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Akademický senát Fakulty ekológie a environmentalistiky 

Technickej univerzity vo Zvolene 

 

ZÁPISNICA 1/2020 

zo zasadnutia AS FEE konaného dňa 03. 03. 2020 
 

Prítomní členovia AS FEE (v abecednom poradí): 

Androvičová Zlata, Mgr., CSc. 

Bačíková Zlatica, Ing. 

Balabanová Nikola 

Danik Tomáš, Bc. 

Diviaková Andrea, Ing., PhD. 

Gáper Ján, prof., RNDr., CSc. 

Hybská Helena, doc., Ing., PhD. 

Kanát Viktor, Bc. 

Modranský Juraj, Ing., PhD. 

Perháčová Zuzana, Ing., PhD. – prítomná na časti zasadnutia k bodom 1 až 4, 9 až 13 

Pichlerová Magdaléna, Ing., PhD. 

Rácz Attila, Mgr., PhD. 

Sedlačková Přidalová Marcela, Mgr.  

Vanek Miroslav, Ing., PhD.  

Ospravedlnení: 

Krausová Patrícia, Ing. 

Perháčová Zuzana, Ing., PhD. – ospravedlnená z časti zasadnutia k bodom 5 až 8  

Hostia:  

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

 

Návrh programu zasadnutia AS FEE 

1. Otvorenie; 

2. Schválenie programu rokovania; 

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

4. Kontrola plnenia uznesení; 

5. Správa Volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS FEE o priebehu a výsledkoch 

doplňujúcich volieb do AS FEE; 

6. Voľba tajomníka AS FEE; 

7. Návrh na vymenovanie členov Disciplinárnej komisie FEE TUZVO pre študentov; 

8. Návrh Zásad prijímacieho konania na štúdium druhého (inžinierskeho) stupňa na Fakulte ekológie 

a environmentalistiky TUZVO; 

9. Návrh Štatútu FEE; 

10. Voľba zástupcu za FEE do Rady vysokých škôl; 

11. Rôzne; 

12. Schválenie návrhov uznesení; 

13.Ukončenie. 
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K bodu 1 

Predseda AS FEE privítal prítomných členov AS FEE a  na základe prezenčnej listiny skonštatoval, že 

AS FEE je uznášaniaschopný. 

 

K bodu 2 

Predseda AS FEE predložil program zasadnutia AS FEE a otvoril diskusiu k prípadným návrhom 

a pripomienkam k predloženému programu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

 

Predseda AS FEE dal hlasovať o schválení programu zasadnutia AS FEE. 

 

Výsledky hlasovania:  

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

 

AS FEE schválil program zasadnutia AS FEE. 

 

K bodu 3 

Predseda AS FEE navrhol návrhovú komisiu v zložení: H. Hybská, M. Pichlerová. 

V rámci diskusie nebol prednesený iný návrh. 

 

Výsledky hlasovania:  

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

 

AS FEE schválil návrhovú komisiu v zložení: doc. Ing. Helena Hybská, PhD., Ing. Magdaléna 

Pichlerová, PhD. 

 

Predseda AS FEE navrhol mandátovú komisiu v zložení: Z. Bačíková, T. Danik. 

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: Ing. Zlatica Bačíková, Bc. Tomáš Danik. 

 

Predseda AS FEE navrhol overovateľov zápisnice v zložení: Z. Androvičová, N. Balabanová  

V rámci diskusie nebol prednesený iný návrh.  

 

Výsledky hlasovania:  

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

 

AS FEE schválil overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Zlata Androvičová, CSc., Nikola 

Balabanová. 
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K bodu 4 

Predseda AS FEE uviedol, že na základe kontroly uznesení ostáva stále nesplnené uznesenie „c) 2“ zo 

zasadania AS FEE dňa 31. 01. 2019 týkajúce sa aktualizácie vnútorných predpisov AS FEE. Ďalej uviedol, 

že súčasťou aktuálneho zasadania AS FEE je aj návrh nového Štatútu FEE a po jeho schválení môže 

komisia pre aktualizáciu vnútorných predpisov AS FEE pristúpiť k svojej činnosti. Potom navrhol toto 

uznesenie ponechať v plnení. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil a následne dal predseda AS FEE o návrhu hlasovať. 

 

Výsledky hlasovania:  

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

 

AS FEE vzal na vedomie ponechanie uznesenia „c) 2“ zo zasadania AS FEE dňa 31. 01. 2019 

v plnení. 

 

K bodu 5 

Správu Volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS FEE predniesol predseda volebnej 

komisie, Mgr. Rácz. Uviedol, že pôvodný harmonogram volieb bolo potrebné upravovať po tom, ako 

nastala situácia, že kandidatúru do AS FEE prijal nedostatočný počet kandidátov z radov doktorandov. 

