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Zápisnica č. 04 
z rokovania Akademického senátu LF TU vo Zvolene 

 konaného dňa 21.04.2016 o 15:00 h v konferenčnej miestnosti Dekanátu LF  
 

Prítomní:  25 členov AS LF TU vo Zvolene (podľa prezenčnej listiny) 
Ospravedlnení:    2 členovia (podľa prezenčnej listiny) 
Neospravedlnení:   0 členov (podľa prezenčnej listiny) 

Hostia:                              dekan LF prof. Dr. Ing. Viliam Pichler 

Poznámka:  Po prerokovaní bodu 6 jedna  členka AS LF  (Ing. Levická) odišla  z rokovania senátu 
                      pre iné pracovné povinnosti.  
 
Plánovaný  program rokovania AS LF: 

1. Otvorenie. 
2. Kontrola uznesení. 
3. Voľba verifikátorov zápisnice, návrhovej volebnej  komisie. 
4. Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2015. 
5. Rozpis rozpočtu a dotácie Lesníckej fakulty TU vo Zvolene na rok 2016. 
6. Návrh na rozdelenie Katedry ochrany lesa a poľovníctva na dve nové katedry - Katedru 

aplikovanej zoológie a manažmentu zveri a Katedru integrovanej ochrany lesa a krajiny. 
7.    Podklad na stanovenie motivačnej zložky mzdy tvorivých pracovníkov Lesníckej fakulty TU vo 
       Zvolene na obdobie od 1. 5. do 31. 12. 2016. 
8.    Návrh dekana na vymenovanie prodekanov LF TU vo Zvolene  na ďalšie funkčné obdobie. 
9.    Rôzne. 
10.  Návrh uznesení. 
11.  Záver. 
 

K bodu 1 

 Zasadnutie akademického senátu LF TU vo Zvolene otvorila predsedníčka AS LF doc. Ing. 
Katarína Střelcová, PhD. Na základe kontroly prezenčnej listiny konštatovala, že akademický senát  je 
uznášania schopný (prítomných 25 členov senátu) a navrhla vyššie uvedený program rokovania.    
 K predloženému programu rokovania bol podaný návrh o jeho rozšírenie o ďalší bod  
„Organizačný  poriadok LF TU vo Zvolene“, ktorý sa zaradí pred bod „Rôzne“. 
K ostatným bodom rokovania neboli vznesené žiadne pripomienky, resp. ďalšie návrhy.  

Za doplnenie bodu č. 9  „Organizačný poriadok LF TU vo Zvolene“ hlasovali všetci prítomní 
členovia AS LF  (za návrh 25 členov, proti 0 členov, zdržali sa hlasovania 0 členov). 

Upravený program rokovania AS LF: 

1.   Otvorenie. 
2.   Kontrola uznesení. 
3.   Voľba verifikátorov zápisnice, návrhovej volebnej  komisie. 
4.   Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2015. 
5.   Rozpis rozpočtu a dotácie Lesníckej fakulty TU vo Zvolene na rok 2016. 
6.   Návrh na rozdelenie Katedry ochrany lesa a poľovníctva na dve nové katedry - Katedru 

aplikovanej zoológie a manažmentu zveri a Katedru integrovanej ochrany lesa a krajiny. 
7.   Podklad na stanovenie motivačnej zložky mzdy tvorivých pracovníkov Lesníckej fakulty TU vo 
       Zvolene na obdobie od 1. 5. do 31. 12. 2016. 
8.    Návrh dekana na vymenovanie prodekanov LF TU vo Zvolene  na ďalšie funkčné obdobie. 
9.    Organizačný poriadok LF TU vo Zvolene.    
10.  Rôzne. 
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11.  Návrh uznesení. 
12.  Záver. 
 
 

Následne bol program rokovania AS LF schválený všetkými hlasmi prítomných členov senátu  
(za 25 členov, proti  0 členov, zdržali sa  0 členov).  
 AS LF k  uvedenému bodu prijal uznesenie. 
 
