
Predsedníctvo Akademického senátu Fakulty ekológie a environmentalistiky 

Technickej univerzity vo Zvolene 
 

ZÁPISNICA 5/2021 

zo zasadnutia AS FEE konaného dňa 6.12.2021 o 10.00 hod. 

v online prostredí MS Teams. 
 

Prítomní (v abecednom prostredí): 

Darabošová Anna, Bc. – prítomná na časti zasadnutia k bodu 4 - 8 

Diviaková Andrea, Ing., PhD. 

Filová Tamara 

Gáper Ján, prof., RNDr., CSc. 

Hybská Helena, doc., Ing., PhD. 

Krausová Patrícia, Ing. 

Kunca Vladimír, prof., Ing., PhD. 

Modranský Juraj, Ing., PhD. 

Perháčová Zuzana, Ing., PhD.  

Pichlerová Magdaléna, Ing., PhD. 

Rácz Attila, Mgr., PhD. 

Rybár Andrej, Ing. 

Slobodník Branko, doc., Ing., PhD. 

Vanek Miroslav, Ing., PhD. 

Záchenská Denisa – prítomná na časti zasadnutia k bodu 6 
 

Ospravedlnení: 

Darabošová Anna, Bc. – z časti zasadnutia k bodom 1-3 

Záchenská Denisa – z časti zasadnutia k bodom 1-5, 7-8 
 

Hostia:  

Mlynarčíková Zdena, Ing. (tajomníčka FEE) 

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

Slámová, Martina, doc., Ing., PhD. (poverená výkonom funkcie prodekana FEE) 
 

Program zasadnutia AS FEE 5/2021: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Návrh programu zasadnutia 

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

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Informácia o doplňujúcich voľbách do zamestnaneckej časti AS FEE 

6. Návrh na vymenovanie členov Vedeckej rady FEE 

7. Rôzne  

8. Schválenie uznesení 
 

K bodu 1 

Predseda AS FEE privítal prítomných členov AS FEE. Konštatoval, že AS FEE je 

uznášaniaschopný. 



 

K bodu 2 

Predseda AS FEE predložil program zasadnutia a otvoril diskusiu. Zo strany prítomných neboli 

vyslovené žiadne pripomienky. Predseda AS FEE dal hlasovať o schválení programu 

zasadnutia AS FEE. 
 

Výsledky hlasovania: 

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

AS FEE schválil program zasadnutia AS FEE. 
 

K bodu 3 

Predseda AS FEE navrhol zloženie mandátovej komisie v zložení: doc. Hybská, Ing. Rybár. 

V rámci diskusie nebol prednesený iný návrh.  
 

Výsledky hlasovania: 

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

AS FEE schváli mandátovú komisiu v zložení: doc. Ing. Helena Hybská, PhD.,  Ing. 

Andrej Rybár. 
 

Do návrhovej komisie predseda AS FEE navrhol Ing. Diviakovú a Ing. Vaneka. 

V rámci diskusie nebol prednesený iný návrh. 
 

Výsledky hlasovania: 

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

AS FEE schválil návrhovú komisiu v zložení: Ing. Andrea Diviaková, PhD., Ing. Miroslav 

Vanek, PhD. 
 

Predseda AS navrhol za overovateľov zápisnice: Ing. Perháčovú, Ing. Krausovú. 

V rámci diskusie nebol prednesený iný návrh. 
 

Výsledky hlasovania: 

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

AS FEE schválil overovateľov zápisnice: Ing. Zuzana Perháčová, PhD., Ing. Patrícia 

Krausová 
 

K bodu 4 

V rámci kontroly plnenia uznesení predseda AS FEE konštatoval, že na ostatnom zasadnutí AS 

FEE dňa 26.10.2021 nebolo skontrolované ukladacie uznesenie c)1 zo zasadnutia AS FEE 

3/2021, ktoré dekanovi FEE a predsedovi AS FEE uložilo zvolať zasadnutie Akademickej obce 

FEE. Predseda AS FEE konštatoval, že Akademická obec bola zvolaná 27. mája 2021 v online 

priestore v aplikácii MS Teams. Predmetné uznesenie preto považuje za splnené a navrhuje, 

aby to AS FEE zobral uznesením na vedomie. 

