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Predsedníctvo Akademického senátu Fakulty ekológie a environmentalistiky 

Technickej univerzity vo Zvolene 

 

ZÁPISNICA 2/2020 

zo zasadnutia AS FEE konaného 16. 06. 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. 

Modranský Juraj, Ing., PhD. 

Perháčová Zuzana, Ing., PhD. – prítomná na časti zasadnutia k bodom 1 až 8 

Pichlerová Magdaléna, Ing., PhD. 

Rácz Attila, Mgr., PhD. 

Sedlačková Přidalová Marcela, Mgr.  

Vanek Miroslav, Ing., PhD.  

Ospravedlnení: 

Hybská Helena, doc., Ing., PhD. 

Kanát Viktor, Bc.  

Krausová Patrícia, Ing.  

Perháčová Zuzana, Ing., PhD. – ospravedlnená k bodom 8 až 10 

Hostia:  

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

Ing. Zdenka Mlynarčíková (tajomníčka FEE) 

 

Návrh programu 2. zasadnutia AS FEE (po schválení pripomienok) 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Návrh programu zasadnutia 

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

4. Kontrola plnenia uznesení z 1. zasadnutia AS FEE (03.03.2020) 

5. Výročná správa o činnosti FEE a hospodárení FEE 

6. Rozdelenie dotácie a rozpočet FEE TUZVO na rok 2020 

7. Dodatok č.1 k Rokovaciemu poriadku AS FEE 

8. Rôzne 

9. Schválenie návrhov uznesení 

10. Ukončenie zasadnutia 

 



 2 

K bodu 1 

Predseda AS FEE privítal prítomných členov AS FEE a  na základe prezenčnej listiny (príloha 1) 

skonštatoval, že AS FEE je uznášaniaschopný. 

 

K bodu 2 

Predseda AS FEE predložil program 2. zasadnutia AS FEE pričom upozornil, že v bode 6: „Rozdelenie 

dotácie a rozpočet FEE TUZVO na rok 2019“ bol chybne uvedený rok, teda správne ide o rozpočet na 

rok 2020, a tiež pripomienkoval, že, znenie bodu 7 sa mení na: „Dodatok č.1 k Rokovaciemu poriadku 

AS FEE“. Následne predseda AS FEE otvoril diskusiu k prípadným návrhom a pripomienkam 

k predloženému programu.  

 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

 

Predseda AS FEE dal hlasovať o predložených pripomienkach k programu zasadnutia AS FEE. 

Výsledky hlasovania:  

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

 

Potom dal hlasovať o schválení programu zasadnutia AS FEE. 

 

Výsledky hlasovania:  

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

AS FEE schválil program 2. zasadnutia AS FEE s pripomienkami. 

 

K bodu 3 

Predseda AS FEE navrhol zloženie návrhovej a zároveň aj mandátovej komisie v zložení: J. Gáper, N. 

Balabanová. 

V rámci diskusie nebol prednesený iný návrh. 

 

Výsledky hlasovania:  

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

AS FEE schválil návrhovú a mandátovú  komisiu v zložení:  prof. RNDr. Ján Gáper, CSc., Nikola 

Balabanová  

 

Predseda AS FEE navrhol overovateľov zápisnice v zložení: A. Diviaková, Z. Perháčová 

V rámci diskusie nebol prednesený iný návrh.  

 

Výsledky hlasovania:  

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

AS FEE schválil overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Andrea Diviaková, PhD., Ing. Zuzana 

Perháčová, PhD.  

 

K bodu 4 

Kontrola plnenia uznesení z 1. zasadnutia AS FEE; 

Predseda AS FEE navrhol ponechať uznesenie „c) 2“ zo zasadania AS FEE dňa 31. 01.2019 v plnení. Do 

diskusie sa nikto neprihlásil a následne dal predseda AS FEE o návrhu hlasovať. 
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Výsledky hlasovania:  

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

 

K bodu 5 

Predseda AS FEE udelil slovo dekanovi FEE, aby oboznámil senát o Výročnej správe o činnosti FEE 

TUZVO za akademický rok 2018/2019 (príloha č.2). Predseda AS FEE otvoril diskusiu. Dekan FEE 

v rámci diskusie najprv reagoval na diskusné príspevky zaslané na elektronické zasadnutie AO FEE 

týkajúce sa výročnej správy, a to nasledovne:  

 

1. Na otázku: „Nerozumiem výrazu: „Z predmetu poznania“, o aký predmet išlo?“ dekan FEE 

odpovedal, že ide o „terminus technicus“ aplikovateľný na viacero predmetov (nakoľko sú 

štátnice zložené z viacerých predmetov), aby nemusel byť každý predmet definovaný zvlášť.  

