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Predsedníctvo Akademického senátu Fakulty ekológie a environmentalistiky 

Technickej univerzity vo Zvolene 

 

ZÁPISNICA z 10. zasadnutia AS FEE 

konaného 14.05. 2018 o 13:00 v zasadačke FEE (E214)  

 

Prítomní členovia AS FEE (v abecednom poradí): 

Bačíková Zlatica, Ing., Danik Tomáš, Diviaková Andrea, Ing., PhD. (prítomná na časti zasadnutia 

k bodom 1 - 8), Gallayová Zuzana, Ing., PhD., Gáper Ján, prof., RNDr., CSc., Kanát Viktor, 

Lepeška Tomáš, Ing., PhD., Mjartanová Marta, Modranský Juraj, Ing., PhD. (predseda AS FEE), 

Novikmec Milan, Ing., PhD., Rácz Attila, Mgr., PhD. (podpredseda AS FEE), Vanek Miroslav, 

Ing., PhD. 
 

Ospravedlnení: 

Dekanová Vladimíra, Ing. (tajomníčka AS FEE), Diviaková Andrea, Ing., PhD. (neprítomná na časti 

zasadnutia k bodom 9 - 15), Jančura Peter, doc., Ing., PhD., Oravcová Zuzana, Bc., 
 

Hostia: 

Schwarz Marián, doc., Ing., CSc. (dekan FEE), Mlynarčíková Zdena, Ing. (tajomníčka FEE), 

 

Návrh programu 10. zasadnutia AS FEE 

1. Otvorenie zasadnutia; 

2. Schválenie programu zasadnutia;  

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

4. Kontrola plnenia uznesení z 9. zasadnutia AS FEE; 

5. Aktuálne problémy fakulty; 

6. Výročná správa o činnosti FEE a hospodárení FEE; 

7. Rozpočet FEE na rok 2018; 

8. Návrh a voľba členov Disciplinárnej komisie FEE TUZVO pre študentov; 

9. Prerokovanie organizačných zmien na FEE; 

10. Návrh zmien Organizačného poriadku FEE; 

11. Návrh zmien Zásad volieb do AS FEE; 

12. Informácie o konaní doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FEE; 

13. Rôzne; 

14. Schválenie návrhov uznesení; 

15. Ukončenie zasadnutia. 

 

K bodu 1 

Predseda AS FEE privítal prítomných členov AS FEE a na základe prezenčnej listiny 

(príloha č. 1) skonštatoval, že AS FEE je uznášaniaschopný s 12 prítomnými členmi.  

 

K bodu 2 

Predseda AS FEE sa opýtal, či má niekto z prítomných členov pripomienky 

k predloženému programu zasadnutia. Žiadne pripomienky neboli, preto následne dal 

hlasovať o programe 10. zasadnutia AS FEE. 
 

Výsledky hlasovania: Za: 12    Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 

AS FEE schvaľuje program 10. zasadnutia AS FEE. 
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K bodu 3 

Predseda AS FEE navrhol zloženie Návrhovej komisie: Ing. Bačíková, Ing. Vanek. 

V rámci diskusie nebol prednesený iný návrh.  
 

Výsledky hlasovania: Za: 12    Proti:  0    Zdržal sa: 0 
 

AS FEE schvaľuje Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Bačíková, Ing. Vanek. 

 

Predseda AS FEE navrhol zloženie Mandátovej komisie v zložení: Ing. Lepeška, 

Mjartanová. V rámci diskusie nebol prednesený iný návrh.  
 

Výsledky hlasovania: Za: 12     Proti:  0    Zdržal sa:   0 
 

AS FEE schvaľuje Mandátovú komisiu v zložení: Ing. Lepeška, M. Mjartanová. 

 

Predseda AS FEE navrhol overovateľov zápisnice v zložení: prof. Gáper, Kanát. V rámci 

diskusie nebol prednesený iný návrh.  
 

Výsledky hlasovania: Za: 12     Proti:  0    Zdržal sa:  0 
 

AS FEE schvaľuje overovateľov zápisnice v zložení: prof. Gáper, V. Kanát. 

