Zápisnica č. 07
z rokovania Akademického senátu LF TU vo Zvolene
konaného dňa 10.06.2020 o 13:00 h v posluchárni B8
Prítomní:
Ospravedlnení:
Neospravedlnení:

21 členov AS LF TU vo Zvolene (podľa prezenčnej listiny)
2 členovia (podľa prezenčnej listiny)
3 členovia (podľa prezenčnej listiny)

Aktuálny počet členov AS LF: 26 členov
Poznámka: 1 členovi AS LF zaniklo členstvo v akademickom senáte. Ide o prof. Ing. Mareka
Fabriku, ktorý bol zvolený za dekana Lesníckej fakulty
Hostia: prof. Ing. Marek Fabrika, PhD. – dekan LF, doc. Ing. Bc. Miroslav Kardoš., PhD. –
prodekan LF pre pedagogickú prácu, doc. Dr. Mgr. Jaroslav Ďurkovič – prodekan pre
vedeckovýskumnú činnosť, Ing. Daniel Halaj, PhD. – prodekan pre vonkajšie vzťahy
Ing. Miroslava Babiaková – tajomníčka LF.
Plánovaný program rokovania AS LF:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie.
Kontrola uznesení.
Voľba návrhovej komisie, verifikátorov zápisnice a volebnej komisie.
Výročná správa o činnosti LF za rok 2019.
Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2019.
Návrh rozpisu rozpočtu a dotácie Lesníckej fakulty TU vo Zvolene na rok 2020.
Návrh dekana LF na vymenovanie prodekanov LF TU vo Zvolene na ďalšie funkčné
obdobie.
8. Pravidlá organizácie štátnych skúšok na LF TU vo Zvolene v roku 2020.
9. Harmonogram doplňujúcich volieb zamestnancov do AS LF a voľby volebnej komisie
pre doplňujúce voľby.
10. Rôzne.
11. Návrh uznesení.
12. Záver.
K bodu 1
Zasadnutie akademického senátu LF TU vo Zvolene otvoril predseda AS LF prof. Ing.
Jaroslav Kmeť, PhD. Na základe kontroly prezenčnej listiny konštatoval, že akademický senát
je uznášaniaschopný (prítomných 21 členov).
Aktuálny počet členov AS LF je 26, nakoľko prof. Ing. Marekovi Fabrikovi, PhD.
v zmysle platnej legislatívy zaniklo členstvo v akademickom senáte z dôvodu jeho zvolenia za
dekana Lesníckej fakulty TU vo Zvolene.
Následne sa pristúpilo k schváleniu programu rokovania AS LF. K predloženému
návrhu programu rokovania neboli vznesené žiadne pripomienky. Výsledok hlasovania
o návrhu programu rokovania AS LF:
Počet prítomných členov AS LF: 21 členov senátu.
Za návrh: 21 členov senátu.
Proti návrhu: 0 členov senátu.
Zdržal sa: 0 členov senátu.
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Program rokovania AS LF bol schválený všetkými hlasmi prítomných členov senátu
bez pripomienok.
AS LF k uvedenému bodu prijal uznesenie.
K bodu 2
Pri kontrole uznesení tajomník AS LF Ing. Pavol Hlaváč, PhD., konštatoval, že
uznesenia prijaté na predchádzajúcich rokovaniach sú splnené, resp. sa priebežne plnia.
K predmetnému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky.
K bodu 3
Predseda AS LF navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení prof. Ing. Ľubomír
Scheer, CSc., doc. Ing. Martin Lieskovský, PhD. Za verifikátorov zápisnice boli navrhnutí doc.
Mgr. Ing. Rastislav Šulek, PhD., Ing. František Máliš, PhD. Do volebnej komisie boli navrhnutí
doc. Ing. Daniel Kurjak, PhD., Bc. Ján Matúš Urbančík.
Výsledok hlasovania o návrhu zloženia návrhovej komisie:
Počet prítomných členov AS LF: 21 členov senátu.
Za návrh: 21 členov senátu.
Proti návrhu: 0 členov senátu.
Zdržal sa: 0 členov senátu.
Za členov návrhovej komisie boli všetkými hlasmi prítomných členov AS zvolení prof.
Ing. Ľubomír Scheer, CSc., doc. Ing. Martin Lieskovský, PhD.
Výsledok hlasovania o návrhu za verifikátorov zápisnice a členov volebnej komisie:
Počet prítomných členov AS LF: 21 členov senátu.
Za návrh: 20 členov senátu.
Proti návrhu: 0 členov senátu.
Zdržal sa: 0 členov senátu.