 

2. K otázke „Je rovnaké číslo fakultou príjmaných študento-hodín od LF i DF zhoda náhod alebo 

preklep?“,  sa dekan FEE vyjadril, že sa ide o zhodu študentohodín, ktoré FEE odoberá od LF 

a DF. Generované čísla sú výstupom z UIS.  

 

3. Dekan FEE reagoval aj na diskusné príspevky o nízkom počte evaluácii študentov, on sám 

študentov upozorňuje, aby evaluáciu vypĺňali, a osobitne ich vyzýva, aby vyjadrili svoju 

spokojnosť respektíve nespokojnosť s vyučujúcim. Na uvedenú poznámku „Dlhodobo sa nám 

nedarí dostatočne motivovať študentov k vypĺňaniu hodnotiacich dotazníkov. Môže to byť zapríčinené 

ich nezáujmom, alebo strachom z možných sankcií zo strany vyučujúcich, alebo vedomím, že aj keď 

vyjadria svoj názor nič sa nezmení. Treba poznamenať, že nízky počet evaluácií vedie 

k spochybňovaniu ich relevantnosti“., dekan FEE uviedol: „Aj keby evaluáciu vyplnilo 80-90% 

študentov, i vtedy by bolo treba brať relevantnosť výsledkov evaluácie s rezervou, lebo po prvé, 

vždy ide o subjektívne vyjadrenie študenta, ktorý často krát nevie, čo je pre jeho profiláciu ako 

odborníka potrebné a čo nie, keďže sám ešte odborníkom nie je (tento bod sa týka len niektorých 

otázok v evaluácii), no najmä po druhé, pretože platí sociologický efekt, podľa ktorého sa do 

dobrovoľnej ankety vždy zapája vyššie percento silne motivovaných respondentov (pozitívne, 

negatívne), ich podiel je teda podstatne vyšší než pri iných sociologických metódach, a to 

skresľuje výsledky ankety. Poučený sociológ s týmto skreslením ráta (tento bod sa týka všetkých 

otázok v evaluácii). 

  Na otázku či je možné pripraviť krátku anketu na potvrdenie dôvodov nízkeho zapojenia študentov do 

evaluácie, ktorú by bolo možné v printovej podobe vhadzovať do schránky, dekan FEE odpovedal 

nasledovne: „Musíme si položiť otázku – chceme získať spätnú väzbu alebo zvýšiť elektronické 

evaluácie. Mnohí vyučujúci si v minulosti sami zisťovali (printové) reakcie na výučbový proces. 

Potom však samozrejme zase klesá zapojenie študentov do elektronických evaluácií. Takže 

printové ankety nevidíme ako riešenie. Môžeme pripraviť krátku anketu, kde by sme sa 

dotazovali na príčiny nízkeho záujmu študentov o evaluačný proces a ďalšie kroky nastaviť 

podľa získaných výsledkov. Jeden z faktorov, prečo sa málo študentov zapája do evaluácií je, že 

nevidia v tom význam, t.j. nevidia, že by sa na základe ich vyjadreného názoru niečo zmenilo. 

Nízka zapojenosť študentov do evaluačného procesu súvisí s celkovým nezáujmom študentov 

o akademický život a je obrazom istej sociálnej krízy. Je porovnateľná s účasťou na AO, na 

voľbách do AS, mimoškolských aktivitách a pod.“  

Na otázku „Plánuje vedenie FEE svoje vlastne zisťovanie spokojnosti študentov s online výučbou v LS 

AR 2019/2020 alebo sa uspokojí s celoslovenským zisťovaním, ktoré azda časom príde?“, dekan FEE 

reagoval tým, že aj na univerzity sa kladie stále väčšia potreba zabezpečovania systému kvality 

k čomu je potrebné pracovať aj so spätnou väzbou; aj preto vedenie FEE plánuje vlastné 

zisťovanie spokojnosti študentov (zrejme najneskôr vo väzbe na najbližšiu komplexnú 

akreditáciu. 
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4. K otázke ohľadom zahraničnej spolupráce a vzťahom s verejnosťou: „Všimla som si, že aj keď je 

