Zápis z výročného zhromaždenia
Akademickej obce FEE (AO FEE)
uskutočnenej 16. 05. 2019 o 9.00 v miestnosti B1
Program zhromaždenia AO FEE:
1. Otvorenie zasadnutia;
2. Výročná správa o činnosti AS FEE za uplynulé obdobie;
3. Výročná správa o činnosti FEE za akademický rok 2017/2018 a správa o hospodárení FEE
za rok 2018;
4. Rôzne.
1. Zhromaždenie AO FEE otvoril a viedol predseda Akademického senátu (AS FEE), Ing.
Juraj Modranský, PhD. Predstavil program AO FEE. Zhromaždenia sa zúčastnili členovia AO
podľa prezenčnej listiny (prítomná u tajomníčky AS FEE).
2. Výročnú správu o činnosti AS FEE za uplynulé obdobie predložil predseda AS FEE, Ing.
Juraj Modranský, PhD. (prítomná u tajomníčky AS FEE). Predseda prečítal najvýznamnejšie
tematické okruhy a podstatné otázky riešené v AS FEE za obdobie od ostatného
zhromaždenia AO FEE. V správe spomenul všetky najdôležitejšie uznesenia AS FEE, ktoré
boli v priebehu posledného roka prijaté. Záverom poďakoval všetkým členom senátu za
svedomitú prácu a čas, ktorý venovali práci v AS FEE.
V poskytnutom priestore na diskusiu k tomuto bodu nikto nevystúpil.
3. Výročnú správu o činnosti FEE za akademický rok 2017/2018 a výročnú správu o
hospodárení FEE za rok 2018 predložil dekan FEE, doc. Ing. Marián Schwarz, CSc.
Spomenul, že správa je obsiahla, bola už prerokovaná na viacerých úrovniach, kde bola
pripomienkovaná.
Dekan FEE bližšie prezentoval tieto okruhy:
 Profilácia – štruktúra študijných programov na FEE
 Vnútorné predpisy
 Organizačné usporiadanie
 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
 Správa o zahraničných vzťahoch
 Správa o vedecko-výskumnej činnosti
 Výsledky hospodárenia FEE za rok 2018
Dekan FEE bližšie prezentoval aj aktuálne problémy:
 časopis Acta Facultatis Ecologiae;
 údaje o počte prihlásených a zapísaných študentov na FEE;
 financie, ktoré dostáva fakulta za jednotlivé publikácie a citácie.

Predseda AS FEE Ing. Juraj Modranský, PhD. otvoril diskusiu k bodu č. 3.
Do diskusie sa prihlásil:
- doc. Ing. Branislav Olah, PhD., ktorý spomenul, že je dôležité udržať si študentov na
fakulte a tiež problematiku rozširovania bakalárskych programov
- Ing. Tomáš Lepeška, PhD. upozornil, že študentov strácame aj počas štúdia
- doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD., spomenula, že by bolo dobré, keby sme získali
viac veľkých projektov, ako napríklad APVV
- doc. Ing. Branislav Olah, PhD., sa spýtal, či je pripravený akčný plán a čo sa bude
robiť ďalej s načrtnutými problémami
- Miroslava Ružinská spomenula problematiku častých výberových konaní učiteľov, čo
môže pôsobiť demotivujúco k činnostiam vyžadujúcim dlhšie obdobie (napr.
získavanie a riešenie grantov)
- Ing. Zuzana Gallayová, PhD. spomenula možnosť spolupráce s CHKO Poľana, ako aj
iné medzinárodne spolupráce
4. Pretože rámec diskusie k predchádzajúcemu bodu prekročil obsah bodu 3, predseda otvoril
bod 4. Rôzne, aby mohla plodná diskusia pokračovať v celej šírke aktuálneho stavu FEE
a hľadania riešení načrtnutých problémov.
Do diskusie sa prihlásili: doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD., Ing. Juraj Modranský, PhD.,
Ing. Tomáš Lepeška, PhD., Ing. Zuzana Gallayová, PhD., Ing. Vladimíra Dekanová a ďalší
prítomní. Hovorilo sa najmä o získavaní projektov, o potrebe aktívneho oslovovania partnerov
pri rozvoji spolupráce na grantových úlohách, o vzájomnej medzikatedrovej, ale aj
medzifakultnej spolupráci, o potrebe získavania a udržania si študentov, o perspektíve
doktorandov zotrvania na FEE po ukončení štúdia, o započítaní, či nezapočítaní niektorých
riešených projektov medzi dotované činnosti, ale aj o potrebe voľby vhodnejšieho termínu pre
výročné zhromaždenie AO FEE tak, aby sa dala očakávať väčšia účasť študentov.
Po ukončení diskusie, predseda AS FEE zhromaždenie AO FEE ukončil.

Zapísala:
Zvolen, 16. 05. 2019

Ing. Vladimíra Dekanová

