Zápisnica č. 07
z rokovania Akademického senátu LF TU vo Zvolene
konaného dňa 23.02.2017 o 14:00 h v konferenčnej miestnosti Dekanátu LF
Prítomní:
Ospravedlnení:
Neospravedlnení:

19 členov AS LF TU vo Zvolene (podľa prezenčnej listiny)
5 členovia (podľa prezenčnej listiny)
0 členov (podľa prezenčnej listiny)

Poznámka: Trom členom AS LF TU vo Zvolene Ing. Ľubomírovi Bútorovi, PhD., Ing.
Vladimírovi Juškovi, PhD. a Ing. Jozefovi Slugeňovi, PhD., zaniklo v zmysle Štatútu
AS LF, čl. 3, ods. 4, písm. c) členstvo v akademickom senáte.
Hostia: doc. Dr. Mgr. Jaroslav Ďurkovič – prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť, doc. Bc.
Ing. Miroslav Kardoš, PhD. – prodekan pre pedagogickú prácu, Ing. Daniel Halaj,
PhD. – prodekan pre vonkajšie vzťahy a doc. Mgr. Ing. Rastislav Šulek, PhD. – vedúci
KERLH.
Plánovaný program rokovania AS LF:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Kontrola uznesení.
Voľba návrhovej komisie a verifikátorov zápisnice.
Prerokovanie a schválenie materiálu „PRAVIDLÁ ORGANIZÁCIE ŠTÁTNYCH SKÚŠOK na
Lesníckej fakulte TU vo Zvolene“.
5. Prerokovanie a schválenie materiálu „Návrh kritérií na priznanie osobných príplatkov
pre pedagogických a vedeckovýskumných zamestnancov fakulty na obdobie od 1. 4.
2017 – 31. 3. 2018“.
6. Prerokovanie a schválenie materiálu „HODNOTY LESNÍCKEJ FAKULTY TU VO
ZVOLENE“.
7. Prerokovanie a schválenie materiálu „Harmonogram doplňujúcich volieb
zamestnancov do AS LF“ a voľby volebnej komisie pre doplňujúce voľby.
8. Rôzne.
9. Návrh uznesení.
10. 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 19 členov senátu) a navrhla vyššie
uvedený program rokovania.
K predloženému programu neboli vznesené pripomienky, resp. ďalšie návrhy.
Program rokovania AS LF bol schválený všetkými hlasmi prítomných členov senátu (za 19
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

