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R – 7412/2022; 6626/2022/RVSK 

Zápisnica z 3. zasadnutia RVSK dňa 17. 08. 2022 

Prítomní (podľa prezenčnej listiny a súhrnu z MS Teams): prof. R. Kropil, prof. J. Gáper, 

Ing. J. Jendruch, prof. D. Kačíková, prof. I. Klement, Bc. P. Maškovičová, Ing. I. Patráš, 

prof. F. Petrovič, prof. E. Pivarčiová, prof. Ľ. Scheer, Ing. R. Uhrín, Ing. M. Polačeková 

Ospravedlnený: - 

 

Program  

1 Otvorenie 

2 Schválenie návrhu programu zasadnutia RVSK 

3 Informácia o hodnotiacich správach zosúlaďovaných študijných programov 

4 Schválenie zosúladenia študijných programov 

5 Informácia o stave procesu zosúlaďovania habilitačných a inauguračných konaní 

6 Hlasovanie o zrušení habilitačných a inauguračných konaní 

7 Hlasovanie o zosúladení habilitačných a inauguračných konaní 

8 Rôzne 

9 Záver 

 

K bodu 1: 

Rokovanie otvoril a viedol predseda RVSK, Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

 

K bodu 2: 

Predseda RVSK navrhol doplniť program zasadnutia o bod 6 Hlasovanie o zrušení habilitačných a 
inauguračných konaní a bod 7 Hlasovanie o zosúladení habilitačných a inauguračných konaní. Zároveň 
vyzval členov RVSK na ďalšie doplnenie navrhnutého programu zasadnutia. Členovia RVSK nemali 
doplňujúce návrhy. Navrhnutý program bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 3: 

Predseda RVSK požiadal podpredsedníčku RVSK prof. Kačíkovú o informáciu o hodnotiacich správach 

zosúlaďovaných študijných programov. Prof. Kačíková uviedla, že zosúlaďované ŠP hodnotili traja 

posudzovatelia, tak ako boli schválení na zasadnutí RVSK dňa 06.06.2022 – posudzovateľ z TUZVO, 

externý posudzovateľ a posudzovateľ študent. Ďalej uviedla, že k pripomienkam posudzovateľov sa 

následne vyjadrili osoby s hlavnou zodpovednosťou a dekani jednotlivých fakúlt a prorektor pre PP.  
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V diskusii vystúpil prof. Scheer, ktorý sa zaujímal, prečo sú niektoré študijné programy rozdelené na 

anglický a slovenský jazyk. Prof. Kačíková vysvetlila, že identifikátor študijných programov je iný 

v slovenskom a iný v anglickom jazyku a aj práva uskutočňovať tieto študijné programy boli priznané 

v rôznych termínoch. Ing. Uhrín sa zaujímal na základe pripomienok posudzovateľov o preklady 

dokumentov do anglického jazyka pri anglickom študijnom programe Lesnícka fytológia. 

Podpredsedníčka a predseda RVSK uviedli, že po schválení zosúladenia študijného programu RVSK, 

budú dokumenty preložené do anglického jazyka. 

Uznesenie 3.3 

RVSK berie na vedomie informáciu o hodnotiacich správach zosúlaďovaných študijných programov. 

 

K bodu 4: 

Predseda RVSK dal hlasovať o schválení zosúladenia študijných programov. 

Lesnícka fakulta 

Študijný odbor:  Lesníctvo    
Študijný program:  Aplikovaná zoológia a poľovníctvo 
Stupeň:   I. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 

 
Študijný odbor:  Lesníctvo    
Študijný program:  Lesníctvo 
Stupeň:   I. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 

 
Študijný odbor:  Lesníctvo    
Študijný program:  Adaptívne lesníctvo 
Stupeň:   II. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 
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Študijný odbor:  Lesníctvo    
Študijný program:  Aplikovaná zoológia a poľovníctvo 
Stupeň:   II. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 

 
Študijný odbor:  Lesníctvo    
Študijný program:  Ekológia lesa 
Stupeň:   II. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 

 
Študijný odbor:  Lesníctvo    
Študijný program:  Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve 
Stupeň:   II. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 

 
Študijný odbor:  Lesníctvo    
Študijný program:  Ekológia lesa 
Stupeň:   III. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 

 
Študijný odbor:  Lesníctvo    
Študijný program:  Ekosystémové služby lesov 
Stupeň:   III. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 
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Študijný odbor:  Lesníctvo    
Študijný program:  Hospodárska úprava lesov 
Stupeň:   III. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 

 
Študijný odbor:  Lesníctvo    
Študijný program:  Lesnícka fytológia (slovenský jazyk) 
Stupeň:   III. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 

 
Študijný odbor:  Lesníctvo    
Študijný program:  Lesnícka fytológia (anglický jazyk) 
Stupeň:   III. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 

