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Predsedníctvo Akademického senátu Fakulty ekológie a environmentalistiky 

Technickej univerzity vo Zvolene 

 

ZÁPISNICA 1/2021 

zo zasadnutia AS FEE konaného 12. 03. 2021 formou videokonferencie  

 

Prítomní členovia AS FEE (v abecednom poradí): 

Androvičová Zlata, Mgr., CSc. 

Balabanová Nikola 

Danik Tomáš, Bc.  

Diviaková Andrea, Ing., PhD. 

Gáper Ján, prof., RNDr., CSc. 

Hybská Helena, doc., Ing., PhD. 

Modranský Juraj, Ing., PhD. 

Perháčová Zuzana, Ing., PhD.  

Pichlerová Magdaléna, Ing., PhD. – prítomná na časti zasadnutia k bodom 7 až 11 

Rácz Attila, Mgr., PhD. 

Sedlačková Přidalová Marcela, Mgr.  

Krausová Patrícia, Ing.  

Ospravedlnení: 

Kanát Viktor, Bc.  

Pichlerová Magdaléna, Ing., PhD. – ospravedlnená z časti zasadnutia k bodom 1 až 6 

Vanek Miroslav, Ing., PhD.  

Hostia:  

Zacharová Andrea, Ing., PhD. (prodekanka FEE)  

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

Mlynarčíková Zdenka, Ing. (tajomníčka FEE) 

 

 

Program zasadnutia AS FEE 1./2021 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia 

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

4. Kontrola plnenia uznesení 

5.Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana FEE  

6. Návrh na vymenovanie členov disciplinárnej komisie  

7. Návrh Štatútu AS FEE  

8. Návrh Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku AS FEE 

9.Vyjadrenie sa k predloženému návrhu novely Zákona o VŠ  

10. Rôzne  

11. Schválenie návrhov uznesení 
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K bodu 1 

Predseda AS FEE privítal prítomných členov AS FEE. V úvode konštatoval, že AS FEE zasadá po 

prvýkrát formou videokonferencie a požiadal prítomných o trpezlivosť pri vedení diskusie a pri hlasovaní 

v „online“ priestore. Po pripojení dostatočného počtu členov senátu k videokonferencii konštatoval, že 

AS FEE je uznášaniaschopný. Pre úplnosť uviedol členov AS FEE, ktorí sa z rokovania ospravedlnili. 

Predseda AS FEE poukázal na to, že funkčné obdobie študentskej časti AS FEE, ktoré malo uplynúť 

v januári, bolo predĺžené v zmysle § 108e ods.1 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a preto AS FEE môže legitímne zasadať aj 

v nasledujúcom období.  

 

K bodu 2 

Predseda AS FEE predložil program 1. zasadnutia AS FEE v roku 2021 a otvoril diskusiu. 

K predloženému programu neboli predložené žiadne pripomienky. Následne bola diskusia ukončená 

a predseda AS FEE upresnil spôsob hlasovania počas videokonferencie. 

 

Potom prebehlo hlasovanie o schválení programu zasadnutia AS FEE. 

 

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 v zložení: A. Diviaková, T. Danik. 

V rámci diskusie nebol prednesený iný návrh. 

 

Výsledky hlasovania:  

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

AS FEE schválil návrhovú komisiu v zložení:  Ing. Andrea Diviaková, PhD., Bc. Tomáš Danik. 

 

Predseda AS FEE navrhol zloženie mandátovej komisie v zložení: A. Rácz, P. Krausová. 

V rámci diskusie nebol prednesený iný návrh. 

 

Výsledky hlasovania:  

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

AS FEE schválil mandátovú komisiu v zložení:  Mgr. Attila Rácz, PhD., Ing. Patrícia Krausová.  

 

Predseda AS FEE navrhol za overovateľov zápisnice H. Hybskú a Z. Androvičovú. 

V rámci diskusie nebol prednesený iný návrh.  

 

Výsledky hlasovania:  

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

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

Androvičovú, CSc. 

