
D o d a t o k  č. 2 
 
k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu Fakulty ekológie a environmentalistiky 
Technickej univerzity vo Zvolene, ktorý bol schválený Akademickým senátom Fakulty ekológie a 
environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene dňa 21. júna 2013 
(ďalej len Rokovací poriadok AS FEE). 

č. R - 994/2021 

I. 
Predmet dodatku 

 
Rokovací poriadok AS FEE  sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. V Článku 5 sa zrušuje odsek (11) prijatý Dodatkom č.1 k Rokovaciemu poriadku AS FEE. 
 

V prípade vedenia diskusie elektronickými prostriedkami podľa čl.4 ods.5 Rokovacieho poriadku 
AS FEE sa pripomienky, diskusné príspevky a pozmeňovacie návrhy zasielajú e-mailom na adresy 
všetkých členov AS FEE. Predseda AS FEE ich zosumarizuje a na ich základe pripraví návrhy na 
hlasovanie. Lehota na uskutočnenie elektronickej diskusie nemôže byť kratšia ako 48 hodín. 
 

2. V Článku 7 sa upravuje odsek (1). 
Druhá veta znie: “Spôsob voľby kandidáta na dekana FEE upravuje č.17 Štatútu FEE.” 
 

3. V Článku 7 sa dopĺňa odsek (5):  
V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vládou Slovenskej republiky 
možno voľbu kandidáta na dekana FEE uskutočniť aj prostriedkami informačnej a komunikačnej 
technológie, ak je možné zabezpečiť tajnosť voľby. 
 

4. V Článku 9 sa dopĺňa odsek (6):  
V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vládou Slovenskej republiky je 
možné zvolať zhromaždenie AO FEE aj prostredníctvom prostriedkov informačných a 
komunikačných technológií. V prípade, ak počas zhromaždenia AO FEE vyplynie potreba 
hlasovania, hlasovanie sa uskutoční per rollam do 5 pracovných dní od ukončenia zhromaždenia 
AO FEE. V prípade nutnosti tajného hlasovania sa hlasovanie uskutoční prostredníctvom 
prostriedkov informačných a komunikačných technológií do 10 pracovných dní. 
 

II.  
Záverečné ustanovenie 

1. Tento Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku AS FEE bol schválený Akademickým senátom FEE 
dňa 12.3.2021 a týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť. 
2. Tento Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku AS FEE je neoddeliteľnou súčasťou Rokovacieho 
poriadku AS FEE. 
 
 

Ing. Juraj Modranský, PhD. 
predseda AS FEE 