Ďalej predseda AS FEE konštatoval, že ukladacie uznesenie zo dňa 26.10.2021, ktoré ukladá 

dekanovi FEE povinnosť informovať predsedníctvo AS FEE o ukončení členstva člena AS FEE 

pri zmene alebo ukončení pracovného pomeru, resp. pri ukončení alebo prerušení štúdia, má 

trvalý charakter a zatiaľ nie je potrebné ho odpočtovať, lebo k takej situácii nedošlo a 



k dnešnému dňu má AS FEE plný počet členov. Predseda AS FEE potom otvoril diskusiu. 

V diskusii nikto nevystúpil. 
 

Výsledky hlasovania:  

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

AS FEE zobral na vedomie splnenie uznesenia „c) 1“ zo zasadnutia ASFEE 3/2021 zo dňa 

13.5.2021. 
 

K bodu 5 

Predseda AS FEE požiadal podpredsedu AS FEE, Mgr. Rácza, aby predniesol informáciu 

o doplňujúcich voľbách do zamestnaneckej časti AS FEE. Mgr. Rácz informoval, že voľby sa 

konali prostredníctvom portálu voliča v UIS dňa 25.11.2021. Volieb sa zúčastnilo 32 voličov 

a všetky hlasy boli platné. Celkový počet oprávnených voličov bol 38. Na základe 84 účasti 

podpredseda AS FEE konštatoval, že voľby boli platné. Volil sa jeden kandidát zo 

zamestnaneckej časti FEE. Najvyšší počet hlasov získal doc. Slobodník - 17, čím bol zvolený 

za člena AS FEE. Do troch pracovných dní od vyhlásenia volieb neboli podané žiadne námietky 

na výsledky volieb, voľby preto boli právoplatné. Funkčné obdobie doc. Slobodníka trvá od 

26.11.2021 do 15.1.2023. Na základe nových Zásad volieb do AS FEE boli zvolení aj dvaja 

náhradníci do AS FEE, a to do pozície prvého náhradníka doc. Kubovčík s počtom hlasov 5 

a do pozície druhého náhradníka doc. Novikmec s počtom hlasov 4. Podpredseda AS FEE Rácz 

poprial novému členovi AS FEE veľa úspechov.  

Predseda AS FEE otvoril k tomuto bodu diskusiu, v ktorej vystúpil doc. Slobodník 

s poďakovaním sa za prejavenú dôveru.  

Predseda AS FEE potom navrhol zobrať výsledky doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti 

AS FEE na vedomie. 
 

Výsledky hlasovania: 

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

AS vzal na vedomie informáciu o priebehu a výsledku doplňujúcich volieb do 

zamestnaneckej časti AS FEE. 
 

K bodu 6 

Predseda AS FEE požiadal dekana FEE, aby predniesol svoj návrh na vymenovanie členov 

Vedeckej rady FEE. Dekan FEE predložil návrh na nových členov Vedeckej rady FEE v zložení 

kandidátov, ktorí na ostatnom zasadnutí AS FEE neboli schválení (príloha 1). 

Predseda otvoril k tomuto bodu diskusiu. Prof. Kunca v diskusii požiadal členov AS FEE, aby 

opätovne zvážili svoje hlasovanie a prihovoril sa, najmä za externých členov, nakoľko má 

s viacerými dobrú skúsenosť. Ďalej v diskusii vystúpila doc. Hybská, ktorá svojimi slovami 

podporila prof. Kuncu. Prof. Gáper súhlasil s predrečníkmi v diskusii tohto bodu programu, 

povedal, že by bol rád, keby AS FEE schválil členov v znení, v akom boli dekanom FEE 

navrhnutí. Predseda AS FEE vystúpil s informáciou, že dostal rôzne množstvo reakcií 

k poslednému rokovaniu AS FEE. V podnetoch sa uvádzalo, že externí členovia boli navrhnutí 

príliš jednostranne oproti smerovaniu fakulty. Niektoré z reakcií mali charakter žiadosti 

o prerokovanie. Viacero otázok malo spoločného menovateľa, napr. či dekan FEE nominoval 

jednotlivých členov Vedeckej rady v spolupráci s garantmi študijných odborov a s vedúcimi 



jednotlivých katedier, tak ako to bolo tradične zvykom. Dekan FEE reagoval, že diskusia 

prebehla a ako príklad uviedol, že aj po konzultácii s Ing. Modranským upravil svoj návrh. 