Správa za AR 2018/2019, sem-tam sa v Správe vyskytujú aj dátumy od septembra 2019, t.j. 

z aktuálneho AR. Napr. pri prijatých zahraničných hosťoch Katedry UNESCO (s. 39), alebo pri stykoch 

Katedry EI s verejnosťou na s. 50 (nielen tam, aj medzi tým). Z akého dôvodu to takto je uvedené?“ sa 

dekan FEE vyjadril nasledovne: „ Výročná správa FEE síce odkazuje na obdobie AR 2018/2019, 

no niektoré činnosti sú vykazované za kalendárny rok ako napr. hospodárenie FEE, publikačná 

činnosť zamestnancov FEE a pod. Rovnako aj mobility sa môžu vzťahovať na AR alebo na 

kalendárny rok- podľa toho ako boli zaslané podklady za jednotlivé katedry.“   

 

5. K poznámke k návrhu opatrení na r. 2020 o motivácií doktorandov k zvýšenej publikačnej aktivite 

(Dovolím si vyjadriť silnú pochybnosť o tom, že by sprísnenie požiadaviek prinieslo efekt. Analogicky 

tomu, ako sprísnenie zákonov na ochranu prírody nad istú hranicu (alebo iných, napr. nadmerne prísne 

normy na obsah cudzorodých látok v zelenine)  nevedú k jej lepšej ochrane, ale kvôli ich 

„nezrealizovateľnosti“ vedú skôr k ich obchádzaniu v praxi. Je preto podľa mňa márne spoliehať sa 

na prísnosť formulácií. Psychologické výskumy vcelku odhaľujú tendenciu, že lepšie „zaberá“ 

pozitívna motivácia než motivácia negatívna. Možno by sa bolo treba zamyslieť nad úlohou zlepšiť 

laboratórne a ďalšie podmienky pre prácu doktorandov a nad intenzívnejšou aj vedeckou spoluprácou 

školiteľa s doktorandom v rámci grantových projektov a nad tým, ako a čím ich k tomu motivovať? To 

čiastočne  pokrýva nasledujúci bod 3) dekan FEE uviedol: „Mať akceptovaný článok v CC časopise 

nie je žiadna drakonická požiadavka. Je to minimálny štandard, ktorý uplatňujú slušné 

univerzity na Slovensku (najbližšie k nám napr. UMB). Na západ od Slovenska by toto kritérium 

bolo skôr smiešne ako prísne. Napr. slušné univerzity v ČR štandardne vyžadujú 2 CC články, 

kde je minimálne 1 prvoautorský a to už nehovorím o univerzitách v západnej Európe. K druhej 

časti komentára („Azda by sa bolo treba zamyslieť skôr nad úlohou zlepšiť laboratórne a ďalšie 

podmienky pre prácu doktorandov a nad intenzívnejšou aj vedeckou spoluprácou školiteľa 

s doktorandom v rámci grantových projektov. Napojenie práce na existujúce granty a erudíciu 

potencionálneho školiteľa, hodnotí pri prijímacom konaní odborná komisia a toto hodnotenie sa 

zohľadňuje v počte bodov, ktorý komisia udelí pri prijímacích pohovoroch“) dekan reagoval, že 

prijatie doktoranda na tému predpokladá, že jeho téma je pokrytá grantovým projektom a tiež, 

že školiteľ je dostatočne erudovaný. Ostatné veci sú otázkou investovania grantových peňazí, 

ktoré by školiteľ mal mať, a na osobnej interakcii školiteľa s doktorandom.“  

Do diskusie sa nikto ďalší neprihlásil. Predseda AS FEE dal hlasovať o schválení Výročnej správy o 

činnosti FEE TUZVO za akademický rok 2018/2019. 

Výsledky hlasovania: 

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

AS FEE schvaľuje Výročnú správu o činnosti FEE za akademický rok 2018/2019. 