 

K bodu 4 

Predseda AS FEE konštatoval, že na 9. zasadnutí AS FEE bolo iba jediné ukladacie 

uznesenie, ktoré uložilo členom AS FEE vyjadriť sa k návrhu úprav interných predpisov FEE 

do 30.04.2018 a uložil predsedníctvu následne rozoslať pripomienky členom AS FEE. Ďalej 

konštatoval, že k dnešnému dňu nikto z predsedníctva AS FEE nedostal žiadne návrhy úprav 

predpisov senátu, ani pripomienky k existujúcim vnútorným predpisom senátu, a teda ani 

nebolo možné tieto námety rozoslať členom AS FEE. Situáciu vníma tak, že predsedníctvo 

má plnú dôveru pri spracovaní návrhu úprav vnútorných AS FEE. Predseda AS FEE potom 

navrhol, aby sa uznesenie z 9. zasadnutia považovalo za splnené. 

V diskusii nikto nevystúpil. Predseda dal následne hlasovať o navrhnutom uznesení. 
 

Výsledky hlasovania: Za: 12     Proti:  0    Zdržal sa:  0 
 

AS FEE berie na vedomie splnenie uznesenia z 9. zasadnutia AS FEE. 

 

K bodu 5 

Predseda AS FEE povedal, že tento bod programu ponechal v štruktúre zasadnutia preto, 

že tomu bolo zvykom aj na ostatných zasadnutiach senátu v tomto volebnom období. V tomto 

bode by sa mali prednostne riešiť body (na rozdiel od bodu Rôzne), kde boli včas pred 

rokovaním senátu zaslané podklady alebo bol avizovaný obsah. V tomto prípade však pred 

zasadnutím nedostalo predsedníctvo žiadne námety do tohto bodu zasadnutia. Potom predseda 

otvoril diskusiu. 

DISKUSIA: Študent Kanát upozornil, že nastali nedostatky pri vypisovaní termínov, keď 

podľa jeho názoru už mali byť vypísané, ale z troch predmetov, ktoré sa týkajú študijného 

odboru B-EM nie sú vypísané. V diskusii vystúpili dekan FEE a viacerí členovia AS FEE. 

Gallayová upozornila, že ide o opakované porušovanie študijného poriadku, ktorému sa senát 

venoval aspoň 4-krát. Ďalej sa diskutovalo, že možno už nestačí spraviť okamžitú nápravu, čo 
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dekan prisľúbil, ale možno je čas zamyslieť sa aj nad vyvodením dôsledkov pri opakovanom 

porušovaní študijného poriadku učiteľmi. V diskusii odznel návrh, aby sa viac na kontrole 

vypisovania termínov podieľali aj vedúci katedier. Z diskusie vyplynula požiadavka na 

prijatie uznesenia k tejto problematike, o ktorej dal predseda hlasovať. 
 

Výsledky hlasovania: Za: 12     Proti:  0    Zdržal sa:  0 
 

AS FEE ukladá dekanovi FEE v termíne do 18.5. vykonať kontrolu dodržiavania čl.12, 

ods. 5 Študijného poriadku FEE. 
 

DISKUSIA: Do diskusie sa zapojil aj predseda AS FEE, ktorý poukázal na skutočnosť, že 

AS FEE na svojom 8. zasadnutí 16.10.2017 schválil zmeny v študijnom poriadku FEE, ale AS 

TU urobil v Študijnom poriadku FEE ďalšie zmeny. Teda text tohto vnútorného predpisu je 

iný než prešiel schvaľovaním na AS FEE, a preto ho nemôže podpísať. Je potrebné, buď aby 

sa AS FEE stotožnilo so zmenami, ktoré prijal AS TU, alebo je potrebné opätovne predložiť 

predpis na schválenie do AS TU. Dekan upozornil, že to treba riešiť rýchlo, lebo v študijnom 

poriadku sú zmeny súvisiace s blížiacimi sa štátnymi skúškami. Dekan priblížil charakter 

zmien, ktoré vykonal AS TU. Novikmec pripomenul, že keby sme mali k dispozícii zmeny v 

predpise, mohli by sme o tom ďalej rokovať, lebo s tým čo bolo predstavené by sa dalo 

stotožniť. Z diskusie potom vyplynulo uznesenie, o ktorom dal predseda hlasovať. 
 

Výsledky hlasovania: Za: 12     Proti:  0    Zdržal sa:  0 
 

AS FEE ukladá predsedníctvu AS FEE zaoberať sa súladom znenia študijného 

poriadku FEE schválenom v AS TUZVO a návrhom schváleným v AS FEE a predložiť 

informáciu na najbližšie rokovanie AS FEE. 