 

K bodu 4 
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V rámci kontroly plnenia uznesení predseda uviedol, že z minulého zasadnutia nevyplynuli žiadne nové 

uznesenia, ale stále je v plnení uznesenie „c) 2“ zo zasadania AS FEE zo dňa 31. 01.2019, ktoré ukladá 

inovovať vnútorné predpisy AS FEE. Na splnení tohto uznesenia sa intenzívne pracuje, aktuálne je 

v programe zasadnutia aj návrh nového Štatútu AS FEE. Ak bude tento štatút schválený, môžu byť v jeho 

zmysle aktualizované aj ďalšie vnútorné predpisy senátu. Pôvodne mali byť na tomto zasadnutí 

predložené aj Zásady volieb do AS FEE, ale vzhľadom na to, že aktuálne prebiehajú doplňujúce voľby do 

zamestnaneckej časti senátu, bolo by nevhodné aktualizovať predpis práve v tomto období. V diskusii 

k tomuto bodu nikto nevystúpil a predseda AS FEE navrhol, aby AS FEE zobral na vedomie, že uznesenie 

„c) 2“ zo zasadania AS FEE zo dňa 31. 01.2019 je čiastočne splnené. O tomto návrhu dal hlasovať. 

 

Výsledky hlasovania:  

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

AS FEE zobral na vedomie, že  uznesenie „c) 2“ zo zasadania AS FEE zo dňa 31. 01.2019 je 

čiastočne splnené. 

 

K bodu 5 

Predseda AS FEE uviedol, že jedným z najdôležitejších krokov senátu všeobecne je voľba dekana FEE, 

ktorú je potrebné začať čo najskôr vzhľadom na končiace funkčné obdobie súčasného dekana. AS FEE 

okrem samotnej voľby dekana najprv musí v prvom kroku zvoliť členov Volebnej komisie pre voľbu 

kandidáta na dekana FEE. Potom uviedol, že v zmysle Štatútu FEE je komisia minimálne trojčlenná bez 

ďalšej špecifikácie, kto môže byť členom tejto komisie. Potom otvoril diskusiu a požiadal členov AS FEE 

o návrhy členov komisie. Keďže návrhy neboli podané, predseda AS FEE uviedol, že počas rokovania 

predsedníctva AS FEE sa zaoberali návrhmi, pričom bolo vytipovaných niekoľko mien z radov AO FEE. 

Snaha bola navrhnúť do komisie takých členov, ktorí sa nebudú uchádzať o kandidatúru na dekana, sú 

dôveryhodní, so všeobecne dobrými vzťahmi, nekonfliktní a nezaujatí. Predseda AS FEE ďalej uviedol, 

že oslovil dvoch členov AO FEE, nečlenov senátu, či by boli ochotní prijať funkciu člena volebnej 

komisie, a to prof. Kuncu a Ing. Belaňovú. Zároveň menovaných navrhol za členov volebnej komisie. 

V diskusii vystúpila Ing. Diviaková, ktorá povedala, že je ťažké podať takýto návrh, keď sa vzhľadom na 

situáciu ľudia nestretávajú, komunikácia je celkovo obmedzená a nevieme s určitosťou povedať, či by to 

navrhnutí ľudia prijali. Predseda AS FEE reagoval, že je tu možnosť zvoliť aj náhradníkov, ak by to niekto 

neprijal. Ešte podotkol, že ďalším členom komisie by mal byť niekto z iných katedier ako predsedníctvom 

navrhnutí členovia, ale uvažovať môžeme aj nad zástupcom zo študentskej časti, k čomu sa osobne 

prikláňa. Ing. Diviaková sa pýtala, či to môže byť člen AS FEE. Po kladnej odpovedi navrhla za ďalšieho 

člena volebnej komisie prítomnú študentku Ing. Krausovú. Krausová pred rozhodnutím sa, či prijať 

členstvo v komisii, chcela vedieť viac o priebehu volieb a činnosti komisie, preto predseda AS FEE zhrnul 

proces voľby kandidáta na dekana  a povinnosti členov komisie. Ing. Krausová súhlasila s nomináciou do 

volebnej komisie. Keďže v diskusii už neodzneli žiadne ďalšie návrhy a neodzneli ani žiadne pripomienky 

k navrhovaným členom komisie, predseda AS FEE dal hlasovať „en bloc“ za zloženie Volebnej komisie 

pre voľbu kandidáta na dekana FEE v zložení: prof. Kunca, Ing. Belaňová, Ing. Krausová. 

 

Výsledky hlasovania:  

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

AS FEE zvolil členov Volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana: prof. Ing. Vladimír 

Kunca, PhD., Ing. Eliška Belaňová, PhD. a Ing. Patrícia Krausová. 

