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Prvá časť 
Čl. 1 

Základné  ustanovenia 
 

(1)  Organizačný poriadok Fakulty ekológie a environmentalistiky (ďalej „FEE“) upravuje                    
organizačnú štruktúru, činnosť, kompetencie a riadenie jednotlivých organizačných súčastí FEE. 
(2)  Organizačný poriadok je záväzný pre všetkých  zamestnancov pôsobiacich na FEE.  

 
Druhá časť 

Organizačná štruktúra 
 

Čl. 2 
Organizačné súčasti FEE 

 
(1) Dekanát 
(2) Katedry: 

a) Katedra aplikovanej ekológie (KAE), 
b) Katedra biológie a všeobecnej ekológie (KBVE), 
c) Katedra environmentálneho inžinierstva (KEI), 
d) Katedra plánovania a tvorby krajiny (KPTK), 
e) Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj                    

(K UNESCO), 

• Detašované pracovisko K UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo 
udržateľný rozvoj  ul. A. Sládkoviča 1, 969 01 Banská Štiavnica 

 

Čl. 3 
Dekanát FEE 

(1) Štruktúra dekanátu FEE: 
a) dekan,  
b) prodekan pre pedagogickú prácu (PP), 
c) prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium (PVVDŠ), 
d) prodekan pre rozvoj a vonkajšie vzťahy  (PRVV), 
e) tajomník, 
f) odborné referáty: 

- referát pre pedagogickú prácu, 
- referát pre vedu, výskum, doktorandské štúdium a  vonkajšie vzťahy, 
- referát pre správnu a štipendijnú činnosť. 

(2) Dekan: 
 Postavenie dekana upravuje vysokoškolský zákon a vnútorné predpisy TUZVO. Dekanovi     
 sú priamo podriadení prodekani, tajomník a vedúci katedier. 

 
 
 
 
 



(3) Prodekani: 
 Prodekan pre pedagogickú prácu priamo riadi: 

- prijímacie konanie pre I. a II. stupeň štúdia, 
- zápisy na I. a II. stupeň štúdia, 
- študijnú agendu I. a II. stupňa štúdia, 
- organizáciu záverečných skúšok pre I. a II. stupeň štúdia, 
- akreditáciu študijných programov. 

 Prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium priamo riadi: 
- vedecko-výskumnú, projektovú a publikačnú činnosť, 
- prijímacie konanie na III. stupeň štúdia, 
- komplexnú študijnú agendu III. stupňa štúdia, 
- organizáciu obhajob dizertačných skúšok a obhajob dizertačných 

prác, 
- organizáciu habilitačných a inauguračných konaní. 

 Prodekan pre rozvoj a vonkajšie vzťahy priamo riadi a zabezpečuje: 
   - organizačné zabezpečenie medzinárodných výmenných programov
    pre študentov a učiteľov v rámci schválených biletárnych dohôd TU        
    vo Zvolene, 
   - organizáciu zahraničných pracovných ciest a zahraničných  
    pracovných pobytov v rámci bilaterárnych dohôd, 

   -  rozvoj spolupráce s ďalšími zahraničnými ako i domácimi   
     pedagogickými, vedecko-výskumnými pracoviskami a inými  

     odbornými organizáciami z praxe, 
   - prípravu dlhodobého zámeru fakulty a výročnej správy, 
    -  prípravu komunikačnej stratégie fakulty a plánu propagačných            
     aktivít fakulty, 
    -             propagáciu FEE a podporu mimoškolských  aktivít. 

(4) Tajomník zabezpečuje najmä: 
   - administratívny a hospodársky chod fakulty, 
   - prípravu rozpočtu, 
   - prípravu výsledkov hospodárenia, 
   - čiastočnú personálnu agendu, 
   - registratúru a archiváciu dokumentov. 

(5) Odborné referáty zabezpečujú: 
   - odborné organizačné  a administratívne práce súvisiace   
    s činnosťou dekana, prodekanov a tajomníka. Pracovné činnosti  
    zamestnancov odborných referátov sú definované v ich pracovných  
    náplniach. 
 

