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Zápisnica č. 09 
z rokovania Akademického senátu LF TU vo Zvolene 

 konaného dňa 28.11.2017 o 13:30 h v konferenčnej miestnosti Dekanátu LF  
 

Prítomní:  22 členov AS LF TU vo Zvolene (podľa prezenčnej listiny) 
Ospravedlnení:   3 členovia (podľa prezenčnej listiny) 
Neospravedlnení:   0 členov (podľa prezenčnej listiny) 

Poznámka: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD. sa z pracovných dôvodov zúčastnila rokovania                      
AS LF TU vo Zvolene až od 5. bodu programu. 

                     Dvom členom AS LF TU vo Zvolene (Bc. Nikola Pisarčíková a Bc. Michal Vonderčík)  
                     v zmysle platnej legislatívy zaniklo členstvo v senáte z dôvodu riadneho                          

ukončenia štúdia (Štatút AS LF TU vo Zvolene, čl. š, ods. 4, písm. e). 
Hostia:  doc. Ing. Miroslav Kardoš, PhD. – prodekan LF pre pedagogickú prácu a doc. Dr. Mgr.       

Jaroslav Ďurkovič – prodekan LF pre vedeckovýskumnú činnosť.                      
 
Plánovaný  program rokovania AS LF: 

1. Otvorenie. 
2. Kontrola uznesení. 
3. Voľba návrhovej  komisie a verifikátorov zápisnice a volebnej komisie. 
4. Prerokovanie a schválenie materiálu „Návrh kritérií pre prijímacie konanie                                              

pre 1., 2. a 3. stupeň štúdia pre akademický rok 2018/2019“. 
5. Harmonogram doplňujúcich volieb do študentskej časti AS LF. 
6. Rôzne. 
7. Návrh uznesení. 
8. 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.  

Následne na základe požiadania dekana LF TU vo Zvolene navrhla rozšíriť program 
rokovania o materiál č. 11990/2017 „Návrh na odvolanie člena a vymenovanie nového člena 
Vedeckej rady Lesníckej fakulty TU vo Zvolene na obdobie od 30.11.2017 do 6.02.2020“. 
Predmetný materiál sa doplní do programu rokovania za bod 4, ako 5. v poradí s tým, že 
číslovanie ostatných bodov sa automaticky posúva. 

K zmene programu neboli vznesené žiadne pripomienky a preto sa pristúpilo 
k hlasovaniu.  

Výsledok hlasovania o návrhu, aby piatym bodom rokovania bolo prerokovanie 
materiálu  „Návrh na odvolanie člena a vymenovanie nového člena Vedeckej rady Lesníckej 
fakulty TU vo Zvolene na obdobie od 30.11.2017 do 6.02.2020“: 
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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Upravený (rozšírený) program rokovania: 

1. Otvorenie. 
2. Kontrola uznesení. 
3. Voľba návrhovej  komisie a verifikátorov zápisnice a volebnej komisie. 
4. Prerokovanie a schválenie materiálu „Návrh kritérií pre prijímacie konanie                                              

pre 1., 2. a 3. stupeň štúdia pre akademický rok 2018/2019“. 
5. Návrh na odvolanie člena a vymenovanie nového člena Vedeckej rady Lesníckej fakulty TU 

vo Zvolene na obdobie od 30.11.2017 do 6.02.2020. 
6. Harmonogram doplňujúcich volieb do študentskej časti AS LF. 
7. Rôzne. 
8. Návrh uznesení. 
9. Záver. 
 

K rozšírenému programu rokovania AS LF neboli vznesené ďalšie pripomienky, resp. 
návrhy a ten bol schválený všetkými hlasmi prítomných členov senátu  (za 21 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 doc. Ing. Ján 
Merganič, PhD. a Ing. Michal Filípek.   Za verifikátorov zápisnice  boli  navrhnutí doc. Ing. 
Marek Fabrika, PhD.  a  Ing. Zuzana Slatkovská. 

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 doc. 
Ing. Ján Merganič, PhD. a Ing. Michal Filípek.   

 Výsledok hlasovania o návrhu za verifikátorov zápisnice: 
Počet prítomných členov AS LF: 21 členov senátu; 
Za návrh: 21 členov senátu; 
Proti návrhu: 0 členov senátu; 
Zdržal sa: 0 členov senátu. 

Za verifikátorov zápisnice boli všetkými hlasmi prítomných členov senátu doc. Ing. 
Marek Fabrika, PhD.  a  Ing. Zuzana Slatkovská. 

Následne sa pristúpilo k voľbe volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej 
časti AS LF TU vo Zvolene pre funkčné obdobie od 01.10.2015 do 30.09.2019. 

V rámci diskusie boli za členov volebnej komisie navrhnutí Bc. Jozef Orlej, Bc. Daniel 
Čurila, Ing. Pavol Hlaváč, PhD. a Ing. Peter Lešo, PhD. Predsedom volebnej komisie je 
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v zmysle platnej legislatívy predseda – predsedníčka AS LF TU vo Zvolene (Zásady volieb do 
AS LF TU vo Zvolene, ods. 5). 