 

K bodu 6 

Predseda AS FEE udelil slovo prodekanke FEE, aby v zastúpení dekana FEE predniesla návrh 

a zdôvodnenie návrhu na doplnenie Disciplinárnej komisie FEE pre študentov (príloha č.1). Prodekanka 
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uviedla, že Ing. Bačíkovej skončilo členstvo v disciplinárnej komisii, pretože už nie je členom 

akademickej obce FEE a na jej miesto navrhuje vymenovať Ing. Radovana Luptáka. Funkčné obdobie 

v disciplinárnej komisii uplynulo aj študentke Kristíne Čičmancovej; študentka však nastúpila na štúdium 

na inžiniersky stupeň, preto môže byť opäť vymenovaná za členku disciplinárnej komisie. 

Potom bola otvorená diskusia. V diskusii nikto nevystúpil a následne dal predseda AS FEE hlasovať „en 

bloc“ o návrhu na doplnenie disciplinárnej komisie o členov: Ing. Lupták, Bc. Čičmancová.  

 

Výsledky hlasovania: 

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

AS FEE schvaľuje návrh dekana FEE na vymenovanie Ing. Radovana Luptáka a Bc. Kristíny 

Čičmancovej za členov Disciplinárnej komisie FEE pre študentov. 

 

K bodu 7 

Predseda AS FEE uviedol, že predkladá na schválenie nový Štatút AS FEE (príloha č.2), ako jednu z úloh 

z prijatého uznesenia AS FEE zo dňa 31. 01.2019. Dôvodov pre zmenu Štatútu AS FEE je niekoľko: 

neplatné odkazy na platný Štatút FEE, chýbajúca aktualizácia vo vzťahu k úpravám zákona o VŠ vo 

vzťahu k pôsobnosti AS FEE, ďalšie formálne úpravy pre zvýšenie prehľadnosti dokumentu. Úpravy sú 

dosť rozsiahle, niektoré doplnenia štatútu reagujú na dlhodobé skúsenosti a problémy pri činnosti senátu. 

Po uvedení materiálu predseda AS FEE uviedol, že dostal aj písomné pripomienky k predloženému štatútu 

a s väčšinou z nich sa stotožnil. Potom otvoril diskusiu. V rámci diskusie postupne vystúpili: 

Mlynarčíková, Hybská, Krausová, Modranský, Androvičová, Gáper. Diskusné príspevky k jednotlivým 

častiam štatútu boli k formálnym chybám a preklepom, k zaradeniu niektorých nových bodov do štatútu, 

návrhy na úpravu znenia niektorých častí, k presunu odsekov medzi článkami a k úprave znenia 

niektorých odsekov. K predloženému materiálu boli vznesené nasledovné pripomienky: 

- doplniť registratúrne číslo na titulnej strane a v záverečných ustanoveniach, 

- v čl.1 ods.3 vložiť slovo „si“ za slovo „AS FEE“, 

- uvádzať v celom dokumente názvy predpisov s veľkým písmenom 

- v čl.1 zrušiť ods.5, 

- upraviť iné používané skratky na tvary FEE, TUZVO, fakulty 

- upraviť preklepy v čl.2 ods.2, 

- presunúť ods.4 z čl.2 a zaradiť ho bez zmeny znenia ako ods.3 do čl.4, 

- v čl.3 ods.4 písm. c) odstrániť text uvádzaný v zátvorke, 

- v čl.3 odstrániť ods.7 a následne odseky 8 a 9 prečíslovať na 7 a 8, 

- v čl.4 ods.2 písm. a) vynechať text začínajúci slovom „Účasť“ a končiaci slovom „prípadnú“, 

- v čl.6 ods.4 v prvej časti poslednej vety vynechať slovo „aj“. 

Diskusia o ďalších zmenách v znení štatútu neviedla k návrhom na zmenu znenia. Po ukončení diskusie 

predseda konštatoval, že ako predkladateľ akceptoval všetky navrhované zmeny a opýtal sa, či niekto 

z prítomných požaduje osobitné hlasovanie o konkrétnej pripomienke. Takáto požiadavka nebola, 

predseda AS FEE dal hlasovať o schválení všetkých pripomienok k Štatútu AS FEE. 

 

Výsledky hlasovania: 

Za:   12 Proti:  0 Zdržal sa: 0   Návrh bol schválený jednomyseľne. 