Čl. 4 
Poradné orgány dekana 

 
(1) Poradnými orgánmi dekana sú Vedenie FEE a Kolégium dekana FEE. Poradné orgány 
zvoláva dekan. 
(2) Členmi Vedenia FEE sú dekan, prodekani a tajomník. Na zasadnutie Vedenia FEE môžu byť 
podľa potreby prizvaní aj hostia. Vedenie FEE prerokúva operatívne záležitosti riadenia FEE 
vyžadujúce kolektívne posúdenie. 
(3) Kolégium dekana FEE tvoria členovia Vedenia FEE, vedúci katedier, predseda AS FEE, 
predseda ZO OZ na FEE. Na zasadnutie Kolégia dekana FEE môžu byť podľa potreby prizvaní ďalší 



hostia. Kolégium dekana FEE prerokúva zásadné a dlhodobé otázky pedagogického procesu, 
vedecko-výskumnej činnosti a ďalšieho rozvoja a smerovania FEE. 
          

           Čl. 5 

Katedry FEE 
 

(1) Odborné zameranie katedier. 
a) Katedra aplikovanej ekológie: 

Zabezpečuje výučbu predmetov so zameraním najmä na ekológiu krajiny, náuku o krajine, lesné 
ekosystémy, modelovanie procesov v krajine,  ochranu prírody a krajiny a ich manažment, 
socioekonomickú sféru a environmentálnu výchovu, participuje na výučbe prírodných zdrojov 
a ich trvalej udržateľnosti ako aj krajinného inžinierstva a tvorby krajiny, vedecko výskumná 
činnosť je zameraná na komplexnú problematiku ekológie krajiny a jej  ekosystémov na území 
Slovenska. 

b)  Katedra biológie a všeobecnej ekológie: 
Zabezpečuje výučbu predmetov všeobecného biologicko-ekologického základu so zameraním na 
rozvoj teoretických, biologicko-ekologických disciplín, ktoré sú tesne späté s ekológiou 
a ochranou prírodného prostredia. Vedecko-výskumná činnosť katedry je zameraná na výskum 
štruktúry a časovo-priestorovej dynamiky vybraných spoločenstiev vodných a suchozemských 
biotopov s cieľom prispieť k pochopeniu ich fungovania, ako dôležitého predpokladu účinnej 
druhovej a ekosystémovej ochrany. Výstupy riešenia vedecko-výskumných projektov katedry sa 
uplatňujú aj v biotickom monitorovaní kvality prostredia. 
         c)  Katedra environmentálneho inžinierstva 
Komplexne hodnotí vplyvy priemyselnej činnosti človeka na životné prostredie. Katedra sa venuje 
aktuálnym požiadavkám spoločnosti, s podrobnejšou orientáciou na technológie spracovania 
dreva, technológie povrchových úprav, chemické a hutnícke technológie, biotechnológie, 
zhodnocovanie odpadov, technológie zneškodňovania odpadov a čistenia odpadových plynov, 
aplikácií  forenzných vied v oblasti životného prostredia pri vyšetrovaní a dokazovaní v trestných 
aj civilných konaniach pred štátnymi orgánmi. Medzi nosné predmety katedry patria základy 
environmentalistiky, monitoring životného prostredia, energetika a životné prostredie, ochrana a 
monitoring ovzdušia, vodné hospodárstvo, environmentálna kvalita materiálov, toxikológia a 
ekotoxikológia a odpadové inžinierstvo, základy kriminalistiky, kriminalistické vyšetrovacie 
metódy. 
        d)  Katedra plánovania a tvorby krajiny: 
Katedra je zmeraná na aplikáciu ekologických poznatkov v praxi. Zabezpečuje výučbu predmetov 
so zameraním na plánovanie a projektové procesy, územné plánovanie a tvorbu krajiny s 
dôrazom na obnovu, revitalizáciu a vegetačné prvky v krajine.  Vedecko-výskumná činnosť 
katedry je zameraná na aktuálne otázky zmien a stavu vybraných vlastností krajiny, na výskum 
charakteristického vzhľadu krajiny a historických krajinných štruktúr, na význam vegetácie 
v poľnohospodárskej krajine, zelenú infraštruktúru a starostlivosť o zeleň, na vplyv ľudských 
činností na krajinu, ako aj na hodnotenie krajiny pre rozvoj ľudských aktivít vo využití zeme 
a cestovnom ruchu.  
       e)   Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj 
 Garantuje, rozvíja a vyučuje najmä predmety prierezového charakteru, a to v oblastiach trvalo-
udržateľný rozvoj, environmentálne právo a ekonomika životného prostredia, environmentálny 
manažment (EMAS, posudzovanie vplyvov na životné prostredie), integrovaný manažment 
krajiny, krajinno-ekologické plánovanie a tvorba územných systémov ekologickej stability. Po 
zlúčení s Katedrou spoločenských vied (KSV) zabezpečuje výučbu predmetov so zameraním najmä 



na filozofické, etické, sociologické, politologické, historické a právne aspekty vzťahu človeka 
k prírode a životnému prostrediu.    
 Rozvíja výskum v oblastiach integrovaného manažmentu krajiny a krajinno-ekologického 
plánovania, priestorových informačných systémov pre environmentálny manažment, 
prierezových metód zdokonaľovania riadenia životného prostredia. Po zlúčení s KSV sa výskum 
rozšíril o riešenie problémov filozofických aspektov vzťahu človeka a prírody a filozofickej reflexie 
ekologickej krízy. 

