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Predsedníctvo Akademického senátu Fakulty ekológie a environmentalistiky 

Technickej univerzity vo Zvolene 

 
 

ZÁPISNICA 4/2021 

zo zasadnutia AS FEE konaného dňa 26.10.2021 o 13.00 hod. 

v zasadačke Fakulty ekológie a environmentalistiky. 

 

Prítomní: (v abecednom poradí): 

Darabošová Anna, Bc. 

Diviaková Andrea, Ing., PhD. – prítomná na časti zasadnutia k bodom 1 až 8  

Filová Tamara 

Gáper Ján, prof., RNDr., CSc. 

Krausová Patrícia, Ing. 

Kunca Vladimír, prof., Ing., PhD. 

Modranský Juraj, Ing., PhD. 

Perháčová Zuzana, Ing., PhD. – prítomná na časti zasadnutia k bodom 1 až 9 

Rácz Attila, Mgr., PhD. 

Rybár Andrej, Ing. 

Vanek Miroslav, Ing., PhD. 

Záchenská Denisa 

Ospravedlnení: 

Hybská Helena, doc., Ing., PhD. 

Pichlerová Magdaléna, Ing., PhD. 

Diviaková Andrea, Ing., PhD. – ospravedlnená z časti zasadnutia k bodom 8 až 11 

Perháčová Zuzana, Ing., PhD. – ospravedlnená z časti zasadnutia k bodom 9 až 11 

Hostia:  

Schwarz, M., prof., Ing., CSc. (dekan FEE) 

 

Program zasadnutia AS FEE 4/2021:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Návrh programu zasadnutia 

3. Návrh a voľba členov návrhovej komisie, mandátovej komisie a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Informácia o voľbách do študentskej časti AS FEE 

6.Voľby tajomníka AS FEE  

7. Návrh na vymenovanie členov Vedeckej rady FEE 

8. Návrh Rokovacieho poriadku AS FEE  

9. Rôzne  

10. Schválenie návrhov uznesení 

 

K bodu 1 

Predseda AS FEE privítal prítomných členov AS FEE a osobitne novozvolených zástupcov študentskej 

časti AS FEE. Potom konštatoval, že v AS FEE je momentálne po odchode Mgr. Androvičovej 
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obsadených 14 z 15 mandátov v senáte. Doplňujúce voľby zatiaľ neprebehli, pretože predsedníctvo AS 

FEE nie je kompletné (po voľbách študentskej časti AS FEE chýba zástupca študentov v predsedníctve) 

a navyše predsedníctvo ani nedostalo informáciu, že odkedy zanikne členstvo v senáte Mgr. 

Androvičovej. Existujúci stav konzultoval (pre istotu) predseda AS FEE s právnym oddelením TUZVO, 

a to nevidí prekážky v riadnej činnosti senátu v existujúcom stave. Potom predseda AS FEE konštatoval, 

že na základe prezenčnej listiny je AS FEE uznášaniaschopný. 
 

K bodu 2 

Predseda AS FEE predložil program zasadnutia AS FEE 4/2021 a otvoril priestor pre pripomienky 

k programu. Zo strany prítomných neboli pripomienky, ale predseda AS FEE navrhol doplniť program 

o nový bod 7. Návrh na vymenovanie nového člena Disciplinárnej komisie FEE pre študentov. 

Konštatoval, že materiály k tomuto bodu dostal neskôr (až po zasadnutí predsedníctva), ale predložené 

boli včas a senát ich môže prerokovať. K predloženému doplneniu programu neboli predložené žiadne 

pripomienky. Následne bola diskusia ukončená.  
 

Predseda AS FEE dal hlasovať o schválení doplneného programu zasadnutia AS FEE. 
 

Výsledky hlasovania:  

Za: 12  Proti: 0     Zdržal sa: 0   Návrh bol schválený jednomyseľne. 

AS FEE schválil program zasadnutia AS FEE s doplnením. 
 

