Zápisnica č. 08
z rokovania Akademického senátu LF TU vo Zvolene
konaného dňa 22.10.2020 o 14:00 h cez aplikáciu MS Teams

Prítomní: 24 členov AS LF TU vo Zvolene (podľa prihlásenia v aplikácii MS Teams, tím
„Akademický senát LF TU vo Zvolene)
Ospravedlnení: 3 členovia (Ing. Michal Bošeľa, PhD., Veronika Rajčeková, Matúš Prvý)
Neospravedlnení: 0 členov
Hostia: prof. Ing. Marek Fabrika, PhD. – dekan LF, doc. Ing. Bc. Miroslav Kardoš., PhD. –
prodekan LF pre pedagogickú prácu, Ing. Miroslava Babiaková – tajomníčka LF,
Ing. Ján Kišík – OSU CIT CUP (zabezpečenie priameho prenosu verejného rokovania
senátu na internetovom prehliadači You Tube).
Plánovaný program rokovania AS LF:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie.
Kontrola uznesení.
Voľba návrhovej komisie a verifikátorov zápisnice.
Prerokovanie a schválenie materiálu „Štatút Lesníckej fakulty TU vo Zvolene.“
Prerokovanie a schválenie materiálu „Organizačný poriadok Lesníckej fakulty TU vo
Zvolene.“
6. Prerokovanie a schválenie materiálu „Štatút Akademického senátu Lesníckej fakulty
TU vo Zvolene.“
7. Prerokovanie a schválenie materiálu „Rokovací poriadok Akademického senátu LF TU
vo Zvolene.“
8. Prerokovanie a schválenie materiálu „Návrh kritérií pre prijímacie konanie pre 1., 2.
a 3. stupeň štúdia pre akademický rok 2021/2022.“
9. Rôzne.
10. Návrh uznesení.
11. Záver.
K bodu 1
Zasadnutie akademického senátu LF TU vo Zvolene realizované cez aplikáciu MS
Teams otvoril predseda AS LF prof. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD. Na základe kontroly prezenčnej
listiny, t. j. evidencie prihlásených členov v aplikácii MS Teams (schôdza – rokovanie tímu
Akademický senát LF TU vo Zvolene) konštatoval, že akademický senát je uznášaniaschopný
(prítomných 24 členov + 4 hostia).
Následne sa pristúpilo k schváleniu programu rokovania AS LF. K predloženému
programu podal pozmeňovací návrh prof. Ing. Dušan Gӧmӧry, DrSc., ktorý navrhol, aby sa
bod programu č. 7, t. j. prerokovanie a schválenie materiálu „Rokovací poriadok
Akademického senátu LF TU vo Zvolene“, presunúť za bod 3. Svoj návrh odôvodnil tým, že
nový rokovací poriadok už umožňuje uskutočniť zasadnutie akademického senátu
prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej
technológie bez fyzickej prítomnosti členov senátu.
Ďalšie pripomienky k programu rokovania neboli vznesené.
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Výsledok hlasovania o návrhu prof. Ing. Dušana Gӧmӧryho, DrSc. o presune bodu programu
č. 7 za bod č. 3:
Počet prítomných členov AS LF: 24 členov senátu.
Za návrh: 24 členov senátu.
Proti návrhu: 0 členov senátu.
Zdržal sa: 0 členov senátu.
AS LF schválil všetkými hlasmi prítomných členov senátu presunúť bod programu č. 7
prerokovanie a schválenie materiálu „Rokovací poriadok Akademického senátu LF TU vo
Zvolene“ za bod č. 3.
Upravený program rokovania AS LF po pozmeňujúcom návrhu:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Kontrola uznesení.
Voľba návrhovej komisie a verifikátorov zápisnice.
Prerokovanie a schválenie materiálu „Rokovací poriadok Akademického senátu LF TU
vo Zvolene.“
5. Prerokovanie a schválenie materiálu „Štatút Lesníckej fakulty TU vo Zvolene.“
6. Prerokovanie a schválenie materiálu „Organizačný poriadok Lesníckej fakulty TU vo
Zvolene.“
7. Prerokovanie a schválenie materiálu „Štatút Akademického senátu Lesníckej fakulty
TU vo Zvolene.“
