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Zápisnica č. 06 
z rokovania Akademického senátu LF TU vo Zvolene 

 konaného dňa 06.12.2016 o 14:00 h v konferenčnej miestnosti Dekanátu LF  
 

Prítomní:  22 členov AS LF TU vo Zvolene (podľa prezenčnej listiny) 
Ospravedlnení:    3 členovia (podľa prezenčnej listiny) 
Neospravedlnení:   2 členov (podľa prezenčnej listiny) 

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

 
Plánovaný  program rokovania AS LF: 

1. Otvorenie. 
2. Kontrola uznesení. 
3. Voľba návrhovej   komisie a verifikátorov zápisnice. 
4. Prerokovanie a schválenie Dlhodobého zámeru LF TU vo Zvolene na roky 2017-2023 s víziou 

do roku 2030.  
5. Rôzne. 
6. Návrh uznesení. 
7. 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 
uznášaniaschopný (prítomných 22 členov senátu) a navrhla vyššie uvedený program rokovania.    

K predloženému programu neboli vznesené žiadne pripomienky, resp. ďalšie návrhy. Program 
rokovania AS LF bol následne schválený všetkými hlasmi prítomných členov senátu  (za 22 členov, 
proti  0 členov, zdržali sa  0 členov).  
 AS LF k  uvedenému bodu prijal uznesenie. 
 
K bodu 2 

 Pri kontrole uznesení sa konštatovalo, že prijaté 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 komisia pracovala v zložení  doc. Ing. Marek 
Fabrika, PhD.  a Bc. Jozef Orlej.  Za verifikátorov  zápisnice boli navrhnutí  doc. Ing. Karol Ujházy, PhD. 
a Ing. Martina Levická.  

Výsledok hlasovania o návrhu zloženia návrhovej komisie: 
Počet prítomných členov AS LF: 22 členov senátu; 
Za návrh: 22 členov senátu; 
Proti návrhu: 0 členov senátu; 
Zdržal sa: 0 členov senátu. 

 Za členov návrhovej komisie boli všetkými hlasmi prítomných členov AS zvolení doc. Ing. 
Marek Fabrika, PhD.  a Bc. Jozef Orlej.   

 Výsledok hlasovania o návrhu za verifikátorov zápisnice: 
Počet prítomných členov AS LF: 22 členov senátu; 
Za návrh: 22 členov senátu; 
Proti návrhu: 0 členov senátu; 



 2 

Zdržal sa: 0 členov senátu. 
Za verifikátorov zápisnice boli všetkými hlasmi prítomných členov senátu zvolení doc. Ing. 

Karol Ujházy, PhD. a Ing. Martina Levická. 
K uvedenému bodu boli prijaté uznesenia. 
 

K bodu 4 

Materiál „Dlhodobý zámer Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene na roky  2017-
2023 s víziou do r. 2030“, predkladaný na rokovanie AS LF  pod. č. R-10311/2016, predstavil a 
odôvodnil dekan LF prof. Dr. Ing. Viliam Pichler. 

V rámci vysvetľovania a komentovania jednotlivých zámerov pán dekan ako predkladateľ 
prerokovávaného materiálu navrhol  nasledovné úpravy: 

 Bod 3.1, písm. f) 
Pôvodné znenie:  

„Rozvíjať zastúpenie fakulty členstvo fakulty a jej zamestnancov v akademických a profesijných 
medzinárodných organizáciách. Ukazovateľ: počet funkcií zastávaných pracovníkmi LF vo 
významných medzinárodných organizáciách.“ 

Nové znenie: 
„Rozvíjať zastúpenie fakulty členstvo fakulty a jej zamestnancov v akademických a profesijných 
medzinárodných organizáciách (najmä EFI, IUFRO). Ukazovateľ: počet funkcií zastávaných 
pracovníkmi LF vo významných medzinárodných organizáciách.“ 

 Bod 3.2, písm. a) 
Pôvodné znenie: 
„Rozvíjať angažovanosť a proaktívny prístup v rámci v zmluvných vzťahov resp. členstiev (napr. 
Lesy SR, SLsK, MPaRV, MŽP SR) v oblastiach podľa aktuálnych potrieb. Ukazovateľ: úroveň 
akceptácie stanovísk, návrhov a požiadaviek LF v inštitucionálnych a programových 
dokumentoch a v legislatíve.“ 

Nové znenie: 
„Rozvíjať angažovanosť a proaktívny prístup v rámci v zmluvných vzťahov resp. členstiev 
(najmä  Lesy SR, SLsK, NLC, ÚEL SAV, MPaRV, MŽP SR a subjekty neštátnych lesov) v oblastiach 
podľa  aktuálnych potrieb. Ukazovateľ: úroveň akceptácie stanovísk, návrhov a požiadaviek LF 
v inštitucionálnych a programových dokumentoch a v legislatíve.“ 