Ďalej sa zasadnutie riadilo doplneným programom zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia; 

2. Návrh programu zasadnutia; 

3. Návrh a voľba členov návrhovej komisie, mandátovej komisie a overovateľov zápisnice; 

4. Kontrola plnenia uznesení; 

5. Informácia o voľbách do študentskej časti AS FEE; 

6.Voľby tajomníka AS FEE; 

7. Návrh na vymenovanie nového člena Disciplinárnej komisie FEE pre študentov;  

8. Návrh na vymenovanie členov Vedeckej rady FEE; 

9. Návrh Rokovacieho poriadku AS FEE; 

10. Rôzne; 

11. Schválenie návrhov uznesení. 
 

K bodu 3 

Predseda AS FEE navrhol zloženie návrhovej komisie v zložení: prof. Kunca, Ing. Krausová.  

V rámci diskusie nebol prednesený iný návrh. 
 

Výsledky hlasovania:  

Za: 10  Proti:   0    Zdržal sa: 2   Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 

AS FEE schválil návrhovú komisiu v zložení: prof. Ing. Vladimír Kunca, PhD., Ing. Patrícia 

Krausová. 
 

Predseda AS FEE navrhol zloženie mandátovej komisie v zložení: Ing. Diviaková, Záchenská. V rámci 

diskusie Ing. Diviaková požiadala, aby namiesto nej bol navrhnutý iný člen senátu, pretože sa musí 

ospravedlniť z časti rokovania. Následne predseda navrhol do mandátovej komisie Ing. Vaneka. 
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V rámci diskusie nebol prednesený iný návrh. 
 

Výsledky hlasovania:  

Za: 10  Proti:   0    Zdržal sa: 2   Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 

AS FEE schválil mandátovú komisiu v zložení: Ing. Miroslav Vanek, PhD., Denisa Záchenská. 
 

Predseda AS FEE navrhol za overovateľov zápisnice: prof. Gáper, Filová 

V rámci diskusie nebol prednesený iný návrh.  
 

Výsledky hlasovania:  

Za: 11  Proti:   0     Zdržal sa:   1   Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 

AS FEE schválil overovateľov zápisnice: prof. RNDr. Jána Gápera, CSc, Tamaru Filovú.  
  

K bodu 4 

V rámci kontroly plnenia uznesení predseda AS FEE uviedol, že stále je v plnení uznesenie „c) 2“ zo 

zasadania AS FEE zo dňa 31.01.2019, ktoré ukladá inovovať a zosúladiť vnútorné predpisy AS FEE. 

Potom uviedol, že posledný z vnútorných predpisov, a to Rokovací poriadok AS FEE je predložený na 

prerokovanie, čím považuje svoju úlohu a teda aj uznesenie za splnené. Navrhol zobrať na vedomie 

splnenie tohto uznesenia. Potom bola otvorená diskusia. V diskusii k tomuto bodu nikto nevystúpil. 
 

Výsledky hlasovania:  

Za: 10      Proti:   0     Zdržal sa:   2   Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 

AS FEE zobral na vedomie, že  uznesenie „c) 2“ zo zasadania AS FEE zo dňa 31. 01.2019 bolo 

splnené. 
 

K bodu 5 

Predseda AS FEE požiadal podpredsedu AS FEE, Mgr. Rácza, ktorý bol predsedom volebnej komisie pre 

voľby do študentskej časti, aby predniesol správu o priebehu a výsledkoch volieb. Mgr. Rácz informoval 

o celom priebehu volieb pričom sa pridržiaval jednotlivých body harmonogramu volieb. Uviedol, že 

voľby sa uskutočnili prostredníctvom UIS, že volieb sa zúčastnilo 59 študentov, čo predstavuje účasť 

22,43 %, a že voľby boli platné. Na priebeh volieb neboli vznesené žiadne pripomienky. Do 

akademického senátu boli zvolení: Ing. Rybár, Ing. Krausová, Bc. Darabošová, Filová a Záchenská, na 

funkčné obdobie od 23.6.2021 do 22.6.2024. Spomenul, že tieto voľby sa prvýkrát uskutočnili podľa 

nových Zásad volieb do AS FEE, takže okrem študentov, ktorí získali mandát a dnes už zasadajú v AS 

FEE, boli v zmysle čl.4 ods.7 Zásad volieb do AS FEE zvolení aj dvaja náhradníci z radov študentov 

bakalárskeho a/alebo inžinierskeho štúdia, a to: Barbora Ivanová, Viera Štucková. Z radov študentov 

doktorandského štúdia náhradník nebol zvolený, keďže vo voľbách kandidoval len jediný kandidát z tejto 

časti študentskej akademickej obce. 

