanie k prijatiu uznesenia.  

Počet hlasujúcich členov:  9 

Výsledok hlasovania:  

Za:     9 

Proti:     0  

Zdržal sa:    0  



  

Návrh uznesení prednesený doc. Svoreňom bol jednomyseľne schválený.  

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Jana Jančíková, tajomníčka AS FEVT  

 

 

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

 

 

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

 

 

Zvolen, 27. 5. 2014 

 

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

doc. Ing. Jozef Černecký, CSc. 

predseda AS FEVT 

  



Uznesenia 

 

zo zasadnutia Akademického senátu Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky 

konaného dňa 26. 5. 2014 

 

 

Akademický senát FEVT TU vo Zvolene  

 

A. Schvaľuje:  

 
1. Program zasadnutia AS FEVT.  

2. Návrhovú komisiu v zložení: doc. Ing. Ján Svoreň, CSc., Ing. Richard Hnilica, PhD.  

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

4. Mandátovú komisiu v zložení: Ing. Mária Hrčková, PhD., Ing. Jana Jančíková 

5. Správu o hospodárení FEVT za rok 2013.  

6. Výročnú správa o činnosti FEVT za rok 2013.  

7. Návrh rozpočtu bežných výdavkov FEVT TU vo Zvolene na rok 2014.  

8.  Podmienky prijatia na štúdium na FEVT TU vo Zvolene pre akademický rok 2015/2016 pre 

všetky stupne a formy štúdia.  

 

 

 

 

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

 

Návrhová komisia:  

 

 

....................................................    ....................................................  
    doc. Ing. Ján Svoreň, CSc.                   Ing. Richard Hnilica, PhD. 

 

Verifikátori:  

 

 

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

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

 

 

Zvolen, 27. 5. 2014 

 

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

doc. Ing. Jozef Černecký, CSc. 

predseda AS FEVT 

 