 

Drevárska fakulta 

Študijný odbor:  Drevárstvo    
Študijný program:  Drevárstvo s podporou informačných technológií 
Stupeň:   I. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 

 
Študijný odbor:  Drevárstvo    
Študijný program:  Drevené stavby 
Stupeň:   I. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 
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Študijný odbor:  Drevárstvo    
Študijný program:  Tvorba a konštrukcia nábytku 
Stupeň:   I. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 

 
Študijný odbor:  Ekonómia a manažment    
Študijný program:  Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu 
Stupeň:   I. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 

 
Študijný odbor:  Bezpečnostné vedy    
Študijný program:  Protipožiarna ochrana a bezpečnosť 
Stupeň:   I. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 

 
Študijný odbor:  Umenie   
Študijný program:  Dizajn nábytku a interiéru 
Stupeň:   I. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 

 
Študijný odbor:  Drevárstvo   
Študijný program:  Drevárske inžinierstvo 
Stupeň:   II. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 
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Študijný odbor:  Drevárstvo    
Študijný program:  Drevené stavby 
Stupeň:   II. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 

 
Študijný odbor:  Drevárstvo    
Študijný program:  Tvorba a konštrukcia nábytku 
Stupeň:   II. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 

 
Študijný odbor:  Ekonómia a manažment    
Študijný program:  Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu 
Stupeň:   II. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 

 
Študijný odbor:  Bezpečnostné vedy    
Študijný program:  Protipožiarna ochrana a bezpečnosť 
Stupeň:   II. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 

 
Študijný odbor:  Umenie   
Študijný program:  Dizajn nábytku a interiéru 
Stupeň:   II. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 
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Študijný odbor:  Drevárstvo   
Študijný program:  Technológia spracovania dreva 
Stupeň:   III. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 

 
Študijný odbor:  Bezpečnostné vedy    
Študijný program:  Protipožiarna ochrana a bezpečnosť (slovenský jazyk) 
Stupeň:   III. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 

 
Študijný odbor:  Bezpečnostné vedy    
Študijný program:  Protipožiarna ochrana a bezpečnosť (anglický jazyk) 
Stupeň:   III. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 

 
Študijný odbor:  Umenie   
Študijný program:  Dizajn nábytku a bývania 
Stupeň:   III. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 

 
Fakulta ekológie a environmentalistiky 

Študijný odbor:  Ekologické a environmentálne vedy    
Študijný program:  Ekológia a ochrana biodiverzity 
Stupeň:   I. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 
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Študijný odbor:  Ekologické a environmentálne vedy    
Študijný program:  Forenzná a kriminalistická environmentalistika 
Stupeň:   I. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 

 
Študijný odbor:  Ekologické a environmentálne vedy    
Študijný program:  Ochrana a využívanie krajiny 
Stupeň:   I. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 

 
Študijný odbor:  Ekologické a environmentálne vedy    
Študijný program:  Ekológia a ochrana biodiverzity 
Stupeň:   II. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 

 
Študijný odbor:  Ekologické a environmentálne vedy    
Študijný program:  Forenzná a kriminalistická environmentalistika 
Stupeň:   II. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 

 
Študijný odbor:  Ekologické a environmentálne vedy    
Študijný program:  Ochrana a využívanie krajiny 
Stupeň:   II. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 
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Študijný odbor:  Ekologické a environmentálne vedy    
Študijný program:  Ekológia a ochrana biodiverzity 
Stupeň:   III. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 

 
Študijný odbor:  Ekologické a environmentálne vedy    
Študijný program:  Environmentálne inžinierstvo 
Stupeň:   III. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 

 
Študijný odbor:  Ekologické a environmentálne vedy    
Študijný program:  Ochrana a využívanie krajiny 
Stupeň:   III. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 

 

Fakulta techniky 

Študijný odbor:  Strojárstvo   
Študijný program:  Výrobná technika a manažment výrobných procesov 
Stupeň:   I. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 

 
Študijný odbor:  Strojárstvo   
Študijný program:  Výrobná technika 
Stupeň:   II. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 
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Študijný odbor:  Strojárstvo   
Študijný program:  Výrobná technika 
Stupeň:   III. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 

 

Univerzitné študijné programy 

Študijný odbor:  Ekonómia a manažment   
Študijný program:  Ekonomika a manažment prírodných zdrojov 
Stupeň:   I. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 

 
Študijný odbor:  Ekonómia a manažment   
Študijný program:  Ekonomika a manažment prírodných zdrojov 
Stupeň:   II. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 

 
Študijný odbor:  Ekonómia a manažment   
Študijný program:  Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu 
Stupeň:   III. 

Výsledky hlasovania: 
- počet prítomných členov RVSK: 11 
- počet hlasov za:   11  
- počet hlasov proti:  0 
- zdržali sa:   0 

Uznesenie 3.4 

RVSK jednomyseľne schvaľuje zosúladenie študijných programov. 