Predseda AS FEE konštatoval, že boli schválené predložené pripomienky a dal hlasovať o schválení 

Štatútu AS FEE. 
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Výsledky hlasovania: 

Za:   11 Proti:  0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval, resp. hlasovanie nebolo zaznamenané: 1 

        Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 

AS FEE schvaľuje Štatút Akademického senátu FEE s pripomienkami. 

 

K bodu 8 

Predseda AS FEE predstavil „Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku AS FEE“ (príloha č.4) a vysvetlil,  

že pred voľbou kandidáta na dekana je potrebné umožniť realizáciu volieb aj v aktuálnom núdzovom 

stave, keď nie je možné niektoré súvisiace činnosti vykonať zaužívaným postupom. V súvislosti s voľbou 

kandidáta na dekana, bola upravená odvolávka na Štatút FEE, ktorý určuje postup voľby. Ostatnou 

navrhovanou úpravou je zrušenie čl.5 ods.11, ktorý bol prijatý Dodatkom č.1 k Rokovaciemu poriadku 

AS FEE. Tento článok mal zabezpečiť, aby AS FEE mohol uskutočniť zasadanie formou, kde sa diskusia 

uskutočňuje posielaním e-mailov. Medzitým sa však pre uskutočňovanie pracovných stretnutí stalo 

štandardom využívanie videokonferencie. Potom bola otvorená diskusia. V diskusii vystúpila 

Androvičová, ktorá navrhla zmeniť slovosled v navrhovanom čl.7 ods.5 analogicky s čl.9 ods.6. 

Modranský akceptoval zmenu a navrhol ďalšiu, aby sa slovné spojenie „elektronickými prostriedkami“ 

nahradilo spojením „prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie“. Hybská vyjadrila podporné 

stanovisko pre tieto úpravy. Pichlerová upozornila na dve formálne chyby v texte. Po ukončení diskusie 

predseda AS FEE konštatoval, že ako predkladateľ akceptoval všetky pripomienky a opýtal sa, či niekto 

z prítomných požaduje osobitné hlasovanie o konkrétnej pripomienke. Takáto požiadavka nebola, 

predseda AS FEE dal hlasovať o schválení všetkých pripomienok k Dodatku č.2. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 12  Proti: 0     Zdržal sa: 0   Návrh bol schválený jednomyseľne 

Predseda AS FEE konštatoval, že boli schválené predložené pripomienky a dal hlasovať o schválení 

Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku AS FEE. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 12  Proti: 0     Zdržal sa: 0   Návrh bol schválený jednomyseľne 

AS FEE schvaľuje Dodatok č.2 k Rokovaciemu poriadku AS FEE s pripomienkami.   

 

K bodu 9 

V úvode predseda AS FEE uviedol, že členovia senátu určite vnímajú celospoločenskú diskusiu 

o navrhovaných zmenách vo vysokoškolskom zákone, ktoré značne obmedzujú akademickú samosprávu 

a najviac sa dotýkajú akademických senátov fakúlt. Osobne vníma, že akademické senáty naprieč 

univerzitami a fakultami prijímajú uznesenia s nesúhlasnými stanoviskami, preto tento bod zaradil do 

programu zasadnutia. Ešte spomenul, že svoje stanovisko zaujal aj AS TUZVO. Potom otvoril diskusiu. 

V diskusii vystúpila Hybská. Uviedla, že problematike novely vysokoškolského zákona venovala veľa 

času, čo jej vyplýva aj z titulu zástupcu fakulty v Rade vysokých škôl (ďalej len RVŠ). Informovala 

o rokovaní RVŠ, kde bolo konštatované, že návrh novely zákona je vo viacerých bodoch nekoncepčný 

a jednomyseľne bol vyjadrený nesúhlas všetkých 105 účastníkov s takýmto znením novely a aj so 

spôsobom jeho prípravy bez účasti akademickej obce. Ďalej uviedla, že stanovisko RVŠ, ako aj stanoviská 

Slovenskej rektorskej konferencie boli medializované a po spoločnom tlaku akademickej obce budú 

rokovania k novele vysokoškolského zákona pokračovať. Zároveň informovala, že v prípade záujmu 

môže poskytnúť záujemcom návrh novely a ďalšie informácie z RVŠ. Modranský poďakoval za 
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informácie a vyzval členov k vysloveniu názoru, či sa aj AS FEE bude prezentovať nejakým postojom, či 

stanoviskom. Hybská vyjadrila názor, že určite by AS FEE mal prijať postoj k tejto problematike, ktorý 

by už nemal mať charakter protestu, ale skôr by malo ísť o podporné stanovisko senátu TUZVO. 