Za verifikátorov zápisnice a členov volebnej komisie boli všetkými hlasmi prítomných
členov senátu zvolení doc. Mgr. Ing. Rastislav Šulek, PhD., Ing. František Máliš, PhD.
Výsledok hlasovania o návrhu za verifikátorov zápisnice a členov volebnej komisie:
Počet prítomných členov AS LF: 21 členov senátu.
Za návrh: 20 členov senátu.
Proti návrhu: 0 členov senátu.
Zdržal sa: 0 členov senátu.
Za verifikátorov zápisnice a členov volebnej komisie boli všetkými hlasmi prítomných
členov senátu zvolení doc. Mgr. Ing. Rastislav Šulek, PhD., Ing. František Máliš, PhD.
K uvedenému bodu boli prijaté uznesenia.
K bodu 4
Výročnú správu o činnosti LF za rok 2019 predkladanú na rokovanie senátu ako
materiál č. 2728/2020 uviedol dekan LF prof. Ing. Marek Fabrika. Jednotlivé časti správy za
svoje oblasti odprezentovli prodekani LF (doc. Ing. Bc. Miroslav Kardoš., PhD. – vzdelávacia
činnosť, doc. Dr. Mgr. Jaroslav Ďurkovič – vedeckovýskumná činnosť, Ing. Daniel Halaj, PhD. –
vonkajšie vzťahy).
V rámci diskusie doc. Ing. Mgr. Rastislav Šulek, PhD., ocenil predkladanú správu, no
súčasne prezentoval dve pripomienky. Poukázal na fakt, že v predkladanej správe sa
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uvádzajú len aktuálne nové orgány fakulty, pričom v roku 2019 pôsobili aj predošlé orgány.
Druhá pripomienka sa dotýkala proporcionálne nerovnomerného hodnotenia pedagogickej
činnosti oproti vedeckovýskumnej činnosti.
Pripomienky doc. Ing. Mgr. Rastislava Šuleka, PhD., boli akceptované.
AS LF schválil všetkými hlasmi prítomných členov „Výročnú správa o činnosti Lesníckej
fakulty za rok 2019“ (materiál č. 2728/2020) s pripomienkami.
K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 5
S materiálom „Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2019“ predkladaným na
rokovanie senátu pod č. j.: R – 2728/2020 oboznámil členov senátu dekan LF prof. Ing. Marek
Fabrika, PhD.
K prejednávanej výročnej správe o hospodárení fakulty neboli vznesené žiadne
pripomienky.
Následne AS LF TU vo Zvolene schválil všetkými hlasmi prítomných členov senátu
materiál „Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2019“ bez pripomienok.
Výsledok hlasovania o návrhu:
- Počet prítomných členov AS LF: 21 členov senátu.
- Za návrh: 21členov senátu.
- Proti návrhu: 0 členov senátu.
- Zdržal sa: 0 členov senátu.
K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 6
Materiál „Rozpis rozpočtu a dotácie Lesníckej fakulty TU vo Zvolene na rok 2020“
predkladaným na rokovanie pod č. j.: R-2728/2020 prezentoval členom senátu dekan LF TU
vo Zvolene prof. Ing. Marek Fabrika, PhD.
V rámci diskusie sa prof. Ing. Dušan Gӧmӧry, DrSc., poukázal na problém tvorby
fondu reprodukcie. Skonštatoval, že do budúcnosti bude potrebné pripraviť návrh akým
spôsobom sa bude tento fond vytvárať fond a ako ho efektívne využívať. Súčasne poukázal,
že pri jeho čerpaní by bolo vhodné uplatňovať zásady zásluhovosti v závislosti od jeho
tvorby.
Dekan LF prof. Ing. Marek Fabrika, PhD., vo svojej reakcii uviedol, že v rámci
univerzity sa pripravuje nová smernica, ktorá bude riešiť aj otázky tvorby a využívania fondu
reprodukcie.
K predkladanému materiálu neodzneli ďalšie pripomienky závažného charakteru. Po
ukončení diskusie sa pristúpilo k hlasovaniu o návrhu rozpočtu.
AS LF TU vo Zvolene schválil všetkými hlasmi prítomných členov senátu materiál č. j.:
R-2728/2020 „Rozpis rozpočtu a dotácie Lesníckej fakulty TU vo Zvolene na rok 2020“ bez
pripomienok.
Výsledok hlasovania o návrhu:
- Počet prítomných členov AS LF: 21 členov senátu.
- Za návrh: 21 členov senátu.
- Proti návrhu: 0 členov senátu.
3