 

K bodu 6 

Dekan FEE v krátkosti predstavil Správu o činnosti a hospodárení FEE, ktorá bola 

podrobne prezentovaná v doobedňajších hodinách na zasadnutí Akademickej obce FEE. Po 

krátkej diskusii dal predseda hlasovať o schválení predloženej správy. 
 

Výsledky hlasovania: Za: 12     Proti:  0    Zdržal sa:  0 
 

AS FEE schvaľuje výročnú správu o činnosti FEE a hospodárení FEE. 

 

K bodu 7 

Tajomníčka FEE podrobne predstavila predložený rozpočet FEE na rok 2018. Diskusia, 

v ktorej vystúpili okrem dekana FEE aj viacerí členovia AS FEE, sa venovala príčinám 

nepriaznivého rozpočtu, možnostiam FEE do budúcnosti zvýšiť rozpočet a opatreniam, ktoré 

dekan FEE prijíma v súvislosti s nedostatkom mzdových prostriedkov. Z diskusie vyplynulo, 

že ani zvyšujúci sa podiel karentovaných publikácií nie je dostatočný pre zabezpečenie 

potrebnej dotácie a je potrebné zvýšiť aj podiel pri získavaní grantov, najmä zahraničných. Na 

otázku Kanáta, či aj študenti nejako môžu ovplyvniť výšku dotáciu fakulty, napr. kvalitou 

vzdelávania, odpovedal Novikmec, že v podstate áno, ak ich záverečné práce budú tak 

kvalitné, že budú publikovateľné vo významnejších časopisoch. Ďalej z diskusie vyplynulo, 

že personálne opatrenia, ktoré dekan predstavil na zasadnutí Akademickej obce FEE 

v súvislosti s nepriaznivým rozpočtom, nie sú premietnuté v predloženom materiáli, ale ich 

vplyv na rozpočet bude vyhodnocovaný v priebehu roka. Po ukončení diskusie dal predseda 

AS FEE hlasovať o schválení rozpočtu na rok 2018. 
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Výsledky hlasovania: Za: 11     Proti:  0    Zdržal sa:  1 
 

AS FEE schvaľuje rozpočet FEE na rok 2018. 

 

K bodu 8 

Dekan FEE predložil návrh nového zloženia Disciplinárnej komisie FEE TUZVO pre 

študentov (ďalej len DK). Návrh na vymenovanie nových členov DK vyplýva z ukončenia 

funkčného obdobia niektorých členov zamestnaneckej časti a so zánikom členstva v DK 

v súvislosti s odstúpením predsedu DK a tým, že členstvo v DK zanikne v jednom prípade aj 

zánikom príslušnosti k Akademickej obci FEE; u študentov sa dve miesta v DK uvoľnia 

v študentskej časti po úspešnom ukončení štúdia. V diskusii neboli k predloženému návrhu 

žiadne pripomienky a následne dal predseda AS FEE hlasovať o predloženom návrhu. 
 

Výsledky hlasovania: Za: 12     Proti:  0    Zdržal sa:  0 
 

AS FEE schvaľuje návrh nového zloženia disciplinárnej komisie s funkčným obdobím 

členov v zmysle predloženého návrhu. 

 

K bodu 9 

Dekan FEE predložil návrh na zlúčenie Katedry spoločenských vied (ďalej len KSV) 

a Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj (ďalej len 

K UNESCO). Návrh odôvodnil postupným znížením počtu pracovníkov na menej než dvoch, 

čo je pre existenciu katedry neudržateľný stav. V diskusii vystúpil Rácz, ktorý aj z pozície 

vedúceho katedry pripomenul, že KSV je jedna zo zakladajúcich katedier FEE a vyslovil 

nesúhlas so zlučovaním, ale zároveň vyjadril aj pochopenie s takýmto krokom Vedenia FEE 

a vyslovil ľútosť nad zánikom pracoviska fakulty, ktoré je aj v širšom akademickom priestore 

ojedinelé a svojim zameraním výnimočné. Z ďalšej diskusie vyplynulo, že po zlúčení 

pracovísk by sa mal zachovať súčasný názov K UNESCO a k zlúčeniu pracovísk by malo 

prísť s účinnosťou o 1.9.2018. Predseda AS FEE pripomenul, že v zmysle vnútorných 

predpisov AS FEE sa senát k návrhu na zlúčenie pracovísk „vyjadruje“ a navrhol, aby 

vyjadrením senátu v uznesení bolo schválenie zlúčenia pracovísk. Následne bolo 

sformulované uznesenie, o ktorom dal predseda AS FEE hlasovať.   
 

