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

 konaného dňa 21.04.2021 o 10:00 h cez aplikáciu MS Teams  
 

Prítomní: 21 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. Dušan Gӧmӧry, DrSc., prof. Ing. Karol Ujházy, PhD.) 
Neospravedlnení: 4 členovia (Ing. Pavel Ďurica, doc. Ing. Peter Lešo, PhD. Ing. Frantiček 

Mališ, PhD.,  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. 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 (link: https://youtu.be/UAw8eDM6Zik).                    

 
Plánovaný  program rokovania AS LF: 

1. Otvorenie. 
2. Kontrola uznesení. 
3. Voľba návrhovej komisie a verifikátorov zápisnice.  
4. Návrh kritérií na priznanie osobných príplatkov pre pedagogických a vedecko-

výskumných zamestnancov fakulty na obdobie od 1.5. 2021 – 30.4. 2022. 
5. Rôzne. 
6. Návrh uznesení. 
7. Záver. 
 
K bodu 1 

 Zasadnutie akademického senátu LF TU vo Zvolene prebiehalo z dôvodu vyhláseného 
núdzového stavu v súvislosti s epidémiou COVID 19 a prijatých protiepidemických opatrení 
krízovým štábom TU vo Zvolene cez aplikáciu MS Teams. Rokovanie otvoril predseda AS LF 
prof. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD., ktorý na základe kontroly  evidencie prihlásených členov 
v aplikácii MS Teams (tím „Akademický senát LF TU vo Zvolene“) skonštatoval, že 
akademický senát  je uznášaniaschopný (prítomných 21 členov senátu, 2 členovia 
ospravedlnení, 4 členovia neospravedlnení  +  4 hostia).  
 Po kontrole prítomnosti členov senátu sa pristúpilo k  schváleniu programu rokovania 
AS LF TU vo Zvolene. K predloženému programu neboli vznesené pozmeňujúce návrhy ani 
žiadne iné pripomienky. 
Výsledok hlasovania o programe rokovania AS LF TU vo Zvolene cez aplikáciu MS Teams:  
Počet prítomných (prihlásených) členov AS LF: 21 členov senátu. 
Za návrh: 21 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.  

 AS LF k  uvedenému bodu prijal uznesenie. 

https://youtu.be/UAw8eDM6Zik
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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 doc. Ing. Martin 
Lieskovský, PhD. a Bc. Tomáš Toma. Za verifikátorov zápisnice boli navrhnutí  doc. Ing. Erika 
Gӧmӧryová, CSc. a doc. Ing. Ján Merganič, PhD.  

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 senátu zvolení 
doc. Ing. Martin Lieskovský, PhD. a Bc. Tomáš Toma. 

 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 zvolení doc. 
Ing. Erika Gӧmӧryová, CSc. a doc. Ing. Ján Merganič, PhD.  

K uvedenému bodu boli prijaté uznesenia. 
 

K bodu 4 

 Prerokovávaný materiál „Návrh kritérií na priznanie osobných príplatkov pre 
pedagogických a vedeckovýskumných zamestnancov fakulty na obdobie  od  1. 5. 2021 – 30. 
4. 2022“ (č. j.: R-2213/2021) predstavil a odôvodnil dekan LF prof. Ing. Marek Fabrika, PhD.  
 V rámci diskusie odzneli nasledovné pripomienky a námety:   

 Tajomník AS LF Ing. Pavol Hlaváč, PhD., navrhol, aby sa pôvodný text bodu 2 „Formy 
dištančnej výučby využité počas pandémie koronavírusu (za minulé obdobie bez 
obmedzenia až do uzávierky nápočtu, ak sa tieto formy zužitkovali počas dištančnej 
výučby)“ upravil nasledovne „Novo zavedené (vytvorené) formy dištančnej výučby 
využité za príslušný školský rok (za minulé obdobie bez obmedzenia až do uzávierky 
nápočtu, ak sa tieto formy zužitkovali počas dištančnej výučby). Navrhovanú zmenu 
odôvodnil tým, aby sa do kritérií nezapočítavali opakovane už nahraté prednášky 
a cvičenia z minulých školských rokov (boli už ocenené), ale len tie, ktoré boli 
vytvorené v hodnotiacom období. Súčasne podotkol, že počas pandémie vzhľadom 
na nariadenia Krízového štábu TU vo Zvolene a nariadenú prácu z doma, nebolo 
prakticky možné nahrávať a strihať komentované prednášky a cvičenia v softvérových 
štúdiách.  Ďalej uviedol, že nahrávanie komentovaných prednášok v aplikácii MS 
Teams znižuje záujem časti študentov o živé prednášky. Preto by pri bode 2, písm. d) 
postačovalo, aby sa  komentovaná prednáška, následne poskytovala študentom 
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v PowerPointe. Navyše študent pri účasti na komentovanej prednáške má  v prípade 
záujmu možnosť nahrať si ju individuálne. Ďalšou pripomienkou bolo, že nie všetky 
podané patentové prihlášky a patenty sú kvalitné a reálne nájdu uplatnenie v praxi. 
Preto by bolo vhodné, aby fakulta odborne posudzovala kvalitu a reálnosť 
patentových prihlášok. Naopak podporil oceniť realizované patenty.    
Dekan LF prof. Ing. Marek Fabrika, PhD., v reakcii uviedol, že v texte bodu 2 je možné 
vykonať určité korekcie, ktoré ešte prekonzultuje. Pokiaľ ide o nahrávanie 
komentovaných prednášok v aplikácii MS Teams, ide o požiadavku časti študentov. 
Zaradenie patentových prihlášok do kritérií pre odmeňovanie považuje za vhodnú 
motivačnú zložku a predpokladá, že budú podávané kvalitné patenty, ktoré nájdu 
uplatnenie v praxi. 

