
Predsedníctvo Akademického senátu Fakulty ekológie a environmentalistiky 

Technickej univerzity vo Zvolene 

 

ZÁPISNICA 1/2022 

z mimoriadneho rokovania AS FEE konaného dňa 16.2.2022 o 9.30 hod. 

v online prostredí MS Teams. 

 

Prítomní (v abecednom poradí):  
Filová Tamara  

Gáper Ján, prof., RNDr., CSc.  

Hybská Helena, doc., Ing., PhD.  

Ivanová Barbora, Bc. 

Kubovčík Vladimír. doc., Ing., PhD. 

Kunca Vladimír, prof., Ing., PhD. 

Krausová Patrícia, Ing.   

Modranský Juraj, Ing., PhD.  

Perháčová Zuzana, Ing., PhD.  

Pichlerová Magdaléna, Ing., PhD.  

Rácz Attila, Mgr., PhD.  

Rybár Andrej, Ing.  

Slobodník Branko, doc., Ing., PhD.  

Vanek Miroslav, Ing., PhD.  
 

Ospravedlnení 

Darabošová Anna, Bc. 
 

Hostia:  

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

Lepeška, Tomáš, doc., Ing., PhD. (prodekan FEE) 

Mlynarčíková Zdena, Ing. (tajomníčka FEE) 
 
 

Program zasadnutia AS FEE 1/2022: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Návrh programu zasadnutia 

3. Návrh a voľba členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Výzva RVŠ SR akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl 

6. Rôzne  

7. Schválenie uznesení 
 

K bodu 1 

Predseda AS FEE privítal prítomných členov AS FEE. Informoval senát o dvoch členoch, ktorí 

sa vzdali členstva v AS FEE- Denisy Záchenskej a Ing. Diviakovej. Ich miesta obsadili 

náhradníci z posledných volieb- doc. Kubovčík a Barbora Ivanová. Potom konštatoval, že AS 

FEE je uznášaniaschopný. 
 

K bodu 2 

Predseda AS FEE predložil program zasadnutia a otvoril priestor pre pripomienky k programu. 

Zo strany prítomných neboli vyslovené nijaké pripomienky. Predseda AS FEE dal hlasovať 

o schválení programu zasadnutia AS FEE. 
 

Výsledky hlasovania: 

Za: 12  Proti:  0 Zdržal sa: 0    



AS FEE schválil program zasadnutia AS FEE. 
 

K bodu 3 

Predseda AS FEE navrhol zloženie návrhovej komisie v zložení: doc. Slobodník, Ing. 

Krausová. 

Návrh nebol pripomienkovaný, ani nebol prednesený iný návrh.  
 

Výsledky hlasovania: 

Za: 13   Proti :0  Zdržal sa: 1   Návrh bol schválený. 

AS FEE schválil návrhovú komisiu v zložení: doc. Ing. Branko Slobodník, PhD. a Ing. 

Patrícia Krausová. 
 

 

Predseda AS navrhol za overovateľov zápisnice doc. Hybskú, Ing. Rybára. 

V rámci diskusie nebol prednesený iný návrh. 
 

Výsledky hlasovania: 

Za: 14   Proti: 0  Zdržal sa: 0   Návrh bol schválený jednomyseľne. 

AS FEE schválil za overovateľov zápisnice doc. Ing. Helenu Hybskú, PhD.,  Ing. Andreja 

Rybára. 
 

 

K bodu 4 

Na poslednom zasadnutí AS FEE bolo uložené predsedovi AS FEE zapracovať schválenú 

úpravu v čl.5, ods.11 Rokovacieho poriadku. Predseda informoval, že uznesenie splnil 

a aktuálna verzia Rokovacieho poriadku AS FEE je zverejnená na webe. Potom dal hlasovať 

za uznesenie, v ktorom AS FEE berie na vedomie splnenie ukladacieho uznesenia „c) 1“ zo dňa 

6.12.2021. 
 

Výsledky hlasovania:  

Za:14  Proti: 0  Zdržal sa: 0   Návrh bol schválený jednomyseľne. 

AS FEE zobral na vedomie splnenie uznesenia „c) 1“ zo dňa 6.12.2021. 
 

K bodu 5 

Predseda AS FEE mailom obdržal od tajomníčky Rady vysokých škôl Slovenskej republiky 

(RVŠ SR) materiál „Výzva RVŠ SR akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl“ (príloha 

1). Predseda v úvode požiadal doc. Hybskú, zástupkyňu fakulty v RVŠ SR, aby výzvu členom 

senátu priblížila. Potom bola otvorená diskusia, v ktorej vystúpili viacerí členovia senátu, dekan 

fakulty, prodekan - doc. Lepeška. Diskusia sa venovala nielen predloženej výzve, ale aj novele 

zákona o vysokých školách a jeho kreovaniu a súčasnému zneniu, čiastočne aj financovaniu 

vysokých škôl. Doc. Hybská okrem zdôvodnenia potreby podporenia výzvy priblížila aj ďalšie 

informácie zo zasadnutia RVŠ SR, podobne Filová priblížila postoj Študentskej rady vysokých 

