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

 konaného dňa 25.03.2021 o 10:00 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 a aplikáciou vytvorenej prezenčnej listiny) 

Ospravedlnení:  2 členovia (prof. Ing. Ján Tuček, CSc., Bc. Martin Danilák) 
Neospravedlnení: 2 členovia (Ing. Linda Csölleová, Bc. Matúš Prvý)  

Hostia: prof. Ing. Marek Fabrika, PhD. – dekan LF, doc. Ing. Bc. Miroslav Kardoš., PhD. – 
prodekan LF pre pedagogickú prácu, prof. Dr. Mgr. Jaroslav Ďurkovič - prodekan pre 
vedeckovýskumnú činnosť, doc. Ing. Daniel Halaj, PhD. – prodekan pre vonkajšie 
vzťahy, Ing. Miroslava Babiaková – tajomníčka LF, Ing. Ján Kišík – OSU CIT CUP 
(zabezpečenie priameho prenosu z verejného rokovania).   

Poznámka: Pre verejnosť bolo zasadnutie senátu vysielané on line formou cez  internetový 
prehliadač You Tube.                    

 
Plánovaný  program rokovania AS LF: 

1. Otvorenie. 
2. Kontrola uznesení. 
3. Voľba návrhovej komisie a verifikátorov zápisnice.  
4. Výročná správa o činnosti LF za rok 2020. 
5. Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2020. 
6. Návrh rozpisu rozpočtu a dotácie Lesníckej fakulty TU vo Zvolene na rok 2021. 
7.  Pravidlá organizácie štátnych skúšok na LF TU vo Zvolene v akademickom  roku 

2020/2021. 
8. Rôzne. 
9. Návrh uznesení. 
10. Záver. 
 
K bodu 1 

 Zasadnutie akademického senátu LF TU vo Zvolene prebiehajúce 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 23 členov +  6 hostia).  
 Po kontrole prítomnosti členov senátu sa pristúpilo k  schváleniu programu rokovania 
AS LF TU vo Zvolene. K predloženému programu neboli vznesené pozmeňujúce návrhy, resp. 
pripomienky. . 
Výsledok hlasovania o programe rokovania AS LF TU vo Zvolene cez aplikáciu MS Teams:  
Počet prítomných (prihlásených) členov AS LF: 23 členov senátu. 
Za návrh: 23 členov senátu. 
Proti návrhu: 0 členov senátu. 
Zdržal sa: 0 členov senátu. 

AS LF TU vo Zvolene schválil všetkými hlasmi na rokovaní prítomných členov senátu  
program rokovania.  
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 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 a uznesenia dlhodobého 
charakteru 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. a Bc. Tomáš Toma. Za verifikátorov zápisnice boli navrhnutí  doc. Ing. Stanislav 
Kucbel, PhD. a doc. Ing. Peter Lešo, PhD.  

Výsledok hlasovania o návrhu zloženia návrhovej komisie: 
Počet prítomných členov AS LF: 23 členov senátu. 
Za návrh: 23 členov senátu. 
Proti návrhu: 0 členov senátu. 
Zdržal sa: 0 členov senátu. 

 Za členov návrhovej komisie boli všetkými hlasmi prítomných členov AS LF zvolení 
prof. Ing. Ľubomír Scheer, CSc. a Bc. Tomáš Toma. 

 Výsledok hlasovania o návrhu za verifikátorov zápisnice: 
Počet prítomných členov AS LF: 23 členov senátu. 
Za návrh: 23 členov senátu. 
Proti návrhu: 0 členov senátu. 
Zdržal sa: 0 členov senátu. 

Za verifikátorov zápisnice boli všetkými hlasmi prítomných členov senátu zvolení doc. 
Ing. Stanislav Kucbel, PhD. a doc. Ing. Peter Lešo, PhD. 

K uvedenému bodu boli prijaté uznesenia. 
 

K bodu 4 

 S materiálom číslo: 1531/2021 „Výročná správa o činnosti Lesníckej fakulty za rok 
2020“ oboznámil  na úvod členov senátu dekan LF prof. Ing. Marek Fabrika, PhD. Následne 
odovzdal slovo jednotlivým prodekanom.   