V tajnom hlasovaní boli za členov volebnej komisie pre doplňujúce voľby do 
študentskej časti AS LF TU vo Zvolene pre funkčné obdobie od 01.10.2015 do 30.09.2019 
zvolení: 
- Bc. Jozef Orlej – 21 hlasov, 
- Bc. Daniel Čurila – 21 hlasov, 
- Ing. Pavol Hlaváč, PhD. – 21 hlasov,  
- Ing. Peter Lešo, PhD. – 21 hlasov. 

Volebná komisia pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS LF TU vo Zvolene pre 
funkčné obdobie od 01.10.2015 do 30.09.2019 bude pracovať v zložení: doc. Ing. Katarína 
Střelcová, PhD. – predseda VK, Bc. Jozef Orlej, Bc. Daniel Čurila, Ing. Pavol Hlaváč, PhD. 
a Ing. Peter Lešo, PhD. – členovia VK. 

K uvedenému bodu boli prijaté uznesenia. 
 

K bodu 4 

Prodekan LF pre pedagogickú prácu doc. Ing. Miroslav Kardoš, PhD. oboznámil 
prítomných členov senátu s materiálom „Návrh kritérií pre prijímacie konanie pre 1., 2. a 3. 
stupeň štúdia pre akademický rok 2018/2019“, ktorý sa na rokovanie AS LF predkladá pod     
č. : R -9982/2017.   

K prerokovanému bodu neboli vznesené žiadne návrhy alebo pripomienky. 
 AS LF TU vo Zvolene schválil všetkými hlasmi prítomných členov senátu materiál 
„Návrh kritérií pre prijímacie konanie pre 1., 2. a 3. stupeň štúdia pre akademický rok 
2018/2019“ 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 5 

 Prodekan LF pre vedeckovýskumnú činnosť doc. Dr. Mgr. Jaroslav Ďurkovič oboznámil 
prítomných členov senátu s materiálom č. R–11990/2017 „Návrh na odvolanie člena 
a vymenovanie nového člena Vedeckej rady Lesníckej fakulty TU vo Zvolene na obdobie od 
30.11.2017 do 6.02.2020“.  

V súvislosti so žiadosťou Ing. Jozefa Váľku, CSc. z ÚEL SAV vo Zvolene, o vzdanie sa 
členstva vo Vedeckej rade Lesníckej fakulty TU vo Zvolene navrhuje dekan LF odvolať 
menovaného z funkcie ku dňu 28.11.2017. 
 Zároveň dekan LF navrhuje vymenovať RNDr. Ľubicu Ditmarovú, PhD., riaditeľku ÚEL 
SAV vo Zvolene, za novú členku Vedeckej rady na obdobie od 30.11.2017 do 6.02.2020.  
 K predmetnému bodu rokovania neboli vznesené žiadne návrhy, resp. pripomienky. 

Výsledok tajného hlasovania o návrhu odvolať Ing. Jozefa Váľku, CSc. z funkcie člena 
VR LF TU vo Zvolene:  

- Počet prítomných členov AS LF: 21 členov senátu; 
- Za odvolanie: 21 členov senátu; 
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- Proti odvolaniu: 0 členov senátu; 
- Zdržal sa: 0 členov senátu. 

Výsledok tajného hlasovania o návrhu vymenovať RNDr. Ľubicu Ditmarovú, PhD., za  
člena VR LF TU vo Zvolene:  

- Počet prítomných členov AS LF: 21 členov senátu; 
- Za vymenovanie: 21 členov senátu; 
- Proti vymenovaniu: 0 členov senátu; 
- Zdržal sa: 0 členov senátu. 

 AS LF TU vo Zvolene v tajnom hlasovaní schválil všetkými hlasmi prítomných členov 
senátu odvolanie Ing. Jozefa Váľku, CSc. z funkcie člena VR LF TU vo Zvolene ku dňu 
28.11.2017 a schválil všetkými hlasmi prítomných členov senátu vymenovať  RNDr. Ľubicu 
Ditmarovú, PhD., za  členku VR LF TU vo Zvolene na obdobie od 30.11.2017 do 06.02.2020. 

K uvedenému bodu boli prijaté uznesenia. 
 

K bodu 6 

Predsedníčka AS LF TU vo Zvolene podala informáciu, že z dôvodu úspešného 
ukončenia štúdia na LF TU vo Zvolene, zaniklo v rámci platnej legislatívy členstvo 
v Akademickom senáte LF TU vo Zvolene dvom zástupcom študentskej časti senátu (Štatút 
AS LF TU vo Zvolene, čl. š, ods. 4, písm. e).  Členstvo zaniklo Bc. Nikole Pisarčíkovej a Bc. 
Michalovi Vonderčíkovi. V tejto súvislosti je potrebné doplniť uvoľnené miesta 
v doplňujúcich voľbách do študentskej časti AS LF.  Následne doc. Ing. Katarína Střelcová, 
PhD., ako predsedníčka volebnej komisie AS LF (Zásady volieb do AS LF TU vo Zvolene, ods. 5) 
oboznámila členov senátu s harmonogramom volieb: 
  