1

rokovaní sú splnené, resp. sa priebežne plnia.
K predmetnému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky.
K bodu 3
Predsedníčka AS LF navrhla, aby návrhová komisia pracovala v zložení doc. Mgr.
Milan Koreň, PhD. a Ing. Zuzana Slatkovská. Za verifikátorov zápisnice boli navrhnutí
prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc. a zástupca študentov Daniel Čurila.
Výsledok hlasovania o návrhu zloženia návrhovej komisie:
Počet prítomných členov AS LF: 19 členov senátu;
Za návrh: 19 členov senátu;
Proti návrhu: 0 členov senátu;
Zdržal sa: 0 členov senátu.
Za členov návrhovej komisie boli všetkými hlasmi prítomných členov AS zvolení doc.
Mgr. Milan Koreň, PhD. a Ing. Zuzana Slatkovská.
Výsledok hlasovania o návrhu za verifikátorov zápisnice:
Počet prítomných členov AS LF: 19 členov senátu;
Za návrh: 19 členov senátu;
Proti návrhu: 0 členov senátu;
Zdržal sa: 0 členov senátu.
Za verifikátorov zápisnice boli všetkými hlasmi prítomných členov senátu zvolení prof.
Ing. Dušan Gömöry, DrSc. a Daniel Čurila.
K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 4
Materiál „Pravidlá organizácie štátnych skúšok na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene,
ktorými sa vykonáva ust. článku 16 ods. 7 Študijného poriadku TU vo Zvolene č. R-1799/2016
v znení neskorších zmien a doplnkov v akademickom roku 2016/2017“, predkladaný na
rokovanie Akademického senátu LF pod. č. R-1149/2017, predstavil a odôvodnil prodekan
pre pedagogickú prácu doc. Bc. Ing. Miroslav Kardoš, PhD.
V rámci diskusie k predmetnému bodu rokovania prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.,
vyjadril podporu predkladanému materiálu a ocenil jeho komplexné spracovanie. Ďalšie
pripomienky a návrhy neodzneli.
Výsledok hlasovania o materiály „Pravidlá organizácie štátnych skúšok na Lesníckej
fakulte TU vo Zvolene“:
- Počet prítomných členov AS LF: 19 členov senátu;
- Za návrh: 19 členovia senátu;
- Proti návrhu: 0 členov senátu;
- Zdržal sa: 0 členov senátu.
Akademický senát LF TU vo Zvolene prerokoval a schválil všetkými hlasmi prítomných
materiál č. R-1149/2017 „Pravidlá organizácie štátnych skúšok na Lesníckej fakulte TU vo
Zvolene, ktorými sa vykonáva ust. článku 16 ods. 7 Študijného poriadku TU vo Zvolene č. R1799/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov v akademickom roku 2016/2017“ bez
pripomienok.
K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie.
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K bodu 5
Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť doc. Dr. Mgr. Jaroslav Ďurkovič, v zastúpení
dekana LF TU vo Zvolene oboznámil prítomných členov senátu s materiálom č. R–1160/2017
„Návrh kritérií na priznanie osobných príplatkov pre pedagogických a vedeckovýskumných
zamestnancov fakulty na obdobie od 1.4.2017 – 31.3.2018“.
V rámci diskusie odzneli nasledovné otázky a návrhy:
 prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc.: Za aké časové obdobie sa zohľadňujú kritéria v bode 1
a 3? Súčasne navrhol, aby sa pri publikáciách zohľadňovali podiely jednotlivých autorov.
Tento návrh okrem ďalších členovia AS LF podporil aj prodekan Ďurkovič, ktorý súčasne
konštatoval, že kritéria v bode 1 a 3 sa budú zohľadňovať len za príslušný kalendárny rok.
 doc. Ing. František Chudý, CSc.: Plánujú sa započítavať aj príspevky zo zborníkov?
Prodekan Ďurkovič odpovedal, že príspevky odpublikované v zborníkoch z konferencií sa
neplánujú započítavať do hodnotenia.
Po ukončení diskusie bolo všetkými hlasmi prítomných členov senátu prijaté
uznesenie: AS LF prerokoval a zobral na vedomie materiál č. R-1160/2017 „Návrh kritérií na
priznanie osobných príplatkov pre pedagogických a vedeckovýskumných zamestnancov
fakulty na obdobie od 1. 4. 2017 – 31. 3. 2018“ s pripomienkami.
Výsledok hlasovania:
- Počet prítomných členov AS LF: 19 členov senátu;
- Za uznesenie s pripomienkami: 19 členovia senátu;
- Proti uzneseniu: 0 členov senátu;
- Zdržal sa: 0 členov senátu.
K bodu 6
Materiál predkladaný na rokovanie AS LF pod č. R-1120/2017 „Hodnoty lesníckej
fakulty TU vo Zvolene“ predstavil v zastúpení dekana LF Ing. Daniel Halaj, PhD., prodekan pre
vonkajšie vzťahy.
V rámci diskusie odznel návrh, aby bol predkladaný materiál považovaný len za
doplnok k už schválenému dokumentu „Dlhodobý zámer Lesníckej fakulty Technickej
univerzity vo Zvolene na roky 2017-2023 s víziou do r. 2030“.
Za predmetný návrh hlasovali všetci prítomní členovia AS LF (za návrh – 19 členov,
proti návrhu – 0 členov, zdržal sa hlasovania – 0 členov).
 Prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc., konštatoval, že by medzi existujúcimi hodnotami uvítal
