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R – 1278/2023; 6287/2023/RVSK 

Zápisnica z elektronického hlasovania RVSK  

uskutočneného v dňoch 13. – 17.02.2023 
 

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. Zosúladenie odporúčaných študijných plánov ŠP I. a II. stupňa v externej forme štúdia v zmysle 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

Materiály boli zaslané členom RVSK dňa 13.02.2023 elektronickou poštou a hlasovanie sa uskutočnilo 

elektronicky v termíne do 17.02.2023. Hlasovania sa zúčastnilo 11 členov RVSK. 

Elektronická komunikácia s hlasovaním je uložená u tajomníčky RVSK. 

 

K bodu 1: 

V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov budú od akademického roka 2023/2024 zjednotené dĺžky štúdia v dennej 

aj externej forme štúdia. Z tohto dôvodu bolo potrebné zosúladiť odporúčané študijné plány študijných 

programov I. a II. stupňa v externej forme štúdia s odporúčanými študijnými plánmi v dennej forme 

štúdia.  

Programové rady študijných programov odsúhlasili zosúladenie odporúčaných študijných plánov a 

následne dekani fakúlt a prorektor pre pedagogickú prácu požiadali RVSK o schválenie zosúladenia 

odporúčaných študijných plánov v externej forme štúdia. 

Zápisnice z hlasovania programových rád sú zverejnené na dokumentovom serveri v UISe. 

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 o zosúladenie odporúčaného študijného plánu študijného programu Lesníckej fakulty 

Aplikovaná zoológia a poľovníctvo (kód programu: 104163) v I. stupni v externej forme štúdia. 

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 o zosúladenie odporúčaného študijného plánu študijného programu Lesníckej fakulty Lesníctvo 

(kód programu: 104165) v I. stupni v externej forme štúdia. 

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 o zosúladenie odporúčaného študijného plánu študijného programu Lesníckej fakulty 

Adaptívne lesníctvo (kód programu: 104161) v II. stupni v externej forme štúdia. 

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 o zosúladenie odporúčaného študijného plánu študijného programu Lesníckej fakulty 

Aplikovaná zoológia a poľovníctvo (kód programu: 104154) v II. stupni v externej forme štúdia. 

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 o zosúladenie odporúčaného študijného plánu študijného programu Drevárskej fakulty 

Drevárstvo s podporou informačných technológií (kód programu: 183906) v I. stupni v externej forme 

štúdia. 

Výsledky elektronického hlasovania: 

- počet hlasujúcich členov RVSK: 11 

- počet hlasov za: 11 

- počet hlasov proti: 0 

- zdržali sa: 0 

 

Uznesenie 1.6 

Rada pre vnútorný systém kvality TU vo Zvolene 

schvaľuje 

žiadosť o zosúladenie odporúčaného študijného plánu študijného programu Drevárskej fakulty 

Drevené stavby (kód programu: 100946) v I. stupni v externej forme štúdia. 

Výsledky elektronického hlasovania: 

- počet hlasujúcich členov RVSK: 11 

- počet hlasov za: 11 

- počet hlasov proti: 0 

- zdržali sa: 0 
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Uznesenie 1.7 

Rada pre vnútorný systém kvality TU vo Zvolene 

schvaľuje 

žiadosť o zosúladenie odporúčaného študijného plánu študijného programu Drevárskej fakulty 

Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu (kód programu: 104133) v I. stupni 

v externej forme štúdia. 

Výsledky elektronického hlasovania: 

- počet hlasujúcich členov RVSK: 11 

- počet hlasov za: 11 

- počet hlasov proti: 0 

- zdržali sa: 0 

 

Uznesenie 1.8 

Rada pre vnútorný systém kvality TU vo Zvolene 

schvaľuje 

žiadosť o zosúladenie odporúčaného študijného plánu študijného programu Drevárskej fakulty 

Protipožiarna ochrana a bezpečnosť (kód programu: 100954) v I. stupni v externej forme štúdia. 

Výsledky elektronického hlasovania: 

- počet hlasujúcich členov RVSK: 11 

- počet hlasov za: 11 

- počet hlasov proti: 0 

- zdržali sa: 0 

 

Uznesenie 1.9 

Rada pre vnútorný systém kvality TU vo Zvolene 

schvaľuje 

žiadosť o zosúladenie odporúčaného študijného plánu študijného programu Drevárskej fakulty Tvorba 

a konštrukcia nábytku (kód programu: 104122) v I. stupni v externej forme štúdia. 

Výsledky elektronického hlasovania: 

- počet hlasujúcich členov RVSK: 11 

- počet hlasov za: 11 

- počet hlasov proti: 0 

- zdržali sa: 0 
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Uznesenie 1.10 

Rada pre vnútorný systém kvality TU vo Zvolene 

schvaľuje 

žiadosť o zosúladenie odporúčaného študijného plánu študijného programu Drevárskej fakulty 

Drevárske inžinierstvo (kód programu: 104116) v II. stupni v externej forme štúdia. 

Výsledky elektronického hlasovania: 

- počet hlasujúcich členov RVSK: 11 

- počet hlasov za: 11 

- počet hlasov proti: 0 

- zdržali sa: 0 

 

Uznesenie 1.11 

Rada pre vnútorný systém kvality TU vo Zvolene 

schvaľuje 

žiadosť o zosúladenie odporúčaného študijného plánu študijného programu Drevárskej fakulty 

Drevené stavby (kód programu: 104118) v II. stupni v externej forme štúdia. 