Ďalej sa vyjadril, že zloženie Vedeckej rady kopíruje z 90 zloženie, ktoré bolo predtým 

a súčasné zloženie Vedeckej rady považuje za kompromis. Dekan FEE nevie, o aké 

nerovnomerné zastúpenie v odboroch ide, nakoľko to z príspevku predsedu AS FEE nie je jasné 

a vyjadriť by sa vedel až po udaní konkrétnych mien. V rekcii sa predseda AS FEE opýtal, kto 

v predloženom návrhu Vedeckej rady z externých členov zastupuje oblasť, ktorá tradične 

vychováva najviac habilitantov, inaugurantov a doktorandov, kto sa venuje oblasti Všeobecnej 

ekológie, resp. kto zastupuje oblasť, či smerovanie EOB? Dekan FEE jednoznačne odpovedal 

a vymenoval mená: RNDr. Krištín, prof. Izakovičová, či prof. Petrovič.  

Po uzavretí diskusie a pred zahájením hlasovania predseda AS FEE povedal, že hlasovanie bolo 

možné pripraviť v prostredí UIS jediným spôsobom, aby bola dodržaná tajnosť voľby a zároveň 

vzor hlasovacieho lístka, a to tak, že hlasovať sa bude o každom návrhu na člena Vedeckej rady 

jednotlivo. Ďalej uviedol, že členovia AS FEE, navrhnutí za členov Vedeckej rady, o návrhu za 

seba nehlasujú. Doc. Slobodník preto nedostane hlasovací lístok s jeho menom. Hybská sa 

informovala, či počet hlasov potrebných na schválenie návrhu je 8, čo predseda potvrdil. Potom 

predseda vyhlásil 10 minútovú prestávku určenú na vykonanie hlasovania v portáli voliča 

v UIS. 

Po ukončení hlasovania mandátová komisia a integrátor UIS, Ing. Lupták, vyhodnotili výsledky 

elektronického hlasovania a doc. Hybská zverejnila výsledky hlasovania. 
 

Návrh na vymenovanie doc. Ing. Branka Slobodníka, PhD. za člena Vedeckej rady FEE:  

Výsledky hlasovania:  

Súhlasím: 10   Nesúhlasím: 3   Zdržal sa: 1   Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 
 

Návrh na vymenovanie Ing. Martiny Slámovej, PhD. za člena Vedeckej rady FEE:  

Výsledky hlasovania:  

Súhlasím: 13   Nesúhlasím: 1   Zdržal sa: 1   Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 
 

Návrh na vymenovanie prof. RNDr. Františka Petroviča, PhD. za člena Vedeckej rady FEE:  

Výsledky hlasovania:  

Súhlasím: 15  Nesúhlasím: 0   Zdržal sa: 0   Návrh bol schválený jednomyseľne. 
 

Návrh na vymenovanie prof. RNDr. Magdalény Bálintovej, CSc. za člena Vedeckej rady FEE:  

Výsledky hlasovania:  

Súhlasím: 13   Nesúhlasím: 1   Zdržal sa: 1   Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 
 

Návrh na vymenovanie doc. RNDr. Zity Izakovičovej, PhD. za člena Vedeckej rady FEE:  

Výsledky hlasovania:  

Súhlasím: 14   Nesúhlasím: 0   Zdržal sa: 1   Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 
 

Návrh na vymenovanie RNDr. Antona Krištína, DrSc. za člena Vedeckej rady FEE: 6  

Výsledky hlasovania:  

Súhlasím: 14   Nesúhlasím: 0   Zdržal sa: 1   Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 
 