Potom konštatoval, že voľby prebehli v súlade so Zásadami volieb do AS FEE a voči výsledkom volieb 

neboli vznesené žiadne pripomienky. Výsledkom volieb bolo zvolenie dvoch zástupcov do študentskej 

časti AS FEE. Zvolení boli: Ing. Patrícia Krausová, Mgr. Marcela Sedlačková Přidalová 

 

AS FEE vzal na vedomie Správu Volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS 

FEE. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

 

K bodu 6 

Predseda Volebnej komisie pre voľby do zamestnaneckej časti AS FEE navrhol za tajomníčku AS FEE 

Mgr. Marcelu Sedlačkovú Přidalovú.  

V diskusii nebol podaný iný návrh. 

Predseda AS FEE dal verejne hlasovať o voľbe M. Sedlačkovej Přidalovej do funkcie tajomníčky AS 

FEE. 

 

Výsledky priamej verejnej voľby: 

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

 

AS FEE zvolil  Mgr. Marcelu Sedlačkovú Přidalovú za tajomníčku AS FEE.  

 

K bodu 7 

Návrh na vymenovanie nových členov Disciplinárnej komisie FEE TUZVO pre študentov (ďalej len 

DK) predniesol dekan FEE. Návrh na vymenovanie nového člena za zamestnaneckú časť a nového 

člena za študentskú časť DK vyplýva zo zániku členstva pôvodne menovaných členov DK.  Keďže 
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v diskusii zazneli len podporné stanoviská, predseda AS FEE dal hlasovať o schválení návrhu dekana 

FEE na vymenovanie Ing. Zlatice Bačíkovej za člena DK s funkčným obdobím na 4 roky.   

 

Výsledky hlasovania: 

Za:   12 Proti:  0 Zdržal sa: 1   Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 

 

Potom dal predseda AS FEE hlasovať o schválení návrhu dekana FEE na vymenovanie Ing. Martiny 

Lobotkovej za člena DK s funkčným obdobím na 2 roky. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

 

AS FEE schválil návrhy dekana FEE na vymenovanie nových členov disciplinárnej komisie.  

 

K bodu 8 

Predseda AS FEE udelil slovo dekanovi FEE, ktorý predniesol návrh Zásad prijímacieho konania na 

štúdium druhého (inžinierskeho) stupňa na Fakulte ekológie a environmentalistiky TUZVO. 

V diskusii vystúpili Androvičová, Pichlerová, Bačíková, Modranský a Hybská. Androvičová upozornila 

na formálnu chybu pri študijnom programe EOB, kde navrhla zmeniť znenie na: „... študijné programy 

z odboru:“ – táto zmena bola prijatá konsenzom. Potom sa diskutovalo najmä o tom, do akej miery je 

korektné neotvorenie študijného programu po tom, ako by sa ukázalo, že sa naň neprihlásil, resp. nezapísal 

dostatočný počet študentov, a ako sú uchádzači, ktorým sa neotvoril študijný program, znevýhodnení pri 

možnom výbere iného študijného programu, a to aj na iných vysokých školách. Diskutovalo sa aj 

o témach súvisiacich s platením školného externých študentov v prípade neotvorenia študijného 

programu, o ktorom sa dozvedia až v deň zápisu. V diskusii odzneli mnohé odpovede zo strany dekana 

FEE a študijnej referentky, pani Bačíkovej, na priebeh procesu podanie prihlášky – prijatie študenta – 

zápis študenta – rozhodnutie o otvorení/neotvorení študijného programu. Z diskusie vyplynulo, že nie je 

možné meniť postup pri rozhodovaní o otvorení študijného programu, lebo až po termíne zápisov je 

možné posúdiť počet uchádzačov o štúdium študijného programu a následne rozhodnúť 

o otvorení/neotvorení tohto štúdia, a potom čo najkorektnejšie informovať uchádzača o prípadnom 

neotvorení požadovaného štúdia a ponúknuť mu príbuzný študijný program, v ktorom sa bude výučba 

realizovať. 

Predseda AS FEE potom požiadal prítomných, aby predložený materiál vnímali ako „Ďalšie podmienky 

prijímacieho konania“, ktorých schválenie je v kompetencii AS FEE.  

Predseda AS FEE potom naformuloval presné znenie uznesenia k tomuto bodu a následne dal o jeho 

schválení hlasovať. 

