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Vážení členovia akademickej obce FEE, vážení kolegovia, kolegyne, vážení študenti, študentky, 

v ostatných rokoch sme sa každoročne v máji stretávali na pravidelnom výročnom stretnutí 

akademickej obce našej fakulty. V posledných viac než dvoch mesiacoch sme však kvôli súčasnej 

situácii okolo pandémie súvisiacej s vírusom COVID-19 obmedzili stretnutia na minimum a aj keď sa 

obmedzujúce opatrenia pomaly uvoľňujú, stále sme sa nevrátili do situácie, ktorá by umožnila väčšie 

zhromažďovanie osôb v uzavretých priestoroch. 

Po zvážení všetkých okolností došlo k vzájomnej dohode medzi dekanom FEE a predsedom 

akademického senátu FEE uskutočniť výročné stretnutie Akademickej obce FEE formou elektronickej 

komunikácie. 

Dovoľte mi preto otvoriť elektronické zasadnutie Akademickej obce FEE (ďalej len AO FEE)  

s nasledovným programom: 

1. Výročná správa o činnosti a hospodárení  Fakulty ekológie a environmentalistiky AR 

2018/2019 

2. Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty ekológie a environmentalistiky za uplynulé 

obdobie (obdobie 16.5.2019 až 1.6.2020) 

3. Rôzne 

K bodu 1 je v prílohe e-mailu priložený rovnomenný materiál, ktorý akademickej obci predkladá 

dekan FEE, prof. Ing. Marián Schwarz, CSc. 

K bodu 2 je v prílohe e-mailu priložený rovnomenný materiál, ktorý akademickej obci predkladá 

predseda AS FEE, Ing. Juraj Modranský, PhD. 

K predloženým materiálom k bodu 1 a 2 je možné posielať pripomienky, otázky, podnety predsedovi 

AS FEE na e-mailovú adresu: modransky@tuzvo.sk. 

Bod 3 programu je otvorený otázkam, podnetom, návrhom, pripomienkam členov AO FEE. V rámci 

bodu je možné interpelovať dekana FEE a/alebo predsedu AS FEE otázkami k ľubovoľnej 

problematike týkajúcej sa FEE, ktorú je potrebné vysvetliť alebo riešiť. 

Zároveň ako predseda AS FEE predkladám do bodu 3 materiál: „Dodatok č.1 k Rokovaciemu poriadku 

AS FEE“ (ďalej len Dodatok). Cieľom predloženia tohto materiálu na elektronické zasadnutie 

Akademickej obce FEE je informovať AO FEE, že za súčasných opatrení súvisiacich s obmedzeniami 

v spojitosti s COVID-19 AS FEE nemôže štandardne zasadať, preto je potrebné situáciu riešiť 

Dodatkom, ktorý umožní zasadať elektronicky a hlasovať o väčšine nevyhnutných uznesení per 

rollam. Pokiaľ neprídu zo strany členov Akademickej obce FEE zásadné pripomienky k Dodatku 

a k spôsobu jeho schválenia, potom požiadam v najbližšom čase členov AS FEE o schválenie 

predmetného dodatku per rollam. Tento postup sa opiera o spôsob, ktorý bol použitý pre 

sfunkčnenie Akademického senátu TUZVO, no i tak pokladám za korektné predložiť tento postup na 

vedomie AO FEE, ktorá je základom akademickej samosprávy FEE. 
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Prosím členov AO FEE, aby svoje otázky, pripomienky k všetkým predloženým materiálom, prípadne 

ďalšie interpelácie, námety, diskusné príspevky adresovali predsedovi AS FEE na 

modransky@tuzvo.sk. 

Termín ukončenia možnosti zasielania e-mailov v rámci diskusie je pondelok 8. júna o 13.00 hod. 

Doručené e-maily sú súčasťou diskusie AO FEE a budú predmetom pre reakciu zo strany dekana FEE 

a predsedu AS FEE. Prípadné závažnejšie podnety budú predmetom najbližšieho rokovania AS FEE, 

ktoré je plánované bezprostredne po ukončení elektronického zasadania AO FEE. 

Z elektronického zasadania AO FEE bude vyhotovený zápis a bude dostupný všetkým členom AO FEE. 

 

Vo Zvolene, 3.6.2020. 

 

         Ing. Juraj Modranský, PhD. 
         predseda AS FEE 
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