
Predsedníctvo Akademického senátu Fakulty ekológie a environmentalistiky 

Technickej univerzity vo Zvolene 

 

ZÁPISNICA 3/2022 

z rokovania AS FEE konaného dňa 8.12.2022 v zasadačke FEE. 
 

Prítomní (v abecednom poradí): 

Cimerman Roman, Bc.  

Ivanová Barbora, Bc. 

Krausová Patrícia, Ing., Bc. 

Kunca Vladimír, prof., Ing., PhD. 

Modranský Juraj, Ing., PhD. 

Perháčová Zuzana, Ing., PhD.  

Rácz Attila, Mgr., PhD. 

Rajnoha Eduard 

Rybár Andrej, Ing. 

Slobodník Branko, doc., Ing., PhD. 

Vanek Miroslav, Ing., PhD. 
 

Ospravedlnení 

Gáper Ján, prof., RNDr., CSc. 

Hybská Helena, doc., Ing., PhD. 

Novikmec Milan, doc., Ing., PhD. 

Pichlerová Magdaléna, Ing., PhD. 
 

Hostia:  

Zacharová Andrea, Ing., PhD. 
 

Návrh programu zasadnutia AS FEE 3/2022: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Návrh programu zasadnutia 

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

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Voľba tajomníka AS FEE 

6. Návrh Dodatku č.2 k Študijnému poriadku FEE TUZVO 

7. Vyhlásenie volieb do zamestnaneckej časti AS FEE 

8. Rôzne  

9. Schválenie uznesení 
 

K bodu 1 

Predseda AS FEE privítal prítomných členov AS FEE. Na úvod informoval, že od ostatného rokovania 

došlo k zmene zloženia AS FEE, keď na uvoľnené miesto v senáte bol zvolený Bc. Roman Cimerman 

a novým členom je aj študent Eduard Rajnoha, ktorý v ostatných doplňujúcich voľbách bol zvolený na 

pozíciu náhradníka a členstvo v senáte mu vzniklo potom, ako sa členstva vzdala Bc. Filová. 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. Následne prebehlo hlasovanie. 



Výsledky hlasovania: 

Za: 11  Proti:  0 Zdržal sa: 0   Návrh bol schválený jednomyseľne. 

AS FEE schválil program zasadnutia AS FEE. 
 

K bodu 3 

Predseda AS FEE navrhol zloženie návrhovej komisie: Ing. Vanek a Bc. Cimerman, mandátovej 

komisie: prof. Kunca, Ing. Krausová, a overovateľov zápisnice: Ing. Perháčová, Bc. Ivanová 

V diskusii neboli prednesené k navrhnutým žiadne pripomienky a nebol predložený ani iný návrh.  

Predseda AS FEE potom konštatoval, že dáva hlasovať o predložených návrhoch „en bloc“. 

V rámci diskusie nebol prednesený iný návrh. 
 

Výsledky hlasovania: 

Za: 11   Proti: 0  Zdržal sa: 0   Návrh bol schválený jednomyseľne. 

AS FEE schválil návrhovú komisiu v zložení: Ing. Miroslav Vanek, PhD. a Bc. Roman 

Cimerman. 

AS FEE schválil mandátovú komisiu v zložení: prof. Vladimír Kunca, PhD. a Ing. Bc. Patrícia 

Krausová. 

AS FEE schválil overovateľov zápisnice: Ing. Zuzana Perháčová, PhD. a Bc. Barbora Ivanová. 
 

K bodu 4 

Predseda konštatoval, že neeviduje žiadne ukladacie uznesenia, ktoré by bolo potrebné kontrolovať, ani 

z ostatného rokovania, ani z predchádzajúcich rokovaní. V diskusii nikto nevystúpil.  
 