 Ing. Michal Bošeľa, PhD., konštatoval, že H-index, ako jedno z kritérií (bod 12) rastie 
mocninovo.   
Dekan LF s poznámkou súhlasí, pričom uviedol, že H-index je len jedným z kritérií, 
pričom aj niektorí mladí pracovníci už majú vysoký H-index. 

 Doc. Ing. Rastislav Šulek, PhD., navrhol, aby sa z prerokovávaného návrhu vypustilo 
z bodu 2 kritérium pod písmenom d) „voľne dostupná prednáška v MS Teams“.  Ide 
o základnú povinnosť pedagógov učiť, a preto nevidí dôvod na ich mimoriadne 
odmeňovanie. Naopak odporučil, aby sa vedenie kriticky zameralo na tých 
pedagogických pracovníkov, ktorí si počas pandémie svoje povinnosti riadne neplnili. 
Prof. Ing. Marek Fabrika, PhD., dekan LF vo svojej odpovedi uviedol, že v prvotnom 
návrhu predmetné kritérium nebolo, ale v rámci pracovných rokovaní sa do konečnej 
podoby návrhu dostalo vzhľadom na mimoriadnu situáciu a sťažené podmienky 
výuky počas pandémie. 
V ďalšom doc. Ing. Rastislav Šulek, PhD., odporučil, aby sa do kritérií doplnilo 
organizovanie a odborné vedenie študentov ŠVOČ, ale i zabezpečovanie rozvrhových 
akcií s odborníkmi z praxe a využívanie iných edukačných portálov, resp. softvérových 
produktov v rámci pedagogického procesu. 
Podľa dekana LF sa aktivita v rámci ŠVOČ bude zohľadňovať formou mimoriadnej 
odmeny a spolupráca s odborníkmi z praxe pri zabezpečovaní výučby i využívanie 
edukačných portálov sa môže zohľadňovať v hodnotení kolaboratívnej výučby (bod 2, 
písm. h).   

 Doc. Ing. Miloš Gejdoš, PhD., kladne zhodnotil spracovanie predkladaného návrhu. 
Ako námet do budúcna navrhol zvážiť upraviť koeficient pri patentoch v závislosti od 
prínosu finančných prostriedkov pre fakultu. Súčasne položil otázku, ako sa 
zohľadňujú pri zahraničných publikáciách autorské podiely. 
Dekan LF prof. Ing. Marek Fabrika, PhD., uviedol, že vedenie LF  kritéria pravidelne 
aktualizuje (vrátane koeficientov pre patenty) a pri spoločných zahraničných 
publikáciách sa uplatňuje len podiel konkrétneho autora.   

 Prof. Ing. Ján Tuček, CSc. a doc. Ing. Daniel Kurjak, PhD., vyjadrili podporné stanovisko 
prerokovanému návrhu kritérií na priznanie osobných príplatkov pre pedagogických a 
vedeckovýskumných zamestnancov. 

 Tajomník AS LF podal informáciu, že návrh kritérií písomnou formou podporil aj prof. 
Ing. Dušan Gӧmӧry, DrSc., ktorý sa pre ďalšie pracovné povinnosti z rokovania 
ospravedlnil. 
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Po ukončení diskusie bolo všetkými prítomnými členmi senátu (21 členov) prijaté 
uznesenie, v ktorom sa konštatuje, že AS LF TU vo Zvolene prerokoval a vzal na vedomie 
materiál „Návrh kritérií na priznanie osobných príplatkov pre pedagogických a 
vedeckovýskumných zamestnancov fakulty na obdobie  od  1. 5. 2021 – 30. 4. 2022“ 
s pripomienkami.  

K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie. 
 
 K bodu 5 

V rámci bodu „Rôzne“ neboli prednesené žiadne návrhy, pripomienky, iné informácie, 
resp. otázky. 
 
K bodu 9 

Za návrhovú  komisiu AS LF TU vo Zvolene  predniesol  návrh  uznesení  doc. Ing. 
Martin Lieskovský, PhD. 

AS LF  všetkými hlasmi prítomných členov (21 členov senátu za, 0 členov senátu proti, 
nikto sa nezdržal hlasovania) schválil návrh uznesení zo zasadnutia AS LF TU vo Zvolene 
konaného dňa 21.04.2021 verejnou formou cez aplikáciu MS Teams. 

 
K bodu 10 

 Rokovanie AS LF TU vo Zvolene ukončil predseda AS LF TU vo Zvolene prof. Ing. 
Jaroslav Kmeť, PhD. 
 
 
Zvolen, 21.04.2021 
 

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

doc. Ing. Erika Gӧmӧryová, CSc.               ................................................................ 

doc. Ing. Ján Merganič, PhD.     ................................................................               
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