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Zápisnica č.  12 
z rokovania Akademického senátu LF TU vo Zvolene 

 konaného dňa 20.04.2022 o 14:00 h v posluchárni B8  
 
 

Prítomní: 18 členov AS LF TU vo Zvolene (podľa prezenčnej listiny). 
Ospravedlnení:  7 členov senátu  (podľa prezenčnej listiny). 
Neospravedlnení: 1 člen senátu  (podľa prezenčnej listiny).  
Hostia: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. – rektor TU vo Zvolene, prof. Ing. Marek Fabrika, PhD. – 

dekan LF TU vo Zvolene,  doc. Ing. Bc. Miroslav Kardoš., PhD. – prodekan LF pre pedagogickú 
prácu, prof. Dr. Mgr. Jaroslav Ďurkovič, prodekan LF pre vedeckovýskumnú činnosť, doc. Ing. 
Daniel Halaj, PhD. – prodekan LF pre vonkajšie vzťahy a Ing. Miroslava Babiaková – 
tajomníčka LF.    

Poznámka: Jednému  členovi AS LF TU vo Zvolene (Ing. Pavel Ďurica – AO študenti) zaniklo členstvo 
z dôvodu úspešného ukončenia štúdia na LF TU vo Zvolene. 

  
Plánovaný  program rokovania AS LF: 

1. Otvorenie. 
2. Kontrola uznesení. 
3. Voľba návrhovej komisie a verifikátorov zápisnice.  
4. Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2021. 
5. Pravidlá organizácie štátnych skúšok na LF TU vo Zvolene v akademickom roku 2021/2022. 
6. Rôzne. 
7. Návrh uznesení. 
8. Záver. 
 
K bodu 1 

 Z dôvodu ospravedlnenej neprítomnosti predsedu AS LF TU vo Zvolene rokovanie 
Akademického senátu LF otvoril tajomník AS LF TU vo Zvolene Ing. Pavol Hlaváč, PhD. Členom AS LF 
TU vo Zvolene oznámil, že bol predsedom AS LF TU vo Zvolene prof. Ing. Jaroslavom Kmeťom, PhD. 
poverený viesť rokovanie senátu. Následne tajomník senátu na základe kontroly  evidencie 
prítomných členov skonštatoval, že Akademický senát LF je uznášaniaschopný. Prítomných bolo 18 
členov senátu.   
 Po otvorení rokovania senátu predsedajúci Ing. Pavol Hlaváč, PhD.,  navrhol v zmysle platnej 
legislatívy úpravu programu rokovania v bode 4, nakoľko v zmysle § 27, ods.) 1, písm. g) zákona č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách akademický senát fakulty schvaľuje výročnú správu o činnosti  
a výročnú správu o hospodárení fakulty predloženú dekanom.  

Pôvodné znenie bodu 4 „Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2021.“ sa zmení na 
„Výročná správa o činnosti a výročná správa o  hospodárení fakulty za rok 2021“. 

Návrh zmeny podporil doc. Mgr. Ing. Rastislav Šulek, PhD. Iné pripomienky, resp. návrhy  
k úprave bodu 4, ale i ďalším bodom programu rokovania neboli vznesené. 

Výsledky hlasovania k úprave bodu programu č. 4. 
Počet prítomných členov AS LF: 18 členov senátu. 
Za návrh: 18 členov senátu. 
Proti návrhu: 0 členov senátu. 
Zdržal sa: 0 členov senátu. 

 AS LF schválil všetkými hlasmi prítomných členov senátu úpravu bodu 4 programu rokovania. 

Upravený program rokovania AS LF: 
1. Otvorenie. 
2. Kontrola uznesení. 
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3. Voľba návrhovej komisie a verifikátorov zápisnice.  
4. Výročná správa o činnosti a výročná správa o  hospodárení fakulty za rok 2021. 
5. Pravidlá organizácie štátnych skúšok na LF TU vo Zvolene v akademickom roku 2021/2022. 
6. Rôzne. 
7. Návrh uznesení. 
8. Záver. 

