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R – 7795/2022; 6626/2022/RVSK 

Zápisnica z elektronickej diskusie a hlasovania RVSK  

uskutočnených v dňoch 17. – 24.08.2022 
 

Počet členov RVSK: 11 

Hlasujúci (podľa prezenčnej listiny): 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 

 

Elektronické hlasovanie k materiálom: 

1 Návrh na zrušenie práva pre odbory habilitačného a inauguračného konania Hospodárska 

úprava lesov, Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov, Lesnícka fytológia, Lesnícke 

technológie, Štruktúra a vlastnosti dreva. 

2 Návrh na zosúladenie práva pre odbory habilitačného a inauguračného konania Ekosystémové 

služby lesov, Environmentálne inžinierstvo, Pestovanie lesa, Technológia spracovania dreva, 

Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií, Výrobná technika, Záchranné služby. 

 

Materiály boli zaslané členom RVSK dňa 17.08.2022 elektronickou poštou a diskusia a hlasovanie sa 

uskutočnili elektronicky v termíne do 24.08.2022. Hlasovania sa zúčastnilo 11 členov RVSK. 

Elektronická komunikácia s hlasovaním je uložená u tajomníčky RVSK. 

 

K bodu 1: 

V súvislosti s procesom zosúlaďovania práv na habilitačné a inauguračné konania (HIK) so 

štandardami SAAVŠ bola 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 (R-12154/2021) RVSK predložená na schválenie Žiadosť na zrušenie práva nezosúlaďovaných 

komisií HIK pre odbory Hospodárska úprava lesov, Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov, 

Lesnícka fytológia, Lesnícke technológie, Štruktúra a vlastnosti dreva.  

K materiálu neboli zo strany členov RVSK zaslané žiadne pripomienky. 
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Uznesenie 1.1 

Rada pre vnútorný systém kvality TU vo Zvolene 

schvaľuje 

žiadosť na zrušenie práva pre odbor habilitačného a inauguračného konania Hospodárska úprava lesov 

bez pripomienok. 

Výsledky elektronického hlasovania: 

- počet hlasujúcich členov RVSK: 11 

- počet hlasov za: 11 

- počet hlasov proti: 0 

- zdržali sa: 0 

 

Uznesenie 1.2 

Rada pre vnútorný systém kvality TU vo Zvolene 

schvaľuje 

žiadosť na zrušenie práva pre odbor habilitačného a inauguračného konania Konštrukcie a procesy 

výroby drevárskych výrobkov bez pripomienok. 

Výsledky elektronického hlasovania: 

- počet hlasujúcich členov RVSK: 11 

- počet hlasov za: 11 

- počet hlasov proti: 0 

- zdržali sa: 0 

 

Uznesenie 1.3 

Rada pre vnútorný systém kvality TU vo Zvolene 

schvaľuje 

žiadosť na zrušenie práva pre odbor habilitačného a inauguračného konania Lesnícka fytológia bez 

pripomienok. 

Výsledky elektronického hlasovania: 

- počet hlasujúcich členov RVSK: 11 

- počet hlasov za: 11 

- počet hlasov proti: 0 

- zdržali sa: 0 
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Uznesenie 1.4 

Rada pre vnútorný systém kvality TU vo Zvolene 

schvaľuje 

žiadosť na zrušenie práva pre odbor habilitačného a inauguračného konania Lesnícke technológie bez 

pripomienok. 

Výsledky elektronického hlasovania: 

- počet hlasujúcich členov RVSK: 11 

- počet hlasov za: 11 

- počet hlasov proti: 0 

- zdržali sa: 0 

 

Uznesenie 1.5 

Rada pre vnútorný systém kvality TU vo Zvolene 

schvaľuje 

žiadosť na zrušenie práva pre odbor habilitačného a inauguračného konania Štruktúra a vlastnosti 

dreva bez pripomienok. 