Prodekan LF pre pedagogickú prácu doc. Ing. Bc. Miroslav Kardoš., PhD. predniesol 
správu o hodnotení vzdelávacej činnosti  na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene  za akademický  
rok 2019/2020. Súčasne informoval, že v pôvodne doručenej správe sa z dôvodu  
technického nedopatrenia dostali aj niektoré už neaktuálne informácie z predchádzajúceho 
školského roka. Toto nedopatrenie bolo odstránené a členom senátu bola zaslaná 
aktualizovaná a opravená verzia.    

  Prof. Dr. Mgr. Jaroslav Ďurkovič,  prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť zhodnotil 
výsledky vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia na LF za rok 2020. 

S hodnotením vonkajších vzťahov na LF za rok  2020 oboznámil členov akademického 
senátu doc. Ing. Daniel Halaj, PhD., prodekan pre vonkajšie vzťahy. 
 V rámci diskusie doc. Mgr. Ing. Rastislava Šuleka, PhD., ocenil vypovedaciu hodnotu 
správy. Súčasne položil otázku, v akom štádiu sa nachádza rokovanie s predstaviteľmi 
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ohľadom uznávania skúšok OLH. 
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 Prodekan  doc. Ing. Bc. Miroslav Kardoš., PhD., odpovedal, že rokovania sú na dobrej 
ceste  a   predpokladá,   že   projekt   realizácie   a   uznávania   skúšky  odbornej   spôsobilosti  
odborného lesného hospodára pre najlepších študentov na LF TU vo Zvolene bude úspešný. 
 Ďalšie pripomienky k prejednávanej výročnej správe neboli.   

Výsledok hlasovania o predkladanom materiály „Výročná správa o činnosti Lesníckej 
fakulty za rok 2020“:  
Počet prítomných členov AS LF: 23 členov senátu. 
Za návrh: 23 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.  1531/2021 „Výročná správa o činnosti Lesníckej fakulty za rok 2020“ bez 
pripomienok.   

K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie. 
 
K bodu 5 

Materiál „Výročná správa o  hospodárení fakulty za rok 2020“ predkladaným na 
rokovanie senátu pod č. j.: R – 1554/2021/1, uviedol a odprezentoval dekan LF prof. Ing. 
Marek Fabrika, PhD.  

V rámci diskusie odzneli nasledovné otázky a návrhy: 

 Prof. Ing. Dušan Gӧmӧry, DrSc., otvoril otázku odpisov. Informoval sa, či sa odpisy 
z projektov APVV rozdeľujú podľa kľúča, akou mierou sú jednotlivé katedry do 
predmetných projektov zapojené a či by bolo možné riešiť odpisy katedier z projektovej 
položky plánovanej na energie, nakoľko v súčasnosti neexistujú zdroje, z ktorých ich 
možno uhrádzať (len APVV a podnikateľská činnosť). 
Na otázky  prof. Ing. Dušana Gӧmӧryho, DrSc., odpovedali dekan LF prof. Ing. Marek 
Fabrika, PhD. a tajomníčka LF Ing. Miroslava Babiaková. Uviedli, že odpisy sa vždy 
proporcionálne rozdeľujú a ich financovanie z položky energie sa ukazuje ako 
problematické. Súčasne uviedli, že predmetný problém sa rieši aj na úrovni rektorátu. 

 Doc. Mgr. Ing. Rastislav Šulek, PhD., sa opýtal, či fakulta už má analytické hodnotenia 
z projektu FOMON. 
Pán dekan uviedol, že momentálne tieto analýzy fakulta ešte nemá, nakoľko sa projekt 
koordinuje na úrovni rektorátu. 