Výsledky hlasovania: Za: 9     Proti:  1    Zdržal sa:  0 Nezúčastnil sa hlasovania: 1 
 

AS FEE schvaľuje zlúčenie KSV a K UNESCO s účinnosťou od 1.9.2018 s novým 

názvom katedry „K UNESCO“. 

 

K bodu 10 

Tajomníčka FEE predložila návrh zmien v Organizačnom poriadku FEE a jednotlivé zmeny 

odôvodnila. 

DISKUSIA: Vystúpila Gallayová, ktorá navrhla v čl.3, ods.3, do časti „Prodekan pre rozvoj a 

vonkajšie vzťahy priamo riadi:“ doplniť do 3.odrážky na koniec riadka text: „a inými 

odbornými organizáciami z praxe“. Pripomienka bola zo strany dekana FEE akceptovaná. 

Predseda AS FEE dal následne hlasovať o schválení pripomienky k Organizačnému poriadku 

FEE.  
 

Výsledky hlasovania: Za: 11     Proti:  0    Zdržal sa:  0 
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Gallayová ďalej navrhla v čl.3, ods.3, do časti „Prodekan pre rozvoj a vonkajšie vzťahy 

priamo riadi:“ zmeniť text v 4.odrážke nasledovne: „zabezpečuje prípravu dlhodobého 

zámeru fakulty, výročnej správy a komunikačnej stratégie fakulty a plán propagačných aktivít 

fakulty“. Pripomienka bola zo strany dekana FEE akceptovaná. Predseda AS FEE dal 

následne hlasovať o schválení druhej pripomienky k Organizačnému poriadku FEE. 
 

Výsledky hlasovania: Za: 11     Proti:  0    Zdržal sa:  0 
 

V diskusii už nikto ďalší nevystúpil. Predseda AS FEE dal hlasovať o schválení 

Organizačného poriadku FEE a pripomenul, že ide o schvaľovanie vnútorného predpisu FEE, 

preto je na jeho schválenie potrebná 2/3 väčšina hlasov všetkých členov AS FEE. 
 

Výsledky hlasovania: Za: 11     Proti:  0    Zdržal sa:  0 
 

AS FEE schvaľuje zmeny v Organizačnom poriadku FEE s účinnosťou od 1.9.2018 

s pripomienkami. 

 

K bodu 11 

Predseda AS FEE predložil návrh zmien Zásad volieb do AS FEE a zdôvodnil príčiny, 

ktoré ho viedli k úpravám predpisu pred doplňujúcimi voľbami do AS FEE. Predkladané 

zmeny sa týkajú najmä zosúladenia znenia niektorých odstavcov so zákonom o VŠ, uvoľnenia 

tajomníka senátu od administratívy spojenej s voľbami, zníženia administratívy funkcionárov 

TU a FEE, ktorí spravidla nekandidujú za členov senátu, zosúladenia znenia zodpovedajúcich 

si článkov pri voľbách do zamestnaneckej a študentskej časti, ale najmä reálne umožňujú 

uskutočnenie doplňujúcich volieb aj pred vypršaním mandátu člena senátu, ak je jasné, že 

k zániku mandátu dôjde. 

V diskusii vystúpili Gallayová, ktorá zisťovala, prečo je na niekoľkých miestach v návrhu 

povinnosť konania volieb v stanovenom predstihu nahradená slovom „spravidla“. Predseda 

uviedol, že ak by sa stalo, že sa voľby budú opakovať, napr. kvôli účasti na voľbách, potom sa 

zrejme stane, že sa nepodarí striktne stanovenú lehotu dodržať a voľby by mohli byť 

spochybnené. 

Predseda ďalej uviedol, že pôvodne mal byť tento vnútorný predpis zmenený aj s ohľadom 

na diskusiu z posledných zasadnutí AS FEE, kde sa preberala možnosť voľby náhradníkov, 

a pod. Vzhľadom na krátkosť času a potrebu uskutočnenia doplňujúcich volieb v krátkom 

čase nakoniec bol existujúci predpis upravený len do tej miery, aby mohli nastávajúce voľby 

prebehnúť bez komplikácií. 

