Zápisnica č. 11
z rokovania Akademického senátu LF TU vo Zvolene
konaného dňa 28.03.2018 o 13:30 h v konferenčnej miestnosti Dekanátu LF
Prítomní:
Ospravedlnení:
Neospravedlnení:

23 členov AS LF TU vo Zvolene (podľa prezenčnej listiny)
4 členovia (podľa prezenčnej listiny)
0 členov (podľa prezenčnej listiny)

Hostia: prof. Dr. Ing. Viliam Pichler – dekan LF a Ing. Miroslava Babiaková – tajomníčka LF.
Plánovaný program rokovania AS LF:
1. Otvorenie.
2. Kontrola uznesení.
3. Voľba návrhovej komisie a verifikátorov zápisnice.
4. Výročná správa o činnosti Lesníckej fakulty za rok 2017.
5. Rozpis rozpočtu a dotácie Lesníckej fakulty TU vo Zvolene na rok 2018.
6. Návrh
kritérií
na
priznanie
osobných
príplatkov
pre
pedagogických
a vedeckovýskumných zamestnancov fakulty na obdobie od 1.4.2018-31.03.2020.
7. Rôzne.
8. Návrh uznesení.
9. 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.
Po kontrole prítomnosti členov senátu doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD. odovzdala
novozvoleným členom AS LF študentovi Matúšovi Axamskému a Bc. Jakubovi Chválovi
osvedčenie o výsledku volieb do AS LF TU vo Zvolene.
Súčasne navrhla rozšírenie plánovaného programu rokovania o nový bod „Správa
o hospodárení Lesníckej fakulty za rok 2017“, ktorá sa zaradí ako 5. bod programu.
Nasledujúce body sa automaticky posunú.
Následne sa pristúpilo k schváleniu upraveného programu rokovania. K upravenému
– rozšírenému programu rokovania neboli vznesené žiadne pripomienky.
Upravený program rokovania AS LF:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie.
Kontrola uznesení.
Voľba návrhovej komisie a verifikátorov zápisnice.
Výročná správa o činnosti Lesníckej fakulty za rok 2017.
Správa o hospodárení Lesníckej fakulty za rok 2017.
Rozpis rozpočtu a dotácie Lesníckej fakulty TU vo Zvolene na rok 2018.
Návrh kritérií na priznanie osobných príplatkov pre pedagogických
a vedeckovýskumných zamestnancov fakulty na obdobie od 1.4.2018-31.03.2020.
8. Rôzne.
9. Návrh uznesení.
10. Záver
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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.
Upravený program 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.
K bodu 3
Predsedníčka AS LF navrhla, aby návrhová komisia pracovala v zložení Ing. Daniel
Kurjak, PhD. a doc. Ing. Ján Merganič, PhD. Za verifikátorov zápisnice boli navrhnutí Ing.
Peter Lešo, PhD. a Bc. Jakub Chvála.
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.
Daniel Kurjak, PhD. a doc. Ing. Ján Merganič, 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 zvolení Ing.
Peter Lešo, PhD. a Bc. Jakub Chvála.
K uvedenému bodu boli prijaté uznesenia.
K bodu 4
S materiálom „Výročná správa o činnosti Lesníckej fakulty za rok 2017“ predkladaným
na rokovanie senátu pod č.: R-2146/2018/3 oboznámil členov senátu dekan LF prof. Dr. Ing.
Viliam Pichler.
Do diskusie sa zapojil doc. Mgr. Milan Koreň, PhD., ktorý sa informoval, či aj
v nasledujúcom období sa fakulta plánuje zapojiť do štrukturálnych projektov.
V odpovedi dekana LF odznelo, že fakulta bude reagovať na nové výzvy a mimo
štrukturálnych fondov sa plánuje zapojiť aj do štátnych a medzinárodných projektov.
Po ukončení diskusie AS LF TU vo Zvolene schválil všetkými hlasmi prítomných členov
senátu materiál „Výročná správa o činnosti Lesníckej fakulty za rok 2017“ bez pripomienok.
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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
S výročnou správou o hospodárení Lesníckej fakulty za rok 20017 oboznámila členov
senátu tajomníčka fakulty Ing. Miroslava Babiaková a pán dekan prof. Dr. Ing. Viliam Pichler,
ktorý podrobnejšie objasnil problematiku odpisov.
K predmetnému bodu rokovania nevznikla diskusia. Akademický senát LF TU vo
Zvolene schválil všetkými hlasmi prítomných členov „Výročnú správu o hospodárení
Lesníckej fakulty za rok 2017“ bez pripomienok.
- 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 6
Materiál „Rozpis rozpočtu a dotácie Lesníckej fakulty TU vo Zvolene na rok 2018“
prezentoval a odôvodnil dekan LF prof. Dr. Ing. Viliam Pichler. V rámci diskusie odzneli
nasledovné otázky a konštatovania:
• Prof. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD., sa informoval za aké časové obdobie sú započítané dotácie.
Odpovedal dekan LF, ktorý uviedol, že ide o obdobie rokov 2015-2016.
• Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., aj ako člen vedenia TU vo Zvolene doplnil informácie pána
dekana a uviedol, že časť finančných prostriedkov bude použitá na dorovnanie minimálnej
mzdy zamestnancom TU vo Zvolene.
• Prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc., k otázke prof. Kmeťa uviedol, že dotácie sa počítajú
z relatívnych výkonov (podielov).
Po ukončení diskusie sa pristúpilo k hlasovaniu, v ktorom Akademický senát LF TU vo
Zvolene schválil všetkými hlasmi prítomných členov materiál „Rozpis rozpočtu a dotácie
Lesníckej fakulty TU vo Zvolene na rok 2018“ bez pripomienok.
- 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 7
Materiál „Návrh kritérií na priznanie osobných príplatkov pre pedagogických
a vedeckovýskumných zamestnancov fakulty na obdobie od 1.4.2018 – 31.3.2020.“
prezentoval dekan LF TU vo Zvolene prof. Dr. Ing. Viliam Pichler.
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•
•
•