 Ing. František Máliš, PhD., vyslovil návrh, aby aj projektoví zamestnanci dostávali osobné 
(motivačné) príplatky z rozpočtových prostriedkov LF. Podporu tomuto návrhu vyjadrili 
prof. Ing. Karol Ujházy, PhD. a doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD. 
V reakcii dekan LF prof. Ing. Marek Fabrika, PhD., uviedol, že sa vedenie bude týmto 
návrhom zaoberať, ale osobné príplatky by projektoví zamestnanci mali dostávať 
z projektov. Pani tajomníčka LF upozornila aj na určité komplikácie po ekonomickej 
stránke pri vyplácaní osobných príplatkov projektovým zamestnancom z rozpočtových 
prostriedkov LF. 

 Doc. Ing. Daniel Kurjak, PhD. poukázal na časť nevýhod použitia Hirschovho indexu ako 
jedného z faktorov pri prerozdeľovaní finančných prostriedkov fakulty pre katedry. Ten je 
závislý od časového aspektu, čím sú znevýhodnené katedry s prevahou mladších 
pracovníkov. 
Pán dekan súhlasí, že Hirschov index je ovplyvnený časovým aspektom, no súčasne dodal, 
že ten bol zohľadnený len pri financovaní rekonštrukcií laboratórií.  
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             Po ukončení rozpravy k predmetnému bodu rokovania 5 sa pristúpilo k záverečnému 
hlasovaniu.  

 Výsledok hlasovania o predkladanom materiáli „Výročná správa o hospodárení 
fakulty  za rok 2020“: 
Počet prítomných členov AS LF: 23 členov senátu. 
Za návrh: 23 členov senátu. 
Proti návrhu: 0 členov senátu. 
Zdržal sa: 0 členov senátu. 
 AS LF tu vo Zvolene schválil materiál „Výročná správa o hospodárení fakulty  za rok 
2020“ (č. j.: R - 1554/2021/1) bez pripomienok.    

K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie. 
 
K bodu 6  

Materiál na rokovanie č. j.: R-1554/2021/2 „Rozpis rozpočtu a dotácie Lesníckej 
fakulty TU vo Zvolene na rok 2021“ predstavil a podrobne odôvodnil prítomným členom 
senátu  dekan LF prof. Ing. Marek Fabrika, PhD.  

K predkladanému rozpisu rozpočtu a dotácie neboli vznesené žiadne pripomienky.  
Výsledok hlasovania o návrhu rozpisu rozpočtu a dotácie LF na rok 2021:  

- Počet prítomných členov AS LF: 23 členov senátu. 
- Za návrh: 23 členov senátu. 
- Proti návrhu: 0 členov senátu. 
- Zdržal sa: 0 členov senátu. 

AS LF TU vo Zvolene schválil bez pripomienok všetkými hlasmi prítomných členov 
senátu materiál „Rozpis rozpočtu a dotácie Lesníckej fakulty TU vo Zvolene na rok 2021“, 
ktorý sa na rokovanie predkladal pod č. j.: R-1554/2021/2.  

K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie. 
 

K bodu 7 

Návrh pravidiel organizácie štátnych skúšok na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene 
v akademickom roku 2020/2021 odprezentoval prodekan LF pre pedagogickú prácu doc. Ing. 
Bc. Miroslav Kardoš., PhD.  

V rámci diskusie odzneli nasledovné pripomienky: 

 Prof. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD., navrhol, aby dĺžka obhajoby BP a DP bola rovnaká. 
Tento návrh podporil aj dekan LF, ktorý odporúča, aby sa dĺžka obhajoby pri BP a DP 
zjednotila na 20 minút. 

 Doc. Mgr. Ing. Rastislav Šulek, PhD., mal technickú pripomienku, ktorou poukázal, že v čl. 
2, ods. 9 nie je v II. stupni štúdia (inžinierskom) uvedený študijný program „Ekológia lesa“. 

Prodekan LF pre pedagogickú prácu doc. Ing. Bc. Miroslav Kardoš., PhD., poďakoval za 
pripomienky a predložené návrhy akceptoval. Dĺžka obhajoby pri BP a DP sa zosúladí, a do 
čl. 2, ods. 9 sa doplní študijný program Ekológia lesa.   