K bodu 2 

 Pri kontrole uznesení bolo konštatované, že uznesenia z predchádzajúcich rokovaní sú 
splnené, resp. sa priebežne plnia.  

K predmetnému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky alebo výhrady. 
 
K bodu 3 

 Predsedníčka AS LF  navrhla,  aby návrhová a súčasne aj volebná komisia pracovala v zložení  
doc. Dr. Mgr. Jaroslav Ďurkovič, a doc. Ing. Stanislav Kucbel, PhD.  Za verifikátorov  zápisnice boli 
navrhnutí  doc.  Ing. Ivan Lukáčik, PhD.  a  Ing. Igor Viszlai.  

Výsledok hlasovania o návrhu zloženia návrhovej a volebnej komisie: 
Počet prítomných členov AS LF: 25 členov senátu; 
Za návrh: 25 členov senátu; 
Proti návrhu: 0 členov senátu; 
Zdržal sa: 0 členov senátu. 

 Za členov návrhovej komisie boli všetkými hlasmi prítomných členov AS zvolení doc. Dr. Mgr. 
Jaroslav Ďurkovič, a doc. Ing. Stanislav Kucbel, PhD.   

 Výsledok hlasovania o návrhu za verifikátorov zápisnice: 
Počet prítomných členov AS LF: 25 členov senátu; 
Za návrh: 25 členov senátu; 
Proti návrhu: 0 členov senátu; 
Zdržal sa: 0 členov senátu. 

 Za verifikátorov zápisnice boli všetkými hlasmi prítomných členov senátu zvolení doc.  Ing. 
Ivan Lukáčik, PhD.  a  Ing. Igor Viszlai. 

K uvedenému bodu boli prijaté uznesenia. 
 
K bodu 4 

Výročnú správu o činnosti fakulty za rok 2015 predložil a odôvodnil dekan LF prof. Dr. Ing. 
Viliam Pichler. K prerokovávanému materiálu (č. j.: R-2999/2016) neboli vznesené žiadne 
pripomienky a návrhy. 

AS LF schválil všetkými hlasmi prítomných členov (za 25 členov senátu, proti 0 členov 
senátu, nikto sa nezdržal hlasovania)  výročnú správu o činnosti fakulty za rok 2015 bez 
pripomienok              

K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie.  
  
K bodu 5  

S rozpisom rozpočtu a dotácie Lesníckej fakulty TU vo Zvolene na rok 2016 oboznámil členov 
senátu dekan LF prof. Dr. Ing. Viliam Pichler. Do diskusie ohľadom fondu reprodukcie  a rezervného 
fondu sa zapojili prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD. a  doc. Ing. Karol 
Ujházy, PhD. a dekan LF. 

K prerokovávanému materiálu, ktorý bol do senátu predložený pod č. j.: R-2990/2016 neboli  
vznesené žiadne pripomienky. 
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AS LF schválil všetkými hlasmi prítomných členov (25 členov senátu za, 0 členov 
senátu proti, nikto sa nezdržal hlasovania) rozpis rozpočtu a dotácie Lesníckej fakulty TU vo 
Zvolene na rok 2016 bez pripomienok. 

K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie. 
 

K bodu 6 

Materiál „Návrh na rozdelenie Katedry ochrany lesa a poľovníctva na dve nové 
katedry:  Katedru aplikovanej zoológie a manažmentu zveri a Katedru integrovanej ochrany 
lesa a krajiny“. predkladaný na rokovanie pod č.: R-2992/2016 predniesol  a odôvodnil dekan 
LF prof. Dr. Ing. Viliam Pichler.  
 V rámci diskusie odzneli od členov senátu nasledovné pripomienky a návrhy: 
 Ing. Peter Lešo, PhD., Ing. Ľubomír Bútora, PhD. a Ing. Pavol Hlaváč, PhD. ako predstavitelia 

dotknutej Katedry ochrany lesa a poľovníctva vyslovili podporu predkladanému návrhu. 

