Správa o činnosti AS LF TU Zvolen za obdobie od 1.10.2015 do 24.05.2016
Vážení členovia Akademickej obce Lesníckej fakulty, kolegyne, kolegovia, študentky,
študenti,
podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov dovoľte, aby som predniesla správu o činnosti Akademického
senátu Lesníckej fakulty za obdobie od 1.10.2015 do 24.05.2016.
Novozvolený Akademický senát Lesníckej fakulty TU vo Zvolene za uvedené obdobie zasadal
5 - krát a to v nasledovných termínoch: 28.09.2015, 11.11.2015, 03.11.2016, 02.02.2016 a
21.04.2016. Na zasadnutiach, po predchádzajúcej príprave v predsedníctve AS LF TU boli
pripravené a uskutočnené voľby kandidáta na funkciu dekana LF TU na obdobie 2016 – 2020,
prerokované, pripomienkované a schvaľované návrhy vedenia na organizačné zmeny LF TU,
vnútorné predpisy a materiály, ktoré tvoria základ činností na Lesníckej fakulte Technickej
univerzite

a tiež

boli

pripravené

a uskutočnené

doplňujúce

voľby

do

študentskej

a zamestnaneckej časti AS LF.
Na prvom zasadnutí AS LF TU dňa 28.09.2015 boli odovzdané dekréty členom AS
LF na obdobie od 01.10.2016 do 30.09.2019. Za predsedníčku AS LF bola zvolená doc. Ing.
Katarína Střelcová, PhD., za tajomníka Ing. Pavol Hlaváč, PhD. a za členov predsedníctva
zvolil AS LF doc. Ing. Erika Gömöryovú, PhD., doc. Ing. Stanislav Kucbela, PhD. a Bc. Milana
Hunčagu.
Na druhom zasadnutí AS LF TU dňa 11.11.2015 bola zvolená volebná komisia pre
voľbu kandidáta na funkciu dekana LF TU vo Zvolene na roky 2016 - 2020. Bol prerokovaný
a schválený harmonogram volieb kandidáta na funkciu dekana LF TU vo Zvolene.
Na treťom zasadnutí AS LF TU dňa 03.12.2015 prebehla prezentácia zámerov
rozvoja Lesníckej fakulty kandidátom na funkciu dekana prof. Dr. Ing. Viliamom Pichlerom. Po
skončení prezentácie zámerov kandidáta sa uskutočnila voľba dekana LF TU na zasadnutí AS
LF TU. Za dekana LF TU vo Zvolene na obdobie 2016 - 2020 bol zvolený prof. Dr. Ing. Viliam
Pichler väčšinou hlasov.
Akademický senát LF TU na svojom štvrtom zasadnutí dňa 02.02.2016 schválil návrh
dekana na členov Vedeckej rady LF TU vo Zvolene na obdobie 2016 – 2020, AS LF prerokoval

a schválil

Pravidlá

organizácie

štátnych

skúšok

v akademickom

roku

2015/2016

a Organizačný poriadok Lesníckej fakulty TU vo Zvolene.
Na piatom zasadnutí AS LF TU konanom dňa 21.04.2016 boli prerokované
a schválené nasledovné materiály: Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2015, Rozpis
rozpočtu a dotácie LF TU na rok 2016, Návrh na rozdelenie Katedry ochrany a poľovníctva na
dve nové katedry: Katedru aplikovanej zoológie a manažmentu zveri a Katedru integrovanej
ochrany lesa a krajiny. AS LF prerokoval tiež podklady na stanovenie motivačnej zložky mzdy
tvorivých pracovníkov LF TU vo Zvolene na obdobie od 1.5. do 31.12.2016. Prerokoval
a schválil návrh dekana na vymenovanie nových prodekanov LF TU vo Zvolene na ďalšie
funkčné obdobie.
Dňa 10.05.2016 sa konali doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS LF TU
v súvislosti so zvolením dvoch členov senátu za prodekanov (doc. Ing. Miroslava Kardoša,
PhD. a doc. Ing. Jaroslava Ďurkoviča, PhD.). V doplňujúcich voľbách boli za členov AS LF TU
zvolení doc. RNDr. Milan Koreň, PhD. a Ing. Daniel Kurjak, PhD.
Záverom správy o činnosti Akademického senátu Lesníckej fakulty TU vo Zvolene si
dovoľujem konštatovať, že AS LF TU Zvolen si zodpovedne plnil úlohy orgánu akademickej
samosprávy LF TU Zvolen za uvedené obdobie. Chcem poďakovať všetkým členom senátu
vrátane študentov za zodpovedný a konštruktívny prístup na rokovaniach AS LF TU. Osobitne
ďakujem členom predsedníctva AS.
Ďakujem tiež prof. Dr. Ing. Viliamovi Pichlerovi za dobrú spoluprácu, korektné vzťahy
a vecný prístup na rokovaniach AS.

Zvolen 23.5.2016
doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD.
predsedníčka AS LF TU vo Zvolene