Návrh na vymenovanie doc. MUDr. Eleonóry Fabiánovej, PhD. za člena Vedeckej rady FEE:  

Výsledky hlasovania:  

Súhlasím: 13   Nesúhlasím: 1   Zdržal sa: 1   Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 



 

Predseda AS FEE vystúpil s formálnou pripomienkou. Uviedol, že hlasovanie sa uskutočnilo 

dňa 6.12.2021, preto funkčné obdobie schválených členov môže začať najskôr od 7.12.2021, 

teda nie od 1.11.2021, ako bolo uvedené v návrhu dekana FEE. Dekan FEE pripomienkoval, že 

členovia by v tom prípade nemali rovnaké funkčné obdobie, s čím by nebol spokojný a od 

funkčného obdobia dekana sa odvíja aj funkčné obdobie Vedeckej rady. Na druhej strane si 

uvedomuje, že po legislatívnej stránke je poznámka predsedu AS FEE relevantná. Predseda 

uviedol, že to môže ešte konzultovať, ale je presvedčený, že funkčné obdobie vzniká 

menovaním za člena Vedeckej rady FEE. 
 

AS FEE schválil návrhy dekana na vymenovanie doc. Ing. Branka Slobodníka, PhD., Ing. 

Martiny Slámovej, PhD., prof. RNDr. Františka Petroviča, PhD., prof. RNDr. Magdalény 

Bálintovej, CSc., doc. RNDr. Zity Izakovičovej, PhD., RNDr. Antona Krištína, DrSc., doc. 

MUDr. Eleonóry Fabiánovej, PhD. za členov Vedeckej rady FEE. 
 

Výsledky hlasovania:  

Za: 15  Proti: 0 Zdržal sa: 0   Návrh bol schválený jednomyseľne. 
 

K bodu 7 

Predseda AS FEE predložil list od študenta Gáboríka (príloha 2). Po prečítaní listu otvoril 

diskusiu. Do diskusie sa zapojila Filová, ktorá objasnila, že odbory starostlivosti o životné 

prostredie sú špecializovaným odborom, ktoré metodicky a normotvorne patria pod 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ale od roku 2013, po reforme štátnej 

správy prešli pod okresné úrady a teda pod Ministerstvo vnútra SR.  Predseda AS FEE vyslovil 

pochybnosť, či takéto podnety patria na rokovanie AS FEE. Myslí si, že posilňovanie vzťahov 

s MŽP SR a aj ďalšími odbornými inštitúciami na Slovensku je užitočné a možno v tejto oblasti 

existujú rezervy, no je otázne, do akej miery by mal AS FEE alebo dekan FEE požadovať od 

ministerstva zmeny kritérií na prijímanie zamestnancov na príslušné pozície na úradoch. Potom 

konštatoval, že to spomínaná problematika vysoko prekračuje akýkoľvek rámec, než je 

akademickým senátom daný. Dekan FEE uviedol, že čas ministra je veľmi vzácny. Dekan FEE 

je otvorený pozvaniu ministra životného prostredia. V uznesení, ktoré navrhuje pán Gáborik, 

by podľa dekana AS FEE nemali byť riešené osobné problémy a do kompetencie AS FEE 

takéto riešenie nespadá. Po ukončení diskusie navrhol predseda AS FEE zobrať list na vedomie. 
 

Výsledky hlasovania: 

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

AS FEE zobral na vedomie list študenta Petra Gáboríka. 

 

V bode rôzne predostrela Ing. Krausová pripomienku k zápisnici z predchádzajúceho zasadania 

AS FEE, kde upozornila na nepresnosť, týkajúcu sa zápisu k prerokovaniu Rokovacieho 

poriadku. Ing. Krausová si myslí, že v zápise je nepresnosť a podľa nej AS FEE hlasoval o jej 

pozmeňovacom návrhu k čl.5, ods.10 v Rokovacom poriadku AS FEE (po prečíslovaní ods.11), 

kde za existujúce znenie mal byť doplnený text „a okrem prípadu technickej chyby počas 

hlasovania prostredníctvom informačných a komunikačných technológií.“ . Predseda vyslovil 

názor, že o tomto návrhu sa nakoniec nehlasovalo, čo vyplýva z poznámok, ktoré si k priebehu 

zasadania robil a ani z poznámok podpredsedu, ktoré mal k dispozícii pri tvorbe zápisnice. 