 doc. Ing. Marek Fabrika, PhD.  sa informoval aké bude personálne obsadenie nových katedier.  

 prof. Ing. Dušan  Gömöry, DrSc. a doc. Ing. Karol Ujházy, PhD., konštatovali určité obavy 
z rozdelenia, nakoľko na Katedru integrovanej ochrany lesa a krajiny odíde aj časť 
pracovníkov z ich katedry, čím môže prísť k jej určitému oslabeniu. 

Na jednotlivé otázky zodpovedal dekan LF. 
Následne AS LF väčšinou hlasou vyjadril súhlas s návrhom na rozdelenie Katedry 

ochrany lesa a poľovníctva na dve nové katedry:  Katedru aplikovanej zoológie a 
manažmentu zveri a Katedru integrovanej ochrany lesa a krajiny (za návrh 21 členov senátu, 
0 členov senátu proti a 4 členovia senátu sa zdržali hlasovania).  

K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie. 
 
K bodu 7 

 Prítomných členov senátu oboznámil s materiálom  č. j.: R-3017/2016 „Podklad na 
stanovenie motivačnej zložky mzdy tvorivých pracovníkov Lesníckej fakulty TU vo Zvolene na obdobie 

od 1.5. do 31.12.2016“ dekan LF prof. Dr. Ing. Viliam Pichler. 
V rámci diskusie odzneli nasledovné pripomienky a návrhy: 

 prof. Ing. Dušan  Gömöry, DrSc. navrhol pri bodoch 4 až 10 upresniť koeficient „n“ – 
počet členov autorského kolektívu (napr. koľko autorov je z našej univerzity). 

 prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. odporúča doplniť do úvodného textu z akých podkladov sa 
vychádzalo pri tvorbe predmetného materiálu. 

 doc. Dr. Mgr. Jaroslav Ďurkovič navrhol, aby sa namiesto počtu autorov v budúcnosti 
zohľadňoval podiel autorov na práci. 

 Ing. Pavol Hlaváč, PhD. navrhol, aby sa pri výstupoch aplikovaného výskumu započítavali len 
realizované patenty, pri ktorých pracovníci uvedú adresu svojho pracoviska (školy). 

Na všetky pripomienky a návrhy reagoval dekan LF TU vo Zvolene. 

AS LF prerokoval a prijal všetkými hlasmi návrh podkladov na stanovenie motivačnej 
zložky mzdy tvorivých pracovníkov Lesníckej fakulty TU vo Zvolene na obdobie od 1.5. do 31.12.2016 

s pripomienkami (24 členov senátu za, 0 členov senátu proti, nikto sa nezdržal hlasovania).  
K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie. 

 
K bodu 8 

 Z dôvodu uplynutia funkčného obdobia doc. Ing. Jaroslava Kmeťa, CSc., ako prodekana pre 
vedeckovýskumnú činnosť  a prof. Ing. Ľubomíra Scheera, CSc., ako prodekana pre vonkajšie vzťahy a 
v súvislosti so vzdaním sa prof. Ing. Valérie Messingerovej, CSc., funkcie prodekanky pre pedagogickú 
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činnosť k 30.04.2016 na vlastnú žiadosť, navrhol dekan LF prof. Dr. Ing. Viliam Pichler odvolať 
prodekanku k uvedenému dátumu  a vymenovanie nových prodekanov. 

Na funkciu prodekana pre pedagogickú činnosť  LF TU vo Zvolene navrhol na funkčné obdobie 
od 01.07.2016 do 30.06.2020 vymenovať  doc. Ing. Bc. Miroslava Kardoša, CSc. Na obdobie od 30.04. 
do 30.06.2016 bude výkonom funkcie poverená naďalej prof. Ing. Valéria Messingerová, CSc. 