 Bod 5, ods. Cieľ 
Pôvodné znenie: 
„Adaptívne procesy riadenia a vytváranie zdrojov pre rozvoj fakulty.“  

Nové znenie: 
„Stabilizácia a expanzia zdrojov z LF, adaptívne procesy riadenia a vytváranie zdrojov pre 
rozvoj fakulty.“  

 Bod 5, odst. 5.7 
Pôvodné znenie: 
„Využívanie špičkových zariadení nadobudnutých z prostriedkov ŠF (po uplynutí embarga) a 
know-how na komerčné účely v rámci start-upov resp. podnikateľskej činnosti. Ukazovateľ: 
vznik start-upov, hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti.“ 

Nové znenie: 
„Využívanie špičkových zariadení nadobudnutých z prostriedkov ŠF (po uplynutí moratória) a 
know-how na komerčné účely v rámci start-upov resp. podnikateľskej činnosti. Ukazovateľ: 
vznik start-upov, hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti.“ 

 
 Pozmeňujúce  návrhy dekana LF boli prijaté jednohlasne všetkými prítomnými členmi AS LF.  
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V rámci diskusie s pripomienkami a návrhmi vystúpili: 

 Doc. Ing. Marek Fabrika, PhD.: Predkladaný materiál sa mu pozdáva a navrhuje ho podporiť. 
Súčasne podal dva pozmeňujúce návrhy.   

 Pôvodný text v bode 3.2, písm. e) „Aktívne využívať webové sídlo fakulty, UIS, dedikované 
alebo príležitostné webové stránky LF, sociálne siete a mobilné aplikácie pre študentov a 
učiteľov. Ukazovateľ: počet prístupov, počet a charakter užívateľských interakcií.“ navrhuje 
upraviť nasledovne  „Aktívne využívať webové sídlo fakulty, UIS, dedikované alebo 
príležitostné webové stránky LF, sociálne siete a mobilné aplikácie pre študentov a učiteľov, 
poskytovať webové služby, uvoľňovať softvérové produkty. Ukazovateľ: počet prístupov, 
počet a charakter užívateľských interakcií, počet užívateľov a softvérových stiahnutí 
webových služieb.“. 

Výsledok hlasovania o pozmeňujúcom návrhu:  
- Počet prítomných členov AS LF: 22 členov senátu; 
- Za návrh: 22 členovia senátu; 
- Proti návrhu: 0 členov senátu; 
- Zdržal sa: 0 členov senátu. 

AS LF schválil všetkými hlasmi prítomných členov AS LF pozmeňujúci návrh doc. Ing. Mareka 
Fabriku, PhD.. Nové schválené znenie bodu 3.2, písm. e): 
„Aktívne využívať webové sídlo fakulty, UIS, dedikované alebo príležitostné webové stránky LF, 
sociálne siete a mobilné aplikácie pre študentov a učiteľov, poskytovať webové služby, uvoľňovať 
softvérové produkty. Ukazovateľ: počet prístupov, počet a charakter užívateľských interakcií, počet 
užívateľov a softvérových stiahnutí webových služieb.“ 

 Do pôvodného textu  v bode 4.3 „Podpora adekvátnej regenerácie pracovnej sily a osobného 
rozvoja diferencovane podľa výkonu pracovníkov.“  navrhuje doplniť  „motiváciu“. 
Nové navrhované  znenie bodu 4.3: „Podpora adekvátnej motivácie a regenerácie pracovnej 
sily a osobného rozvoja diferencovane podľa výkonu pracovníkov.“ 

Výsledok hlasovania o pozmeňujúcom návrhu:  
- Počet prítomných členov AS LF: 22 členov senátu; 
- Za návrh: 22 členovia senátu; 
- Proti návrhu: 0 členov senátu; 
- Zdržal sa: 0 členov senátu. 

AS LF schválil všetkými hlasmi prítomných členov AS LF pozmeňujúci návrh doc. Ing. Mareka 
Fabriku, PhD.. Nové schválené znenie bodu 4.3: 
 „Podpora adekvátnej motivácie a regenerácie pracovnej sily a osobného rozvoja diferencovane 
podľa výkonu pracovníkov. Ukazovateľ:  % motivačnej zložky (MZM) z tarifnej mzdy.“   

 

 Doc. Mgr. Milan Koreň, PhD. konštatoval, že predkladaný zámer je oproti minulým špecifickejší 
a súčasne sa informoval akým spôsobom bude zabezpečený zber údajov pre hodnotenie 
jednotlivých ukazovateľov. 
Dekan LF v odpovedi uviedol, že zber údajov sa bude zabezpečovať napr. cez výučbové akcie, 
pričom  pravidelne sa bude  vypracovávať odpočet. Hodnotenie niektorých ukazovateľov je 
potrebné ešte doriešiť a doplniť nakoľko ide o dlhodobý zámer. 

