
Správa o činnosti AS LF TU Zvolen za obdobie od  24.05.2016 do 31.3. 2017 
 

 
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 24.05.2016 do 31.3. 2017. 

 

Akademický senát Lesníckej fakulty TU vo Zvolene za uvedené obdobie zasadal 4 - krát a to 

v nasledovných termínoch: 29.09.2016, 06.12.2016, 23.02.2017 a 23.03.2017. Na 

zasadnutiach, po predchádzajúcej príprave v predsedníctve AS LF TU boli prerokované, 

pripomienkované  a schvaľované   vnútorné predpisy a materiály, ktoré tvoria základ činností 

na Lesníckej fakulte Technickej univerzite. Pripravené a uskutočnené boli tiež doplňujúce 

voľby do študentskej časti dňa 27. 10. 2016 a do zamestnaneckej časti AS LF, ktoré sa konali 

dňa 07.03.2017. 

Na prvom zasadnutí AS LF TU dňa 29.09.2016   prerokoval a schválil  „Návrh kritérií 

pre prijímacie konanie pre 1., 2. a 3. stupeň štúdia pre akademický rok 2017/2018“ a 

harmonogram doplňujúcich volieb študentov do AS LF. 

Na druhom zasadnutí AS LF TU dňa 06.12.2016 schválil návrh na členov Vedeckej 

rady LF TU vo Zvolene na obdobie 2016-2020, prerokoval a schválil „Pravidlá organizácie 

štátnych skúšok v akademickom roku 2015/2016“ a „Organizačný poriadok Lesníckej fakulty 

Technickej univerzity vo Zvolene“. 

Na treťom zasadnutí AS LF TU dňa 23.02.2017 prerokoval a schválil materiál  

„Pravidlá organizácie štátnych skúšok  na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene“. Prerokoval a 

schválil materiál „Návrh kritérií na priznanie osobných príplatkov pre pedagogických a 

vedeckovýskumných zamestnancov fakulty na obdobie od  1.4.2017 – 31.3.2018 a 

harmonogram doplňujúcich volieb zamestnancov do AS LF. 

Akademický senát LF TU na svojom štvrtom zasadnutí dňa 23.03.2017 prerokoval a 

schválil materiál „Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2016“. Prerokoval a schválil materiál 

„Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2016“. Prerokoval a schválil materiál „Návrh 

rozpisu rozpočtu a dotácie Lesníckej fakulty TU vo Zvolene na rok 2017“. 

Dňa 27.10.2016 sa konali doplňujúce voľby do študentskej časti AS LF. Zvolení boli 

študenti Ing. Michal Filípek a Bc. Jozef Orlej. 



Dňa 07.03.2017 sa konali doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS LF TU.  

V doplňujúcich voľbách boli za členov  AS LF TU zvolení prof. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD., doc. 

Ing. Ján Merganič, PhD. a  a Ing. Michal Ferenčík, 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 vynikajúcu spoluprácu, korektné 

vzťahy a vecný prístup  na rokovaniach AS. 

 

 

  

Zvolen 3.4.2017                                     
                                                                 doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD. 

                                                                   predsedníčka AS LF TU vo Zvolene 