Potom predseda AS FEE otvoril diskusiu. V diskusii nikto nevystúpil, preto predseda AS FEE navrhol 

zobrať informáciu o priebehu a výsledkoch volieb na vedomie.  
 

Výsledky hlasovania:  

Za: 12      Proti:   0     Zdržal sa:   0   Návrh bol schválený jednomyseľne.  

AS FEE vzal na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch volieb do študentskej časti AS FEE. 
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K bodu 6 

Predseda AS FEE na úvod uviedol, že tajomníka AS FEE volí senát spomedzi svojich členov. Dodal, že 

podľa čl.6 ods.2 platného Štatútu AS FEE jeden z členov predsedníctva musí byť zo študentskej časti, 

preto navrhol, aby študentská časť zvážila nomináciu na členstvo tajomníka AS FEE, ktorý zároveň 

členom predsedníctva AS FEE. Po krátkej diskusii bola študentskou časťou akademického senátu za 

tajomníčku AS FEE navrhnutá Tamara Filová. Predseda uviedol, že podľa čl.5 ods.9 Rokovacieho 

poriadku sa nevyžaduje tajné hlasovanie.  
 

Výsledky hlasovania: 

Za:   11 Proti:  0 Zdržal sa: 1   Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 

AS FEE zvolil za tajomníčku AS FEE Tamaru Filovú.  
 

K bodu 7 

Materiál predložil dekan FEE, ktorý uviedol, že v disciplinárnej komisii sa uvoľnilo miesto v študentskej 

časti, preto je potrebné na uvoľnené miesto menovať nového člena. Návrh bol zaslaný členom senátu 

v písomnej podobe. Potom predseda AS FEE otvoril diskusiu a opýtal sa, či navrhovaná Bc. Barbora 

Ivanová, s nomináciou súhlasila a dostal od dekana FEE kladnú odpoveď. V diskusii nikto ďalší 

nevystúpil. Predseda uviedol, že podľa čl.5 ods.9 Rokovacieho poriadku sa nevyžaduje tajné hlasovanie. 
 

Výsledky hlasovania: 

Za:   12 Proti:  0 Zdržal sa: 0   Návrh bol schválený jednomyseľne.. 

AS FEE schválil návrh dekana FEE na vymenovanie Bc. Barbory Ivanovej za členku Disciplinárnej 

komisie FEE pre študentov na funkčné obdobie od 27.10.2021 do 26.10.2023.  
 

K bodu 8 

Na úvod tohto bodu vystúpil dekan FEE, ktorý predstavil návrh zloženia Vedeckej rady FEE. Povedal, že 

navrhovaná Vedecká rada je štíhlejšia, ale opiera sa vo veľkej miere o jej doterajších členov. Uviedol, že 

do novej Vedeckej rady FEE navrhol troch nových členov, ku ktorým poskytol aj podrobnejšie materiály. 

Dekan ešte doplnil, že nové funkčné obdobie členov vedeckej rady by malo trvať do 30.10.2025, ale 

možno bude toto obdobie kratšie, ak prejde v parlamente SR novela vysokoškolského zákona. 

Potom bola otvorená diskusia. V diskusii vystúpil iba predseda AS FEE, ktorý uviedol, že musí tlmočiť 

otázku z akademickej obce, prečo sú v návrhu členov vedeckej rady rôznym pomerom zastúpené 

navrhované pätice garantov pre jednotlivé študijné programy z pripravovanej akreditácie. Dekan uviedol, 

že pri kreovaní návrhu vedeckej rady nepracoval z päticami garantov, pretože v príprave akreditácie sa 

ešte môže veľa meniť, ale v návrhu členov vedeckej rady sú zastúpení odborníci z každého smerovania 

fakulty. Po ukončení diskusie predseda AS FEE uviedol, že boli pripravené hlasovacie lístky tak, že na 

nich nie je uvedené meno dekana fakulty, prof. Schwarza, lebo on ako dekan je zároveň predsedom 

vedeckej rady fakulty a na hlasovacích lístkoch nie sú uvedené ani mená doc. Belčákovej a doc. Hybskej, 

ktorým mandát člena vedeckej rady trvá. Ďalej uviedol, že pri hlasovaní o návrhoch na vymenovanie 