Na funkciu prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť  LF TU vo Zvolene navrhol na funkčné 
obdobie od 01.05.2016 do 30.04.2020 vymenovať doc. Mgr. Jaroslava Ďurkoviča, PhD. 

Na funkciu prodekana pre vonkajšie vzťahy LF TU vo Zvolene navrhol na funkčné obdobie od 
01.05.2016 do 30.04.2020 vymenovať Ing. Daniela Halaja, PhD. 

Výsledok hlasovania o návrhu odvolania prof. Ing. Valérie Messingerovej, CSc., z funkcie 
prodekanky pre pedagogickú činnosť  LF TU vo Zvolene k 30.04.2016.  
Počet prítomných členov AS LF: 24 členov senátu; 
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 24; 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 23; 
Počet platných hlasovacích lístkov: 23; 
Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0; 
Za návrh odvolania: 23 členov; 
Proti návrhu odvolania: 0 členov; 
Zdržali sa hlasovania: 1 člen (neodovzdal hlasovací lístok). 
 AS LF zvolil schválil odvolanie prof. Ing. Valérie Messingerovej, CSc., z funkcie prodekanky pre 
pedagogickú činnosť  LF TU vo Zvolene väčšinou hlasov k 30.04.2016.. 

Výsledok hlasovania o návrhu vymenovať  doc. Ing. Bc. Miroslava Kardoša, CSc., do funkcie 
prodekana pre pedagogickú činnosť LF TU vo Zvolene na funkčné obdobie od 01.07.2016 do 
30.06.2020.  
Počet prítomných členov AS LF: 24 členov senátu; 
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 23; 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 23; 
Počet platných hlasovacích lístkov: 21; 
Počet neplatných hlasovacích lístkov: 2; 
Za návrh: 20 členov; 
Proti návrhu: 1 člen; 
Zdržali sa hlasovania: 1 člen (doc. Ing. Bc. Miroslava Kardoša, CSc.). 

AS LF zvolil doc. Ing. Bc. Miroslava Kardoša, CSc., do funkcie prodekana pre pedagogickú 
činnosť LF TU vo Zvolene na funkčné obdobie od 01.07.2016 do 30.06.2020 väčšinou hlasov. 

Výsledok hlasovania o návrhu vymenovať  doc. Mgr. Jaroslava Ďurkoviča, PhD., do funkcie 
prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť LF TU vo Zvolene na funkčné  obdobie od 01.05.2016 do 
30.04.2020.  
Počet prítomných členov AS LF: 24 členov senátu; 
Počet vydaných hlasovacích lístkov:23; 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 23;  
Počet platných hlasovacích lístkov: 23; 
Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0; 
Za návrh: 23 členov; 
Proti návrhu: 0 členov; 
Zdržali sa hlasovania: 1 člen (doc. Mgr. Jaroslava Ďurkoviča, PhD.). 

AS LF zvolil doc. Mgr. Jaroslava Ďurkoviča, PhD., do funkcie prodekana pre vedeckovýskumnú 
činnosť LF TU vo Zvolene na funkčné obdobie od 01.05.2016 do 30.06.2020 všetkými hlasmi. 

 

 



 5 

Výsledok hlasovania o návrhu vymenovať Ing. Daniela Halaja, PhD., do funkcie prodekana pre 
vonkajšie vzťahy LF TU vo Zvolene na  funkčné obdobie od 01.05.2016 do 30.04.2020. 
Počet prítomných členov AS LF: 24 členov senátu; 
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 24; 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 24; 
Počet platných hlasovacích lístkov: 24; 
Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0; 
Za návrh: 24 členov; 
Proti návrhu: 0 členov; 
Zdržali sa hlasovania: 0 členov. 

AS LF zvolil Ing. Daniela Halaja, PhD., do funkcie prodekana pre vonkajšie vzťahy LF TU vo 
Zvolene na funkčné obdobie od 01.05.2016 do 30.06.2020 všetkými hlasmi. 

