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Zápisnica č. 10 
z rokovania Akademického senátu LF TU vo Zvolene 

 konaného dňa 28.02.2018 o 14:30 h v konferenčnej miestnosti Dekanátu LF  
 

Prítomní:  23 členov AS LF TU vo Zvolene (podľa prezenčnej listiny) 
Ospravedlnení:   4 členovia (podľa prezenčnej listiny) 
Neospravedlnení:   0 členov (podľa prezenčnej listiny) 

Hostia:  prof. Dr. Ing. Viliam Pichler – dekan LF a  doc. Ing. Miroslav Kardoš, PhD. – prodekan 
LF pre pedagogickú prácu.                      

 
Plánovaný  program rokovania AS LF: 

1. Otvorenie. 
2. Kontrola uznesení. 
3. Voľba návrhovej  komisie a verifikátorov zápisnice. 
4. Prerokovanie a schválenie materiálu  „PRAVIDLÁ ORGANIZÁCIE ŠTÁTNYCH SKÚŠOK na 

Lesníckej fakulte TU vo Zvolene“. 
5. Prerokovanie a schválenie nových študijných programov v bakalárskom a inžinierskom 

stupni štúdia: Aplikovaná geoinformatika a geodézia, v kombinácii študijných odborov 
Geodézia a kartografia – Geografia. 

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.  

V úvode rokovania predsedníčka AS LF privítala novozvolených členov senátu p.  
Matúša Axamského a Bc. Jakuba Chválu a popriala im úspech pri ďalšej práci v AS LF. 

 Následne sa pristúpilo k schváleniu programu rokovania. K plánovanému programu 
neboli vznesené žiadne pripomienky.  

Výsledok hlasovania o návrhu programu rokovania AS LF:  
Počet prítomných členov AS LF: 23 členov senátu; 
Za návrh: 23 členov senátu; 
Proti návrhu: 0 členov senátu; 
Zdržal sa: 0 členov senátu. 

Programu 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  sa  konštatovalo,  že    prijaté    uznesenia   z  predchádzajúcich  
rokovaní sú splnené, resp. sa priebežne plnia.  

K predmetnému bodu neboli vznesené žiadne doplňujúce pripomienky. 
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K bodu 3 

Predsedníčka AS LF  navrhla,  aby návrhová komisia pracovala v zložení Ing. Michal 
Ferenčík, PhD. a doc. Mgr. Milan Koreň, PhD.   Za verifikátorov zápisnice  boli  navrhnutí prof. 
Ing. Jaroslav Kmeť, PhD.  a Bc. Jozef Orlej. 

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 zvolení Ing. 
Michal Ferenčík, PhD. a doc. Mgr. Milan Koreň, PhD. 

 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 prof. Ing. 
Jaroslav Kmeť, PhD.  a Bc. Jozef Orlej. 

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 „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 
2017/2018“, ktorý sa na rokovanie AS LF predložil pod č.: R -1395/2018.   

Do následnej diskusie sa zapojili viacerí členovia senátu: 

• Prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc., položil otázku,  ako možno chápať text v článku 3, ods. 2) 
„Vypracovanie bakalárskej práce mimo lesníckej fakulty .....“. 
Prodekan LF uviedol, že ide o situáciu, kedy vedúci práce pochádza z inej fakulty 
(inštitúcie), ktorý ale musí byť odsúhlasený garantom štúdia. 

• Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., podporil zavedenie možnosti opakovania štátnicovej skúšky 
ešte v závere toho istého akademického roka. 

• Doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc., sa informoval, či sa študent môže zúčastniť len opravného 
termínu, t. j., že sa nezúčastní riadneho termínu. 
Prodekan LF  doc. Ing. Miroslav Kardoš, PhD., takúto možnosť vylúčil. 

• Doc. Ing. Ján Merganič, PhD., sa opýtal, či dosiahnutie stanoveného minimálneho počtu 
kreditov potrebných pre absolvovanie štátnej skúšky, nemôže študentovi umožniť 
neabsolvovať niektorý z povinných predmetov (kredity získa na voliteľných predmetoch). 

     Prodekan LF  doc. Ing. Miroslav Kardoš, PhD., konštatoval, že to nie je možné. Študent 
musí absolvovať všetky povinné predmety. 

• Tajomník senátu Ing. Pavol Hlaváč, PhD. uviedol, že nehodnotenie viacerých častí 
bakalárskej práce (napr. metódy spracovania) môže zhoršiť ich kvalitu. Naopak 
nepovažuje za potrebné hodnotiť  využiteľnosť výsledkov BP. 
Prodekan a dekan LF konštatovali, že kritériá hodnotenia budú na základe výsledkov 
štátnych skúšok vyhodnotené  a do budúcna môžu byť podľa potreby upravené. 
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Po ukončení diskusie AS LF TU vo Zvolene 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 2017/2018“ bez pripomienok. 