členov vedeckej rady fakulty sa v zmysle stále ešte platného Rokovacieho poriadku AS FEE, čl.5 ods.9, 

vyžaduje tajné hlasovanie, na schválenie návrhu sa vyžaduje nadpolovičná väčšina všetkých členov AS 

FEE, čiže 8 hlasov, a že hlasovať môžu aj tí členovia senátu, ktorí sú do Vedeckej rady navrhnutí. 

Následne členovia mandátovej komisie rozdali hlasovacie lístky. Po ukončení hlasovania a sčítaní hlasov 

Ing. Vanek oboznámil prítomných s výsledkami: 
 

Návrh na vymenovanie prof. Ing. Dagmar Sámešovej, PhD. za člena Vedeckej rady FEE: 
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Výsledky hlasovania: 

Súhlasím: 9  Nesúhlasím: 1  Neplatný hlas: 2 Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 
 

 

Návrh na vymenovanie prof. RNDr. Jána Gápera, CSc. za člena Vedeckej rady FEE: 

Výsledky hlasovania: 

Súhlasím: 9  Nesúhlasím: 1  Neplatný hlas: 2 Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 
 

Návrh na vymenovanie prof. Ing. Slavomíra Stašiova, PhD. za člena Vedeckej rady FEE: 

Výsledky hlasovania: 

Súhlasím: 10  Nesúhlasím: 2  Neplatný hlas: 0 Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 
 

Návrh na vymenovanie prof. Ing. Jany Škvareninovej, PhD. za člena Vedeckej rady FEE: 

Výsledky hlasovania: 

Súhlasím: 10  Nesúhlasím: 2  Neplatný hlas: 0 Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 
 

Návrh na vymenovanie prof. Ing. Vladimíra Kuncu, PhD. za člena Vedeckej rady FEE: 

Výsledky hlasovania: 

Súhlasím: 10  Nesúhlasím: 0  Neplatný hlas: 2 Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 
 

Návrh na vymenovanie doc. Ing. Branislava Olaha, PhD. za člena Vedeckej rady FEE: 

Výsledky hlasovania: 

Súhlasím: 8  Nesúhlasím: 2  Neplatný hlas: 2 Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 
 

Návrh na vymenovanie doc. Ing. Branka Slobodníka, PhD. za člena Vedeckej rady FEE: 

Výsledky hlasovania: 

Súhlasím: 7  Nesúhlasím: 4  Neplatný hlas: 1 Návrh nebol schválený. 
 

Návrh na vymenovanie doc. Ing. Miroslava Dada, PhD. za člena Vedeckej rady FEE: 

Výsledky hlasovania: 

Súhlasím: 8  Nesúhlasím: 3  Neplatný hlas: 1 Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 
 

Návrh na vymenovanie Ing. Martiny Slámovej, PhD. za člena Vedeckej rady FEE: 

Výsledky hlasovania: 

Súhlasím: 7  Nesúhlasím: 5  Neplatný hlas: 0 Návrh nebol schválený. 
 

Návrh na vymenovanie prof. RNDr. Františka Petroviča, PhD. za člena Vedeckej rady FEE: 

Výsledky hlasovania: 

Súhlasím: 7  Nesúhlasím: 3  Neplatný hlas: 2 Návrh nebol schválený. 
 

Návrh na vymenovanie prof. RNDr. Magdalény Bálintovej, CSc. za člena Vedeckej rady FEE: 

Výsledky hlasovania: 

Súhlasím: 7  Nesúhlasím: 3  Neplatný hlas: 2 Návrh nebol schválený. 
 

Návrh na vymenovanie doc. RNDr. Zity Izakovičovej, PhD. za člena Vedeckej rady FEE: 

Výsledky hlasovania: 

Súhlasím: 7  Nesúhlasím: 3  Neplatný hlas: 2 Návrh nebol schválený. 
 