K uvedenému bodu boli prijaté uznesenia. 
 

K bodu 9 

 S navrhovanými zmenami v Organizačnom poriadku Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo 

Zvolene oboznámil prítomných členov senátu dekan LF prof. Dr. Ing. Viliam Pichler. 
 V rámci diskusie boli k predkladanému materiálu č. j.: R-3091/2016 vznesené 
nasledovné pripomienky a návrhy:  

 Ing. Peter Lešo, PhD., navrhol upraviť  text  v článku 4, písm. a) nasledovne:  

Pôvodný text: 

a) Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri  
Katedra manažmentu zveri zabezpečuje výučbu predmetov najmä v oblastiach lesnícka 
zoológia, poľovnícka história a kultúra, poľovnícka zoológia, fyziológia a výživa zveri, biológia 
poľovnej zveri, poľovníctvo, svetové poľovníctvo, poľovnícke strelectvo, sokoliarstvo, 
ekologické základy poľovníctva, špeciálny chov zveri, manažment poľovníctva, ochrana 
živočíchov, veterinárna starostlivosť o zver, rybárstvo, včelárstvo. Vedeckovýskumná činnosť 
katedry je zameraná najmä na oblasti zisťovania stavu, manažmentu a ochrany populácií 
vybraných druhov živočíchov, raticovej zveri a šeliem, ako aj na štúdium ekológie 
insektivorných gíld vybraných lesných skupín vyšších živočíchov. 

Nový text po úprave: 

a) Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri  
Katedra zabezpečuje výučbu predmetov najmä v oblastiach aplikovaná  zoológia, ekológia 
živočíchov, metódy a techniky kvantitatívnej zoológie, fyziológia, výživa a choroby zveri, 
biológia zveri, poľovníctvo, svetové poľovníctvo, špeciálny chov zveri, intenzívne chovy zveri,  
manažment poľovníctva, strelectvo, kynológia, poľovnícka história a kultúra, veterinárna 
starostlivosť o zver, ochrana živočíchov a ich habitatov, rastlinná a živočíšna výroba, 
sokoliarstvo, rybárstvo, včelárstvo. Vedeckovýskumná činnosť katedry je zameraná najmä na 
štúdium ekológie populácií a zoskupení lesných druhov vtákov a cicavcov, manažment 
a ochranu populácií vybraných druhov živočíchov, najmä raticovej zveri a šeliem. 
 

Pôvodný text: 

e) Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny  
Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny (KIOLK) bude zabezpečovať výučbu predmetov 
najmä v oblastiach lesnícka entomológia, praktická mykológia, ekofyziológia a stresová 
fyziológia rastlín, fytopatológia a ochrana lesa, náuka o škodlivých činiteľoch, integrovaná 
ochrana lesa, odumieranie lesov a realizácia protiopatrení, odolnostný potenciál a stabilita 
lesa, ochrana prírody a krajiny, ochrana a tvorba krajiny, starostlivosť o krajinu, manažment 
plantáží rýchlorastúcich drevín a produkcia biomasy, ekológia krajiny a disturbančná 
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ekológia. Vedeckovýskumná činnosť katedry je zameraná najmä na riešenie trvalo 
udržateľného obhospodarovania a stability lesných ekosystémov, plantáží rýchlorastúcich 
drevín a lesnej krajiny, starostlivosť, resp. manažment chránených území a zdravotný stav 
lesa v zmenených ekologických podmienkach, ako aj na problematiku disturbančnej ekológie. 
 