      Následne doc. Mgr. Milan Koreň, PhD. podal dva pozmeňujúce návrhy: 

 Pôvodný text v bode 1.3, písm. g) „Ukazovateľ: pravidelné hodnotenie kvality poskytovaného 
vzdelávania“  upraviť nasledovne „Ukazovateľ: podiel študentov, ktorí sa zúčastňujú 
pravidelného hodnotenia kvality vzdelávania.“ 

Výsledok hlasovania o pozmeňujúcom návrhu:  
- Počet prítomných členov AS LF: 22 členov senátu; 
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- Za návrh: 22 členovia senátu; 
- Proti návrhu: 0 členov senátu; 
- Zdržal sa: 0 členov senátu. 

AS LF schválil všetkými hlasmi prítomných členov AS LF pozmeňujúci návrh doc. Mgr. Milana 
Koreňa, PhD. Nové schválené znenie bodu 1.3, písm. g): 
„Hodnotenie kvality vzdelávania, v súlade s pravidlami na priebežné zisťovanie a vyhodnocovanie 
úrovne kvality nadobúdania vedomostí a rozvoja zručností, a uplatnenia absolventov na trhu 
práce. Ukazovateľ: podiel študentov, ktorí sa zúčastňujú pravidelného hodnotenia kvality 
vzdelávania.“ 

 Pôvodný ukazovateľ pri bode 2.1, písm. i) „existencia zmiešaných tímov s účasťou študentov a 
mladých vedecko-pedagogických pracovníkov vyvíjajúcich technologické riešenia a inovatívne 
prístupy pre aplikácie v praxi“ upraviť  nasledovne „počet zmiešaných tímov s účasťou 
študentov a mladých vedecko-pedagogických pracovníkov vyvíjajúcich technologické riešenia a 
inovatívne prístupy pre aplikácie v praxi. 

Výsledok hlasovania o pozmeňujúcom návrhu:  
- Počet prítomných členov AS LF: 22 členov senátu; 
- Za návrh: 22 členovia senátu; 
- Proti návrhu: 0 členov senátu; 
- Zdržal sa: 0 členov senátu. 

AS LF schválil všetkými hlasmi prítomných členov AS LF pozmeňujúci návrh doc. Mgr. Milana 
Koreňa, PhD. Nové schválené znenie bodu 2.1, písm. i): 
„Podporovať spoluprácu fakulty s podnikateľským sektorom, následný transfer poznatkov do praxe 
a vytvárať podmienky pre iniciovanie start-up projektov. Ukazovateľ: počet zmiešaných tímov s 
účasťou študentov a mladých vedecko-pedagogických pracovníkov vyvíjajúcich technologické 
riešenia a inovatívne prístupy pre aplikácie v praxi.“ 
 

 Doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD. navrhla formálnu pripomienku, aby skratka „MZM“ (motivačná 
zložka mzdy) bola vysvetlená už pri bode 4.1, písm. a).  
Návrh bol predkladateľom akceptovaný. 
 

Ďalšie návrhy a pripomienky v rámci diskusie neodzneli. Následne sa pristúpilo k hlasovaniu 
o predkladanom návrhu ako celku.  

AS LF schválil všetkými hlasmi prítomných členov  „Dlhodobý zámer Lesníckej fakulty 
Technickej univerzity vo Zvolene na roky  2017-2023 s víziou do r. 2030“ s pripomienkami  (za 22 
členov senátu; proti 0 členov senátu;  zdržal hlasovania 0 členov; materiál č.: R-10311/2016).    
 
K bodu 5 

V rámci bodu rôzne  Ing. Pavol Hlaváč, PhD. podal informáciu o pripravovanom zasadnutí RVŠ 

SR a možnosti pripomienkovať návrh  „Metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu pre verejné 
vysoké školy na rok 2017“ a dokument „Návrh cieľov Národného programu rozvoja výchovy 
a vzdelávania“. 

 
K bodu 6 

 Za návrhovú  komisiu AS LF TU vo Zvolene  predniesol  návrh  uznesení  doc. Ing. Marek 
Fabrika, PhD.     

AS LF následne  všetkými hlasmi prítomných členov (22 členov senátu za, 0 členov senátu 
proti, nikto sa nezdržal hlasovania) schválil návrh uznesení zo zasadnutia AS LF TU vo Zvolene 
konaného dňa 06.12.2016. 
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K bodu 7  

Rokovanie AS LF TU vo Zvolene ukončila predsedníčka AS LF TU vo Zvolene doc. Ing. Katarína 
Střelcová, PhD. 
 
 
Zvolen, 06.12.2016 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Pavol Hlaváč, PhD. 
                    tajomník AS LF  
 
                                                                                                       ........................................................ 
                                                                                                          doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD. 
                                                                                                                      predsedníčka AS LF   
 
 
 
Verifikátori: 

doc. Ing.  Karol Ujházy, PhD.          ................................................................ 
  

Ing. Martina Levická   ................................................................                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celkový počet strán: 5 s. 


