
Predsedníctvo Akademického senátu Fakulty ekológie a environmentalistiky 

Technickej univerzity vo Zvolene 

 

ZÁPISNICA 2/2022 

z rokovania AS FEE konaného dňa 16.6.2022 v zasadačke FEE. 

 

Prítomní (v abecednom poradí): 

Darabošová Anna, Bc.  

Filová Tamara 

Gáper Ján, prof., RNDr., CSc. 

Hybská Helena, doc., Ing., PhD. 

Krausová Patrícia, Ing. (k bodom 9-11) 

Modranský Juraj, Ing., PhD. 

Pichlerová Magdaléna, Ing., PhD. (k bodom 1-9) 

Rácz Attila, Mgr., PhD. 

Rybár Andrej, Ing. 

Slobodník Branko, doc., Ing., PhD. 

Vanek Miroslav, Ing., PhD. 

 

Ospravedlnení 

Kunca Vladimír, prof., Ing., PhD. 

Perháčová Zuzana, Ing., PhD.  

Novikmec Milan, doc., Ing., PhD. 

Ivanová Barbora, Bc. 

Krausová Patrícia, Ing. (k bodom 1-8) 

Pichlerová Magdaléna, Ing., PhD. (k bodom 10-11) 

 

Hostia:  

Mlynarčíková Zdenka, Ing. 

Zacharová Andrea, Ing., PhD. 

 

 

 

Návrh programu zasadnutia AS FEE 2/2022: 

1. Otvorenie zasadnutia; 

2. Návrh programu zasadnutia; 

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

4. Kontrola plnenia uznesení; 

5. Výročná správa o činnosti FEE za akademický rok 2020/2021 a Výročná správa o hospodárení FEE 

za rok 2021; 

6. Informácia o priebežnom hodnotení Plánu zabezpečenia Dlhodobého zámeru FEE 2017-2023 za rok 

2021; 

7. Návrh rozdelenia dotácie a rozpočet FEE na rok 2022; 

8. Návrh na vymenovanie Ing. Adama Pochybu za člena Disciplinárnej komisie FEE; 

9. Návrh na vymenovanie doc. RNDr. Ingrid Belčákovej, PhD za prodekanku pre vedu a výskum; 

10. Rôzne; 

11. Schválenie návrhov 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 sa členstva v senáte vzdal doc. Kubovčík a na uvoľnené miesto 

nastúpil náhradník, doc. Novikmec. 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. Potom predseda uviedol, že obdržal ešte jeden 

materiál na prerokovanie, a to ďalší návrh na vymenovanie nových členov Disciplinárnej komisie FEE 

pre študentov. Tento materiál bol k dispozícii v tlačenej forme pri otvorení  rokovania AS FEE. 

V nadväznosti na to navrhol zmenu programu rokovania, a to premenovať bod 8 na „Návrh na 

vymenovanie členov disciplinárnej komisie FEE pre študentov“. Zároveň povedal, že súhlas s touto 

zmenou v programe zároveň bude chápať, ako ochotu AS FEE prerokovať materiál, ktorý nebol 

k dispozícii v stanovenej lehote. Predseda AS FEE dal hlasovať o schválení programu zasadnutia AS 

FEE so zmenou znenia bodu 8. 

 

Výsledky hlasovania: 

Za: 10  Proti:  0 Zdržal sa: 0   Návrh bol schválený jednomyseľne. 

AS FEE schválil program zasadnutia AS FEE so zmenou znenia bodu 8. 

 

K bodu 3 

Predseda AS FEE navrhol zloženie návrhovej komisie: Ing. Vanek a Bc. Darabošová. 

V diskusii nebol prednesený iný návrh.  

 

Výsledky hlasovania: 

Za: 9   Proti :0  Zdržal sa: 1   Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 

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

Darabošová. 

 

Predseda AS FEE potom navrhol za overovateľov zápisnice doc. Hybskú a Ing. Rybára. 