Nový text po úprave: 

e) Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny 
 Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny (KIOLK) bude zabezpečovať výučbu predmetov 
najmä v oblastiach integrovaná ochrana lesa, fytopatológia a ochrana lesa, náuka o 
škodlivých činiteľoch, asanácia a konzervácia stromov, škodlivé činitele v urbánnom prostredí 
a prevádzková bezpečnosť stromov, lesnícka entomológia, včelárstvo, fyziológia rastlín, 
ekofyziológia a stresová fyziológia rastlín,  patofyziológia drevín, odumieranie lesov a 
realizácia protiopatrení, odolnostný potenciál a stabilita lesa, ochrana prírody a krajiny, 
starostlivosť o krajinu, ekológia krajiny a disturbančná ekológia, praktická mykológia,. 
Vedeckovýskumná činnosť katedry je zameraná najmä na riešenie trvalo udržateľného 
obhospodarovania a stability lesných ekosystémov,  krajiny i plantáží rýchlorastúcich drevín;  
starostlivosť, resp. manažment o chránené územia a zdravotný stav lesa v zmenených 
ekologických podmienkach, ako aj na otázky disturbančnej ekológie. Riešená je problematika 
urbánnej vegetácie a hodnotenia zdravotného stavu  drevín z ekofyziologického hľadiska 
a prevádzkovej bezpečnosti. 

Po krátkej diskusii do ktorej sa zapojilo viacero členov senátu, boli oba pozmeňujúce návrhy  

prijaté všetkými hlasmi prítomných členov AS LF (24 členov senátu za, 0 členov senátu proti, 
nikto sa nezdržal hlasovania).   

Následne AS LF TU vo Zvolene schválil všetkými hlasmi prítomných členov  senátu 

Organizačný  poriadok LF TU vo Zvolene s pripomienkami (24 členov senátu za, 0 členov senátu 
proti, nikto sa nezdržal hlasovania).   

K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie. 
 
K bodu 10 

V rôznom predsedníčka AS LF podala informáciu o vypísaní doplňujúcich volieb do AS LF TU 
vo Zvolene na obdobie rokov 2016-2019, v súvislosti so zvolením dvoch členov senátu za prodekanov 
LF (doc. Mgr. Jaroslava Ďurkoviča, PhD. a doc. Ing. Bc. Miroslava Kardoša, CSc.). V tejto súvislosti je 
potrebné zvoliť volebnú komisiu pre doplňujúce voľby.  V tajnom hlasovaní boli za členov volebnej 
komisie pre doplňujúce voľby do AS LF TU vo Zvolene – AO zamestnanci  zvolení: 

 Ing. Pavol Hlaváč, PhD. – 23 hlasov; 

 prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. – 24 hlasov; 

 Bc. Alexandra Hurniková – 24 hlasov; 

 Ing. Igor Viszlai – 24 hlasov. 

V zmysle platnej legislatívy (Zásady volieb do AS LF TU vo Zvolene, ods. 5) predsedom 
volebnej komisie je predseda AS LF - doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD. 

K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie. 
 

K bodu 11 

 Za návrhovú  komisiu AS LF TU vo Zvolene  predniesol  návrh  uznesení  doc. Dr. Mgr. Jaroslav 
Ďurkovič.   

AS LF následne  všetkými hlasmi prítomných členov (24 členov senátu za, 0 členov senátu 
proti, nikto sa nezdržal hlasovania) schválil návrh uznesení zo zasadnutia AS LF TU vo Zvolene 
konaného dňa 21.04.2016. 
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K bodu 12 

Rokovanie AS LF TU vo Zvolene ukončila predsedníčka AS LF TU vo Zvolene doc. Ing. Katarína 
Střelcová, PhD. 
 
 
Zvolen, 21.04.2016 
 
 
Zapísal: Ing. Pavol Hlaváč, PhD. 
                    tajomník AS LF  
 
                                                                                                       ........................................................ 
                                                                                                          doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD. 
                                                                                                                      predsedníčka AS LF   
 
 
 
Verifikátori: 

doc.  Ing. Ivan Lukáčik, PhD.         ................................................................   

Ing. Igor Viszlai  ................................................................                
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