Akademický senát Fakulty ekológie a environmentalistiky
Technickej univerzity vo Zvolene

ZÁPISNICA
z 11. zasadnutia AS FEE konaného 12. 12. 2018 o 09:00 v E214
Prítomní členovia AS FEE(v abecednom poradí):
Danik Tomáš, Bc.
Dekanová Vladimíra, Ing. (tajomníčka AS FEE)
Diviaková Andrea, Ing., PhD. – prítomná na časti zasadnutia k bodom 1 až 7
Gallay Igor, Ing., PhD.
Gallayová Zuzana, Ing., PhD.
Gáper Ján, prof., RNDr., CSc. – prítomný na časti zasadnutia k bodom 1 až 7 a 10 až 12
Mjartanová Marta, Bc.
Modranský Juraj, Ing., PhD. (predseda AS FEE)
Novikmec Milan, Ing., PhD.
Oravcová Zuzana, Bc.
Perháčová Zuzana, Ing., PhD.
Pichlerová Magdaléna, Ing., PhD.
Rácz Attila, Mgr., PhD. (podpredseda AS FEE) prítomný na časti zasadnutia k bodom 1 až 7
Vanek Miroslav, Ing., PhD.
Ospravedlnení:
Kanát Viktor, Bc.
Diviaková Andrea, Ing., PhD. – neprítomná na časti rokovania k bodom 8 až 12
Gáper Ján, prof., RNDr., CSc. – neprítomný na časti zasadnutia k bodom 8 a 9; dôvodom neprítomnosti
bola účasť v komisii pri obhajobe projektu KEGA; dôvod
neprítomnosti poznačený v zápisnici na vlastnú žiadosť
Rácz Attila, Mgr., PhD. (podpredseda AS FEE) – neprítomný na časti zasadnutia k bodom 8 až 12
Hostia:
Schwarz, M., doc., Ing., CSc. (dekan FEE)
Lepeška, T., Ing., PhD. (prodekan FEE pre rozvoj a zahraničné vzťahy)

Návrh programu 11. zasadnutia AS FEE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia;
Schválenie programu zasadnutia;
Návrh a voľba členov návrhovej komisie, mandátovej komisie a overovateľov zápisnice;
Kontrola plnenia uznesení z 10. zasadnutia AS FEE;
Aktuálne problémy fakulty;
Návrh nového študijného programu Environmentálna kriminalistika v II. stupni štúdia
Príprava volieb do zamestnaneckej časti AS FEE
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8. Rôzne;
9. Schválenie návrhov uznesení;
10. 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.
K bodu 2
Predseda AS FEE predložil zmeny k avizovanému programu rokovania. Navrhol, aby do programu
rokovania bol zaradený nový bod 4: „Informácie z Rady vysokých škôl“ a navrhol do programu
rokovania doplniť nový bod 7: „Návrh na vymenovanie nového člena disciplinárnej komisie“. Potom sa
opýtal, či má niekto z prítomných členov senátu ďalšie pripomienky k predloženému programu
zasadnutia.
M. Novikmec navrhol, aby sa bod 6 stiahol z rokovania AS FEE kvôli nedostatočným informáciám
a nepresnostiam medzi navrhovaným programom rokovania AS FEE a predloženým materiálom. Dekan
FEE reagoval, že stiahnutie bodu by nebol dobrý krok, pretože zmyslom senátu je prerokovanie a
pripomienkovanie materiálu. Ďalej vysvetlil komplikácie, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti
s ukončením práce akreditačnej komisie a vznikom novej akreditačnej agentúry a vyslovil ochotu
chýbajúce informácie doplniť pri predstavovaní predkladaného materiálu a zodpovedať s ním viažuce sa
otázky.
Návrh na stiahnutie bodu 6 z pôvodného programu.
Výsledky hlasovania:
Za: 1 Proti: 11 Zdržal sa: 2

Pozmeňujúci návrh nebol prijatý.

Návrh na zaradenie nového bodu 7 bodu do programu rokovania.
Výsledky hlasovania:
Za: 14 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Pozmeňujúci návrh bol prijatý jednomyseľne.

Návrh na zaradenie nového bodu 4 do programu rokovania.
Výsledky hlasovania:
Za: 13 Proti: 1 Zdržal sa: 0

Pozmeňujúci návrh bol prijatý väčšinou hlasov.