- Zdržal sa: 0 členov senátu.
K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 7
Návrh (č. R-2728/2020) na vymenovanie prodekanov LF TU vo Zvolene na ďalšie
funkčné obdobie predstavil a odôvodnil dekan LF prof. Ing. Marek Fabrika, PhD. Pán dekan
navrhol:
 doc. Dr. Mgr. Jaroslava Ďurkoviča za prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť LF TU vo
Zvolene na funkčné obdobie od 01.07.2020 do 30.06.2024.
 Ing. Daniela Halaja, PhD., za prodekana pre vonkajšie vzťahy LF TU vo Zvolene na funkčné
obdobie od 01.07.2020 do 30.06.2024.
 doc. Ing. Bc. Miroslava Kardoša, PhD., za prodekana pre pedagogickú prácu LF TU vo
Zvolene na funkčné obdobie od 01.07.2020 do 30.06.2024.
K navrhovaným kandidátom neboli vznesené žiadne pripomienky. Následne sa
pristúpilo k tajnému hlasovaniu o jednotlivých návrhoch
Výsledok hlasovania o návrhu vymenovať doc. Dr. Mgr. Jaroslava Ďurkoviča za
prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť na LF:
- Počet prítomných členov AS LF: 21 členov senátu.
- Počet vydaných hlasovacích lístkov: 21 lístkov.
- Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 21 lístkov.
- Počet platných hlasovacích lístkov: 21 lístkov.
- Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0 lístkov.
- Za návrh: 21 členov senátu.
- Proti návrhu: 0 členov senátu.
AS LF zvolil všetkými hlasmi prítomných členov senátu doc. Dr. Mgr. Jaroslava
Ďurkoviča za prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť na LF TU vo Zvolene pre funkčné
obdobie od 01.07.2020 do 30.06.2024.
Výsledok hlasovania o návrhu vymenovať Ing. Daniela Halaja, PhD., za prodekana pre
vonkajšie vzťahy na LF:
- Počet prítomných členov AS LF: 21 členov senátu.
- Počet vydaných hlasovacích lístkov: 21 lístkov.
- Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 21 lístkov.
- Počet platných hlasovacích lístkov: 20 lístkov.
- Počet neplatných hlasovacích lístkov: 1 lístok.
- Za návrh: 20 členov senátu.
- Proti návrhu: 0 členov senátu.
AS LF zvolil väčšinou hlasov prítomných členov senátu Ing. Daniela Halaja, PhD., za
prodekana pre vonkajšie vzťahy na LF TU vo Zvolene pre funkčné obdobie od 01.07.2020 do
30.06.2024.
Výsledok hlasovania o návrhu vymenovať doc. Ing. Bc. Miroslava Kardoaša, PhD., za
prodekana pre pedagogickú prácu na LF:
- Počet prítomných členov AS LF: 21 členov senátu.
- Počet vydaných hlasovacích lístkov: 21 lístkov.
- Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 20 lístkov.
- Počet platných hlasovacích lístkov: 19 lístkov.
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- Počet neplatných hlasovacích lístkov: 1 lístok.
- Za návrh: 19 členov senátu.
- Proti návrhu: 0 členov senátu.
AS LF zvolil väčšinou hlasov prítomných členov senátu hlasmi prítomných členov
senátu doc. Ing. Bc. Miroslava Kardoša, PhD., za prodekana pre pedagogickú prácu na LF TU
vo Zvolene pre funkčné obdobie od 01.07.2020 do 30.06.2024.
AS LF väčšinou hlasov prítomných členov senátu schválil návrh dekana LF na
vymenovanie prodekanov LF TU vo Zvolene na ďalšie funkčné obdobie od 01.07.2020 do
30.06.2024 väčšinou hlasov prítomných členov senátu (materiál č. R-2728/2020).
K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 8