Návrh na vymenovanie RNDr. Antona Krištína, DrSc. za člena Vedeckej rady FEE: 
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Výsledky hlasovania: 

Súhlasím: 7  Nesúhlasím: 3  Neplatný hlas: 2 Návrh nebol schválený. 
 

 

Návrh na vymenovanie doc. MUDr. Eleonóry Fabiánovej, PhD. za člena Vedeckej rady FEE: 

Výsledky hlasovania: 

Súhlasím: 7  Nesúhlasím: 3  Neplatný hlas: 2 Návrh nebol schválený. 
 

Návrh na vymenovanie Ing. Dušana Daniša, PhD. za člena Vedeckej rady FEE: 

Výsledky hlasovania: 

Súhlasím: 9  Nesúhlasím: 2  Neplatný hlas: 1 Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 

 

AS FEE schválil návrhy dekana na vymenovanie prof. Ing. Dagmar Sámešovej, PhD., prof. RNDr. 

Jána Gápera, CSc., prof. Ing. Slavomíra Stašiova, PhD., prof. Ing. Jany Škvareninovej, PhD., prof. 

Ing. Vladimíra Kuncu, PhD., doc. Ing. Branislava Olaha, PhD., doc. Ing. Miroslava Dada, PhD. a 

Ing. Dušana Daniša, PhD. za členov Vedeckej rady FEE na obdobie od 1.11.2021 do 30.10.2025. 
 

AS FEE neschválil návrhy dekana na vymenovanie doc. Ing. Branka Slobodníka, PhD., Ing. 

Martiny Slámovej, PhD., prof. RNDr. Františka Petroviča, PhD., prof. RNDr. Magdalény 

Bálintovej, CSc., doc. RNDr. Zity Izakovičovej, PhD., RNDr. Antona Krištína, DrSc., doc. MUDr. 

Eleonóry Fabiánovej, PhD. za členov Vedeckej rady FEE.  

Výsledky hlasovania za uznesenie k bodu 8: 

Za:  10  Proti:  0 Zdržal sa: 1   Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 
 

K bodu 9 

Na úvod predseda AS FEE predstavil hlavné dôvody úprav v Rokovacom poriadku AS FEE, a to najmä 

neplatné odkazy na iné, už novelizované, vnútorné predpisy, ale aj ďalšie úpravy, ktoré zjednodušujú 

znenie predpisu, integrujú znenia dodatkov k Rokovaciemu poriadku. Potom otvoril diskusiu. V rámci 

diskusie nikto z prítomných členov nepredložil pripomienky k zneniu nové rokovacieho poriadku. 

Predseda AS FEE informoval o pripomienkach, ktoré dostal písomne od tajomníčky FEE, Ing. 

Mlynarčíkovej, a v ich zmysle navrhoval postupne pozmeňujúce návrhy k predloženému materiálu: 
 

Z čl.1 vynechať ods.2, pretože takéto znenie už je zakotvené v Štatúte AS FEE. 
 

Výsledky hlasovania: Za: 6     Proti: 2    Zdržal sa: 2  Pozmeňujúci návrh nebol schválený. 
 

Na základe pripomienky tajomníčky FEE, s ktorým boli prítomní oboznámení, sa po krátkej diskusii 

sformuloval návrh zmeniť znenie čl.4 ods.5 nasledovne: „V odôvodnených prípadoch sa zasadnutie AS 

FEE môže uskutočniť aj prostredníctvom informačných a komunikačných technológií, vrátane tajného 

hlasovania.“ 
 

Výsledky hlasovania: Za: 11    Proti: 0    Zdržal sa: 0  Pozmeňujúci návrh bol schválený. 
 

Predseda AS FEE navrhol do čl.5 vložiť za ods. 9 nový ods. 10 a ďalšie odseky prečíslovať a navrhol 

takéto znenie ods. 10: „Ak sa voľba a odsúhlasenie uznesenia podľa čl. 2 ods. 1 písm. c), d), k) Štatútu 

AS FEE týka člena AS FEE, tento sa hlasovania nezúčastňuje. Počet hlasov potrebný na právoplatnosť 

voľby alebo prijatých uznesení sa pritom zníži o jeden hlas.“ 
 

Výsledky hlasovania: Za: 10    Proti: 0    Zdržal sa: 0  Pozmeňujúci návrh bol schválený. 
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Ďalej sa diskutovalo k pripomienke k čl.5 ods.10, ktorý po prečíslovaní bude očíslovaný ako ods.11. 