AS FEE schválil Ďalšie podmienky na prijatie na štúdium študijných programov druhého 

(inžinierskeho) stupňa na Fakulte ekológie a environmentalistiky TUZVO s pripomienkami. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

 

K bodu 9 

Dekan FEE predniesol návrh Štatútu FEE, pričom upozornil najmä na časti, kde dochádza k zmene oproti 

súčasnému predpisu.  
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V diskusii vystúpila Androvičová, ktorá sa spýtala, či bol návrh Štatútu FEE zosúladený so Štatútom 

TUZVO a či bude predkladaný návrh schvaľovaný aj na úrovni AS TUZVO.  Následne Androvičová 

predniesla svoje pripomienky k návrhu štatútu: 

a) v čl. 12, ods.3 zmeniť budúci čas vo vete na prítomný čas a druhú vetu v odstavci začať znením: 

„Ak nie sú schválené, bude sa činnosť ...“; 

b) v čl. 21, ods. 3, časť 3.1, písm. g) nahradiť v texte slovo „zúčastniť“ slovom „zúčastňovať“; 

c) v čl. 24, ods. 3, písm. a) zmeniť text nasledovne: „Študijný poriadok Fakulty ekológie 

a environmentalistiky TUZVO, v ktorom sa podrobnejšie upravuje na vlastné podmienky Študijný 

poriadok TUZVO,“; 

d) v čl. 24, ods. 3, písm.b) zmeniť text nasledovne: „Disciplinárny poriadok FEE pre študentov FEE, 

v ktorom sa podrobnejšie upravuje na vlastné podmienky Disciplinárny poriadok TUZVO pre 

študentov,“; 

e) v čl. 24, ods. 3, písm.c) zmeniť text nasledovne: „Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie FEE, 

v ktorom sa podrobnejšie upravuje na vlastné podmienky Rokovací poriadok Disciplinárnej 

komisie TUZVO pre študentov.“; 

f) v čl. 24, ods. 4 zmeniť znenie na začiatku prvej vety nasledovne: „V ostatnom sa FEE riadi 

platnými ...“. 

Tieto pripomienky boli zo strany dekana FEE akceptované, s výnimkou pripomienky v čl. 12, ods. 3, kde 

dekan FEE prezentoval, že činnosť Disciplinárnej komisie sa aj v súčasnosti riadi vnútornými predpismi, 

ktoré sú v ods.3 uvedené, preto navrhol: 

g) aby sa v čl. 12, ods.3 vynechala druhá veta a zároveň by sa prvá veta končila nasledovne: „ ... a 

„Rokovacím poriadkom Disciplinárnej komisie FEE“.“ 

Následne Androvičová stiahla svoju pripomienku k čl. 12, ods. 3 a súhlasila s návrhom dekana FEE na 

zmenu znenia.  

Predseda AS FEE v diskusii ďalej navrhol, aby: 

h) sa v celom texte Štatútu FEE zjednotilo uvádzanie skráteného názvu Fakulta ekológie 

a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene na „FEE“ a nepoužívala sa skratka 

„fakulta“. 

V diskusii už neodzneli žiadne ďalšie pripomienky k Štatútu FEE, preto dal predseda následne hlasovať 

o schválení jednotlivých pripomienok k Štatútu FEE.  

 

Výsledky hlasovania k pripomienke g): 

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

 

Výsledky hlasovania k pripomienke b): 

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

 

Výsledky hlasovania k pripomienke c), d), e): 

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

 

Výsledky hlasovania k pripomienke f): 

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

 

Výsledky hlasovania k pripomienke h): 

Za:   14 Proti:  0 Zdržal sa: 0   Návrh bol schválený jednomyseľne. 
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Potom dal predseda AS FEE hlasovať o schválení návrhu Štatútu FEE s pripomienkami. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

 

AS FEE schválil Štatút FEE s pripomienkami.  

 

K bodu 10 

Na úvod tohto bodu predseda AS FEE uviedol, že prof. Benčať sa vzdal pozície zástupcu FEE v Rade 

vysokých škôl k termínu 1.2.2020, čo písomne oznámil aj predsedovi AS FEE, aj Rade vysokých škôl. 

Keďže nominácia zástupcu v Rade vysokých škôl patrí do právomoci senátu, predsedníctvo AS FEE 

navrhlo za nového zástupcu v Rade vysokých škôl doc. Ing. Helenu Hybskú, PhD. Tento návrh 

konzultoval predseda FEE aj s dekanom FEE a tento návrh bol predložený aj na zasadanie AS FEE. 

Navrhnutá kandidátka so svojou nomináciou súhlasila. Predseda ešte upresnil, že funkčné obdobie Rady 

vysokých škôl trvá do 31.5.2023. 

 

V diskusii vystúpil aj dekan FEE, ktorý poďakoval prof. Ing. Tibor Benčaťovi, CSc. za vzorné 

zastupovanie fakulty v Rade vysokých škôl. 