Po pripomienkach k programu rokovania dal predseda AS FEE hlasovať o schválení programu 11.
rokovania AS FEE so schválenými pripomienkami.
Výsledky hlasovania:
Za: 13 Proti: 0 Zdržal sa: 1
Návrh programu rokovania bol prijatý väčšinou hlasov v tomto znení:
1. Otvorenie zasadnutia;
2. Schválenie programu zasadnutia;
3. Návrh a voľba členov návrhovej komisie, mandátovej komisie a overovateľov zápisnice;
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4. Informácie z Rady vysokých škôl;
5. Kontrola plnenia uznesení z 10. zasadnutia AS FEE;
6. Aktuálne problémy fakulty;
7. Návrh na vymenovanie nového člena disciplinárnej komisie;
8. Návrh nového študijného programu Environmentálna kriminalistika v II. stupni štúdia;
9. Príprava volieb do zamestnaneckej časti AS FEE;
10. Rôzne;
11. Schválenie návrhov uznesení;
12. Ukončenie zasadnutia.
AS FEE schválil program 11. zasadnutia AS FEE s pripomienkami.
K bodu 3
Predseda AS FEE navrhol zloženie Návrhovej komisie: Z. Perháčová, M. Pichlerová
V rámci diskusie nebol prednesený iný návrh.
Výsledky hlasovania:
Za: 12 Proti: 0 Zdržal sa: 2

Návrh bol schválený väčšinou hlasov.

AS FEE schválil Návrhovú komisiu v zložení: Z. Perháčová, M. Pichlerová
Predseda AS FEE navrhol zloženie Mandátovej komisie v zložení: A. Diviaková, Z. Oravcová
V rámci diskusie nebol prednesený iný návrh.
Výsledky hlasovania:
Za: 14 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Návrh bol schválený jednomyseľne.

AS FEE schválil Mandátovú komisiu v zložení: A. Diviaková, Z. Oravcová
Predseda AS FEE navrhol overovateľov zápisnice v zložení: Z. Gallayová, M. Vanek
V rámci diskusie nebol prednesený iný návrh.
Výsledky hlasovania:
Za: 13 Proti: 0 Zdržal sa: 1

Návrh bol schválený väčšinou hlasov.