8. Prerokovanie a schválenie materiálu „Návrh kritérií pre prijímacie konanie pre 1., 2.
a 3. stupeň štúdia pre akademický rok 2021/2022.“
9. Rôzne.
10. Návrh uznesení.
11. Záver.
AS LF TU vo Zvolene následne schválil všetkými hlasmi upravený program rokovania.
Výsledok hlasovania o programe rokovania:
Počet prítomných členov AS LF: 24 členov senátu.
Za: 24 členov senátu.
Proti: 0 členov senátu.
Zdržal sa: 0 členov senátu.
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 doc. Mgr. Ing.
Rastislav Šulek, PhD., a Ing. Linda Csölleová. Za verifikátorov zápisnice boli navrhnutí doc.
Ing. Miloš Gejdoš, PhD. a doc. Ing. Karol Ujházy, PhD.
Výsledok hlasovania o návrhu zloženia návrhovej komisie:
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Počet prítomných členov AS LF: 24 členov senátu.
Za návrh: 24 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. Ing. Rastislav Šulek, PhD., a Ing. Linda Csölleová.
Výsledok hlasovania o návrhu za verifikátorov zápisnice:
Počet prítomných členov AS LF: 24 členov senátu.
Za návrh: 24 členov senátu.
Proti návrhu: 0 členov senátu.
Zdržal sa: 0 členov senátu.
Za verifikátorov zápisnice boli všetkými hlasmi prítomných členov senátu zvolení doc.
Ing. Miloš Gejdoš, PhD. a doc. Ing. Karol Ujházy, PhD.
K uvedenému bodu boli prijaté uznesenia.
K bodu 4
Rokovanie o materiáli č. R-9600/2020 „Rokovací poriadok Akademického senátu LF
TU vo Zvolene“ zahájil predseda AS LF prof. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD. V rámci diskusie
k tomuto bodu rokovania požiadal doc. Mgr. Ing. Rastislava Šuleka, PhD., o odôvodnenie
svojich pripomienok, ktoré jednotlivým členom senátu už rozposlal emailovou poštou.
Pripomienky a návrhy doc. Mgr. Ing. Rastislava Šuleka, PhD.:
• v Článku 1, ods. (1) doplniť na koniec vety: Zasadnutie AS LF TU sa považuje za
verejné aj vtedy, ak fakulta zabezpečí jeho verejný priamy prenos. Zasadnutie AS LF
TU možno uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami
informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti vrátane tajného
hlasovania, ak to technické podmienky umožňujú.
• v Článku 1, ods. (4), písm. d) doplniť na koniec pred čiarku slová: alebo rektora TU vo
Zvolene
• v Článku 1, ods. (4) v predposlednej vete zmeniť text „14 pracovných dní“ na „14 dní“
• v Článku 1, ods. (4) v poslednej vete doplniť za slovo „dekana“ slová „alebo rektora“
Zdôvodnenie: Ide o špecifikáciu textu v zmysle § 26, ods. 5 zákona o vysokých školách
• v Článku 2, ods. (4) pôvodnú druhú vetu nahradiť novou vetou v znení: „Skupina
najmenej 25 % členov príslušnej časti akademickej obce môže predložiť návrhy
písomne predsedníctvu AS LF TU.“
Zdôvodnenie: Ide o nahradenie textu tak, ako bolo pôvodne navrhnuté v Štatúte AS
LF TUZVO.
• v Článku 3 vypustiť odsek (5)
Zdôvodnenie: Pôvodný text sa nahrádza novo navrhovaným textom doplneným do
Článku 1, ods. (1), ktorý je v súlade s § 108, ods. 10 zákona o vysokých školách.
• v Článku 4, ods. (3) nahradiť text „písm. a), e), f), i), j), m), n)“ textom „písm. a), c), d),
e), f), i), j), k), m)“.
Zdôvodnenie: Ide o špecifikáciu v súlade s novelizovaným Štatútom AS LF TUZVO.
• v Článku 4 vypustiť odseky (4) a (5) a nasledujúce odseky zodpovedajúco prečíslovať.
Zdôvodnenie: Spôsob a postup hlasovania pri voľbe kandidáta za dekana a pri prijatí
návrhu na odvolanie dekana je podrobne špecifikovaný v Štatúte LF TUZVO.
3