Diskusia sa týkala umožnenia opakovaného hlasovania na jednom zasadnutí o tom istom návrhu, kde sa 

v minulosti stalo, že zlyhalo pri hlasovaní elektronické vyhodnocovanie. Z tejto časti diskusie nevyplynul 

žiadny pozmeňujúci návrh.  
 

Potom predseda oboznámil prítomných s pripomienkou tajomníčky FEE k čl.5 ods. 11, ktorý po 

prečíslovaní bude očíslovaný ako ods.12. Spočíva v tom, že na zvolenie prodekana je potrebných viac 

hlasov ako na zvolanie dekana a aj na schválenie vnútorných predpisov je potrebná až 2/3 väčšina a návrh 

je upraviť to na nadpolovičnú väčšinu. S potrebou zmeny počtu hlasov pri voľbe prodekanov sa stotožňuje 

aj predseda AS FEE. Z krátkej diskusie vyplynul návrh, aby počet hlasov potrebný na zvolenie prodekana 

znížil a bol rovnaký ako počet hlasov potrebných na zvolenie dekana, teda 3/5. Následne predseda 

formuloval pozmeňujúci návrh, aby sa druhá veta v čl. 12 zmenila nasledovne: „Na schválenie návrhu na 

vymenovanie a odvolanie prodekanov je potrebná aspoň trojpätinová väčšina hlasov všetkých členov AS 

FEE, na schválenie návrhu vnútorných predpisov FEE, vrátane vnútorných predpisov AS FEE a na 

schválenie návrhu uznesení je potrebná aspoň dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov AS FEE“.  
 

Výsledky hlasovania: Za: 10    Proti: 0    Zdržal sa: 0  Pozmeňujúci návrh bol schválený. 
 

Predseda oboznámil prítomných s pripomienkou tajomníčky FEE k čl.5 ods. 12, ktorý po prečíslovaní 

bude očíslovaný ako ods.13. Návrh sa týkal preformulovania odseku, ktorý by mal umožniť hlasovanie 

per rollam, a požadoval tiež upresnenie spôsobu ako takéto hlasovanie prebehne. Predseda navrhol nové 

znenie čl.13 nasledovne: „ V odôvodnených prípadoch môže predseda AS FEE požiadať členov AS FEE 

o hlasovanie mimo zasadnutia formou per rollam. Hlasovanie per rollam nie je možné uskutočniť 

v závažných veciach, kde je predpoklad rozsiahlej rozpravy a vo veciach, kde sa vyžaduje viac než 

nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov. Hlasovanie per rollam sa spravidla uskutočňuje zaslaním 

elektronickej pošty s návrhom na uznesenie, o ktorom sa hlasuje. Pri hlasovaní per rollam musí byť 

uvedený dátum a čas ukončenia hlasovania. Hlasovanie per rollam je platné, ak sa ho zúčastnilo najmenej 

dve tretiny členov AS FEE, a návrh uznesenia je schválený, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina 

všetkých členov AS FEE. 
 

Výsledky hlasovania: Za: 10    Proti: 0    Zdržal sa: 0  Pozmeňujúci návrh bol schválený. 
 

 Poslednou pripomienkou bol návrh úpravy v čl.9 ods.6, ktorý sa týkal zvolania AO FEE v prípadoch, 

keď sa nemôže zvolať prezenčne. Po krátkej diskusii, z ktorej vyplynula potreba úpravy navrhovaného 

znenia do podoby, ako je tomu pri zvolávaní AS FEE, predseda AS FEE formuloval znenie prvej vety 

nasledovne: „V odôvodnených prípadoch je možné zvolať zhromaždenie AO FEE aj prostredníctvom 

prostriedkov informačných a komunikačných technológií.“ Ďalšie znenie ods.6 ostáva nezmenené.  
 