AS FEE schválil overovateľov zápisnice v zložení: Z. Gallayová, M. Vanek
K bodu 4
V rámci bodu vystúpil prof. Ing. Tibor Benčať, CSc., zástupca FEE v Rade vysokých škôl (ďalej len
RVŠ) a informoval o obsahu rokovania RVŠ v Trenčíne (z 12.12.2018), ktoré sa týkalo obsadzovania
členov výkonnej rady a obsadzovania výberových komisií pre kreovanie Slovenskej akreditačnej
agentúry, prípravy legislatívy pre možnosť odoberania neoprávnene získaných titulov, prípravy
metodiky na rozdeľovanie rozpočtu pre vysoké školy a ďalšiu problematiku, ktorou sa RVŠ zaoberalo
(navýšenie prostriedkov pre granty VEGA, odliv študentov do zahraničia, pokles dotácie pre technické
a prírodovedné odbory). Návrh uznesení z rokovania RVŠ je k nahliadnutiu u prof. Benčaťa. V diskusii
vystúpil Modranský, ktorý sa pýtal, či na rokovaní RVŠ odzneli nejaké náznaky, ktoré by mali oddialiť
schvaľovanie rozpočtov škôl na budúci rok. Odpoveď bola, že by to nemalo mať súvislosť.
Predseda AS FEE dal hlasovať o návrhu uznesenia vziať informácie z rokovania RVŠ na vedomie.
Výsledky hlasovania:
Za: 14 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Návrh bol schválený jednomyseľne.
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AS FEE vzal na vedomie informácie z ostatného rokovania Rady vysokých škôl.
K bodu 5
Kontrola plnenia uznesení z 10. zasadnutia AS FEE;
Uznesenie 1 – AS FEE uložil predsedníctvu AS FEE zaoberať sa súladom študijného poriadku FEE
schváleného v AS TUZVO a návrhom schváleným v AS FEE; predseda AS FEE uviedol, že
v študijnom poriadku FEE urobil AS TUZVO zmeny, ktoré neprešli cez rokovanie AS FEE, čiže nebolo
jasné, či môže takýto predpis signovať. Predseda AS FEE sa v tejto súvislosti obrátil na predsedu
legislatívnej komisie AS TUZVO, prof. Gömöryho, s ktorým celú vec podrobne rozdiskutovali.
Výstupom diskusie bolo, že nie je celkom správne, ak senát AS TUZVO schváli iné znenie, lebo
korektnejšie by bolo materiál vrátiť na opätovné prerokovanie s predložením pripomienok, ale v tomto
prípade ide len o malé zmeny, s ktorými sa je možné stotožniť a študijný poriadok signovať. Vzhľadom
na to, že celá záležitosť predchádzala štátnym záverečným skúškam na FEE a bolo potrebné mať
jednoznačne zadefinované, akým predpisom sa bude riadiť ich priebeh, predseda AS FEE študijný
poriadok podpísal. Zo stretnutia s prof. Gömörym zároveň vyplynula zrejme nutnosť prítomnosti
predsedu AS FEE na rokovaniach AS TUZVO v prípadoch, ak ide o schvaľovanie predpisov FEE na
pôde AS TUZVO. V diskusii nikto nevystúpil.
Uznesenie 2 – AS FEE uložil dekanovi FEE vykonať kontrolu dodržiavania článku 12, ods. 5.
študijného poriadku v termíne od 18.5. a o výsledku kontroly informovať AS FEE. Dekan FEE
prezentoval, že kontrola sa uskutočnila a boli zistené aj nedostatky. Väčšina nedostatkov sa týkala
predmetov gestorovaných učiteľmi z iných fakúlt, ale po telefonickom upozornení na nedostatky zo
strany prodekanky pre pedagogickú prácu boli nedostatky v krátkom čase odstránené. Dekan ďalej
uviedol, že podobná kontrola sa uskutoční aj v tomto období, keďže sa znova blíži skúškové obdobie.
Zároveň požiadal, aby študenti upozornili prodekanku pre pedagogickú prácu, Ing. Andreu Zacharovú,
PhD., ak dôjde k neskorému vypisovaniu termínov; a môže to byť aj anonymný podnet, pretože pre
tento účel bola zriadená schránka pre študentov pred kanceláriou prodekanky. V diskusii nikto
nevystúpil.
Uznesenie 3 – AS FEE uložil dekanovi FEE v termíne do 30.06. 2018 spracovať komunikačnú stratégiu
FEE a plán propagačných aktivít FEE.
Prodekan FEE T. Lepeška prezentoval komunikačnú stratégiu FEE v rámci 6 bodov, ktoré sú naviazané
aj na plnenie Dlhodobého zámeru FEE na roky 2017−2023. V prezentácii uviedol aj plán propagačných
aktivít, ktorý vychádza z už overených činností propagácie a ďalších aktivít, vrátane mediálnych, ktoré
sa však vo väčšom rámci opierajú o finančné zdroje, ktoré na tento účel nemáme, resp. sú obmedzené.
Dekan ďalej uviedol, že TUZVO pripravuje smernicu, ktorá súvisí s mediálnym prostredím
a s obsahom, ktorý sa dáva do médií; pripomenul, že akákoľvek prezentácia FEE a TUZVO na
verejnosť musí ísť prostredníctvom dekana.
V diskusii vystúpili Gallay, Gallayová, Pichlerová, Novikmec. Z diskusie vyplynulo, že z predneseného
materiálu nevyplynul konkrétny časový rámec propagačných aktivít na najbližšie obdobie a zároveň, že
spôsob akým sa fakulta doteraz propagovala je zrejme nedostatočný. Diskutovalo sa o tom, že
v nasledujúcom období je potrebné spustiť masívnu a intenzívnu kampaň, teda by malo byť jasné kto,
kedy a akú úlohu bude v kampani plniť. Zároveň bolo prednesené, že takáto kampaň nemusí byť
finančne veľmi náročná (napr. reklama na sociálnych sieťach). Diskutovalo sa aj o tom, že je potrebné
zlepšiť kvalitu publikačnej činnosti a výučby, pretože aj to je jeden z faktorov, ktoré môžu zvýšiť
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záujem o štúdium na fakulte. Po ukončení diskusie bol prednesený návrh na uznesenie, aby AS FEE
vzal na vedomie splnenie uznesení z 10. rokovania AS FEE.
Výsledky hlasovania:
Za: 3 Proti: 3 Zdržal sa: 8

Návrh nebol schválený.

AS FEE neschválil návrh vziať na vedomie splnenie uznesení z 10. rokovania AS FEE.
Po hlasovaní predseda konštatoval, že vznikla situácia, keď došlo k neschváleniu uznesenia aj napriek
tomu, že všetky uznesenia boli v predchádzajúcom období napĺňané a s rôznou mierou aj splnené.
Potom požiadal senát, aby ďalej rokoval podľa ostávajúceho programu a aby sa k vzniknutej situácii
vrátil v bode rôzne. O pokračovaní rokovania v zmysle ďalšieho programu dal hlasovať.
Výsledky hlasovania:
Za: 12 Proti: 0 Zdržal sa: 2

Návrh bol schválený väčšinou hlasov.