•
•
•
•
•

V rámci diskusie odzneli nasledovné pripomienky a poznámky:
Doc. Ing. Marek Fabrika, PhD., ocenil zaradenie citačného ohlasu do návrhu kritérií
a postup jeho výpočtu (bod 13).
Ing. Peter Lešo, PhD., by pri bode 7 a 8 uprednostnil namiesto korešpondujúceho autora
uvádzať prvého autora.
Prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc., skonštatoval, že v zahraničí sa z aspektu hlavných autorov
článku považujú prvý a posledný autor. Ocenil zohľadňovanie citačného indexu a súčasne
dal na zváženie, aby sa pri hodnotení inovácie pedagogického procesu mimo vedenia
práce ŠVOČ hodnotili aj ďalšie aktivity pedagógov. Do budúcna je možné zohľadňovať aj
výsledky hodnotenia vyučujúcich študentami.
V reakcii na možnosť využitia výsledkov hodnotenia učiteľov študentami prof. Ing. Milan
Saniga, DrSc., uviedol, že v takomto prípade, by sa musela zlepšiť dochádzka študentov.
Ináč je takéto hodnotenie neobjektívne.
Doc. Ing. Karol Ujházy, PhD., kladne ocenil návrh, a podporuje používať korešpondujúceho
autora.
Doc. Ing. Erika Gömöryová, PhD., uviedla, že hodnotiacim kritériom vedeckovýskumnej
činnosti, by mohli byť podiely autorov, ktoré odrážajú ich reálny podiel na príprave
príspevku.
Doc. Mgr. Milan Koreň, PhD., navrhol, aby sa pri príprave nových kritérií zohľadňoval aj
ekonomický prínos zamestnanca, ktorý je pomerne objektívne merateľný.
Ing. Pavol Hlaváč, PhD., poukázal na fakt, že patentové prihlášky a patenty (nie
realizované) majú vzhľadom na ich kvalitu a reálne uplatnenie oproti iným kritériám
(napr. učebnice, APVV, VEGA) príliš vysoký bodový podiel.

Po ukončení diskusie na jednotlivé pripomienky reagoval dekan LF prof. Dr. Ing.
Viliam Pichler. Konštatoval, že vedenie fakulty prehodnotí všetky pripomienky a bude sa nimi
pri vypracovaní nových kritérií zaoberať.
Akademický senát LF zobral všetkými hlasmi prítomných členov na vedomie materiál
„Návrh kritérií na priznanie osobných príplatkov pre pedagogických a vedeckovýskumných
zamestnancov fakulty na obdobie od 1.4.2018 – 31.3.2020.“ s pripomienkami.
- 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 8
V rámci bodu rôzne doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD. požiadala dekana LF
o informáciu, či sa plánuje zhromaždenie akademickej obce univerzity
Dekan LF prof. Dr. Ing. Viliam Pichler uviedol, že podľa jeho informácií, by zasadnutie
obce malo byť v mesiaci máj. Zároveň poďakoval všetkým členom AS LF za spoluprácu.
K bodu 9
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 (23 členov senátu za, 0 členov
senátu proti, nikto sa nezdržal hlasovania) schválil návrh uznesení zo zasadnutia AS LF TU vo
Zvolene konaného dňa 28.03.2018.

K bodu 10
Rokovanie AS LF TU vo Zvolene ukončila predsedníčka AS LF TU vo Zvolene doc. Ing.
Katarína Střelcová, PhD.

Zvolen, 28.03.2018

Zapísal: Ing. Pavol Hlaváč, PhD.
tajomník AS LF
........................................................
doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD.
predsedníčka AS LF

Verifikátori:
Ing. Peter Lešo, PhD.

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

Bc. Jakub Chvála

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

Celkový počet strán: 5 s.
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