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Zápisnica č. 08 
z rokovania Akademického senátu LF TU vo Zvolene 

 konaného dňa 23.03.2017 o 13:30 h v konferenčnej miestnosti Dekanátu LF  
 

Prítomní:  20 členov AS LF TU vo Zvolene (podľa prezenčnej listiny) 
Ospravedlnení:   4 členovia (podľa prezenčnej listiny) 
Neospravedlnení:   3 členov (podľa prezenčnej listiny) 

Hostia:  prof. Dr. Ing. Viliam Pichler – dekan LF TU vo Zvolene                      

 
Plánovaný  program rokovania AS LF: 

1. Otvorenie. 
2. Kontrola uznesení. 
3. Voľba návrhovej  komisie a verifikátorov zápisnice. 
4. Odovzdanie dekrétov novozvoleným členom AS LF. 
5. Prerokovanie a schválenie materiálu: Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2016. 
6. Prerokovanie a schválenie materiálu: Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 

2016. 
7. Prerokovanie a schválenie materiálu: Návrh rozpisu rozpočtu a dotácie Lesníckej 

fakulty TU vo Zvolene na rok 2017. 
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 20 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 20 
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. 
 
K bodu 3 

Predsedníčka AS LF  navrhla,  aby návrhová komisia pracovala v zložení Ing. Michal 
Ferenčík, PhD. a Daniel Čurila.   Za verifikátorov   zápisnice  boli  navrhnutí prof. Ing. Jaroslav 
Kmeť, PhD. a Ing. Daniel Kurjak, PhD. 

Výsledok hlasovania o návrhu zloženia návrhovej komisie: 
Počet prítomných členov AS LF: 20 členov senátu; 
Za návrh: 20 členov senátu; 
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Proti návrhu: 0 členov senátu; 
Zdržal sa: 0 členov senátu. 

 Za členov návrhovej komisie boli všetkými hlasmi prítomných členov AS zvolení Ing. 
Michal Ferenčík, PhD. a Daniel Čurila.   

 Výsledok hlasovania o návrhu za verifikátorov zápisnice: 
Počet prítomných členov AS LF: 20 členov senátu; 
Za návrh: 20 členov senátu; 
Proti návrhu: 0 členov senátu; 
Zdržal sa: 0 členov senátu. 

Za verifikátorov zápisnice boli všetkými hlasmi prítomných členov senátu zvolení prof. 
Ing. Jaroslav Kmeť, PhD. a Ing. Daniel Kurjak, PhD. 

K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie. 
 

K bodu 4 

Predsedníčka AS LF odovzdala novozvoleným členom senátu menovacie dekréty 
a popriala im úspechy v novej práci. Menovacie dekréty členov AS LF TU vo Zvolene si 
prevzali Ing. Michal Ferenčík, PhD., doc. Ing. Ján Merganič, PhD., prof. Ing. Jaroslav Kmeť, 
PhD. a Ing. Michal Filípek. Z dôvodu neprítomnosti si menovací dekrét osobne neprevzal  Bc. 
Jozef  Orlej. Ten mu bude odovzdaný dodatočne. 

 
K bodu 5 

 Dekan LF TU vo Zvolene prof. Dr. Ing. Viliam Pichler oboznámil prítomných členov 
senátu s materiálom č. R–2024/2017 „Výročná správa o činnosti Lesníckej fakulty za rok 
2016“.  
 V rámci diskusie odzneli nasledovné pripomienky a návrhy: 

 Prof. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD., poukázal na skutočnosť, že z dôvodu zmeny štruktúry 
katedier (rozdelenie KOLP) niektoré dáta nemohli byť  v správe zohľadnené, resp. 
rozdelenie katedry nebolo zohľadnené pri všetkých kritériách. V ďalšom poukázal na 
potrebu oslovovania študentov v súvislosti s veľkou konkurenciou z českých  vysokých 
škôl. 

 Doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc., zdôraznil, že nábor študentov na stredných školách bude 
pre budúcnosť fakulty nevyhnutý. 

 Doc. Ing. Marek Fabrika, PhD., odporučil do budúcnosti robiť nábor študentov  aj V ČR 
a prezentáciu fakulty cez profesionálne natočené video napr. na YouTube. 

 Dekan LF vyjadril súhlasné stanovisko s predloženými pripomienkami a  návrhmi 
a uviedol, že vedenie LF sa bude s nimi zaoberať. 