„slobodu myslenia a vedeckého bádania“. Súčasne sa informoval o spôsobe kontroly
dodržiavania týchto hodnôt a možných následkov.
Pán prodekan Halaj odpovedal, že cieľom predkladaného materiálu je v prvom rade
prezentovať LF verejnosti v novom a modernom duchu ako dôvernú inštitúciu.
Akademický senát LF následne schválil všetkými hlasmi prítomných členov senátu
materiál č. R-1120/2017 „Hodnoty Lesníckej fakulty TU vo Zvolene“ ako doplnok
k materiálu „Dlhodobý zámer Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene na roky
2017-2023 s víziou do r. 2030“ s pripomienkami (za návrh – 19 členov, proti – 0 členov, zdržal
sa hlasovania – 0 členov).
K uvedenému bodu boli prijaté uznesenia.
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K bodu 7
Predsedníčka senátu doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., v súvislosti so zánikom
členstva trom členom AS LF (Ing. Ľubomír Bútora, PhD., Ing. Vladimír Juško, PhD. a Ing. Jozef
Slugeň, PhD.) z dôvodu skončenia členstva v zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty
(Štatút AS LF, čl. 3, ods. 4, písm. c) informovala o potrebe vypísania doplňujúcich volieb do
zamestnaneckej časti Akademického senátu LF TU vo zvolene na funkčné obdobie rokov
2015-2019.
Na návrh predsedníčky AS a v rámci diskusie boli za členov Volebnej komisie pre
doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS LF TU vo Zvolene pre funkčné obdobie od
01.10. 2015 do 30.09.2019 navrhnutí Ing. Pavol Hlaváč, PhD., doc. Mgr. Milan Koreň, PhD.,
Ing. Peter Lešo, PhD. a Ing. Michal Filípek.
Výsledky hlasovania:
 Ing. Pavol Hlaváč, PhD. – 19 hlasov,
 doc. Mgr. Milan Koreň, PhD. – 19 hlasov,
 Ing. Peter Lešo, PhD. – 19 hlasov,
 Ing. Michal Filípek – 19 hlasov.
V zmysle platnej legislatívy (Zásady volieb do AS LF TU Vo Zvolene, ods. 5) predsedom
volebnej komisie je predseda AS LF.
Akademický senát LF TU vo Zvolene zvolil volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do
zamestnaneckej časti AS LF TU vo Zvolene pre funkčné obdobie od 01.10. 2015 do
30.09.2019 v zložení:
 predseda – doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD.,
 členovia – Ing. Pavol Hlaváč, PhD., doc. Mgr. Milan Koreň, PhD., Ing. Peter Lešo, PhD.
a Ing. Michal Filípek.
Následne predsedníčka AS LF predložila na schválenie harmonogram doplňujúcich
volieb:
Harmonogram doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS LF TU vo Zvolene
pre funkčné obdobie od 01.10. 2015 do 30.09.2019
23.02.- 27.02.2017 – príprava zoznamu voličov a volebného lístka;
27.02.- 06.03.2017 – zverejnenie zoznamu voličov a vzoru volebného lístka;
07.03.2017
– voľby členov AS LF TU vo Zvolene do zamestnaneckej časti
(konferenčná miestnosť dekanátu LF) v čase od 09:00 do 11:30 h;
08.03.2017
– oznámenie o výsledku volieb v TV okruhu TU vo Zvolene, na
internetovej
stránke LF a na nástenke AS LF.
K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne závažne pripomienky. Akademický
senát LF TU vo Zvolene schválil všetkými hlasmi prítomných členov „Harmonogram
doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS LF TU vo Zvolene pre funkčné obdobie od
01.10. 2015 do 30.09.2019“ bez pripomienok (za návrh – 19 členov, proti návrhu – 0 členov,
zdržal sa hlasovania – 0 členov).
K uvedenému bodu boli prijaté uznesenia.
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K bodu 8
V rámci bodu rôzne Ing. Pavol Hlaváč, PhD. podal informáciu o materiáli zaslanom
z RVŠ SR „Akčnom pláne NPRVV na rok 2017“, ktorý zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu na svojej webovej stránke.
Predsedníčka AS LF doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., podala informáciu o dotazníku
k ďalšiemu využívania učebno-výcvikového zariadenia na Donovaloch.
K bodu 9
Za návrhovú komisiu AS LF TU vo Zvolene predniesol návrh uznesení doc. Mgr.
Koreň, PhD.
AS LF následne všetkými hlasmi prítomných členov (19 členov senátu za, 0 členov
senátu proti, nikto sa nezdržal hlasovania) schválil návrh uznesení zo zasadnutia AS LF TU vo
Zvolene konaného dňa 23.02.2017.
Milan

K bodu 10
Rokovanie AS LF TU vo Zvolene ukončila predsedníčka AS LF TU vo Zvolene doc. Ing.
Katarína Střelcová, PhD.

Zvolen, 23.02.2017

Zapísal: Ing. Pavol Hlaváč, PhD.
tajomník AS LF
........................................................
doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD.
predsedníčka AS LF

Verifikátori:
prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc.

................................................................

Daniel Čurila

................................................................

Celkový počet strán: 5 s.

5

