Výpis zo zápisnice č.3 zo zasadnutia Vedeckej rady Fakulty
ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, konanej dňa
28.06.2018
K bodu 3/
Doc. Ing. Michal Wiezik, PhD. otvoril verejnú časť inauguračného konania
doc. Ing. Mariána Schwarza, CSc., skonštatoval, že boli splnené všetky požiadavky na jeho
začatie. Predstavil inauguračnú komisiu, oponentov a vyzval predsedníčku inauguračnej
komisie prof. Samešovú, aby sa ujala riadenia inauguračného konania. Prof. Ing. Dagmar
Samešová, PhD. oboznámila prítomných s charakteristikou uchádzača a predniesla stanovisko
inauguračnej komisie so záverom, že inaugurant spĺňa kritériá vymenúvacieho konania.
Požiadala inauguranta o prednesenie inauguračnej prednášky. Na inauguračnej prednáške na
tému „Expozície ozónu v pracovnom a životnom prostredí“ sa zúčastnilo 57 poslucháčov. Po
prednáške oponenti predniesli oponentské posudky v poradí: prof. Ing. Jaroslav Škvarenina,
CSc., prof. RNDr. Magdaléna Bálintová, PhD. Posudok za neprítomného prof. Miloslava
Pekařa, CSc. prečítala predsedníčka inauguračnej komisie.
Vo verejnej rozprave vystúpili: prof. Samešová, prof. Stašiov, prof. Hreško, prof. Bodík, prof.
Briančin, doc. Kočík, doc. Wiezik.
Doc. Wiezik ukončil verejnú časť inauguračného konania poďakovaním oponentom, hosťom
a vyzval inauguračnú komisiu o zhodnotenie odborného priebehu inauguračnej prednášky a
celkovej pedagogickej, vedeckej činnosti uchádzača a požiadal ju, aby pripravila návrh
inauguračnej komisie.
V neverejnej časti inauguračného konania predsedníčka predniesla návrh inauguračnej
komisie s odporučením schváliť návrh na vymenovanie doc. Ing. Mariána Schwarza, PhD. za
profesora.
Podporné stanovisko k návrhu zaujali: doc. Olah, doc. Kočík, doc. Izakovičová.
Doc. Wiezik poďakoval komisii a požiadal Vedeckú radu aby rozhodla o návrhu na
vymenovanie za profesora tajným hlasovaním a podotkol, že nakoľko sa uznesenie týka člena
VR FEE, ktorý sa hlasovania nezúčastní, počet hlasov potrebných na schválenie sa v zmysle
rokovacieho poriadku VR FEE zníži o jedného.
Uznesenie č. 3. 3. 1.
VR FEE schválila návrh na vymenovanie za profesora doc. Ing. Mariána Schwarza,
CSc., v študijnom odbore 4. 3. 2. environmentálne inžinierstvo.
Výsledok tajného hlasovania:
Počet členov VR FEE:
23
Počet prítomných členov : 18
Počet hlasujúcich členov: 17*
Počet kladných hlasov:
15
Počet záporných hlasov:
0
Počet neplatných hlasov:
2
*ak sa hlasovanie týka člena VR FEE, tento sa hlasovania nezúčastňuje. Počet hlasov
potrebných na právoplatnosť sa zníži o jedného.( Rokovací poriadok VR FEE TU vo
Zvolene)
Výpis zo zápisnice vyhotovila: Ing. Dana Štímelová
Správnosť zápisu overila : Ing. Zdenka Mlynarčíková, tajomníčka FEE