Pripomienku Ing. Krausovej považuje za korektnú, a ak je takáto pochybnosť, tak je potrebné 

to v diskusii vyjasniť. Do diskusie sa však nikto nezapojil. Predseda potom navrhol, aby senát 

uzavrel definitívne znenie daného bodu rokovacieho poriadku hlasovaním o návrhu Ing. 

Krausovej v znení čl.5 ods.11: „O tom istom návrhu nie je možné hlasovať dvakrát na jednom 

zasadnutí AS FEE, okrem prípadov uvedených v čl.2, ods.3 v tomto Rokovacom poriadku AS 

FEE a okrem prípadu technickej chyby počas hlasovania prostredníctvom informačných 

a komunikačných technológií.“ 
 

Výsledky hlasovania: 

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

AS FEE schválil úpravu čl. 5, ods.11 Rokovacieho poriadku AS FEE a ukladá predsedovi 

AS FEE zapracovať úpravu čl.5, ods. 11 do znenia Rokovacieho poriadku AS FEE. 

 

K bodu 8 

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 5/2021. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 14   Proti: 0  Zdržal sa: 0   Uznesenia boli jednomyseľne prijaté.  

AS FEE schválil znenie uznesení z rokovania AS FEE 5/2021.  

 

Na záver predseda AS FEE skonštatoval, že program rokovania AS FEE sa naplnil a poďakoval 

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

 

 

Zvolen 9.12.2021        Zapísala: Tamara Filová 

 

 

Prílohy k zápisnici: 

1. List dekana FEE s návrhom členov Vedeckej rady FEE 

2. List študenta Petra Gáboríka.  

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

 Ing. Patrícia Krausová         ....................................... 

 

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

 

 

 

Ing. Juraj Modranský, PhD. 

predseda AS FEE 



UZNESENIA 

zo zasadnutia AS FEE 5/2021 konaného dňa 6.12.2021 
 

AS FEE na svojom zasadnutí dňa 6.12.2021:  
 

a. schválil: 

1. Program zasadnutia AS FEE; 

2. Mandátovú komisiu v zložení: doc. Ing. Helena Hybská, PhD., Ing. Andrej Rybár; 

3. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Andrea Diviaková, PhD., Ing. Miroslav Vanek, PhD.; 

4. Overovateľov zápisnice: Ing. Zuzana Perháčová, PhD., Ing. Patrícia Krausová; 

5. Návrhy dekana na vymenovanie doc. Ing. Branka Slobodníka, PhD., Ing. Martiny 

Slámovej, PhD., prof. RNDr. Františka Petroviča, PhD., prof. RNDr. Magdalény 

Bálintovej, CSc., doc. RNDr. Zity Izakovičovej, PhD., RNDr. Antona Krištína, DrSc., 

doc. MUDr. Eleonóry Fabiánovej, PhD. za členov Vedeckej rady FEE; 

6. Úpravu čl. 5 ods. 11 Rokovacieho poriadku AS FEE; 
 

b. vzal na vedomie: 

1. Splnenie uznesenie „c) 1“ zo zasadnutia AS FEE 3/2021 zo dňa 13.5.2021; 

2. Informáciu o priebehu a výsledku doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS 

FEE; 

3. List študenta Petra Gáboríka; 
 

c. ukladá:  

1. Predsedovi AS FEE zapracovať úpravu čl.5, ods. 11 do znenia Rokovacieho poriadku 

AS FEE.      
 

 

 

Zvolen, 6.12.2021    Zapísali:   Ing. Andrea Diviaková, PhD. 

Ing. Miroslav Vanek, PhD.  

 

Overovatelia zápisnice:  

 

 Ing. Patrícia Krausová         ....................................... 

 

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

 

 

 

Ing. Juraj Modranský, PhD. 

predseda AS FEE 

 