• v Článku 4 vypustiť pôvodne odseky (8) a (9).
Zdôvodnenie: V kontexte ostatných ustanovení možno tieto odseky považovať za
obsolentné.
Návrhy doc. Mgr. Ing. Rastislava Šuleka, PhD., podporili predseda aj tajomník AS LF
TU vo Zvolene a prof. Ing. Dušan Gӧmӧry, DrSc. S predloženými návrhmi a pripomienkami
súhlasili všetci prítomní členovia senátu.
Ďalšie pripomienky k prerokovávanému materiálu neboli.
Výsledok hlasovania o „Rokovacom poriadku Akademického senátu LF TU vo
Zvolene“:
Počet prítomných členov AS LF: 24 členov senátu.
Za návrh: 24 členov senátu.
Proti návrhu: 0 členov senátu.
Zdržal sa: 0 členov senátu.
Akademický senát LF TU vo Zvolene schválil všetkými hlasmi prítomných členov
materiál č. R-9600/2020 „Rokovací poriadok Akademického senátu LF TU vo Zvolene
s pripomienkami.
K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 5
S materiálom „Štatút Lesníckej fakulty TU vo Zvolene“ predkladaným na rokovanie
senátu pod č. R- 8018/2020 oboznámil členov senátu dekan LF prof. Ing. Marek Fabrika,
PhD. Pán dekan súčasne poďakoval členom legislatívnej komisie (prof. Ing. Jaroslav Kmeť,
PhD., doc. Mgr. Ing. Rastislav Šulek, PhD., prof. Ing. Dušan Gӧmӧry, DrSc. a Ing. Pavol Hlaváč,
PhD.) za prácu pri príprave Štatútu Lesníckej fakulty TU vo Zvolene. Následne podal
doplňujúci návrh, aby členom kolégia dekana LF bol aj zástupca študentov (článok 17, ods.
2).
K predmetnému bodu podal pripomienku aj prof. Ing. Dušan Gӧmӧry, DrSc., ktorý
navrhol na koniec čl. 17, ods.) 2 doplniť text „a ďalšie osoby". Predmetný odstavec sa týka
zloženia kolégia dekana a prizývaných osôb, pričom je potenciálne možné, že na kolégiu
bude potrebné prizvať napr. riaditeľa VšLP, niektorého z prorektorov a pod.
Nové navrhované znenie Článku 17. ods. 2) „Členmi kolégia dekana sú spravidla
všetci prodekani, tajomník fakulty, vedúci katedier a zástupca študentov. Dekan môže na
rokovanie prizvať zástupcu odborového zväzu, predsedu AS fakulty a ďalšie osoby.
S predloženými návrhmi dekana LF prof. Ing. Mareka Fabriku, PhD. a prof. Ing.
Dušana Gӧmӧryho, DrSc., súhlasili všetci prítomní členovia senátu i predkladateľ materiálu
(dekan LF).
V rámci diskusie ďalšie návrhy a pripomienky podal aj doc. Mgr. Ing. Rastislav Šulek,
PhD.:
• v Článku 20, ods. (1) nahradiť text „absolvovanie úplného stredoškolského vzdelania“
textom „získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného
vzdelania“
• v Článku 21, ods. (1) nahradiť text „absolvovanie bakalárskeho študijného programu
v danom, prípadne v príbuznom odbore“ textom „vysokoškolské vzdelanie prvého
stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných
kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské
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vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu
druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov“
Zdôvodnenie: Ide o špecifikáciu textu v zmysle § 56, ods. 1 a 2 zákona o vysokých
školách, pričom rovnako je to definované aj v návrhu kritérií pre prijímacie konanie.
K predkladaným návrhom neboli vznesené pripomienky a boli prijaté všetkými hlasmi
prítomných členov senátu.
Nové znenie článkov:
Článok 20, ods. (1) „Podmienkou prijatia na bakalárske štúdium v príslušnom
študijnom programe je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného
odborného vzdelania“.
Článok 21, ods. (1) „Podmienkou prijatia na inžinierske štúdium v príslušnom
študijnom programe je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské
vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce
vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov
potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač
hlási, musí byť najmenej 300 kreditov“.
Prof. Ing. Dušan Gӧmӧry, DrSc., najprv navrhol, aby podmienkou prijatia na
inžinierske štúdium bolo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v danom alebo príbuznom
odbore, ale po diskusii k svojej pripomienke, návrh stiahol.
Akademický senát sa zaoberal aj zaslanou pripomienkou právničky TU vo Zvolene
JUDr. Danici Lukáčovej, ktorá upozornila na rozdielnosť názvu fakulty v štatúte a na pečiatke
fakulty. V tejto veci prof. Ing. Ján Tuček, CSc., poukázal na potrebu používania názvu, ktorý
je uvedený a schválený vo „vyšších“ dokumentoch napr. Štatút TU vo Zvolene. Senát vo
svojom stanovisku odporučil upraviť názov fakulty na pečiatke, čo dekan LF akceptoval.
Po ukončení rozpravy k bodu 5 sa pristúpilo k hlasovaniu o „Štatúte Lesníckej fakulty
TU vo Zvolene.
Výsledok hlasovania o návrhu za verifikátorov zápisnice:
Počet prítomných členov AS LF: 24 členov senátu.
Za návrh: 24 členov senátu.
Proti návrhu: 0 členov senátu.
Zdržal sa: 0 členov senátu.
AS LF tu vo Zvolene schválil „Štatút Lesníckej fakulty TU vo Zvolene“ s pripomienkami
(materiál č. R- 8018/2020).
K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 6
Materiál č. 8020/2020 návrh „Organizačného poriadku Lesníckej fakulty Technickej
univerzity vo Zvolene„ predstavil dekan LF prof. Ing. Marek Fabrika, PhD.
Prof. Ing. Dušan Gӧmӧry, DrSc., poukázal na niekoľko formálnych nedostatkov v texte
a navrhol splnomocniť dekana LF, ako predkladateľa návrhu na ich odstránenie. Za
predmetný návrh hlasovali všetci prítomní členovia senátu (24 hlasov za, 0 hlasov proti, nikto
sa nezdržal).
K predkladanému materiálu neodzneli ďalšie pripomienky závažného charakteru. Po
ukončení diskusie sa pristúpilo k hlasovaniu o návrhu „Organizačného poriadku Lesníckej
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene“.
Výsledok hlasovania o návrhu:
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- Počet prítomných členov AS LF: 24 členov senátu.
- Za návrh: 24 členov senátu.
- Proti návrhu: 0 členov senátu.
- Zdržal sa: 0 členov senátu.
AS LF TU vo Zvolene schválil všetkými hlasmi prítomných členov senátu materiál č. R8020/2020 „Organizačný poriadok Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene“ s
pripomienkami.
K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 7
S návrhom „Štatútu Akademického senátu Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo
Zvolene“, predkladaného na rokovanie senátu pod č. R-9603/2020 oboznámil prítomných
členov predseda AS LF prof. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD.
V rámci diskusie odzneli nasledovné pripomienky a návrhy:
Pripomienky doc. Mgr. Ing. Rastislava Šuleka, PhD.:
• upraviť názov Článku 5 nasledovne: Rokovanie akademického senátu;
• v Článku 5 vypustiť odseky (1), (2), (4), (5), (6);
• v Článku 5 pôvodný odsek (3) prečíslovať na odsek (1).
Zdôvodnenie: Príslušné odseky sú podrobne upravené v Rokovacom poriadku AS LF
TUZVO, pričom v Štatúte AS LF TUZVO postačuje odkaz na tento predpis.
Pripomienky prof. Ing. Dušan Gӧmӧry, DrSc.:
• do Článku 2, ods. (1) zaradiť pod písm. n) nový text „študentská časť AS volí zástupcu
študentov v kolégiu dekana“ a pôvodný bod n) označiť ako bod o).
Nové upravené znenie Článku 2, ods. (1), písm. n) a písm. o):
n) študentská časť AS volí zástupcu študentov v kolégiu dekana
o) plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi TUZVO alebo fakulty.
Všetky pripomienky a návrhy doc. Mgr. Ing. Rastislava Šuleka, PhD. a prof. Ing. Dušan
Gӧmӧry, DrSc., boli akceptované všetkými prítomnými členmi AS LF (za 24 členov senátu, 0