 

Predseda AS FEE odovzdal slovo dekanovi, aby uviedol Výročnú správu o hospodárení FEE (príloha č.2) 

a otvoril diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Predseda AS FEE dal hlasovať o schválení Výročnej správy o hospodárení FEE. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

AS FEE schvaľuje Výročnú správu o hospodárení FEE za rok 2019. 
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K bodu 6 

Predseda AS FEE udelil slovo dekanovi FEE, aby oboznámil senát o Rozdelení dotácie a návrhu 

rozpočtu FEE na rok 2020 (príloha č.3).  

 

Do diskusie sa prihlásil J. Modranský, s otázkou, či v súvislosti s korona krízou je predpoklad, že sa 

v priebehu roka bude rozpočet ešte meniť, resp. že dôjde k úbytku finančných prostriedkov na FEE. Dekan 

FEE reagoval, že sa nepredpokladá úbytok financií a že nepredpokladá ani otváranie rozpočtu v priebehu 

roka. Do diskusie sa už nikto ďalší neprihlásil.  

 

Predseda AS FEE dal hlasovať o schválení návrhu rozpočtu FEE na rok 2020. 

 

Výsledky hlasovania: 

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

AS FEE schvaľuje návrh na rozdelenie dotácie a rozpočet FEE na rok 2020. 

 

K bodu 7 

Predseda AS FEE predstavil „Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku AS FEE“ (príloha č.4) a vysvetlil 

dôvody, ktoré ho viedli k predloženiu tohto materiálu. V rámci diskusie reagoval aj na pripomienky, ktoré 

mu doručené v rámci elektronického zasadania AO FEE. Zároveň vyzval prítomných na diskusiu 

k finálnemu zneniu dodatku, pričom ale kládol dôraz na to, aby sa členovia senátu dohodli na spôsobe ako 

rokovať, ak by sa v budúcnosti opakovala situácia a obmedzenia spôsobené šírením koronavírusu. 

V diskusii vystúpili viacerí členovia AS FEE, ktorý diskutovali o výslednom znení jednotlivých bodov. 

Členovia AS FEE, ktorí sú zároveň členmi senátu univerzity (Vanek, Modranský, Rácz, Perháčová), 

poukázali na to, že už rokovali obdobnou elektronickou formou. Vanek vidí túto formu diskusie ako 

bezproblémovú hoci trochu zdĺhavú a diskusiu takto vedenú vnímal vo vecnej rovine a bez problémov. 

Pichlerová sa vyjadrila, že nevidí problém v online hlasovaní, keď už to bolo odskúšané. Modranský 

uviedol, že táto forma rokovania poskytuje viac času reagovať na diskusné príspevky. Androvičová 

navrhla, či by nebolo vhodnejšie nahradiť termín diskusia, termínom komunikácia, načo Perháčová 

reagovala, že táto terminológia je prevzatá z rokovacieho poriadku. Následne navrhol Vanek zmenu 

v navrhovanom čl.4 ods.5, kde by sa slovo „diskusiu“ zmenilo na „rokovanie“ a podobne aj v čl.5 ods.11 

by došlo k zmene v znení na: „V prípade vedenia rokovania ...“ 

Na záver diskusie predseda FEE uviedol, že kým dôjde k zmene Rokovacieho poriadku, mal by tento 

dodatok slúžiť ako poistka, ktorá by umožnila fungovanie senátu aj v situáciách, keď bude štandardné 

rokovanie obmedzené. 

Následne dal predseda AS FEE hlasovať o schválení predloženej pripomienky.  

 

Výsledky hlasovania:  

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

Predseda konštatoval, že bola schválená pripomienka Vaneka a dal hlasovať o schválení Dodatku č.1 

k Rokovaciemu poriadku s pripomienkami. 

 

Výsledky hlasovania:  

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

 AS FEE schvaľuje Dodatok č.1 k Rokovaciemu poriadku AS FEE s pripomienkami.   
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K bodu 8 

Predseda AS FEE sa v bode Rôzne v krátkosti vyjadril k Štatútu FEE, v ktorom vykonal zmeny na základe 

pripomienok schválených na predchádzajúcom zasadnutí, pričom uviedol, že schválené uvádzanie 

skráteného názvu Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene na „FEE“ 

zapracoval primerane, lebo v niektorých častiach štatútu prevzatých doslova z predpisu univerzity to 

nebolo možné a tu ostalo pôvodné skrátené znenie „fakulta“. Ďalej uviedol, že k termínu začiatku 

zasadnutia AS FEE dostal z legislatívnej komisie TUZVO pripomienky k Štatútu FEE, ktoré mali 

formálny charakter a týkali sa uvedenia plného registratúrneho označenia predpisu v článkoch 25 a 26 

Štatútu.  