Detašované pracovisko v Banskej Štiavnici slúži na vedecký výskum, podporu terénnych prác 
a cvičení, organizáciu odborných exkurzií a vedeckých podujatí. 
     

  (2) Na katedrách pôsobia vysokoškolskí učitelia vo funkciách profesor, hosťujúci profesor, 
docent, odborný asistent, pracovníci vedy a výskumu, technickí zamestnanci, interní doktorandi, 
štipendisti prijatí v rámci výmenných programov. 
 

Čl. 6 
Vedúci katedry 

 
(1) Vedúceho katedry menuje rektor na základe výsledkov výberového konania. Obdobie výkonu 
funkcie sú najviac 4 roky. Vedúci katedry disponuje právami a povinnosťami, ktoré sú ustanovené 
v platnom predpise TUZVO.  
 (2) Vedúci katedry menuje do funkcie zástupcu vedúceho katedry a spravidla tajomníka katedry. 

 
Tretia  časť 

Povinnosti, právomoci a zodpovednosť zamestnancov FEE  
 

Čl. 7 
Povinnosti, právomoci a zodpovednosť zamestnancov FEE 

 
(1) Práva a povinnosti zamestnancov FEE vyplývajúce z pracovného pomeru a funkcie upravuje 
vysokoškolský zákon, pracovno-právne predpisy a vnútorné predpisy a usmernenia TUZVO. 
(2) Každý zamestnanec FEE je povinný oboznámiť sa so svojimi povinnosťami, právami 
a zodpovednosťou a zverené úlohy plniť kvalitne a hospodárne. 

 

Čl. 8 
Zastupovanie vedúcich zamestnancov počas neprítomnosti 

 
(1) Dekana zastupuje v určenom rozsahu ním poverený prodekan. 
(2) Prodekana zastupuje dekanom poverený prodekan. 
(3) Tajomníka fakulty zastupuje dekanom poverený zamestnanec. 
(4) Vedúceho katedry zastupuje zástupca vedúceho katedry alebo tajomník katedry. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Čl. 9 
Poskytovanie informácií verejnosti 

 
(1) Informácie, ktoré je FEE povinná zverejňovať v súlade s vysokoškolským zákonom a ďalších 
nadväzných predpisov zverejňuje dekan v zákonnom rozsahu a vhodnou formou. 
(2) Ďalšie informácie  v súlade   s platným predpisom TUZVO o slobodnom prístupe k informáciám 
a o ich sprístupňovaní TUVO môže podávať tretej strane dekan FEE a ním poverené osoby. 
(3) Článok sa nevzťahuje na zverejňovanie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti, pri dodržaní 
autorských práv. 
 

Čl. 10 
Odovzdávanie a preberanie funkcií vedúcich zamestnancov a zamestnancov odborných 

referátov dekanátu 
 

(1) Pri odovzdávaní funkcie vedúceho zamestnanca odovzdávajúci zamestnanec vyhotoví zápis 
o stave plnenia úloh riadeného úseku, o prebratí personálnej, finančnej a majetkovej agendy. 
Zápis podpíše odovzdávajúci, preberajúci a bezprostredne nadriadený vedúci zamestnanec. 
(2) Súčasťou odovzdania a preberania funkcie dekana, vedúceho katedry a tajomníka fakulty  je 
vykonanie mimoriadnej inventarizácie príslušného pracoviska. 
(3) Odovzdávanie agendy zamestnancov odborných referátov dekanátu prebieha v zmysle 
Vedením FEE schválených zásad o odovzdávaní agendy. 

 
Čl. 11 

Záverečné ustanovenia 
(1) Zrušuje sa Organizačný poriadok FEE schválený AS FEE dňa 13. 12. 2011 
(2) Organizačný poriadok nadobúda platnosť schválením v AS FEE  
(3) Organizačný poriadok bol schválený dňa 14. 5. 2018 
(4) Organizačný poriadok nadobúda účinnosť od 1. 9. 2018 
 
 
 

Marián Schwarz 
dekan FEE 

 
  

Juraj Modranský 
 predseda AS FEE 

 
 