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 2019/2020“ odprezentoval
prítomným členom senátu prodekan LF doc. Ing. Bc. Miroslav Kardoš, PhD. Predmetný
materiál sa predkladl na rokovanie senátu pod ev. č. R-2728/2020.
K navrhovaným pravidlám organizácie štátnych skúšok neboli vznesené žiadne
pripomienky.
Doc. Ing. Ján Merganič, PhD., sa informoval, akým spôsobom sa budú pri hodnotení
študentov uvádzať bodové hodnoty známok.
Prodekan LF doc. Ing. Bc. Miroslav Kardoš, PhD. uviedol, že dekanát LF vydá
k zabezpečeniu štátnych skúšok usmernenie, v ktorom bude riešená aj problematika
uvádzania bodov.
Akademický senát LF všetkými hlasmi prítomných členov schválil 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 2019/2020“ bez pripomienok.
Výsledok hlasovania o návrhu:
- Počet prítomných členov AS LF: 21 členov senátu.
- Za návrh: 21 členov senátu.
- Proti návrhu: 0 členov senátu.
- Zdržal sa: 0 členov senátu.
K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 9
Predseda AS LF TU vo Zvolene prof. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD. informoval o potrebe
vykonania doplňujúcich volieb do AS LF AO zamestnanci. Dôvodom je zaniknutie členstva
prof. Ing. Marekovi Fabrikovi, PhD., ktorý bol zvolený za dekana LF (Štatút AS LF, čl. 3, ods. 3
a ods. 5 písm. b). Predseda senátu následne navrhol harmonogram doplňujúcich volieb
zamestnancov do AS LF vo Zvolene pre funkčné obdobie od 1.10. 2019 do 30.09. 2023.
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Harmonogram doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS LF TU vo Zvolene pre
funkčné obdobie od 1.10. 2019 do 30.09. 2023
11.06. – 12.06.2020 - príprava zoznamu voličov a volebného lístka;
15.06. – 17.06.2020 - zverejnenie zoznamu voličov a vzoru volebného lístka;
18.06.2020 - doplňujúce voľby člena AS LF TU vo Zvolene (v miestnosti B-8) v čase od 09:00
do 11:30 h;
19.06. 2020 - oznámenie o výsledku volieb v TV okruhu TU vo Zvolene, na webovej stránke
LF a na nástenke AS LF.
K návrhu harmonogramu doplňujúcich volieb neboli vznesené žiadne pripomienky.
AS LF schválil všetkými hlasmi prítomných členov senátu harmonogram doplňujúcich
volieb do zamestnaneckej časti AS LF TU vo Zvolene pre funkčné obdobie od 1.10. 2019 do
30.09. 2023.
Po schválení harmonogramu volieb sa pristúpilo k tajnej voľbe volebnej komisie.
V zmysle platnej legislatívy je predsedom volebnej komisie automaticky predseda AS LF.
Výsledok hlasovania voľby volebnej komisie pre doplňujúce voľby do AS LF, konaných
v termíne 18.06.2020:
- Počet prítomných členov AS LF: 21 členov senátu.
- Počet vydaných hlasovacích lístkov: 21 lístkov.
- Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 21 lístkov.
- Počet platných hlasovacích lístkov: 21 lístkov.
- Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0 lístkov.
- Ing. Pavol Hlaváč, PhD. – 21 hlasov.
- prof. Ing. Ján Holécy, CSc. – 21 hlasov.
- Ing. Pavel Ďurica – 21 hlasov.
- doc. Ing. Miloš Gejdoš, PhD. – 20 hlasov.
Za členov volebnej komisie pre doplňujúce voľby do AS LF boli v tajnom hlasovaní
zvolení Ing. Pavol Hlaváč, PhD., prof. Ing. Ján Holécy, CSc., Ing. Pavel Ďurica a doc. Ing. Miloš
Gejdoš, PhD. V zmysle platnej legislatívy je predsedom Volebnej komisie prof. Ing. Jaroslav
Kmeť, PhD. – predseda AS LF.
AS LF zvolil väčšinou hlasov prítomných členov volebnú komisiu pre doplňujúce voľby
do AS LF AO-zamestnanci, konaných v termíne 18.06.2020 v zložení prof. Ing. Jaroslav Kmeť,
PhD. – predseda AS LF, Ing. Pavol Hlaváč, PhD., prof. Ing. Ján Holécy, CSc., Ing. Pavel Ďurica a
doc. Ing. Miloš Gejdoš, PhD. – členovia.
K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenia.
K bodu 10
V rámci bodu rôzne doc. Ing. Mgr. Rastislav Šulek, PhD., informoval členov senátu, že
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo na svojom webovom sídle zverejnila
v poradí druhú výzvu na zápis do zoznamu posudzovateľov agentúry.
Predseda AS LF podal informáciu, že študenti Danilák Martin, Gracík Ivan, Králik
Daniel a Rajčeková Veronika v zmysle platnej legislatívy (Štatút AS TU, čl. 3, ods. 10) písomne
požiadali o pozastavenie členstva v akademickom senáte z dôvodu plánovaného ukončenia
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1. stupňa vysokoškolského štúdia na LF. Členstvo sa pozastaví odo dňa nasledujúceho po dni
riadneho skončenia jeho štúdia. Členstvo sa obnoví dňom, keď sa študent opäť stane členom
študentskej časti TU, za ktorú bol zvolený.
K bodu 11
Za návrhovú komisiu AS LF TU vo Zvolene predniesol návrh uznesení doc. Ing.
Martin Lieskovský, PhD.
AS LF všetkými hlasmi prítomných členov (21 členov senátu za, 0 členov senátu proti,
nikto sa nezdržal hlasovania) schválil návrh uznesení zo zasadnutia AS LF TU vo Zvolene
konaného dňa 10.06.2020.
K bodu 12
Rokovanie AS LF TU vo Zvolene ukončil predseda AS LF TU vo Zvolene prof. Ing.
Jaroslav Kmeť, PhD.

Zvolen, 10.06..2020

Zapísal: Ing. Pavol Hlaváč, PhD.
tajomník AS LF
........................................................
prof. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD.
predseda AS LF

Verifikátori:
doc. Mgr. Ing. Rastislav Šulek, PhD.

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

Ing. František Máliš, PhD.

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

Celkový počet strán: 7 s.
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