 

Predseda požiadal AS FEE, aby tieto zmeny v schválenom Štatúte FEE vzali na vedomie a o tomto návrhu 

dal hlasovať. 

 

Výsledky hlasovania:  

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

AS FEE berie na vedomie zmeny v Štatúte FEE.  

 

Predseda AS FEE ďalej v časti Rôzne otvoril diskusiu, v ktorej sa dekan FEE vyjadril k 

niekoľkým diskusným príspevkom, ktoré boli zaslané na elektronické zasadnutie AO FEE. 

K pripomienkam venovaným zrušeniu indexov dekan FEE reagoval nasledovne: „Čo sa týka indexov, 

rokovanie o ich zrušení už prebehlo aj na našej fakulte za môjho predsedovania v AS FEE a ja som 

bol ten, čo aspoň na chvíľu oddialil ich zrušenie vedomý si anachronizmu, no teraz je to už 

definitívne zrušené – vývoj jednoducho nezastavíš a musíme sa prispôsobiť dobe, aj keď s tým nie 

sme stotožnení.“ Dekan FEE následne poznamenal, že TUZVO je jediná univerzita na Slovensku, ktorá 

doposiaľ indexy používa. Dekan FEE spomenul, že vníma potrebu aj nejakej formy písomného 

uchovávania výsledkov skúšok a v súčasnosti sa spolieha na vyučujúcich, že si uchovávajú evidenciu. 

Spomenul, že zrejme bude potrebné prijať smernicu dekana, ktorá tento stav bude riešiť, napr. je možné, 

že študent bude podpisovať tlačivo s výsledkom skúšky, na ktorej sa zúčastnil a tento bude archivovaný. 

Na to v diskusii reagovala Pichlerová, že ak má viac ako 10 študentov na skúške, bude náročné ich 

s podpismi ustrážiť a nemožné to bude pri praktických skúškach alebo skúškach v online prostredí. 

Zároveň apelovala na fakt, že študenti nebudú mať písomný doklad o vykonanej skúške. J. Modranský 

poznamenal, že je dôležité, že Vedenie FEE vníma tento problém. Dekan FEE ďalej poukázal na možnosť 

vytlačiť si zo systému UIS zoznam prihlásených študentov na skúšku, kde sa dá vyznačiť výsledok skúšky 

a stále sa dá tlačiť aj elektronická správa o vykonaných skúškach. Androvičová spolu s Přidalovou 

poznamenali, že na iných univerzitách už je zaužívaný systém známkovania bez použitia indexov. Na 

príspevky v súvislosti so zrušením indexov (možná chyba UIS, strata elektronických dát, hackerský útok) 

v diskusií reagoval aj M. Vanek, ktorý sa k daným obavám vyjadril, že v systéme UIS existujú zálohy, 

ktoré sa dajú spätne vystopovať.  

 

Dekan FEE ďalej v bode Rôzne  reagoval na otázku: „Koľko študijných programov máme t.č. na FEE ? 

– na weboch figurujú 3 rôzne čísla.“, uviedol: „Neviem presne o aké čísla ide. Situácia môže nastať 

ak ide o:  

Počet akreditovaných ŠP – 15 

Bc  – 7: EOB, OVK, EI, IŽP, FKE, EME, EZA  

Ing – 5:  EOB, OVK, EI, FKE, EME 
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PhD – 3: EOB, OVK, EI  

Počet ŠP na ktoré prijímame študentov (12) – neprijímame na Bc- EI, Bc-EME, Ing- EME 

Počet ŠP, na ktorých momentálne študenti študujú (Bc -5, Ing - 4, PhD - 2 = 11) 

Môže byť, že niekde zostali neaktuálne čísla, sieť webstránky je značne zložitá. Mohlo sa stať, že sa 

niekde preniesla neaktuálna informácia. Situáciu preverujeme a opravíme. Pokiaľ si niekto všimol 

nezrovnalosť, treba okamžite osloviť kompetentných, aby došlo k náprave a nečakať rok na 

zasadnutie AO FEE. 