Dôvodom takého postoja je aj to, že proces zmeny vysokoškolského zákona sa neukončil a v súčasnosti 

dochádza k ďalším rokovaniam k novele zákona o VŠ. Stanovisko Hybskej podporili viacerí členovia AS 

FEE a Androvičová navrhla znenie uznesenia: AS FEE vyjadruje podporu Stanovisku Akademického 

senátu Technickej univerzity vo Zvolene k návrhu novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách zo dňa 25.2.2021. Následne bola diskusia ukončená a predseda hlasovať o uznesení. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 12 Proti: 0     Zdržal sa: 0   Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 

 

K bodu 10 

Predseda AS FEE otvoril bod Rôzne a následne udelil slovo prodekanke FEE, Ing. Zacharovej. 

Prodekanka informovala AS FEE, že AS TUZVO dňa 25.2.2021 prijal uznesenie, ktorým zmenil časť 

Študijného poriadku TUZVO, kde v rámci jeho úpravy zrušil povinnosť získania 10 kreditov pre 

študentov 1. ročníka pre postup do druhého semestra. Táto výnimka platí len pre aktuálny akademický 

rok, preto sa zmena nepremietne do fakultného predpisu. V prebiehajúcom akademickom roku sa zmena 

dotkla aj našich študentov. Niektorí študenti, hlavne tí, ktorí získali 0 kreditov, už zrejme počítali 

s vylúčením zo štúdia, ale k ich vylúčeniu nedôjde; otázka je, koľko z nich má vlastne záujem ďalej 

študovať. Modranský odporučil zobrať túto informáciu na vedomie. Diviaková sa pýtala na externé 

štúdium v súvislosti s tým, či takýto postup nebude mať vplyv na platbu školného? Prodekanka 

odpovedala, že platby za štúdium sa platia za akademický rok, čiže uplatnenie výnimky zo získania 10 

kreditov nebude mať vplyv na výšku školného. Diskusia, v ktorej vystúpili Androvičová, Zacharová, 

Modranský a ďalší členovia, sa potom venovala formulácii uznesenia. Následne dal predseda AS FEE 

o uznesení hlasovať. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 12     Proti: 0     Zdržal sa: 0      Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 

AS FEE berie na vedomie informáciu o schválení Dodatku č. 4 k Študijnému poriadku TUZVO dňa 

25.2.2021.  

 

Ďalšiu diskusiu začal Modranský na tému rozpočtu fakulty, ktorý už je známy po schválení rozpočtu 

univerzity. Opýtal sa prítomných členov Vedenia FEE, či sa už rozpočtom zaoberali, aký vidia dosah na 

fungovanie fakulty a kedy je predpoklad predloženia rozpočtu na rokovanie senátu. Odpovedala 

tajomníčka fakulty Mlynarčíková, že má zatiaľ predbežne spracovaný rozpočet na rok 2021, že niekedy 

po 25. marci by malo zasadnúť Kolégium dekana FEE k rozpočtu a na rokovanie senátu by sa mal dostať 

najneskôr v polovici apríla. Potom v krátkosti zhrnula, že prepad v rozpočte je najvýraznejší 

v prostriedkoch určených na mzdy a aj napriek tomu, že v minulých rokoch sa niečo ušetrilo, celkový 

deficit sa odhaduje na úrovni okolo 60 tisíc. Schodok rozpočtu je ešte predčasné uvádzať, kým rozpočet 

nie je v definitívnej podobe. Predpoklad pre ďalšie roky je ešte horší, preto sa určite budú v krátkom čase 

vykonávať aj opatrenia na udržanie rozpočtu. Uviedla, že k situácii sa určite neskôr vyjadrí aj dekan FEE. 