proti a nikto sa nezdržal).
Ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Výsledok hlasovania o návrhu „Štatút akademického senátu Lesníckej fakulty
Technickej univerzity vo Zvolene“:
- Počet prítomných členov AS LF: 24 členov senátu.
- Za návrh: 24 členov senátu.
- Proti návrhu: 0 členov senátu.
- Zdržal sa: 0 členov senátu.
AS LF schválil všetkými hlasmi prítomných členov senátu „Štatút Akademického
senátu Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene“ s pripomienkami (materiál č. R9603/2020).
K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 8
Materiál „Návrh kritérií pre prijímacie konanie pre 1., 2. a 3. stupeň štúdia pre
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akademický rok 2021/2022“ odprezentoval prítomným členom senátu prodekan LF doc. Ing.
Bc. Miroslav Kardoš, PhD. Predmetný návrh sa predkladal na rokovanie senátu pod ev. č. R9636/2020.
Ing. František Máliš, PhD., sa informoval, za akých podmienok sa bude započítavať
publikácia v databáze CC pri doktorandoch, resp. navrhol, aby študent predkladal doklad
o akceptovaní článku, pokiaľ článok ešte nevyšiel ale už je akceptovaný.
Dekan LF v reakcii na položenú otázku konštatoval, že vedenie LF sa bude
predmetným problémom zaoberať.
Doc. Mgr. Ing. Rastislava Šuleka, PhD., poukázal na formálny nedostatok (preklep)
v označení školského roka. Prodekan LF doc. Ing. Bc. Miroslav Kardoš, PhD., poďakoval za
upozornenie a uviedol, že predmetný formálny nedostatok bude odstránený.
Pripomienky a návrhy závažného charakteru k predkladanému návrhu neboli zo
strany členov senátu vznesené.
Výsledok hlasovania o návrhu kritérií pre prijímacie konanie pre 1., 2. a 3. stupeň
štúdia pre akademický rok 2021/2022:
- Počet prítomných členov AS LF: 24 členov senátu.
- Za návrh: 24 členov senátu.
- Proti návrhu: 0 členov senátu.
- Zdržal sa: 0 členov senátu.
AS LF TU vo Zvolene schválil všetkými hlasmi prítomných členov senátu materiál č. R9636/2020 „Návrh kritérií pre prijímacie konanie pre 1., 2. a 3. stupeň štúdia pre
akademický rok 2021/2022“ bez pripomienok.
K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 9
V bode „Rôzne“ predseda AS LF TU vo Zvolene prof. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD.
informoval o potrebe prepracovania dokumentu „Zásady volieb do Akademického senátu
Lesníckej fakulty TU vo Zvolene“.
Doc. Mgr. Ing. Rastislava Šuleka, PhD., podal informáciu zo zasadnutia predsedníctva
Rady vysokých škôl SR, ktoré sa konalo 14.10.2020. Členov senátu oboznámil s materiálom
„Moderné a úspešné Slovensko, Národný integrovaný a reformný plán“ a vyjadreniami RVŠ
SR k tomuto materiálu.
Rada vysokých škôl SR víta diskusiu otvorenú Národným integrovaným a reformným
plánom, avšak zásadne nesúhlasí s konštatovaním ministerstva o nízkej kvalite vysokých škôl
a ich absolventov. Taktiež nesúhlasí s obmedzovaním práv akademickej samosprávy
vysokých škôl.
AS LF TU vo Zvolene súhlasí so stanoviskom RVŠ SR.
K bodu 10
Za návrhovú komisiu AS LF TU vo Zvolene predniesol návrh uznesení doc. Mgr. Ing.
Rastislav Šulek, PhD.
AS LF 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 22.10.2020 verejnou formou cez aplikáciu MS Teams.

7

K bodu 11
Rokovanie AS LF TU vo Zvolene ukončil predseda AS LF TU vo Zvolene prof. Ing.
Jaroslav Kmeť, PhD.
Zvolen, 22.10.2020

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

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

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

Ing. Linda Csölleová

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

Celkový počet strán: 8 s.
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