Výsledky hlasovania: Za: 10    Proti: 0    Zdržal sa: 0  Pozmeňujúci návrh bol schválený. 
 

Po ukončení diskusie predseda AS FEE uviedol, že ide o vnútorný predpis, preto sa schvaľuje 

dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov AS FEE a dal hlasovať o schválení nového Rokovacieho 

poriadku AS FEE s pripomienkami. 
 

Výsledky hlasovania: 

Za:   10 Proti:  0 Zdržal sa: 0    Návrh bol schválený jednomyseľne. 

AS FEE schválil návrh Rokovacieho poriadku AS FEE s pripomienkami.   
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K bodu 10 

Po otvorení bodu Rôzne sa pýtala Krausová na obsadenie miesta prodekana. Zaujímalo ju, ako je 

možné potom, čo AS FEE neschválil na minulom zasadnutí navrhovaného kandidáta, že teraz vykonáva 

funkciu niekto iný bez toho, aby sa o ňom hlasovalo v senáte. Predseda AS FEE odpovedal, že toto je 

otázka na dekana FEE, ktorý už nie je prítomný, ale podľa jeho vedomostí je v súčasnosti miesto 

prodekana obsadené v zmysle Pracovného poriadku TUZVO, ktorý umožňuje v prípade vedúcich 

zamestnancov poveriť výkonom funkcie niekoho aj bez výberového konania alebo bez schválenia v senáte 

na dobu maximálne pol roka. Krausová sa pýtala, či sa to môže diať aj opakovane, resp. opakovane 

u rovnakej osoby. Na túto otázku predseda nevedel jednoznačne odpovedať. 

Potom vystúpil predseda AS FEE, ktorý sa vrátil k situácii, že senát opäť nemá plný počet členov. 

V poslednom období sa síce vytvorilo legislatívne prostredie, aby k takejto situácii nedochádzalo, pretože 

štatút fakulty umožnil a následne Zásady volieb do AS FEE zaviedli inštitút náhradníkov, ale tých možno 

zvoliť až teraz, keď predpisy vstúpili do platnosti. Informáciu, že je potrebné vyhlásiť voľby do AS FEE 

však musí predseda mať. Ak informáciu nemá, potom nemá na základe čoho konať. Obdobie, keď fakulta 

zápasí s nedostatkom financií je spojená aj s odchodom zamestnancov. Ale senát, ani jeho predseda nemá 

robiť tzv. „stopovacieho psa“ a zisťovať koho a kedy (či odkedy) čaká prepustenie, či zmena pracovného 

úväzku, a tým aj zánik členstva v akademickej obci a automaticky v senáte. Ideálne by bolo, ak takýto 

člen (bývalý člen) oznámil predsedovi AS FEE zánik členstva, ale táto povinnosť zakotvená nie je a keby 

aj bola, tak jej splnenie je nevymožiteľné a nepostihnuteľné. Jediný, kto môže v tomto zohrať dôležitú 

úlohu je zrejme dekan fakulty, ktorý má prehľad o personalistike na fakulte a prehľad by mal mať aj 

v študentskej časti, lebo aj tu podpisuje vylúčenie/zanechanie/prerušenie štúdia. Predseda potom navrhol 

prijať uznesenie, ktorý by dekana zaviazalo podávať takéto informácie predsedovi, resp. predsedníctvu 

AS FEE. Po krátkej diskusii, v ktorej členovia senátu podporili tento návrh a odzneli aj rôzne návrhy na 

uznesenia bolo sformulované ukladacie uznesenie, o ktorom dal potom predseda hlasovať.  
 

Výsledky hlasovania: Za: 10     Proti:  0    Zdržal sa:  0   Návrh bol schválený jednomyseľne 
 

AS FEE ukladá dekanovi FEE bezodkladne informovať predsedníctvo AS FEE o ukončení členstva 

člena AS FEE pri zmene alebo ukončení pracovného pomeru, resp. pri ukončení alebo prerušení 

štúdia. 
 

K bodu 11 

Predseda AS FEE požiadal návrhovú  komisiu o zhrnutie uznesení z rokovania. Uznesenia predniesol 

prof. Kunca. Následne prebehlo hlasovanie o schválení znenia uznesení z rokovania AS FEE 4/2021.  
  