V diskusii odznel jeden pozmeňujúci návrh, a to vypustiť z čl.2, ods.3 z prvej vety slová: 

„a Oddelením riadenia ľudských zdrojov Rektorátu TU vo Zvolene“. Predseda dal o tomto 

pozmeňujúcom návrhu hlasovať. 
 

Výsledky hlasovania: Za: 11     Proti:  0    Zdržal sa:  0 
 

Následne dal predseda hlasovať o schválení zmien Zásad volieb do AS FEE. 
 

Výsledky hlasovania: Za: 11     Proti:  0    Zdržal sa:  0 
 

AS FEE schvaľuje zmeny Zásad volieb do AS FEE s pripomienkami. 

 

K bodu 12 

Predseda informoval, že predsedníctvo AS FEE zatiaľ nevypísalo doplňujúce voľby do AS 
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FEE, pretože bolo potrebné upraviť Zásady volieb do AS FEE, aby mohli voľby prebehnúť 

korektne. Ďalšou nezodpovedanou otázkou je koľko mandátov v zamestnaneckej časti 

zanikne, pretože od toho sa odvíja potreba doplnenia senátu. Je isté, že mandát člena AS FEE 

zanikne Ing. Lepeškovi, ktorý nastupuje do funkcie prodekana, no potrebné je potvrdiť 

zaniknutie a termín zaniknutia mandátu Ing. Bačíkovej, ktorej mandát má zaniknúť 

v súvislosti s úspornými opatreniami na fakulte, podobne a aj mandát doc. Jančuru, ktorý je 

však dlhodobo práceneschopný, a preto nemožno presnejšie odhadnúť termín, kedy mu 

zanikne mandát. Predsedníctvo v najbližších dňoch uskutoční kroky, aby doplňujúce voľby 

mohli byť aj napriek spomínaným komplikáciám vyhlásené čím skôr. Predseda ďalej uviedol, 

že predsedníctvo sa dohodlo, že predsedom volebnej komisie bude Mgr. Rácz a členmi za 

zamestnaneckú časť ostanú Ing. Diviaková a Ing. Lupták, rovnako ako pri ostatných voľbách. 

Predseda ďalej požiadal študentov, aby mali pripravenú nomináciu dvoch študentov do 

Volebnej komisie pre doplňujúce voľby, keď ich osloví predsedníctvo v najbližších dňoch.  

V diskusii nikto nevystúpil a k tomuto bodu senát neprijal žiadne uznesenie. 

 

K bodu 13 

Na úvod bodu rôzne predseda AS FEE vyzval na diskusiu nad otázkami, ktoré vyplynuli 

z výročnej správy FEE. V diskusii vystúpili viacerí členovia AS FEE a obsah diskusie zhrnula 

Gallayová, ktorá poukázala, že niektoré problémy FEE sa vo výročných správach FEE 

spomínajú opakovane a akoby sa neriešili a niektoré pozitíva FEE zase nevieme využiť. 

Prebehla krátka diskusia, ale nebolo formulované žiadne uznesenie. 

Kanát podal informáciu o propagačnej akcii v Banskej Bystrici pri príležitosti 

EKOTOPFILMU 2018. Akciu považuje za menej vydarenú, lebo prišli len menšie deti, ktoré 

nepovažuje za správnu cieľovú skupinu propagácie. V diskusii vystúpili viacerí členovia AS 

FEE a tajomníčka FEE. Obsahom diskusie bolo, že niektoré ponuky propagovať fakultu 

prichádzajú na poslednú chvíľu a treba sa rýchlo rozhodnúť, či ísť do toho alebo nie, a potom 

skúsenosti hovoria, že tá istá akcia v rôznych rokoch dopadne s odlišným výsledkom, ako to 

bolo i v prípade akcie, o ktorej informovali študenti. Gallayová v diskusii zdôraznila potrebu 

dôslednejšieho plánovania a smerovania propagačných aktivít FEE. V diskusii boli 

sformulované dve uznesenia. 

Predseda dal hlasovať o uznesení: „AS FEE berie na vedomie informácie o propagácii 

FEE na podujatí Ekotopfilm v Banskej Bystrici.“ 
 

Výsledky hlasovania: Za: 11     Proti:  0    Zdržal sa:  0 
 

Potom dal predseda dal hlasovať o uznesení: „AS FEE ukladá dekanovi FEE v termíne 

do 30.6.2018 spracovať komunikačnú stratégiu FEE a plán propagačných aktivít FEE“. 
 

