
Z Á P I S 
z 22. zasadnutia Akademického senátu FEVT TU vo Zvolene 

konaného dňa 26. 9. 2014 
 

 

Prítomní členovia AS FEVT: podľa prezenčnej listiny  

 

Prizvaný: - 

 

Ospravedlnený: - 

 

Neospravedlnený: - 

 

Program:  

 

1. Otvorenie, schválenie programu a voľba pracovných komisii 

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FEVT  

3. Doplnenie štatútu AS FEVT 

4. Rôzne 

5. Záver  

 

 

Ad 1)  
Zasadnutie Akademického senátu  FEVT otvoril a prítomných členov privítal predseda 

senátu doc. Ing. Jozef Černecký, CSc. 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. Ferdinand Bodnár, CSc. 

   Tomáš Sojka 

 

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

    Ing. Jana Jančíková 

 

Verifikátori:  prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc.  

Ing. Mária Hrčková, PhD. 

 

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: Po zmenách v organizačnej štruktúre došlo ku zmenám v počte 

zamestnancov. Vytvorili sa katedry s vyšším počtom zamestnancov. 

Prof. Mikleš: Keď sa volili zástupcovia zo všetkých zamestnancov do senátu FEVT, 

lobovalo sa za kandidátov a stalo sa, že niektorá z katedier nemala zástupcu. V tomto prípade, 

ak sa väčšie katedry dohodnú, nemusia mať zamestnanci malej katedry zástupcu. Pre 

zachovanie objektívnosti by bolo dobré stanoviť 1 zástupcu pre určitý počet zamestnancov 

tak, aby každá katedra mala zastúpenie. 

Doc. Bodnár: Rektor TU vo svojom prejave, pri otvorení akad. roku, spomenul nepomer 

počtu študentov a učiteľov. Počty zamestnancov katedier sa budú meniť. Navrhuje z každej 

katedry 2 osoby. 

Prof. Mikleš: O redukcii pracovísk sa bude rozhodovať vo vedení a v senáte univerzity. 

Rektor podá návrh a senát sa k návrhu vyjadruje. 

Doc. Černecký: Každá katedra by mala mať zastúpenie. 

Prof. Mikleš: Zástupca katedry by reprezentoval záujmy a názory zamestnancov katedry 

a súčasne by tlmočil na katedre rozhodnutia AS. 

Ing. Hrčková: Naša katedra je počtom zamestnancov menšia, preto by sme sa nechceli 

dostať do situácie, aby sme nemali reprezentanta. 

Prof. Mikleš: Pri výbere počtu zástupcov do AS FEVT by bolo objektívne vychádzať z 

veľkosti katedier. Z Katedry environmentálnej a lesníckej techniky, Katedry mechaniky, 

strojníctva a dizajnu a Katedry výrobnej techniky a manažmentu kvality po 2 zástupcov a 1 

zástupcu z Katedry riadenia strojov a automatizačnej techniky, 1 zástupca ostatných 

zamestnancov a 4 študenti. Pri tomto počte by bol senát dvanásťčlenný. Uvedený kľúč by 

mohol platiť do ďalšej organizačnej zmeny na fakulte. 

Doc. Černecký: V Štatúte Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky TU vo Zvolene 

v čl. 8, ods. 2 je uvedené, že akademický senát má najmenej 11 členov. Pri navrhovanom 

počte 12 členov by teda nebolo potrebné meniť Štatút FEVT.  

Zloženie členov senátu by bolo nasledovné: 

Katedra environmentálnej a lesníckej techniky (KELT) - 2 učitelia 

Katedra mechaniky, strojníctva a dizajnu (KMSD) - 2 učitelia 

Katedra výrobnej techniky a manažmentu kvality (KVTMK) - 2 učitelia 

Katedra riadenia strojov a automatizačnej techniky (KRSAT) - 1 učiteľ 

Ostatní zamestnanci FEVT TU vo Zvolene - 1 zamestnanec 

Študenti I., II. a III. stupňa štúdia - 4 študenti. 