V rámci diskusie nebol prednesený iný návrh. 

 

Výsledky hlasovania: 

Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 2  Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 

AS FEE schválil overovateľov zápisnice: doc. Ing. Helena Hybská, PhD. a  Ing. Andrej Rybár. 

 

Predseda AS navrhol zloženie mandátovej komisie: doc. Slobodník, Mgr. Rácz. 

V rámci diskusie nebol prednesený iný návrh. 

 

Výsledky hlasovania: 

Za: 10   Proti: 0  Zdržal sa:0  Návrh bol schválený jednomyseľne 

AS FEE schválil mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Attila Rácz, PhD. a doc. Ing. Branko 

Slobodník, PhD. 

 

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 odovzdal slovo prodekanke Ing. Zacharovej, ktorá v mene dekana FEE 

uviedla a stručne predstavila Výročnú správu o činnosti FEE za akademický rok 2020/2021, potom Ing. 

Mlynarčíková stručne uviedla Výročnú správu o hospodárení FEE za rok 2021 (príloha 1). V diskusii 

krátko vystúpil Ing. Vanek; z jeho vystúpenia nevzišli námietky ani pripomienky k predkladaným 

materiálom, preto po ukončení diskusie dal predseda AS FEE hlasovať schválení predloženej Výročnej 

správy o činnosti FEE za akademický rok 2021/2021. 

 

Výsledky hlasovania: 

Za: 10   Proti: 0  Zdržal sa:0  Návrh bol schválený jednomyseľne 

AS FEE schválil Výročnú správu o činnosti FEE za akademický rok 2020/2021. 

 

V rámci bodu 5 dal predseda AS FEE hlasovať o schválení Výročnej správy o hospodárení FEE za rok 

2021. 

Výsledky hlasovania: 

Za: 10   Proti: 0  Zdržal sa:0  Návrh bol schválený jednomyseľne 

AS FEE schválil Výročnú správu o hospodárení FEE za rok 2021. 

 

K bodu 6 

Po otvorení bodu 6 Ing. Zacharová informovala AS FEE o priebežnom hodnotení Plánu zabezpečenia 

Dlhodobého zámeru FEE 2017-2023 za rok 2021 (príloha 2). V diskusii vystúpil Ing. Vanek a Ing. 

Modranský; z ich vystúpenia nevzišli námietky ani pripomienky k predkladanému materiálu. 

Pripomienky k materiálu vzniesol písomne doc. Novikmec (príloha 6), ktorý pripomienkoval v časti 

Vedy a výskumu časť Riziká vo vzťahu k nedostatočnému množstvu motivačných finančných 

prostriedkov a skutočným príčinám nízkeho počtu impaktovaných výstupov u väčšieho počtu tvorivých 

pracovníkov. Upozornil, že motivácia sa týka najmä publikačne aktívnych zamestnancov. V diskusii 

Modranský konštatoval, že priebežný odpočet Dlhodobého zámeru v minulých rokoch senátom 

neprechádzal a navrhol tento predložený materiál vziať na vedomie. 

 

Výsledky hlasovania: 

Za: 10   Proti: 0  Zdržal sa:0  Návrh bol schválený jednomyseľne 

AS FEE vzal na vedomie informáciu o priebežnom hodnotení Plánu zabezpečenia Dlhodobého 

zámeru FEE 2017-2023 za rok 2021. 

 

K bodu 7 

Na úvod predstavila predložený materiál Ing. Mlynarčíková, ktorá informovala AS FEE o návrhu 

rozdelenia dotácii a o rozpočte FEE na rok 2022 (príloha 3). V krátkej diskusii neodzneli pripomienky 

ani námietky voči predloženému materiálu. Po ukončení diskusie dal predseda návrh na schválenie 

materiálu. 

 

Výsledky hlasovania: 

Za: 10   Proti: 0  Zdržal sa:0  Návrh bol schválený jednomyseľne 

AS FEE schválil návrh rozdelenia dotácie a návrh rozpočtu FEE na rok 2022. 