K bodu 5 

Na úvod predseda AS FEE uviedol, že v súvislosti so vzdaním sa členstva Bc. Filovej sa uvoľnilo miesto 

v predsedníctve AS FEE, a to miesto tajomníka. Zároveň uviedol, že túto pozíciu je možné obsadiť 

hneď, alebo existuje aj alternatíva, že voľba predsedníctva AS FEE, vrátane tajomníka, bude predmetom 

ustanovujúceho AS FEE, ktoré bude režírovať volebná komisia po voľbách do zamestnaneckej časti AS 

FEE v januári budúceho roka. Z diskusie vyplynulo, že zloženie študentskej časti sa meniť nebude, preto 

nie je dôvod voľbu odkladať. Predseda AS FEE potom požiadal prítomných o návrhy na tajomníka AS 

FEE a zároveň uviedol, že podá návrh, aby sa o obsadení tejto pozície hlasovalo tajne. Po krátkej 

diskusii Ing. Krausová navrhla za tajomníka Ing. Rybára. Ten kandidatúru prijal. V diskusii už ďalšie 

návrhy neodzneli, preto dal predseda hlasovať o tajnom spôsobe hlasovania. 
 

Výsledky hlasovania: 

Za: 2   Proti: 1  Zdržal sa:8    Návrh nebol schválený. 
 

Voľba tajomníka AS FEE potom prebehla verejne. Predseda ešte poznamenal, že funkčné obdobie 

tajomníka bude trvať do konca mandátu študentskej časti AS FEE 
 

Výsledky hlasovania: 

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

AS FEE zvolil Ing. Andreja Rybára za tajomníka AS FEE. 
 

K bodu 6 

Návrh dodatku k študijnému poriadku (príloha č.1) uviedla prodekanka pre pedagogickú prácu, Ing. 

Zacharová. Zdôvodnila potrebu absolvovania zahraničných stáží doktorandmi jednak v súvislosti so 

zvyšujúcimi sa nárokmi na internacionalizáciu štúdia a jednak ako jednu z požiadaviek, ktoré vyplynuli 

z nárokov na požiadavky pripravovaných doktorandských študijných programov do akreditácie. 

Uviedla, že zabezpečenie tejto požiadavky je možné dvoma spôsobmi, a to prostredníctvom obsahu 



študijných programov, čo je v tejto fáze prípravy akreditačných podkladov už prakticky 

nerealizovateľné, alebo formou úpravy študijného poriadku. Predseda AS FEE pripomenul, že 

v predloženom materiály došlo k formálnej zmene, keď schvaľovanému dokumentu pribudlo 

registračné číslo. Potom otvoril diskusiu. Najprv vystúpil Ing. Rybár, ktorý sa zaujímal o účinnosť tejto 

zmeny študijného poriadku, resp. o to, koho sa bude táto úprava týkať, pretože doktorandi študujúci vo 

vyšších ročníkoch nemusia mať túto novinku zahrnutú vo svojich študijných plánoch. Prodekanka 

odpovedala, že predpokladá, že táto požiadavka nebude vyžadovaná retrospektívne a že by sa mala týkať 

len doktorandov, ktorí aktuálne nastupujú na štúdium. Ing. Modranský konštatoval, že na povinnosť 

absolvovať zahraničnú stáž je navrhované pridelenie rovnakého počtu kreditov aj v prípade len 5-dňovej 

mobility a aj v prípade, keď ide o niekoľkomesačnú, či ročnú mobilitu. Potom sa opýtal, či by nebolo 

možné diferencovať kredity minimálne na úroveň krátkodobej, resp. dlhodobej mobility. Prodekanka 

odpovedala, že túto otázku môžeme považovať za otvorenú. Neskôr po krátkej diskusii v pléne, v ktorej 

vystúpili Rajnoha, Vanek, Krausová, prodekanka navrhla udeliť dlhodobej mobilite 10 kreditov. Ďalšia 

časť diskusie bola venovaná tomu, že v predloženom materiáli je uvedená krátkodobá stáž ohraničená 

zhora 30 dňami, ale dlhodobá sa začína až dvoma mesiacmi, čiže napr. k 6-týždennej zahraničnej 

mobilite by nebolo možné priradiť kredity, ak prejde návrh na rozdielne prideľovanie kreditov. Po 

diskusii v pléne, kde vystúpili viacerí členovia senátu a prodekanka sa sformuloval návrh, aby za 

krátkodobú mobilitu bola považovaná taká, ktorá trvá 5 dní až 1 mesiac, a za dlhodobú mobilitu taká, 

ktorá trvá viac než jeden mesiac. 