 

Ing. Hrčková: Chceme zabezpečiť, aby v prípade nárastu počtu zamestnancov KRSAT 

došlo ku zvýšeniu počtu členov senátu z tejto katedry. 

Prof. Mikleš: V prípade zvýšenia počtu zametnancov na KRSAT je možné reagovať 

a podať návrh na zmenu v počte členov AS. 

 

 

Ad 4) 
Doc. Černecký: Blížia sa voľby nového Akademického senátu FEVT TU vo Zvolene. Príprava 

volieb bude predmetom najbližieho rokovania AS FEVT. 

Doc. Svoreň: Štúdium na FEVT sa riadi Študijných poriadkom TU vo Zvolene (ŠP TUZVO). 

ŠP TUZVO neobsahuje podrobnejšie zásady a podmienky štúdia, predovšetkým v oblasti štátnych 

skúšok. Bolo by vhodné vypracovať študijný poriadok fakulty. 

Prof. Mikleš: Pokiaľ nemáme schválené konkrétne podmienky štúdia, rozhodovanie je 

v právomoci dekana fakulty. 



 

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

rokovania AS FEVT zo dňa 26. 9. 2014.  

 

Prebehlo hlasovanie k prijatiu uznesenia.  

Počet hlasujúcich členov:  8 

Výsledok hlasovania:  

Za:     7 

Proti:     0  

Zdržal sa:    1  

  

Návrh uznesení prednesený doc. Bodnárom bol nadpolovičnou väčšinou prítomných členov 

schválený.  

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Jana Jančíková, tajomníčka AS FEVT  

 

 

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

 

 

Ing. Mária Hrčková, PhD.    ......................................... 

 

 

Zvolen, 27. 9. 2014 

 

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

doc. Ing. Jozef Černecký, CSc. 

predseda AS FEVT 

  



Uznesenia 

 

zo zasadnutia Akademického senátu Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky 

konaného dňa 26. 9. 2014 

 

 

Akademický senát FEVT TU vo Zvolene  

 

A. Schvaľuje:  

 

1.  Program zasadnutia AS FEVT.  

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

3.  Verifikátorov zápisnice:  prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc.,  Ing. Mária Hrčková, PhD.   

4.  Mandátovú komisiu v zložení: doc. Ing. Ján Svoreň, CSc., Ing. Jana Jančíková 

5.  Zmeny v zásadách vodieb do Akademického senátu FEVT TU vo Zvolene č. 

15247/2013/DFEVT: 

a) čl. 1 ods. 1 znie: „Akademický senát (ďalej len AS) fakulty je jednokomorový 

a skladá sa z 12 členov, z ktorých si štyroch zástupcov do AS fakulty volia študenti 

všetkých stupňov štúdia.“ 

b) čl. 3 ods. 6a) znie: 

„a) pedagógov sú tajné a priame, prebiehajú na katedrách fakulty – pedagogickí 

pracovníci katedry, tajnými voľbami zvolia svojich zástupcov/zástupcu, ktorí sa 

priamo stávajú členmi AS fakulty v nasledujúcich počtoch: 

Katedra environmentálnej a lesníckej techniky (KELT) - 2 zástupcovia 

Katedra mechaniky, strojníctva a dizajnu (KMSD)  - 2 zástupcovia 

Katedra výrobnej techniky a manažmentu kvality (KVTMK) - 2 zástupcovia 

Katedra riadenia strojov a automatizačnej techniky (KRSAT) - 1 zástupca,“ 

 

 

Uznesenie zapísali: doc. Ing. Ferdinand Bodnár, CSc., Tomáš Sojka 

 

Návrhová komisia:  

 

 

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

doc. Ing. Ferdinand Bodnár, CSc.        Tomáš Sojka 

 

Verifikátori:  

 

 

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

       prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc.          Ing. Mária Hrčková, PhD. 

 

 

Zvolen, 27. 9. 2014 

 

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

doc. Ing. Jozef Černecký, CSc. 

predseda AS FEVT 