 

K bodu 8 

Predseda odovzdal slovo prodekanke, Ing. Zacharovej, ktorá predniesla návrh na vymenovanie členov 

disciplinárnej komisie FEE a vysvetlila, prečo sú predložené dva návrhy (prílohy 4 a 5). Vysvetlila tiež, 



že funkčné obdobie členov zamestnaneckej časti je štvorročné a študentskej časti dvojročné. 

K predloženým materiálom, ani k navrhnutým členom Disciplinárnej komisie FEE pre študentov 

neodzneli žiadne pripomienky. Po ukončení diskusie predseda AS FEE podal postupne návrhy na 

uznesenia, a to za každý doručený a prerokovaný materiál osobitne. 

 

Výsledky hlasovania: 

Za: 10   Proti: 0  Zdržal sa:0  Návrh bol schválený jednomyseľne 

AS FEE schvaľuje návrh dekana na vymenovanie Ing. Adama Pochybu za člena Disciplinárnej 

komisie FEE pre študentov. 

 

Výsledky hlasovania: 

Za: 10   Proti: 0  Zdržal sa:0  Návrh bol schválený jednomyseľne 

AS FEE schvaľuje návrh dekana na vymenovanie Ing. Andrey Diviakovej, PhD., Ing. Magdalény 

Pichlerovej, PhD., Ing. Andrey Zacharovej, PhD. a Bc. Karolíny Kolenkovej za členov 

Disciplinárnej komisie FEE pre študentov. 

 

K bodu 9 

Predseda AS FEE požiadal prodekanku, Ing. Zacharovú, aby v zastúpení predniesla návrh dekana FEE 

na vymenovanie doc. RNDr. Ingrid Belčákovej, PhD. za prodekanku pre vedu a výskum. V diskusii 

vystúpili Ing. Vanek, doc. Slobodník, doc. Hybská s podpornými stanoviskami pre vymenovanie doc. 

Belčákovej za prodekanku. Predseda AS FEE potom prečítal názor doc. Novikmeca (príloha 6), ktorý 

aj k tomuto bodu podal písomné vyjadrenie. Z jeho stanoviska vyplynulo, že by návrh na vymenovanie 

doc. RNDr. Ingrid Belčákovej, PhD. za prodekanku pre VaV nepodporil, pretože pani docentka je už 

určitý čas poverenou prodekankou pre VaV a počas toho obdobia nenadobudol pocit, že je vhodnou 

kandidátkou na tento post. Dodal, že fakulta mala prodekana, ktorý funkciu zastával spoľahlivo, 

problémy a úlohy vysvetlil a komunikoval jasne, zrozumiteľne a včas - presne tak ako je v tomto čase 

potrebné a pri navrhovanej pani prodekanke si myslí, že tomu tak jednoducho nie je. Potom vystúpil 

Ing. Modranský, ktorý povedal, že v diskusii odzneli podporné stanoviská aj výhrady. On mal tiež 

pripravené skôr výhrady k návrhu dekana, ale myslí si, že nie je potrebné ich opakovať. Povedal, že 

navrhovaná pani docentka už funkciu vykonáva na základe poverenia, a tak si každý z prítomných 

členov senátu dokáže zvážiť všetky plusy a mínusy podporenia návrhu dekana na vymenovanie doc. 

Belčákovej za prodekanku a dokáže tiež zvážiť, čo by znamenalo neschválenie tohto návrhu v procese 

rozpracovanej akreditácie. Keďže do diskusie sa nik ďalší neprihlásil, predseda AS FEE požiadal 

mandátovú komisiu o vykonanie tajného hlasovania. 

 

Výsledky hlasovania: 

Za: 7   Proti: 4  Zdržal sa:0  Návrh nebol schválený. 