Po ukončení diskusie dal predseda hlasovať za pozmeňujúci návrh, ktorý upraví počet kreditov pre 

dlhodobú zahraničnú mobilitu doktoranda na 10 kreditov. 
 

Výsledky hlasovania: 

Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa:3   Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 
 

Potom sa uskutočnilo hlasovanie o schválení Dodatku č.2 k Študijnému poriadku FEE vrátane úpravy 

dohodnutej konsenzom o dĺžke krátkodobej a dlhodobej stáže. 
 

Výsledky hlasovania: 

Za: 11   Proti: 0  Zdržal sa:0   Návrh bol schválený jednomyseľne. 

AS FEE schválil Dodatok č.2 k Študijnému poriadku FEE TUZVO č. R-4050/2015-97/2015/DFEE 

zo dňa 5.6.2015. 
 

Po schválení prerokovávaného materiálu predseda AS FEE otvoril otázku predloženia tohto materiálu 

do Akademického senátu TUZVO. V nadväznosti na to senát hlasoval o ukladacom uznesení, ktoré 

predsedovi AS FEE uložilo predložiť materiál na rokovanie AS TUZVO. 
 

Výsledky hlasovania: 

Za: 11   Proti: 0  Zdržal sa:0   Návrh bol schválený jednomyseľne. 

AS FEE ukladá predsedovi AS FEE predložiť schválený Dodatok č.2 k Študijnému poriadku FEE 

TUZVO č. R-4050/2015-97/2015/DFEE zo dňa 5.6.2015 na prerokovanie Akademickému senátu 

TUZVO. 
 

K bodu 7 

Predseda AS FEE uviedol, že zamestnanecká časť senátu má za sebou už takmer celé funkčné obdobie, 

preto je potrebné vypísať voľby. Potom uviedol, že v zmysle Zásad volieb do AS FEE musí byť komisia 

minimálne trojčlenná, minimálne jeden člen musí byť člen AS FEE, ďalším členom môže byť 

ktorýkoľvek člen zamestnaneckej časti akademickej obce a zastúpenie musí mať aj študentská časť 

akademickej obce. Potom požiadal prítomných o návrhy členov volebnej komisie a otvoril diskusiu. 



V diskusii bol najprv za predsedu volebnej komisie navrhnutý Mgr. Rácz. Potom vždy po krátkej 

diskusii boli do volebnej komisie navrhnutí aj Ing. Lupták, Rajnoha a doc. Diviaková. 

Po ukončení diskusie dal predseda AS FEE hlasovať o zložení volebnej komisie.   
 

Výsledky hlasovania: 

Za: 11   Proti: 0  Zdržal sa:0  Návrh bol schválený jednomyseľne 

AS FEE zvolil Volebnú komisiu pre voľby do zamestnaneckej časti AS FEE v zložení: Mgr. Atilla 

Rácz, PhD. – predseda, Ing. Radovan Lupták – člen, Eduard Rajnoha – člen, doc. Ing. Andrea 

Diviaková, PhD. – člen. 
 

K bodu 8 

Po otvorení diskusie vystúpil Ing. Rybár, ktorý poukázal na to, že v rámci prerokovania študijného 

poriadku v časti prílohy „Pridelenie kreditov jednotlivým druhom činností doktoranda“ sú v študijnom 

poriadku TUZVO aj iné činnosti, za ktoré môžu doktorandi získavať kredity, než je to uvedené 

v študijnom poriadku FEE. Predseda AS FEE konštatoval, že je škoda, že na túto otázku nemôže 

reagovať žiaden zástupca vedenia fakulty, keďže žiaden nie je prítomný. Dodal, že táto problematika 

mohla byť otvorená už v bode pri prerokovávaní dodatku k študijnému poriadku. Ďalej uviedol, že 

študijný poriadok univerzity je nadradený fakultným študijným poriadkom a keďže schválená úprava 

študijného poriadku bude predložená na schválenie do AS TUZVO, bude predmetom vyjadrovania sa 

legislatívnej komisie AS TUZVO, ktorá bude posudzovať súlad tohto dodatku so znením univerzitného 

predpisu. Z krátkej diskusie vyplynulo uznesenie zobrať informáciu o nesúlade študijných poriadkov na 

vedomie.  
 