Výsledky elektronického hlasovania: 

- počet hlasujúcich členov RVSK: 11 

- počet hlasov za: 11 

- počet hlasov proti: 0 

- zdržali sa: 0 

 

Uznesenie 1.12 

Rada pre vnútorný systém kvality TU vo Zvolene 

schvaľuje 

žiadosť o zosúladenie odporúčaného študijného plánu študijného programu Drevárskej fakulty 

Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu (kód programu: 104131) v II. stupni 

v externej forme štúdia. 

Výsledky elektronického hlasovania: 

- počet hlasujúcich členov RVSK: 11 

- počet hlasov za: 11 

- počet hlasov proti: 0 

- zdržali sa: 0 
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Uznesenie 1.13 

Rada pre vnútorný systém kvality TU vo Zvolene 

schvaľuje 

žiadosť o zosúladenie odporúčaného študijného plánu študijného programu Drevárskej fakulty 

Protipožiarna ochrana a bezpečnosť (kód programu: 100956) v II. stupni v externej forme štúdia. 

Výsledky elektronického hlasovania: 

- počet hlasujúcich členov RVSK: 11 

- počet hlasov za: 11 

- počet hlasov proti: 0 

- zdržali sa: 0 

 

Uznesenie 1.14 

Rada pre vnútorný systém kvality TU vo Zvolene 

schvaľuje 

žiadosť o zosúladenie odporúčaného študijného plánu študijného programu Drevárskej fakulty Tvorba 

a konštrukcia nábytku (kód programu: 104120) v II. stupni v externej forme štúdia. 

Výsledky elektronického hlasovania: 

- počet hlasujúcich členov RVSK: 11 

- počet hlasov za: 11 

- počet hlasov proti: 0 

- zdržali sa: 0 

 

Uznesenie 1.15 

Rada pre vnútorný systém kvality TU vo Zvolene 

schvaľuje 

žiadosť o zosúladenie odporúčaného študijného plánu študijného programu Fakulty ekológie a 

environmentalistiky Forenzná a kriminalistická environmentalistika (kód programu: 175423) 

v I. stupni v externej forme štúdia. 

Výsledky elektronického hlasovania: 

- počet hlasujúcich členov RVSK: 11 

- počet hlasov za: 11 

- počet hlasov proti: 0 

- zdržali sa: 0 
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Uznesenie 1.16 

Rada pre vnútorný systém kvality TU vo Zvolene 

schvaľuje 

žiadosť o zosúladenie odporúčaného študijného plánu študijného programu Fakulty ekológie a 

environmentalistiky Ochrana a využívanie krajiny (kód programu: 104093) v I. stupni v externej forme 

štúdia. 

Výsledky elektronického hlasovania: 

- počet hlasujúcich členov RVSK: 11 

- počet hlasov za: 11 

- počet hlasov proti: 0 

- zdržali sa: 0 

 

Uznesenie 1.17 

Rada pre vnútorný systém kvality TU vo Zvolene 

schvaľuje 

žiadosť o zosúladenie odporúčaného študijného plánu študijného programu Fakulty ekológie a 

environmentalistiky Forenzná a kriminalistická environmentalistika (kód programu: 183956) 

v II. stupni v externej forme štúdia. 

Výsledky elektronického hlasovania: 

- počet hlasujúcich členov RVSK: 11 

- počet hlasov za: 11 

- počet hlasov proti: 0 

- zdržali sa: 0 

 

Uznesenie 1.18 

Rada pre vnútorný systém kvality TU vo Zvolene 

schvaľuje 

žiadosť o zosúladenie odporúčaného študijného plánu študijného programu Fakulty ekológie a 

environmentalistiky Ochrana a využívanie krajiny (kód programu: 104087) v II. stupni v externej forme 

štúdia. 

Výsledky elektronického hlasovania: 

- počet hlasujúcich členov RVSK: 11 

- počet hlasov za: 11 

- počet hlasov proti: 0 

- zdržali sa: 0 
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Uznesenie 1.19 

Rada pre vnútorný systém kvality TU vo Zvolene 

schvaľuje 

žiadosť o zosúladenie odporúčaného študijného plánu študijného programu Fakulty techniky Výrobná 

technika a manažment výrobných procesov (kód programu: 104081) v I. stupni v externej forme 

štúdia. 

Výsledky elektronického hlasovania: 

- počet hlasujúcich členov RVSK: 11 

- počet hlasov za: 11 

- počet hlasov proti: 0 

- zdržali sa: 0 

 

Uznesenie 1.20 

Rada pre vnútorný systém kvality TU vo Zvolene 

schvaľuje 

žiadosť o zosúladenie odporúčaného študijného plánu študijného programu Fakulty techniky Výrobná 

technika (kód programu: 104077) v II. stupni v externej forme štúdia. 

Výsledky elektronického hlasovania: 

- počet hlasujúcich členov RVSK: 11 

- počet hlasov za: 11 

- počet hlasov proti: 0 

- zdržali sa: 0 

 

Uznesenie 1.21 

Rada pre vnútorný systém kvality TU vo Zvolene 

schvaľuje 

žiadosť o zosúladenie odporúčaného študijného plánu univerzitného študijného programu Ekonomika 

a manažment prírodných zdrojov (kód programu: 104071) v I. stupni v externej forme štúdia. 

Výsledky elektronického hlasovania: 

- počet hlasujúcich členov RVSK: 11 

- počet hlasov za: 11 

- počet hlasov proti: 0 

- zdržali sa: 0 
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Uznesenie 1.22 

Rada pre vnútorný systém kvality TU vo Zvolene 

schvaľuje 

žiadosť o zosúladenie odporúčaného študijného plánu univerzitného študijného programu Ekonomika 

a manažment prírodných zdrojov (kód programu: 104069) v II. stupni v externej forme štúdia. 

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 

 