 

K bodu 5: 

Predseda RVSK požiadal podpredsedníčku RVSK prof. Kačíkovú o informáciu o stave procesu 

zosúlaďovania habilitačných a inauguračných konaní. Prof. Kačíková uviedla, že TU vo Zvolene 
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postupuje v súlade s Organizačnou smernicou č. 5/2021 o získavaní práv, zosúlaďovaní práv, úprave a 

zrušení práv na habilitačné konanie a inauguračné konanie na Technickej univerzite vo Zvolene.  

Informovala členov RVSK, že Rada garantov odborov habilitačného konania a inauguračného konania 

schválila zrušenie práv pre odbory Lesnícka fytológia, Lesnícke technológie, Hospodárska úprava lesov, 

Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov, Štruktúra a vlastnosti dreva.  

Ďalej prof. Kačíková uviedla, že Rada garantov odborov habilitačného konania a inauguračného 

konania prerokovala a konsenzuálne súhlasila s návrhom opisov a návrhom hodnotenia tvorivých 

činností na zosúladenie práva pre nasledovné habilitačné a inauguračné konania: Ekosystémové služby 

lesov, Pestovanie lesa, Technológia spracovania dreva, Záchranné služby, Všeobecná ekológia a 

ekológia jedinca a populácií, Environmentálne inžinierstvo, Výrobná technika. 

Všetky návrhy na zrušenie práv, aj na zosúlaďovanie boli schválené aj jednotlivými fakultnými 

vedeckými radami. 

Predseda RVSK informoval členov RVSK o prebiehajúcom hlasovaní Vedeckej rady TUZVO o rušení a 

o zosúladení habilitačných a inauguračných konaní. 

Uznesenie 3.5 

RVSK berie na vedomie informáciu o stave procesu zosúlaďovania habilitačných a inauguračných 
konaní. 

 

K bodu 6: 

Predseda RVSK uviedol, že je potrebné hlasovať o zrušení habilitačných a inauguračných konaní. 

Keďže bod 6 bol do programu doplnený na zasadnutí RVSK, členovia RVSK budú o zrušení habilitačných 

a inauguračných konaní hlasovať per rollam do 24.08.2022. 

Uznesenie 3.6 

RVSK berie na vedomie informáciu o hlasovaní o zrušení habilitačných a inauguračných konaní per 

rollam do 24.08.2022. 

 

K bodu 7: 

Predseda RVSK uviedol, že je potrebné hlasovať o zosúladení habilitačných a inauguračných konaní. 

Keďže bod 7 bol do programu doplnený na zasadnutí RVSK, členovia RVSK budú o zosúladení 

habilitačných a inauguračných konaní hlasovať per rollam do 24.08.2022. 

Uznesenie 3.7 

RVSK berie na vedomie informáciu o hlasovaní o zosúladení habilitačných a inauguračných konaní 
per rollam do 24.08.2022. 
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K bodu 8: 

Prof. Kačíková informovala členov RVSK o zrušení nezosúlaďovaných študijných programov, 

o povinnosti TU vo Zvolene zaslať do SAAVŠ elektronickú žiadosť o zrušenie habilitačných 

a inauguračných konaní do 25.08.2022 a do 31.08.2022 oznámenie o zosúladení vnútorného systému 

kvality, zosúladených študijných programoch a oznámenie o zosúladení habilitačných a inauguračných 

konaní.  

Ďalej prof. Kačíková uviedla, že je potrebné schváliť nasledovné úlohy: 

a) doplniť a prekontrolovať všetky slovenské a anglické texty do vedecko-umeleckých 

a pedagogických charakteristík (VUPCH) a výstupov tvorivej činnosti (VTC) osôb zabezpečujúcich 

profilové predmety študijných programov,  

Zodpovední: dekani fakúlt, prorektor pre PP 

Termín: 20.09.2022 

b) vložiť na dokumentový server https://is.tuzvo.sk/dok_server/slozka.pl?;id=48283 vnútorné 

hodnotiace správy a opisy všetkých študijných programov III. stupňa štúdia vypracované 

v anglickom jazyku, 

Zodpovední: dekani fakúlt, prorektor pre PP 

linky na anglický formulár vnútornej hodnotiacej správy a anglickú osnovu opisu študijného 

programu:  

2_T_Z_IARSP_Internal_Assessment_Report_SP_ENGx-1.docx (live.com)  

3_T_Z_DSP_1_2020_Description_of_Study_programme_ENG_x-1.docx (live.com) 

Termín: 20.09.2022 

c) odoslať prorektorovi pre vedeckovýskumnú činnosť na vloženie na dokumentový server 

https://is.tuzvo.sk/dok_server/slozka.pl?id=48682 dokumenty, týkajúce sa zosúlaďovaných 

habilitačných a inauguračných konaní, vypracované v anglickom jazyku - Hodnotenie tvorivých 

činností HIK, Opis práva HIK, Zámer na zosúladenie 

Zodpovední: dekani fakúlt 

linky na slovenské texty: 

https://is.tuzvo.sk/dok_server/slozka.pl?id=48682 

Termín: 20.09.2022 

d) predložiť na najbližšie zasadnutie vedenia TU vo Zvolene spôsob a zabezpečenie prekladov 

vnútorných predpisov do anglického jazyka. 