K bodu 6
V diskusii nikto nevystúpil.
K bodu 7
Dekan FEE predniesol návrh na vymenovanie nového člena Disciplinárnej komisie FEE za študentskú
časť na uvoľnené miesto po Ing. Marte Veselskej, ktorá ukončila štúdium na FEE.
Za nového člena Disciplinárnej komisie FEE navrhol Mgr. Martina Šebestu, a to na obdobie odo dňa
nasledujúceho po schválení v AS FEE na dobu 2 rokov. (príloha č. 2)
Výsledky hlasovania:
Za: 14 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Návrh bol schválený jednomyseľne.

AS FEE schválil návrh dekana FEE na vymenovanie Mgr. Martina Šebestu za člena
Disciplinárnej komisie Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene pre študentov na
obdobie od 13. 12. 2018 do 12. 12. 2020.
K bodu 8
Dekan predniesol návrh nového študijného programu Forenzná a kriminalistická environmentalistika
v II. stupni štúdia. (príloha č. 3)
Poukázal na potrebu zabezpečiť druhý stupeň štúdia v programe, ktorý má na bakalárskom stupni
najviac študentov. Uviedol, že predložený materiál je pracovný a čakajú ho ešte úpravy podľa
pripomienok, aj členov AS FEE.
V diskusii vystúpili Novikmec, Gallayová, Modranský, Pichlerová. Z diskusie vyplynulo, že predložený
materiál má ešte nedostatky, nevyplýva z neho, kto je garant, z čoho sú štátne skúšky. Diskutujúci
upozornili, že výučbu niektorých predmetov si je ťažké predstaviť, ak študenti nemajú v inom predmete
adekvátny základ vedomostí; upozornili, že systém PV predmetov nie je dotiahnutý a sú v ňom
duplicity. Novikmec upozornil, že dekan už splnil svoju povinnosť prerokovať študijný program v AS
FEE a ak materiál posunieme ďalej nemusí sa už dostať v dopracovanej podobe na rokovanie AS FEE.
Ďalej upozornil, že názov študijného programu je iný v programe rokovania AS FEE ako v predloženom
materiáli. Dekan reagoval na pripomienky z diskusie a znova zdôraznil, že podanie študijného programu
na akreditáciu je priorita, pretože môže nastať vákuum pri prechode kompetencií na Akreditačnú
agentúru, ktorá sa len vytvára. Predseda AS FEE uviedol, že AS FEE materiál len prerokováva a nie je
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viazaný predpismi akú formuláciou uznesenia prijme. Po ukončení diskusie prijal senát nasledovné
uznesenie:
AS FEE vzal na vedomie prípravu študijného programu Forenzná a kriminalistická
environmentalistika v II. stupni štúdia a odporúča dekanovi FEE pokračovať v príprave
študijného programu pred predložením do Vedeckej rady FEE.
Výsledky hlasovania:
Za: 10 Proti: 0 Zdržal sa: 1

Uznesenie bolo prijaté väčšinou hlasov.

K bodu 9
Predseda uviedol, že zamestnanecká časť AS FEE má mandát do 11. 01. 2019, preto je potrebné vypísať
voľby do zamestnaneckej časti AS FEE, čiže je potrebné, aby na rokovaní bola zvolená Volebná
komisia, ktorá bude ďalej zabezpečovať priebeh volieb. Uviedol, že v rámci predsedníctva AS FEE,
ktoré zasadalo 21. a 23. novembra, bolo dohodnuté, že na rokovanie AS FEE budú predložené návrhy
na členov zamestnaneckej časti volebnej komisie z pracovníkov, ktorí už v ostatnom období vo volebnej
komisii pracovali, keď zabezpečovali niekoľko doplňujúcich volieb. Potom predložil návrh
zamestnancov do volebnej komisie: Mgr. Attila Rácz, PhD. ako predseda, Ing. Andrea Diviaková, PhD.,
Ing. Radovan Lupták. Potom uviedol, že na kompletné zloženie volebnej komisie je potrebné, aby
členmi boli aj dvaja študenti a navrhol, aby členmi volebnej komisie boli aj Bc. Zuzana Oravcová
a Mgr. Martin Šebesta.
V diskusii neodzneli žiadne ďalšie návrhy. Predseda dal potom hlasovať o uznesení:
AS FEE zvolil Volebnú komisiu pre voľby zamestnaneckej časti Akademického senátu FEE
v zložení: Mgr. Attila Rácz – predseda, Ing. Andrea Diviaková, PhD., Ing. Radovan Lupták, Mgr.
Martin Šebesta, Bc. Zuzana Oravcová.
Výsledky hlasovania:
Za: 11 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Návrh bol schválený jednomyseľne.