 

V diskusii neboli prednesené žiadne ďalšie návrhy.  

 

V rámci diskusie podal predseda AS FEE návrh, aby bola voľba člena Rady vysokých škôl za FEE 

uskutočnená v tajnom hlasovaní a dal o svojom návrhu hlasovať. 

 

Výsledky hlasovania: 

Za:  4  Proti:  7   Zdržal sa: 3    Návrh nebol schválený. 

 

Návrh uskutočniť voľbu v tajnom hlasovaní nebol schválený, predseda AS FEE dal hlasovať 

o predloženom návrhu verejne. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

 

AS FEE zvolil doc. Ing. Helenu Hybskú, PhD. za zástupcu FEE v Rade vysokých škôl na funkčné 

obdobie od 04. 03. 2020 do 31. 05. 2023. 

 

K bodu 11 

Predseda AS FEE otvoril diskusiu k bodu Rôzne. Do diskusie sa prihlásila Hybská, ktorá poďakovala za 

prejavenú dôveru pri voľbe zástupcu FEE v Rade vysokých škôl. 

 

K bodu 12 

Predseda AS FEE požiadal návrhovú komisiu o sumarizáciu uznesení a dal hlasovať o schválení znenia 

uznesení zo zasadnutia 1/2020 AS FEE konaného dňa 03. 03. 2020. 

Schválené znenie uznesení je súčasťou tejto zápisnice. 
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Výsledky hlasovania: 

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

 

AS FEE schválil znenie uznesení zo zasadnutia 1/2020 AS FEE konaného dňa 03. 03. 2020.  

 

K bodu 13 

Predseda AS FEE poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí AS FEE a ukončil zasadnutie AS 

FEE. 

 

Prílohy k zápisnici: 

1. Prezenčná listina zo zasadnutia 1/2020 AS FEE zo dňa  03. 03. 2020; 

2. Návrh na vymenovanie nových členov disciplinárnej komisie; 

3. Návrh Zásad prijímacieho konania na štúdium druhého (inžinierskeho) stupňa na Fakulte 

ekológie a environmentalistiky TUZVO; 

4. Návrh Štatútu FEE;  

 

Zapísala: Mgr. Marcela Sedlačková Přidalová  

Zvolen, 03. 03. 2019 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

Nikola Balabanová     ................................................. 

 

 

 

 

Ing. Juraj Modranský, PhD. 

predseda AS FEE 
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UZNESENIA 

zo zasadnutia 1/2020 AS FEE konaného dňa 03.03.2020 vo Zvolene 

 

AS FEE na svojom zasadnutí dňa 03. 03. 2020:  

 

a. schválil: 

1. Program zasadnutia AS FEE; 

2. Návrhovú komisiu v zložení: doc. Ing. Helena Hybská, PhD., Ing. Magdaléna Pichlerová, PhD.; 

3. Mandátovú komisiu v zložení: Ing. Zlatica Bačíková, Bc. Tomáš Danik; 

4. Overovateľov zápisnice: Mgr. Zlata Androvičová, CSc., Nikola Balabanová; 

5. Návrh dekana FEE na vymenovanie Ing. Zlatice Bačíkovej za členku Disciplinárnej komisie FEE 

pre študentov na funkčné obdobie 04.03.2020 – 03.03.2024; 

6. Návrh dekana FEE na vymenovanie Ing. Martiny Lobotkovej za členku Disciplinárnej komisie 

FEE pre študentov na funkčné obdobie 04.03.2020 – 03.03.2022; 

7. Ďalšie podmienky na prijatie na štúdium študijných programov druhého (inžinierskeho) stupňa na 

Fakulte ekológie a environmentalistiky TUZVO s pripomienkami; 

8. Štatút FEE s pripomienkami. 

 

b. zvolil: 

1. Mgr. Marcelu Sedlačkovú Přidalovú za tajomníčku AS FEE; 

2. doc. Ing. Helenu Hybskú, PhD. za zástupcu FEE v Rade vysokých škôl na funkčné obdobie  

od 04.03.2020 do 31.05.2023. 

 

c. vzal na vedomie: 

1. Ponechanie uznesenia „c) 2“ zo zasadania AS FEE dňa 31. 01.2019 v plnení; 

2. Správu Volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS FEE. 

 

Zapísali:  doc. Ing. Helena Hybská, PhD., 

       Ing. Magdaléna Pichlerová, PhD. 

 

Zvolen, 03. 03. 2019 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

Nikola Balabanová     ................................................. 

 

 

 

 

Ing. Juraj Modranský, PhD. 

predseda AS FEE 

 