Modranský reagoval, že ako vedúci katedry už nejaké opatrenia zachytil, len škoda, že sa vykonávajú bez 

toho, aby o konkrétnych opatreniach vedeli podrobnosti najprv vedúci katedier. Zdá sa mu, akoby tento 

medzičlánok riadenia zo samotného riadenia vypadával. Takýto názor mu avizoval ešte jeden vedúci 

katedry. Tajomníčka fakulty reagovala, že k tomuto sa vyjadriť nevie, ale vie, že rektor požadoval od 

fakúlt veľmi rýchle riešenia, takže niektoré veci sa zrejme robia pod tlakom. V diskusii vystúpila 

Pichlerová, ktorá sa zaujímala, či nám pri vykrytí deficitu nepomôžu prostriedky z projektu Envihealth. 

Zisťovala, kedy prídu peniaze za riešenie tohto projektu, či sa vieme dostať k informáciám, ako budú 
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použité prostriedky z projektu, a či je možné po zasadnutí Vedenia FEE alebo po zasadnutí Kolégia 

dekana FEE posunúť tieto informácie aj na nižšie úrovne, k zamestnancom. Mlynarčíková reagovala, že 

Envihealth už bol financovaný a časť peňazí prišla na účet, ale projekt nie je zaradený pod FEE, preto 

čerpanie prostriedkov na mzdy zrejme v súčasnosti nepripadá do úvahy. Prostriedky sú však čerpané na 

mzdy zamestancov na  „post doc“ miestach, ďalšie prostriedky budú čerpané na zriadenie forenzného 

laboratória. 

Následne bola diskusia ukončená. 

 

K bodu 11 

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

predniesla Diviaková. Následne prebehlo hlasovanie o schválení znenia uznesení zo zasadnutia 1/2021 

AS FEE zo dňa 12.3.2021.  

  

Výsledky hlasovania:  Za: 12     Proti: 0     Zdržal sa: 0     Uznesenia boli jednomyseľne prijaté.  

AS FEE schválil znenie uznesení zo zasadnutia 1/2021 AS FEE konaného dňa 12.3.2021. Znenie 

uznesení je súčasťou zápisnice. 

 

Na záver predseda AS FEE poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí AS FEE a ukončil 

rokovanie. 

 

Prílohy k zápisnici: 

1. Návrh na vymenovanie nových členov disciplinárnej komisie. 

2. Štatút AS FEE (návrh). 

3. Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku AS FEE (návrh). 

Pozn.: Štandardná príloha v podobe prezenčnej listiny sa pri zasadnutiach formou videokonferencie 

nezabezpečuje. 
 

 

Zvolen, 12. 03. 2021     Zapísala: Mgr. Marcela Sedlačková Přidalová  
 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

Mgr. Zlata Androvičová, CSc.    ................................................. 

 

 

Ing. Juraj Modranský, PhD. 

predseda AS FEE 
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UZNESENIA 

zo zasadnutia 1/2021 AS FEE konaného dňa 12.03.2021 vo Zvolene 

 

AS FEE na svojom zasadnutí dňa 12. 03. 2021:  

 

a. schválil: 

1. Program zasadnutia AS FEE; 

2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Andrea Diviaková, PhD., Bc. Tomáš Danik; 

3. Mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Attila Rácz, PhD., Ing. Patrícia Krausová; 

4. Overovateľov zápisnice: doc. Ing. Helena Hybská, PhD., Mgr. Zlata Androvičová, CSc.; 

5. Návrh dekana FEE na vymenovanie Ing. Radovana Luptáka a Bc. Kristíny Čičmancovej za členov 

Disciplinárnej komisie FEE pre študentov; 

6. Štatút Akademického senátu FEE s pripomienkami; 

7. Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku AS FEE“ s pripomienkami. 

  

b. zvolil: 

1. Členov Volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana: prof. Ing. Vladimír Kunca, PhD., Ing. 

Eliška Belaňová, PhD. a Ing. Patrícia Krausová. 

 

c. vzal na vedomie: 

1. Uznesenie „c) 2“ zo zasadania AS FEE zo dňa 31. 01.2019 je čiastočne splnené. 

2. Informáciu o schválení Dodatku č. 4 k Študijnému poriadku TUZVO dňa 25.2.2021.  

 

d. vyjadril podporu: 

1. Stanovisku Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene k návrhu novely zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách zo dňa 25.2.2021. 

 

 

Zvolen, 12. 03. 2021      Zapísali:   Ing. Andrea Diviaková, PhD. 

Bc. Tomáš Danik 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

Mgr. Zlata Androvičová, CSc.    ................................................. 

 

 

 

Ing. Juraj Modranský, PhD. 

predseda AS FEE 

 