škôl. V diskusii sa vyjadril dekan FEE, ktorý vidí, že zákon prináša veľa dobrého a spoločnosť 

sa zbytočne traumatizuje protestmi. Ing. Krausová priblížila ďalšie názory a reakcie na 

zverejnenú výzvu RVŠ, medzi ktorými sú také, ktorých postoj a argumentácia k novele 

vysokoškolského zákona je iná než postoj RVŠ. Modranský uviedol, že za ostatných 30 rokov 

sa v každej novele vysokoškolského zákona postupne po malých krokoch uberá z kompetencií 

senátov a aj z významu študentskej časti a výzvu podporil. Filová v diskusii opakovane 

požadovala odpoveď na otázku, akým spôsobom návrh novely vysokoškolského zákona narúša 

demokratické princípy. V diskusii ďalej vystúpili doc. Kubovčík, Ing. Vanek a ďalší členovia 

senátu, diskusia bola veľmi široká a stretli sa v nej rôzne názory na podporenie výzvy, na 

spôsob podporenia výzvy. Z diskusie vyplynulo, že k spoločnému názoru nie je možné dospieť 

konsenzom, pretože názory sa vo veľkej miere líšia. Po ukončení diskusie dal predseda hlasovať 

za návrh, aby AS FEE podporil výzvu RVŠ SR.  



 

Výsledky hlasovania:  

Za:7  Proti: 2 Zdržal sa: 5   Návrh nebol schválený. 

AS FEE neschválil návrh na podporenie výzvy Rady vysokých škôl Slovenskej republiky. 
 

 

K bodu 6 

V diskusii vystúpil doc. Kubovčík, ktorý považuje za nešťastné, že FEE sa vyjadrila podporne 

k reforme Národných parkov, bez toho, aby o tom zamestnanci boli informovaní a on sám sa 

o tom dozvedel z medií. V diskusii vystúpil doc. Lepeška, ktorý vysvetlil, že stanovisko bolo 

odoslané dňa 6.septembra 2021 vedúcim všetkých katedier a mali dostatočný čas na vyjadrenie. 

Z krátkej diskusie nevyplynul návrh na uznesenie, ale skôr potreba dostatočného 

zváženia obsahu odborných vyjadrení navonok a spôsobu ako vytvoriť priestor pre vyjadrenie 

sa akademických pracovníkov k závažným požiadavkám zvonku, ktoré sú vizitkou celej 

fakulty. Predseda AS FEE sa vyjadril, že v súčasnosti je samozrejmosťou podobne dôležité veci 

rozosielať všetkým zamestnancom. 

Potom doc. Kubovčík vyslovil svoju mienku, že pri „poverovaní“ do funkcie prodekanov 

stojíme mimo zákona, keďže vysokoškolský zákon nehovorí o možnosti „poverenia výkonom 

funkcie prodekana“ a myslí si, že by mala byť prijatá náprava, a to buď vymenovaním 

prodekana po schválení v AS FEE alebo prodekanské miesto organizačne zrušiť a agendu 

presunúť na iného prodekana, ktorý bol riadne schválený. V diskusii vystúpil aj dekan FEE, 

ktorí povedal, že situácia je v štádiu riešenia.  
 

 

K bodu 7 

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

predniesol doc. Slobodník. Následne prebehlo hlasovanie o schválení znenia uznesení z 

rokovania AS FEE 1/2022. 
 

Výsledky hlasovania:  

Za: 13  Proti: 0  Zdržal sa: 1   Uznesenia boli schválené väčšinou hlasov.  

AS FEE schválil znenie uznesení z rokovania AS FEE 1/2022.  
 

Na záver predseda AS FEE skonštatoval, že program rokovania AS FEE sa naplnil, poďakoval 

všetkým prítomným za účasť na zasadnutí AS FEE a ukončil rokovanie.  
 

 

Zvolen 16.2.2022        Zapísala: Tamara Filová 
 

 

Prílohy k zápisnici: 

1. Výzva Rady Vysokých škôl senátom fakúlt a univerzít 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

doc. Ing. Hybská Helena, PhD        ....................................... 

 

Ing. Andrej Rybár                            ....................................... 

 

 

 

Ing. Juraj Modranský, PhD. 

predseda AS FEE 



UZNESENIA 

zo zasadnutia AS FEE 1/2022 konaného dňa 16.2.2022 
 

AS FEE na svojom zasadnutí dňa 16.2.2022:  
 

a. schválil: 

1. Program zasadnutia AS FEE; 

2. Návrhovú komisiu v zložení: doc. Ing. Branko Slobodník, PhD., Ing. Patrícia Krausová; 

3. Overovateľov zápisnice: doc. Ing. Helena Hybská, PhD., Ing. Andrej Rybár; 
 

b. neschválil:  

1. Návrh na podporenie výzvy Rady vysokých škôl Slovenskej republiky. 
 

c. vzal na vedomie: 

1. Splnenie uznesenie „c) 1“ zo dňa 6.12.2021; 
 

 

 

 

Zvolen, 16.2.2022    Zapísali:   doc. Ing. Branko Slobodník, PhD. 

Ing. Patrícia Krausová  

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

doc. Ing. Hybská Helena, PhD        ....................................... 

 

Ing. Andrej Rybár                            ....................................... 

 

 

 

 

 

Ing. Juraj Modranský, PhD. 

predseda AS FEE 

 