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

K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie. 
 

K bodu 5 

  
Návrh študijného programu Aplikovaná geoinformatika a geodézia v bakalárskom 

stupni štúdia, ktorý sa má uskutočňovať na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene (materiál č.: R-
1417/2018) a návrh študijného programu Aplikovaná geoinformatika a  geodézia v  
inžinierskom stupni štúdia, ktorý sa má uskutočňovať na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene 
(materiál č.: R-1418/2018) predniesol dekan fakulty prof. Dr. Ing. Viliam Pichler a prodekan  
pre pedagogickú prácu doc. Ing. Miroslav Kardoš, PhD. 

K predkladaným materiálom v rámci diskusie vystúpili:  

• Doc. Ing. Marek Fabrika, PhD., podporil vznik nových študijných programov, objasnil 
potrebu ich vzniku a vyslovil poďakovanie kolektívu, ktorý sa podieľal na príprave 
jednotlivých programov.  

• Doc. Ing. Ján Merganič, PhD., položil otázku, či ide už o finálny dokument, nakoľko v ňom 
našiel niekoľko formálnych chýb. 
Prodekan LF doc. Ing. Miroslav Kardoš, PhD., uviedol, že ide o finálny dokument, ale 
formálne nedostatky budú odstránené. 

• Predsedníčka senátu doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., sa informovala, či nové študijné 
programy budú spustené ešte tento rok. 
Podľa prodekana LF budú oba študijné programy po schválení spustené až v budúcom 
roku.  

• Ing. Zuzana Slatkovská sa opýtala, či súčasný študijný program „Geoinformačné a 
mapovacie techniky v lesníctve“ schválením nových programov skončí. 
Prodekan LF  doc. Ing. Miroslav Kardoš, PhD., odpovedal, že súčasný program GMTL bude 
ukončený. 

• Bc. Jakub Chvála sa opýtal dekana LF, či sa v súvislosti so vznikom nových študijných 
programov uvažuje aj s rekonštrukciou gestorskej katedry (KHÚLG). 
Podľa dekana LF  prof. Dr. Ing. Viliama Pichlera sa s reorganizáciou KHÚLG nepočíta. 

Po ukončení diskusie bolo všetkými hlasmi prítomných členov senátu (23 hlasov za, 0 
hlasov proti, nikto sa nezdržal hlasovania) prijaté uznesenie, v ktorom sa konštatuje, že AS LF 
TU vo Zvolene prerokoval materiály „Návrh študijného programu Aplikovaná geoinformatika 
a geodézia v bakalárskom stupni štúdia, ktorý sa má uskutočňovať na Lesníckej fakulte TU vo 
Zvolene“ a „Návrh študijného programu Aplikovaná geoinformatika a  geodézia v  
inžinierskom stupni štúdia, ktorý sa má uskutočňovať na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene“ bez 
pripomienok   

K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie. 
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K bodu 6 

V rámci bodu rôzne dekan LF prof. Dr. Ing. Viliam Pichler informoval o: 

• zaslaní listu, v ktorom žiada vysporiadanie majetku a doriešenie pracovných pozícií na 
novovzniknutých katedrách – KIOLK a KAZMZ; 

• procese schvaľovania rozpočtu pre rok 2018. 

 Doc. Ing.  Marek Fabrika, PhD., požiadal pána dekana o informáciu, či bude 
pokračovať  budovanie infraštruktúry   na TUZVO. 
 Dekan LF odpovedal, že podľa jemu dostupných informácií sa s budovaním 
infraštruktúry aj naďalej počíta.  

 
K bodu 7 

 Za návrhovú  komisiu AS LF TU vo Zvolene  predniesol  návrh  uznesení  doc. Mgr. 
Milan Koreň, PhD.    

AS LF následne  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 28.02.2018. 
 
K bodu 8 

Rokovanie AS LF TU vo Zvolene ukončila predsedníčka AS LF TU vo Zvolene doc. Ing. 
Katarína Střelcová, PhD. 
 
 
Zvolen, 28.02..2018 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Pavol Hlaváč, PhD. 
                    tajomník AS LF  
 
                                                                                                       ........................................................ 
                                                                                                          doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD. 
                                                                                                                      predsedníčka AS LF   
 
 
 
Verifikátori: 

prof. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD.             ................................................................ 
  
Bc. Jozef Orlej   ................................................................                
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