 

Ďalej dekan FEE reagoval na otázku či bude po prechádzajúcich skúsenostiach a vytvorení prostriedkov 

(všetci zamestnanci FEE majú bezplatne sprístupnený Microsoft Teams) a samozrejme v opodstatnených 

prípadoch povolená „práca na doma“ ? Alebo možnosť pracovať MIMO kancelárie (napr. tvorivá 

činnosť, práca na článku, učebnici, príprava projektu) pričom odpočtom by bol potom výsledok danej 

práce – napr. článok podaný do recenzného konania, štúdia, učebnica, atď., dekan odpovedal, že nie je 

v kompetencií dekana, o danej veci rozhodovať. Jedná sa o filozofiu univerzity a nakoľko sa 

situácia vracia do normálu, nateraz sa práca na doma, ruší, až na malé výnimky, ktoré krízový štáb 

taxatívne vymenoval.  

Na otázku v akom časovom horizonte sa plánuje zverejnenie „hodnotiacich kritérií zamestnancov 

v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti, sa vyjadril dekan FEE nasledovne: „V priebehu tohto 

akademického roka by sme mali nachystať smernicu dekana k tejto veci.“ M. Pichlerová sa v rámci 

diskusie na danú otázku zaujímala, akým percentom sa podieľajú jednotlivé pracoviská FEE na rozpočte 

FEE, a či existuje možnosť dozvedieť sa, ako si ktorá katedra dokáže na seba zarobiť  a či sa podnikateľská 

činnosť ráta do výkonu katedry. Dekan FEE na podnety poznamenal, že je možné všetko a má v pláne do 

konca akademického roka tieto otázky riešiť. 

Po ukončení reakcie dekana na podnety z AO FEE už v diskusii žiadne ďalšie príspevky neodzneli a tak 

predseda AS FEE diskusiu ukončil.  

 

K bodu 9 

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

schválení znenia uznesení z 2. zasadnutia AS FEE konaného 16. 06. 2020.  

  

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

 AS FEE schválil znenie uznesení z 2. zasadnutia AS FEE konaného 16. 06. 2020.  

 

K bodu 10 

Predseda AS FEE poďakoval všetkým prítomným za účasť na 2. zasadnutí AS FEE a ukončil rokovanie 

AS FEE. 

 

Prílohy k zápisnici: 

1. Prezenčná listina z 2. zasadnutia AS FEE zo dňa 16. 06. 2020; 

2. Výročná správa o činnosti a hospodárení FEE TUZVO za akademický rok 2018/2019;  

3. Rozdelenie dotácie a rozpočet FEE TUZVO na rok 2020. 

4. Dodatok č.1 k Rokovaciemu poriadku AS FEE. 

 

Zvolen, 16. 06. 2020     Zapísala: Mgr. Marcela Sedlačková Přidalová  
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Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Andrea Diviaková , PhD.   ................................................. 

 

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

 

 

 

 

Ing. Juraj Modranský, PhD. 

predseda AS FEE 
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UZNESENIA 

zo zasadnutia 2/2020 AS FEE konaného dňa 16.06.2020 vo Zvolene 

 

AS FEE na svojom zasadnutí dňa 16. 06. 2020:  

 

a. schválil: 

1. Program zasadnutia AS FEE s pripomienkami; 

2. Návrhovú a mandátovú komisiu v zložení: prof. RNDr. Ján Gáper, CSc., Nikola Balabanová; 

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

4. Overovateľov zápisnice: Ing. Andrea Diviaková, Ing. Zuzana Perháčová, PhD.; 

5. Výročnú správu o činnosti FEE za akademický rok 2018/2019; 

6. Výročnú správu o hospodárení FEE za rok 2019; 

7. Návrh na rozdelenie dotácie a rozpočet FEE na rok 2020; 

8. Dodatok č.1 k Rokovaciemu poriadku AS FEE s pripomienkami; 

 

b. vzal na vedomie: 

1. Že uznesenie „c) 2“ zo zasadania AS FEE dňa 31. 01.2019 ostáva v plnení 

2. Zmeny v Štatúte FEE. 

 

 

Zapísali:  prof. RNDr. Ján Gáper, CSc. 

       Nikola Balabanová 

 

Zvolen, 16. 06. 2020 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Andrea Diviaková , PhD.   ................................................. 

 

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

 

 

 

 

Ing. Juraj Modranský, PhD. 

predseda AS FEE 

 