K bodu 10
V diskusii Gallayová informovala o novom projekte budovania prírodnej učiacej záhrady pri Starom
internáte, na ktorom sa bude od januára 2019 podieľať aj FEE.
Potom predseda AS FEE sa vyjadril k hlasovaniu v bode č. 5, ktorého neschválené uznesenie vyznieva
vágne vo vzťahu k plneniu uznesení. Vyjadril potrebu prijatia ďalšieho uznesenia, pričom nie je možné
hlasovať o rovnakej veci dvakrát počas jedného rokovania AS FEE. V diskusii odznelo viacero
možností, ako situáciu riešiť. Nakoniec sa AS FEE uzniesol na návrhu Ing. Vaneka, ktorý navrhol
predĺžiť platnosť uznesení z 10. rokovania senátu.
Výsledky hlasovania:
Za: 10 Proti: 0 Zdržal sa: 2

Návrh bol schválený väčšinou hlasov.

AS FEE schválil predĺženie platnosti ukladacích uznesení z 10. zasadnutia AS FEE.
K bodu 11
Predseda AS FEE požiadal návrhovú komisiu o formuláciu konečného znenia uznesení z 11. zasadnutia
AS FEE. Následne dal uzneseniach hlasovať.
Výsledky hlasovania:
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Za: 12

Proti: 0 Zdržal sa: 0

AS FEE schválil znenie uznesení z 11. zasadnutia AS FEE konaného 12. 12. 2018.
Prijaté uznesenia tvoria prílohu č. 4 k zápisnici.
K bodu 12
Predseda AS FEE poďakoval všetkým prítomným za účasť na 11. zasadnutí AS FEE a členom
zamestnaneckej časti za odvedenú prácu vo svojom funkčnom období. Následne rokovanie AS FEE
ukončil.

Prílohy k zápisnici:
1. Prezenčná listina z 11. zasadnutia AS FEE zo dňa 12.12.2018.
2. Návrh na vymenovanie Mgr. Martina Šebestu za člena Disciplinárnej komisie FEE.
3. Návrh nového študijného programu Forenzná a kriminalistická environmentalistika
v II. stupni štúdia.
4. Uznesenia z 11.zasadnutia AS FEE zo dňa 12. 12. 2018.

Vo Zvolene, 13.12.2018

Zapísala:

Ing. Vladimíra Dekanová

Overovatelia zápisnice:

Ing. Zuzana Gallayová, PhD.

Ing. Miroslav Vanek, PhD.

Ing. Juraj Modranský, PhD.
predseda AS FEE
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UZNESENIA
z 11. zasadnutia AS FEE konaného 12. 12. 2018 vo Zvolene

Akademický senát FEE na svojom 11. zasadnutí dňa 12. 12. 2018 prijal nasledovné uznesenia:
AS FEE
a. schválil:
1. Program 11. zasadnutia AS FEE s pripomienkami.
2. Návrhovú komisiu v zložení: Z. Perháčová, M. Pichlerová.
3. Mandátovú komisiu v zložení: A. Diviaková, Z. Oravcová.
4. Overovateľov zápisnice: Z. Gallayová, M. Vanek.
5. Návrh na vymenovanie Mgr. Martina Šebestu za člena Disciplinárnej komisie Fakulty ekológie
a environmentalistiky TU vo Zvolene pre študentov na obdobie od 13. 12. 2018 do 12. 12. 2020.
6. Predĺženie platnosti ukladacích uznesení z 10. zasadnutia AS FEE.
b. neschválil:
1. Návrh vziať na vedomie splnenie uznesení z 10. rokovania AS FEE.
c. zvolil:
1. Volebnú komisiu pre voľby zamestnaneckej časti Akademického senátu FEE v zložení:
Mgr. Attila Rácz – predseda, Ing. Andrea Diviaková, PhD., Ing. Radovan Lupták, Mgr. Martin
Šebesta, Bc. Zuzana Oravcová.
d. vzal na vedomie:
1. Informácie z ostatného rokovania Rady vysokých škôl.
2. Informáciu o príprave študijného programu Forenzná a kriminalistická environmentalistika
v II. stupni štúdia a odporúča dekanovi FEE pokračovať v príprave študijného programu pred
predložením do Vedeckej rady FEE.

Zapísali:

Ing. Magdaléna Pichlerová, PhD.
Ing. Zuzana Perháčová, PhD.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Zuzana Gallayová, PhD.

Ing. Miroslav Vanek, PhD.

Ing. Juraj Modranský, PhD.
predseda AS FEE
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