Výsledky hlasovania:  Za: 10     Proti: 0     Zdržal sa: 0     Uznesenia boli jednomyseľne prijaté.  

AS FEE schválil znenie uznesení z rokovania AS FEE 4/2021. Znenie uznesení je súčasťou zápisnice. 
 

Na záver predseda AS FEE poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí AS FEE a ukončil 

rokovanie. 
 

Prílohy k zápisnici: 

1. Prezenčná listina zo zasadnutia 4/2021; 

2. Návrh na vymenovanie novej členky disciplinárnej komisie; 

3. Návrh na vymenovanie členov Vedeckej rady FEE; 

4. Návrh Rokovacieho poriadku AS FEE 
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Zvolen, 28. 10. 2021       Zapísal: Ing. Juraj Modranský, PhD. 
 

Overovatelia zápisnice: 
 

prof. RNDr. Ján Gáper, CSc.     ................................................. 
 

Tamara Filová        ................................................. 
 

Ing. Juraj Modranský, PhD. 

predseda AS FEE 
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UZNESENIA 

zo zasadnutia AS FEE 4/2021 konaného dňa 26.10.2021 
 

AS FEE na svojom zasadnutí:  
 

a. schválil: 

1. Program zasadnutia AS FEE s doplnením; 

2. Návrhovú komisiu v zložení: prof. Ing. Vladimír Kunca, PhD., Ing. Patrícia Krausová; 

3. Mandátovú komisiu v zložení: Ing. Miroslav Vanek, PhD., Denisa Záchenská; 

4. Overovateľov zápisnice: prof. RNDr. Jána Gápera, CSc, Tamaru Filovú; 

5. Návrh dekana na vymenovanie Bc. Barbory Ivanovej za členku Disciplinárnej komisie FEE pre 

študentov na funkčné obdobie od 27.10.2021 do 26.10.2023; 

6. Návrhy dekana na vymenovanie prof. Ing. Dagmar Sámešovej, PhD., prof. RNDr. Jána Gápera, 

CSc., prof. Ing. Slavomíra Stašiova, PhD., prof. Ing. Jany Škvareninovej, PhD., prof. Ing. 

Vladimíra Kuncu, PhD., doc. Ing. Branislava Olaha, PhD., doc. Ing. Miroslava Dada, PhD. a Ing. 

Dušana Daniša, PhD. za členov Vedeckej rady FEE na obdobie od 1.11.2021 do 30.10.2025; 

7. Návrh Rokovacieho poriadku AS FEE s pripomienkami; 
 

b. neschválil:  

1. Návrhy dekana na vymenovanie doc. Ing. Branka Slobodníka, PhD., Ing. Martiny Slámovej, PhD., 

prof. RNDr. Františka Petroviča, PhD., prof. RNDr. Magdalény Bálintovej, CSc., doc. RNDr. Zity 

Izakovičovej, PhD., RNDr. Antona Krištína, DrSc., doc. MUDr. Eleonóry Fabiánovej, PhD. za 

členov Vedeckej rady FEE. 
 

c. zvolil: 

1. Tamaru Filovú za tajomníčku AS FEE. 

 

d. vzal na vedomie: 

1. Uznesenie „c) 2“ zo zasadania AS FEE zo dňa 31. 01.2019 bolo splnené; 

2. Informáciu o priebehu a výsledkoch volieb do študentskej časti AS FEE; 
 

e. ukladá:  

1. Dekanovi FEE bezodkladne informovať predsedníctvo AS FEE o ukončení členstva člena AS FEE 

pri zmene alebo ukončení pracovného pomeru, resp. pri ukončení alebo prerušení štúdia.      
 

 

 

Zvolen, 27. 10. 2021     Zapísali:   prof. Ing. Vladimír Kunca, PhD.  

Ing. Patrícia Krausová  

 

Overovatelia zápisnice: 
 

prof. RNDr. Ján Gáper, CSc.     ................................................. 
 

Tamara Filová        ................................................. 
 

Ing. Juraj Modranský, PhD. 

predseda AS FEE 