Výsledky hlasovania: 

Za: 11   Proti: 0  Zdržal sa:0  Návrh bol schválený jednomyseľne 

AS FEE berie na vedomie informáciu o nesúlade Študijného poriadku FEE v časti prílohy 

„Pridelenie kreditov jednotlivým druhom činností doktoranda“ so Študijným poriadkom 

TUZVO. 
 

K bodu 9 

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

predniesol Ing. Vanek. 
 

Výsledky hlasovania:  

Za: 11  Proti: 0  Zdržal sa: 0   Uznesenia boli schválené jednomyseľne.  

AS FEE schválil znenie uznesení z rokovania AS FEE 3/2022.  
 

Na záver predseda AS FEE skonštatoval, že program rokovania AS FEE sa naplnil, podobne ako aj celé 

funkčné obdobie zamestnaneckej časti senátu. Poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí AS 

FEE a obzvlášť členom zamestnaneckej časti za ich prácu počas celého funkčného obdobia. Potom 

rokovanie ukončil.  
 

Zvolen, 8.12.2022      Zapísal: Mgr. Attila Rácz, PhD.  
 

Overovatelia zápisnice:  
 

Ing. Zuzana Perháčová, PhD.         ....................................... 
 

Bc. Barbora Ivanová                            ....................................... 
 

Ing. Juraj Modranský, PhD. 

predseda AS FEE 



UZNESENIA 

zo zasadnutia AS FEE 3/2022 konaného dňa 8.12.2022 
 

AS FEE na svojom zasadnutí dňa 8.12.2022:  
 

a. schválil: 

1. Program zasadnutia AS FEE; 

2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Miroslav Vanek, PhD. a Bc. Roman Cimerman; 

3. Mandátovú komisiu v zložení: prof. Ing. Vladimír Kunca, PhD., Ing. Bc. Patrícia 

Krausová; 

4. Overovateľov zápisnice: Ing. Zuzana Perháčová, PhD., Bc. Barbora Ivanová; 

5. AS FEE schválil Dodatok č.2 k Študijnému poriadku FEE TUZVO č. R-4050/2015-

97/2015/DFEE zo dňa 5.6.2015. 
 

b. zvolil:  

1. Ing. Andreja Rybára za tajomníka AS FEE; 

2. Volebnú komisiu pre voľby do zamestnaneckej časti AS FEE v zložení: Mgr. Attila 

Rácz, PhD. – predseda, Ing. Radovan Lupták – člen, Eduard Rajnoha – člen, doc. Ing. 

Andrea Diviaková, PhD. – člen. 
 

c. uložil: 

1. Predsedovi AS FEE predložiť schválený Dodatok č.2 k Študijnému poriadku FEE 

TUZVO č. R-4050/2015-97/2015/DFEE zo dňa 5.6.2015 na prerokovanie 

Akademickému senátu TUZVO. 

 

d. vzal na vedomie: 

1. Informáciu o nesúlade Študijného poriadku FEE v časti prílohy „Pridelenie kreditov 

jednotlivým druhom činností doktoranda“ so Študijným poriadkom TUZVO. 
 

 

 

Zvolen, 8.12.2022    Zapísali:   Ing. Miroslav Vanek, PhD. 

Bc. Roman Cimerman 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Ing. Zuzana Perháčová, PhD.         ....................................... 

 

Bc. Barbora Ivanová                            ....................................... 
 

 

 

Ing. Juraj Modranský, PhD. 

predseda AS FEE 