Zodpovedná: podpredsedníčka RVSK 

Predseda RVSK dal o návrhu hlasovať. Výsledky hlasovania: 

- počet prítomných členov RVSK: 11 

- počet hlasov za: 11 

- počet hlasov proti: 0 

- zdržali sa: 0 

V ďalšej diskusii vystúpil prof. Petrovič, ktorý podotkol, že docenti a profesori musia plniť určité 

kritériá a zaujímal sa, čo v tom prípade, ak kritériá nie sú splnené. Prof. Pivarčiová sa informovala, či je 

umiestnenie dokumentov na dokumentovom serveri konečné, alebo sa dokumenty budú môcť 

https://is.tuzvo.sk/dok_server/slozka.pl?;id=48283
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fsaavs.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2F2_T_Z_IARSP_Internal_Assessment_Report_SP_ENGx-1.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fsaavs.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2F3_T_Z_DSP_1_2020_Description_of_Study_programme_ENG_x-1.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://is.tuzvo.sk/dok_server/slozka.pl?id=48682
https://is.tuzvo.sk/dok_server/slozka.pl?id=48682
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upravovať. Ing. Uhrín vystúpil v diskusii s pripomienkou, že nie všetci posudzovatelia sa v hodnotiacich 

správach k ŠP vyjadrili slovne. Ďalej podotkol, že niektorí posudzovatelia študenti pripomienkovali 

väčšiu potrebu praxe a praktických cvičení. Na všetky pripomienky a otázky odpovedali predseda a 

podpredsedníčka RVSK.  

Uznesenie 3.8 

RVSK jednomyseľne schvaľuje: 

a) doplniť a prekontrolovať všetky slovenské a anglické texty vo vedecko-umeleckých 

a pedagogických charakteristikách (VUPCH) tvorivých pracovníkov a výstupoch tvorivej činnosti 

(VTC) osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijných programov,  

Zodpovední: dekani fakúlt, prorektor pre PP 

Termín: 20.09.2022 

b) vložiť na dokumentový server https://is.tuzvo.sk/dok_server/slozka.pl?;id=48283 vnútorné 

hodnotiace správy a opisy všetkých študijných programov III. stupňa štúdia vypracované 

v anglickom jazyku, 

Zodpovední: dekani fakúlt, prorektor pre PP 

linky na anglický formulár vnútornej hodnotiacej správy a anglickú osnovu opisu študijného 

programu:  

2_T_Z_IARSP_Internal_Assessment_Report_SP_ENGx-1.docx (live.com)  

3_T_Z_DSP_1_2020_Description_of_Study_programme_ENG_x-1.docx (live.com) 

Termín: 20.09.2022 

c) odoslať prorektorovi pre vedeckovýskumnú činnosť na vloženie na dokumentový server 

https://is.tuzvo.sk/dok_server/slozka.pl?id=48682 dokumenty, týkajúce sa zosúlaďovaných 

habilitačných a inauguračných konaní, vypracované v anglickom jazyku - Hodnotenie tvorivých 

činností HIK, Opis práva HIK, Zámer na zosúladenie 

Zodpovední: dekani fakúlt 

linky na slovenské texty: 

https://is.tuzvo.sk/dok_server/slozka.pl?id=48682 

Termín: 20.09.2022 

d) predložiť na najbližšie zasadnutie vedenia TU vo Zvolene spôsob a zabezpečenie prekladov 

vnútorných predpisov do anglického jazyka. 

Zodpovedná: podpredsedníčka RVSK 

 
K bodu 9: 

Predseda RVSK poďakoval všetkým členom za aktívnu účasť na 3. zasadnutí RVSK na TU vo Zvolene 

a ukončil rokovanie. 

 
Zapísala: Ing. Miriam Polačeková 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., v. r. 

   Predseda RVSK 

https://is.tuzvo.sk/dok_server/slozka.pl?;id=48283
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fsaavs.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2F2_T_Z_IARSP_Internal_Assessment_Report_SP_ENGx-1.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fsaavs.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2F3_T_Z_DSP_1_2020_Description_of_Study_programme_ENG_x-1.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://is.tuzvo.sk/dok_server/slozka.pl?id=48682
https://is.tuzvo.sk/dok_server/slozka.pl?id=48682