Výsledky elektronického hlasovania: 

- počet hlasujúcich členov RVSK: 11 

- počet hlasov za: 11 

- počet hlasov proti: 0 

- zdržali sa: 0 

 

K bodu 2: 

V súvislosti s procesom zosúlaďovania práv na habilitačné a inauguračné konania (HIK) so 

štandardami SAAVŠ bola 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 (R-12154/2021) RVSK predložená na schválenie Žiadosť vrátane príloh na zosúladenie práva 

HIK pre odbory Ekosystémové služby lesov, Environmentálne inžinierstvo, Pestovanie lesa, Technológia 

spracovania dreva, Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií, Výrobná technika, Záchranné 

služby.  

K materiálu neboli zo strany členov RVSK zaslané žiadne pripomienky. 
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Uznesenie 2.1 

Rada pre vnútorný systém kvality TU vo Zvolene 

schvaľuje 

žiadosť vrátane príloh na zosúladenie práva pre odbor habilitačného a inauguračného konania 

Ekosystémové služby lesov v študijnom odbore Lesníctvo bez pripomienok. 

Výsledky elektronického hlasovania: 

- počet hlasujúcich členov RVSK: 11 

- počet hlasov za: 11 

- počet hlasov proti: 0 

- zdržali sa: 0 

 

Uznesenie 2.2 

Rada pre vnútorný systém kvality TU vo Zvolene 

schvaľuje 

žiadosť vrátane príloh na zosúladenie práva pre odbor habilitačného a inauguračného konania 

Environmentálne inžinierstvo v študijnom odbore Ekologické a environmentálne vedy bez 

pripomienok. 

Výsledky elektronického hlasovania: 

- počet hlasujúcich členov RVSK: 11 

- počet hlasov za: 11 

- počet hlasov proti: 0 

- zdržali sa: 0 

 

Uznesenie 2.3 

Rada pre vnútorný systém kvality TU vo Zvolene 

schvaľuje 

žiadosť vrátane príloh na zosúladenie práva pre odbor habilitačného a inauguračného konania 

Pestovanie lesa v študijnom odbore Lesníctvo bez pripomienok. 

Výsledky elektronického hlasovania: 

- počet hlasujúcich členov RVSK: 11 

- počet hlasov za: 11 

- počet hlasov proti: 0 

- zdržali sa: 0 
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Uznesenie 2.4 

Rada pre vnútorný systém kvality TU vo Zvolene 

schvaľuje 

žiadosť vrátane príloh na zosúladenie práva pre odbor habilitačného a inauguračného konania 

Technológia spracovania dreva v študijnom odbore Drevárstvo bez pripomienok. 

Výsledky elektronického hlasovania: 

- počet hlasujúcich členov RVSK: 11 

- počet hlasov za: 11 

- počet hlasov proti: 0 

- zdržali sa: 0 

 

Uznesenie 2.5 

Rada pre vnútorný systém kvality TU vo Zvolene 

schvaľuje 

žiadosť vrátane príloh na zosúladenie práva pre odbor habilitačného a inauguračného konania 

Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií v študijnom odbore Ekologické a environmentálne 

vedy bez pripomienok. 

Výsledky elektronického hlasovania: 

- počet hlasujúcich členov RVSK: 11 

- počet hlasov za: 11 

- počet hlasov proti: 0 

- zdržali sa: 0 

 

Uznesenie 2.6 

Rada pre vnútorný systém kvality TU vo Zvolene 

schvaľuje 

žiadosť vrátane príloh na zosúladenie práva pre odbor habilitačného a inauguračného konania Výrobná 

technika v študijnom odbore Strojárstvo bez pripomienok. 

Výsledky elektronického hlasovania: 

- počet hlasujúcich členov RVSK: 11 

- počet hlasov za: 11 

- počet hlasov proti: 0 

- zdržali sa: 0 
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Uznesenie 2.7 

Rada pre vnútorný systém kvality TU vo Zvolene 

schvaľuje 

žiadosť vrátane príloh na zosúladenie práva pre odbor habilitačného a inauguračného konania 

Záchranné služby v študijnom odbore Bezpečnostné vedy bez pripomienok. 

Výsledky elektronického hlasovania: 

- počet hlasujúcich členov RVSK: 11 

- počet hlasov za: 11 

- počet hlasov proti: 0 

- zdržali sa: 0 

 

Zapísala: Ing. Miriam Polačeková 
 

 
         .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

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

 