 Doc. Ing. Peter Lešo, PhD., sa informoval, či by nebolo možné stanoviť hornú 
percentuálnu hranicu originality bakalárskej a diplomovej práce, do hodnoty ktorej sa 
práca bude ešte považovať za originálne dielo študenta.   
Doc. Mgr. Ing. Rastislava Šuleka, PhD., sa vyslovil proti zavádzaniu hornej percentuálnej 
hranice originality BP a DP. Uviedol, že rozmanitosť bakalárskych i diplomových prác je aj 
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vzhľadom na počet a zameranie jednotlivých študijných programov veľká a preto by 
nebolo vhodné kritéria originality paušalizovať. Podobný názor vyslovili aj dekan 
a prodekan LF. Prof. Ing. Marek Fabrika, PhD., dekan LF ďalej konštatoval, že je 
v kompetencii vedúceho práce, recenzenta a členov štátnicovej komisie, aby 
v dostatočnej miere posúdili, či práca je originálna a spĺňa požadované kritériá.  

Ďalšie pripomienky neboli vznesené. 
Výsledok hlasovania o materiáli č.: R-1554/ 2021/3  „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 2020/2021“: 
- Počet prítomných členov AS LF: 23 členov senátu. 
- Za návrh: 23 členov senátu. 
- Proti návrhu: 0 členov senátu. 
- Zdržal sa: 0 členov senátu. 

AS LF schválil všetkými hlasmi prítomných členov senátu 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 2020/2021 (č.: R-1554/ 2021/3) s pripomienkami. 

K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie. 
 

 K bodu 8 

V rámci bodu „Rôzne“ sa prerokovalo: 

 Dekan LF sa obrátil na predsedu AS LF s otázkou, či by bolo možné opätovne zvolať 
zasadnutie senátu v najbližšej dobe, v súvislosti s prerokovaním materiálu o motivačných 
príplatkoch pracovníkov LF.  
Predseda senátu ale aj ostatní prítomní členovia vyjadrili súhlas s požiadavkou dekana LF.  

 Bc. Tomáš Toma podal informáciu, že študentská časť AS LF pripravuje návrh  zmeny 
volieb študentov do AS LF od budúceho funkčného obdobia akademického senátu. 
Súčasťou zmeny by bola aj možnosť elektronického hlasovania v rámci volieb. 
Myšlienku možnosti elektronických volieb podporili dekan LF prof. Ing. Marek Fabrika, 
PhD. i predseda AS LF prof. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD. Prof. Ing. Dušan Gӧmӧry, DrSc., 
zdôraznil aby pripravované zmeny boli v súlade s platnou legislatívou a boli 
odkonzultované s právnym oddelením TU vo Zvolene. Podobne aj tajomník senátu Ing. 
Pavol Hlaváč, PhD., podporil formu elektronického hlasovania, ale súčasne konštatoval, že 
ostatné zmeny musia byť v súlade s platným vysokoškolským zákonom. V tejto súvislosti 
odporučil počkať na jeho pripravovanú novelu.      

 Doc. Mgr. Ing. Rastislav Šulek, PhD., ako člen predsedníctva RVŠ SR informoval členov 
senátu o aktuálnom vývoji v rokovaní o novele zákona č. 131/2002 Z. z.  o vysokých 
školách.    

 
K bodu 9 

Za návrhovú  komisiu AS LF TU vo Zvolene  predniesol  návrh  uznesení  prof. Ing. 
Ľubomír Scheer, PhD. 

AS LF  všetkými hlasmi prítomných členov (23 členov senátu za, 0 členov senátu proti, 
nikto sa nezdržal hlasovania) schválil návrh uznesení zo zasadnutia AS LF TU vo Zvolene 
konaného dňa 25.03.2021 verejnou formou cez aplikáciu MS Teams. 
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K bodu 10 

 Rokovanie AS LF TU vo Zvolene ukončil predseda AS LF TU vo Zvolene prof. Ing. 
Jaroslav Kmeť, PhD. 

 
 
Zvolen, 25.03.2021 
 

 

 

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

doc. Ing. Stanislav Kucbel, PhD.           ................................................................ 

doc. Ing. Peter Lešo, PhD.             ................................................................
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