Výsledky hlasovania: Za: 10     Proti:  1    Zdržal sa:  0 

 

K bodu 14 

Predseda AS FEE požiadal návrhovú komisiu o formuláciu konečného znenia uznesení z 10. 

zasadnutia AS FEE. Následne dal o prečítaných uzneseniach hlasovať. 
 

Výsledky hlasovania: Za: 10     Proti:  0    Zdržal sa:  1 
 

Prijaté uznesenia tvoria prílohu č.2 k zápisnici. 
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K bodu 15 

Predseda AS FEE poďakoval všetkým prítomným za účasť na 10. zasadnutí AS FEE a 

ukončil rokovanie AS FEE. 

 

 

Prílohy: 

1. Prezenčná listina z 10. zasadnutia AS FEE TU vo Zvolene konaného dňa 14. 05. 2018. 

2. Uznesenia AS FEE z 10. zasadnutia AS FEE TU vo Zvolene. 

3. Podklady k návrhu rozpočtu FEE na rok 2018. 

4. Podklady k návrhu a voľbe členov Disciplinárnej komisie FEE TUZVO pre študentov 

5. Podklady k zmenám v Organizačnom poriadku FEE 

6. Podklady k návrhu zmien Zásad volieb do AS FEE.  

 

Výročná správa o činnosti FEE a hospodárení FEE bude zverejnená na Dokumentovom 

serveri FEE.  

 

 

 

Zapísali:     Ing. Zlatica Bačíková – členka AS FEE 

      Ing. Juraj Modranský, PhD. – predseda AS FEE 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

prof. RNDr. Ján Gáper, CSc.      Viktor Kanát 

 

 

 

 

 

 

Ing. Juraj Modranský, PhD. 

     predseda AS FEE 
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UZNESENIA 

z 10. zasadnutia AS FEE konaného 14.05.2018 vo Zvolene 

 

Akademický senát FEE: 

A. schválil: 

1. Program 10. zasadnutia AS FEE, 

2. Členov Návrhovej komisie v zložení: Z. Bačíková a M. Vanek,. 

3. Členov Mandátovej komisie v zložení T.Lepeška, M. Mjartanová. 

4. Overovateľov zápisnice v zložení J.Gáper, V.Kanát. 

5. Výročnú správu o činnosti FEE AR 2016/2017 a hospodárení FEE za rok 2017. 

6. Rozpočet FEE na rok 2018. 

7. Návrh nového zloženia Disciplinárnej komisie FEE TU vo Zvolene pre študentov 

s funkčným obdobím členov v zmysle predloženého návrhu. 

8. Zlúčenie Katedry spoločenských vied a Katedry UNESCO pre ekologické vedomie 

a trvalo udržateľný rozvoj s účinnosťou od 1.9.2018 s novým názvom katedry 

„Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj“. 

9. Zmeny v Organizačnom poriadku FEE s účinnosťou od 1.9.2018 s pripomienkami.  

10. Zmeny Zásad volieb do AS FEE s pripomienkami. 

B. uložil: 

1. Predsedníctvu AS FEE zaoberať sa súladom znenia Študijného poriadku FEE 

schválenom v AS TUZVO s návrhom schváleným v AS FEE a predložiť informáciu 

na najbližšie rokovanie AS FEE. 

2. Dekanovi FEE v termíne do 18.5.2018 vykonať kontrolu dodržiavania čl. 12, ods. 5 

Študijného poriadku FEE. 

3.  Dekanovi FEE v termíne do 30.6.2018 spracovať komunikačnú stratégiu FEE a plán 

propagačných aktivít FEE. 

C. vzal na vedomie: 

1. Splnenie uznesení z 9. zasadnutia AS FEE 

2. Informácie o propagácii FEE na podujatí Ekotopfilm v Banskej Bystrici. 

 

 

Návrhová komisia: 

 

Ing. Miroslav Vanek, PhD.     Ing. Zlatica Bačíková   

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

prof. RNDr. Ján Gáper, CSc.      Viktor Kanát 

 

 

 

Ing. Juraj Modranský, PhD. 

     predseda AS FEE 