  Harmonogram  doplňujúcich volieb do študentskej časti  AS LF TU pre funkčné obdobie   
od 01.10. 2015 do 30.09.2019 

 
29.11.2017 – príprava zoznamu voličov a volebného lístka; 
30.11.2017 – zverejnenie zoznamu voličov a vzoru volebného lístka;  
05.-06.12.2017 – prvé kolo doplňujúcich volieb člena AS LF TU do študentskej časti na 

funkčné obdobie od 01.10.2015 do 30.09.2019 (vestibul TU  v čase od 
08:00 do 15:00 h); 

06.-11.12.2017 – oslovenie kandidátov navrhnutých v prvom kole volieb o prijatí kandidatúry 
člena AS LF TU vo Zvolene (študentská časť);  

11.12.2017 – zverejnenie volebného lístka pre druhé kolo doplňujúcich volieb do študentskej 
časti AS LF na funkčné obdobie od 01.10.2015 do 30.09.2019; 

13.12.2017 – druhé kolo doplňujúcich volieb člena AS LF TU do študentskej časti senátu                 
(vestibul TU vo Zvolene  v čase od 9:00 do 16:00 h); 

14.12.2017 – oznámenie o výsledku doplňujúcich volieb do AS LF TU vo Zvolene v  TV 
okruhu, na internetovej stránke a na nástenke AS LF TU vo Zvolene. 

 
  V rámci diskusie tajomník AS LF Ing. Pavol Hlaváč, PhD., podal návrh, aby sa druhé 
kolo doplňujúcich volieb člena AS LF TU do študentskej časti senátu konalo v čase od 09:00 
do 14:30 h, nakoľko tento časový interval je vzhľadom na prítomnosť a počet študentov 
postačujúci.                        

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

  Ďalšie pripomienky a návrhy k harmonogramu doplňujúcich volieb do študentskej 
časti AS LF neboli. 

 Upravený harmonogram doplňujúcich volieb: 
 

  Harmonogram  doplňujúcich volieb do študentskej časti  AS LF TU pre funkčné obdobie   
od 01.10. 2015 do 30.09.2019 

 
29.11.2017 – príprava zoznamu voličov a volebného lístka; 
30.11.2017 – zverejnenie zoznamu voličov a vzoru volebného lístka;  
05.-06.12.2017 – prvé kolo doplňujúcich volieb člena AS LF TU do študentskej časti na 

funkčné obdobie od 01.10.2015 do 30.09.2019 (vestibul TU  v čase od 
08:00 do 15:00 h); 

06.-11.12.2017 – oslovenie kandidátov navrhnutých v prvom kole volieb o prijatí kandidatúry 
člena AS LF TU vo Zvolene (študentská časť);  

11.12.2017 – zverejnenie volebného lístka pre druhé kolo doplňujúcich volieb do študentskej 
časti AS LF na funkčné obdobie od 01.10.2015 do 30.09.2019; 

13.12.2017 – druhé kolo doplňujúcich volieb člena AS LF TU do študentskej časti senátu                 
(vestibul TU vo Zvolene  v čase od 9:00 do 14:30 h); 

14.12.2017 – oznámenie o výsledku doplňujúcich volieb do AS LF TU vo Zvolene v  TV 
okruhu, na internetovej stránke a na nástenke AS LF TU vo Zvolene. 

 
AS LF schválil všetkými hlasmi prítomných členov senátu  harmonogram doplňujúcich 

volieb do študentskej časti  AS LF TU pre funkčné obdobie   od 01.10. 2015 do 30.09.2019 
s pripomienkou.  

Výsledok hlasovania:  
- Počet prítomných členov AS LF: 22 členov senátu; 
- Za s pripomienkou: 22 členov senátu; 
- Proti : 0 členov senátu; 
- Zdržal sa: 0 členov senátu. 

K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie. 
 

K bodu 7 

V rámci bodu rôzne predsedníčka AS LF doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD. informovala 
členov senátu o príspevku pána dekana LF, uverejneného v denníku Pravda, v ktorom prof. 
Dr. Ing. Viliam Pichler, reaguje na aktuálnu situáciu o stave lesov a samotnom poslaní 
lesníctva.     

 
K bodu 8 

 Za návrhovú  komisiu AS LF TU vo Zvolene  predniesol  návrh  uznesení  doc. Ing. Ján 
Merganič, PhD.  
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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 28.11.2017. 
 
K bodu 9 

Rokovanie AS LF TU vo Zvolene ukončila predsedníčka AS LF TU vo Zvolene doc. Ing. 
Katarína Střelcová, PhD. 
 
 
Zvolen, 28.11.2017 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Pavol Hlaváč, PhD. 
                    tajomník AS LF  
 
                                                                                                       ........................................................ 
                                                                                                          doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD. 
                                                                                                                      predsedníčka AS LF   
 
 
 
Verifikátori: 

doc. Ing. Marek Fabrika, PhD.           ................................................................ 
  
Ing. Zuzana Slatkovská   ................................................................                
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