AS FEE neschválil návrh dekana FEE na vymenovanie doc. RNDr. Ingrid Belčákovej, PhD. za 

prodekanku pre vedu, výskum a doktorandské štúdium. 

 

K bodu 10 

Predseda AS FEE informoval, že sa dňa 14.júna 2022 zúčastnil o rokovania za okrúhlym stolom, na 

ktoré boli pozvaní členovia Vedenia TUZVO, dekani fakúlt, predsedovia senátov fakúlt, právne 

oddelenie, zástupca RVŠ za TUZVO, a ktoré sa týkalo implementácie nového znenia Zákona 

o vysokých školách do predpisov a do ďalšieho fungovania TUZVO a jej fakúlt. Informoval, že na 

stretnutí sa dohodlo, že v tejto fáze je potrebné najmä riešiť znenie Štatútu TUZVO formou doplnku, 

kde bude upravené znenie týkajúce sa kreovania Správnej rady TUZVO a dohodlo sa, že pre najbližšie 

obdobie by na fakultách mali byť zachované akademické senáty a vedecké rady fakúlt. Pritom však toto 



je potrebné považovať za momentálne najjednoduchšie riešenie, ktoré umožní kontinuitu fungovania 

univerzity a fakúlt v procese implementácie zmien vo vysokoškolskom zákone, no definitívna podoba 

fungovania fakúlt a orgánov fakúlt sa možno bude meniť, resp. bude musieť meniť v nadväznosti na 

výsledky prebiehajúceho procesu zosúlaďovania študijných programov a akreditácie. V diskusii nikto 

nevystúpil. 

 

K bodu 11 

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

predniesol Ing. Vanek. Následne prebehlo hlasovanie o schválení znenia uznesení z rokovania 

AS FEE 2/2022. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 10  Proti: 0 Zdržal sa: 0   Uznesenia boli schválené jednomyseľne.  

AS FEE schválil znenie uznesení z rokovania AS FEE 2/2022.  

 
 

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 16.6.2022        Zapísala: Tamara Filová 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

 

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

 

 

 

 

 

Ing. Juraj Modranský, PhD. 

predseda AS FEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIA 

zo zasadnutia AS FEE 2/2022 konaného dňa 16.6.2022 
 

AS FEE na svojom zasadnutí dňa 16.6.2022:  
 

a. schválil: 

1. Program zasadnutia AS FEE so zmenou znenia bodu 8; 

2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Miroslav Vanek, PhD. a Bc. Anna Darabošová; 

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

4. Mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Attila Rácz, PhD. a doc. Ing. Branko Slobodník, 

PhD.; 

5. Výročnú správu o činnosti FEE za akademický rok 2020/2021; 

6. Výročnú správu o hospodárení FEE za rok 2021; 

7. Návrh rozdelenia dotácie a návrh rozpočtu FEE na rok 2022; 

8. Návrh dekana FEE na vymenovanie Ing. Adama Pochybu za člena Disciplinárnej 

komisie FEE pre študentov. 

9. Návrh dekana FEE na vymenovanie Ing. Andrey Diviakovej, PhD., Ing. Magdalény 

Pichlerovej, PhD., Ing. Andrey Zacharovej, PhD. a Bc. Karolíny Kolenkovej za členov 

Disciplinárnej komisie FEE pre študentov. 
 

b. neschválil:  

1. Návrh dekana FEE na vymenovanie doc. RNDr. Ingrid Belčákovej, PhD. za prodekanku 

pre vedu, výskum a doktorandské štúdium. 
 

c. vzal na vedomie: 

1. Informáciu o priebežnom hodnotení Plánu zabezpečenia Dlhodobého zámeru FEE 

2017-2023 za rok 2021. 
 

 

 

Zvolen, 16.6.2022    Zapísali:   Ing. Miroslav Vanek, PhD. 

Bc. Anna Darabošová 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

 

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

 

 

 

Ing. Juraj Modranský, PhD. 

predseda AS FEE 