Po ukončení diskusie AS LF TU vo Zvolene schválil všetkými hlasmi prítomných členov 
senátu  „Výročnú správu o činnosti Lesníckej fakulty za rok 2016“ bez pripomienok. 

Výsledok hlasovania:  
- Počet prítomných členov AS LF: 20 členov senátu; 
- Za uznesenie s pripomienkami: 20 členov senátu; 
- Proti uzneseniu: 0 členov senátu; 
- Zdržal sa: 0 členov senátu. 

K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie. 
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K bodu 6 

 S materiálom predkladaným na rokovanie AS LF pod č. R-2024/2017 „Výročná správa 
o hospodárení fakulty za rok 2016“ oboznámil prítomných členov senátu dekan LF prof. Dr. 
Ing. Viliam Pichler.  
 V rámci diskusie upozornila doc. Ing. Erika Gömöryová, CSc., že v tab. 3 nie je 
zahrnutý projekt VEGA č.: V-14-001-00. Obdobnú pripomienku mal aj doc. Ing. Karol Ujházy, 
PhD., ktorý uviedol, že v tab. 3 na str. 2 správy nie je uvedený projekt VEGA č.: V-13-004-00.
 Dekan LF skonštatoval, že projekty budú do výročnej správy doplnené. 

Následne AS LF schválil všetkými hlasmi prítomných členov senátu „Výročnú správu 
o hospodárení fakulty za rok 2016“ s pripomienkami.  

Výsledok hlasovania:  
- Počet prítomných členov AS LF: 20 členov senátu; 
- Za uznesenie s pripomienkami: 20 členov senátu; 
- Proti uzneseniu: 0 členov senátu; 
- Zdržal sa: 0 členov senátu. 

K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie. 
 

K bodu 7 

  Materiál „Rozpis rozpočtu a dotácie Lesníckej fakulty TU vo Zvolene“ predkladaný na 
rokovanie akademického senátu LF pod č. j.: R-2024/2017 prezentoval dekan LF  prof. Dr. 
Ing. Viliam Pichler.  

 V rámci diskusie prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc., konštatoval, že predkladaný materiál 
je právne záväzný dokument a malo by v ňom byť uvedené ako sa bude nakladať 
s pridelenými mzdovými prostriedkami.    

 Dekan LF uviedol, že tarifné mzdy a príplatky za riadenie budú rozpisované priamo na 
pracovníkov fakulty. 

Po ukončení diskusie AS LF TU vo Zvolene schválil všetkými hlasmi prítomných členov 
senátu materiál  „Rozpis rozpočtu a dotácie lesníckej fakulty TU vo Zvolene na rok 2017“ 
s pripomienkou.  

Výsledok hlasovania:  
- Počet prítomných členov AS LF: 20 členov senátu; 
- Za uznesenie s pripomienkami: 20 členov senátu; 
- Proti uzneseniu: 0 členov senátu; 
- Zdržal sa: 0 členov senátu. 

K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie. 
 
K bodu 8 

V rámci bodu rôzne  dekan LF prof. Dr. Ing. Viliam Pichler informoval o návrhu 
zloženia komisií pre štátnicové skúšky v školskom roku 2016/2017.    

Predsedníčka AS LF doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., podala informáciu o termíne 
zvolania Akademickej obce  Lesníckej fakulty TU vo Zvolene, na ktorom v zmysle zákona č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách bude prednesená správa o činnosti Akademického senátu 
Lesníckej fakulty. 
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K bodu 9 

 Za návrhovú  komisiu AS LF TU vo Zvolene  predniesol  návrh  uznesení  Ing. Michal 
Ferenčík, PhD.  

AS LF následne  všetkými hlasmi prítomných členov (20 členov senátu za, 0 členov 
senátu proti, nikto sa nezdržal hlasovania) schválil návrh uznesení zo zasadnutia AS LF TU vo 
Zvolene konaného dňa 23.03.2017. 
 
K bodu 10 

Rokovanie AS LF TU vo Zvolene ukončila predsedníčka AS LF TU vo Zvolene doc. Ing. 
Katarína Střelcová, PhD. 
 
 
Zvolen, 23.03.2017 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Pavol Hlaváč, PhD. 
                    tajomník AS LF  
 
                                                                                                       ........................................................ 
                                                                                                          doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD. 
                                                                                                                      predsedníčka AS LF   
 
 
 
Verifikátori: 

prof. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD.           ................................................................ 
  
Ing. Daniel Kurjak, PhD.   ................................................................                
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