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Zápisnica č.  11 
z rokovania Akademického senátu LF TU vo Zvolene 

 konaného dňa 18.11.2021 o 14:00 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: 3 členovia (Ing. František Mališ, PhD., doc. Ing. Mgr. Rastislav Šulek, PhD., prof. Ing. 
Karol Ujházy, PhD.). 

Neospravedlnení: 3 členovia (prof. Ing. Ján Holécy, PhD., Bc. Matúš Prvý, Bc. Ján Matúš Urbančík).  
Hostia: doc. Ing. Bc. Miroslav Kardoš., PhD. – prodekan LF pre pedagogickú prácu, 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. Prerokovanie a schválenie materiálu „Návrh kritérií pre prijímacie konanie pre 1., 2. a 3. stupeň 

štúdia pre akademický rok 2022/2023.“ 
5. Príprava doplňujúcich volieb do študentskej časti AS LF. 
6. Rôzne. 
7. Návrh uznesení. 
8. Záver. 
 

K bodu 1 

 Rokovanie Akademického senátu LF TU vo Zvolene sa z dôvodu vyhláseného núdzového 
stavu v súvislosti s epidémiou COVID 19 a prijatých protiepidemických opatrení krízovým štábom TU 
vo Zvolene uskutočnilo prostredníctvom aplikácie MS Teams. Zasadnutie 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 bolo 20 členov senátu, 3 členovia boli  ospravedlnení, 3 členovia 
neospravedlnení  +  2 hostia. Jednému členovi (Ing. Pavel Ďurica) zaniklo členstvo v AS LF z dôvodu 
úspešného ukončenia štúdia na LF.  
 Po kontrole prítomnosti 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: 20 členov senátu. 
Za návrh: 20 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 
zasadnutia.  

 AS LF k  uvedenému bodu prijal uznesenie. 
 
K bodu 2 

 Pri  kontrole  uznesení  tajomník  AS LF  Ing.  Pavol Hlaváč,  PhD.,  skonštatoval,  že   uznesenia  
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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. Dušan  Gӧmӧry, 
DrSc. a Bc. Ivan Gracík. Za verifikátorov zápisnice boli navrhnutí  doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD.  
a Bc. Martin Danilák.  

Výsledok hlasovania o návrhu zloženia návrhovej komisie: 
Počet prítomných členov AS LF: 20 členov senátu. 
Za návrh: 20 členov senátu. 
Proti návrhu: 0 členov senátu. 
Zdržal sa: 0 členov senátu. 

 Za členov návrhovej komisie boli všetkými hlasmi prítomných členov senátu zvolení prof. Ing. 
Dušan  Gӧmӧry, DrSc. a Bc. Ivan Gracík. 

 Výsledok hlasovania o návrhu za verifikátorov zápisnice: 
Počet prítomných členov AS LF: 20 členov senátu. 
Za návrh: 19 členov senátu. 
Proti návrhu: 0 členov senátu. 
Zdržal sa: 1 člen senátu (Bc. Martin Danilák). 

Za verifikátorov zápisnice boli všetkými hlasmi prítomných členov senátu zvolení doc. Ing. 
Katarína Střelcová, PhD.  a Bc. Martin Danilák.  

K uvedenému bodu boli prijaté uznesenia. 
 

K bodu 4 

 Prerokovávaný materiál „Návrh kritérií pre prijímacie konanie pre 1., 2. a 3. stupeň štúdia pre 
akademický rok 2022/2023“ (č. j.: R-11074/2021) predstavil a odôvodnil prodekan  LF TU vo Zvolene 
doc. Ing. Bc. Miroslav Kardoš., PhD. .  
 V rámci diskusie  prof. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD. informoval, o počte plánovaných doktorandov 
na LF do budúcna. Pán prodekan odpovedal, že o konkrétnych počtoch je hovoriť predčasne, a že ich 
počet bude závisieť aj od rozpočtu fakulty.  
 Ďalšie otázky a pripomienky k prerokovávanému bodu neboli. Následne AS LF TU vo Zvolene 
všetkými hlasmi prítomných  členov  senátu schválil materiál č. j.: R-11074/2021 „Návrh kritérií pre 
prijímacie konanie pre 1., 2. a 3. stupeň štúdia pre akademický rok 2022/2023“ bez pripomienok.  

Výsledok hlasovania k materiálu č. j.: R-11074/2021: 
Počet prítomných členov AS LF: 20 členov senátu. 
Za návrh: 20 členov senátu. 
Proti návrhu: 0 členov senátu. 
Zdržal sa: 0 členov senátu. 

K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie. 
 

K bodu 5 
Predseda a tajomník AS LF TU vo Zvolene podali informáciu, že z dôvodu úspešného 

ukončenia štúdia na LF TU vo Zvolene zaniklo v zmysle platnej legislatívy členstvo v akademickom 
senáte Ing. Pavlovi Ďuricovi, PhD. V tejto súvislosti bude potrebné pripraviť doplňujúce voľby za AO 
študenti.  Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v súvislosti  s ochorením COVID 19, 
nebude možné v najbližšej dobe uskutočniť doplňujúce voľby prezenčnou formou. Tajomník AS LF TU 
vo Zvolene navrhol, aby sa s prihliadnutím na aktuálny núdzový stav i časový harmonogram volieb, 
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tieto  uskutočnili až v novom roku 2022 (na začiatku semestra). V prípade, že aj začiatkom nového 
roka bude prebiehať výučba dištančnou formou, navrhol doplňujúce voľby zrealizovať elektronickým 
hlasovaním prostredníctvom UIS. Prof. Ing. Ján Tuček, CSc.,  podporil návrh uskutočnenia 
doplňujúcich volieb elektronickou formou cez UIS.  Ako predseda AS TU vo Zvolene má s takouto 
formou volieb dobré praktické skúsenosti.  

AS LF TU vo Zvolene vzal na vedomie informáciu o potrebe prípravy doplňujúcich volieb do 
AO študenti.      

 
K bodu 6 

V rámci bodu „Rôzne“  predseda AS LF TU vo Zvolene Ing. Jaroslav Kmeť, PhD. a doc. Mgr. 
Ing. Rastislav Šulek, PhD., ako člen predsedníctva RVŠ SR, podali aktuálne informácie o príprave 
novely zákona o vysokých školách.  
 
K bodu 7 

Za návrhovú  komisiu AS LF TU vo Zvolene  predniesol  návrh  uznesení  prof. Ing. Dušan  
Gӧmӧry, DrSc.. 

AS LF TU vo Zvolene všetkými hlasmi prítomných členov (prítomných 20 členov senátu,  za 
návrh: 20 členov, proti návrhu: 0 členov, zdržal sa hlasovania: 0 členov) schválil návrh uznesení zo 
zasadnutia AS LF TU vo Zvolene konaného dňa 18.11.2021 verejnou formou cez aplikáciu MS Teams. 

 
K bodu 8 

 Rokovanie AS LF TU vo Zvolene ukončil predseda AS LF TU vo Zvolene prof. Ing. Jaroslav 
Kmeť, PhD. 
 
 
Zvolen, 18.11.2021 
 

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

doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD.          ................................................................ 

Bc. Martin Danilák     ................................................................               
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