 
Výsledok hlasovania o upravenom programe rokovania AS LF TU vo Zvolene:  

Počet prítomných členov AS LF: 18 členov senátu. 
Za návrh: 18 členov senátu. 
Proti návrhu: 0 členov senátu. 
Zdržal sa: 0 členov senátu. 

AS LF TU vo Zvolene schválil všetkými hlasmi  prítomných členov senátu  program zasadnutia.  

K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie. 
 
K bodu 2 

 Pri  kontrole  uznesení  tajomník  AS LF  Ing.  Pavol Hlaváč,  PhD.,  skonštatoval,  že   uznesenia  
prijaté na predchádzajúcich rokovaniach sú splnené a  uznesenia dlhodobého charakteru sa 
priebežne plnia.  Potrebné bude doriešiť doplňujúce voľby do študentskej časti AS LF, ktoré sa na 
predchádzajúcom rokovaní senátu plánovali uskutočniť v roku 2022, kedy sa predpokladalo 
ukončenie mimoriadneho stavu  v súvislosti s epidémiou COVID 19. Problematiku doplňujúcich volieb 
vzhľadom aj na novelu vysokoškolského zákona navrhol prerokovať v bode „Rôzne“. 
 K predmetnému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
 
K bodu 3 

Predsedajúci navrhol,  aby návrhová komisia pracovala v zložení doc. Ing. Peter Lešo, PhD. 
a Bc. Daniel Králik. Za verifikátorov zápisnice boli navrhnutí  Ing. Michal Bošeľa, PhD. a Ing. Linda 
Csölleová.  

Výsledok hlasovania o návrhu zloženia návrhovej komisie: 
Počet prítomných členov AS LF: 18 členov senátu. 
Za návrh: 17 členov senátu. 
Proti návrhu: 0 členov senátu. 
Zdržal sa: 1 člen senátu (Bc. Daniel Králik). 

 Za členov návrhovej komisie boli väčšinou hlasov  prítomných členov senátu zvolení doc. Ing. 
Peter Lešo, PhD. a Bc. Daniel Králik. 

 Výsledok hlasovania o návrhu za verifikátorov zápisnice: 
Počet prítomných členov AS LF: 18 členov senátu. 
Za návrh: 18 členov senátu. 
Proti návrhu: 0 členov senátu. 
Zdržal sa: 0 členov senátu. 

Za verifikátorov zápisnice boli všetkými hlasmi prítomných členov senátu zvolení Ing. Michal 
Bošeľa, PhD. a Ing. Linda Csölleová.  

K uvedenému bodu boli prijaté uznesenia. 
 

K bodu 4 

 Výročné správy o činnosti a  o  hospodárení Lesníckej fakulty za rok 2021 (materiál č. R-
2511/2022) predniesli za svoje oblasti doc. Ing. Bc. Miroslav Kardoš., PhD. – prodekan LF pre 
pedagogickú prácu, prof. Dr. Mgr. Jaroslav Ďurkovič, prodekan LF pre vedeckovýskumnú činnosť, doc. 
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Ing. Daniel Halaj, PhD. – prodekan LF pre vonkajšie vzťahy, tajomníčka LF  Ing. Miroslava Babiaková  
a dekan LF prof. Ing. Marek Fabrika, PhD. 
 V rámci diskusie vystúpil aj rektor TU vo Zvolene  Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., ktorý 
členov senátu informoval o výsledkoch hospodárenia TU vo Zvolene a plánoch do budúcnosti. 
Súčasne vyzdvihol a ocenil činnosť Lesníckej fakulty v rámci TU vo Zvolene.    
 Ďalšie zásadné otázky a pripomienky k prerokovávanému bodu neboli.  
              Následne AS LF TU vo Zvolene schválil všetkými hlasmi prítomných  členov  senátu výročnú 
správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení fakulty za rok 2021 (materiál č. R-2511/2022) bez 
pripomienok.  

Výsledok hlasovania o výročnej správe o činnosti LF za rok 2021: 
Počet prítomných členov AS LF: 18 členov senátu. 
Za návrh: 18 členov senátu. 
Proti návrhu: 0 členov senátu. 
Zdržal sa: 0 členov senátu. 

Výsledok hlasovania o výročnej správe o hospodárení LF za rok 2021: 
Počet prítomných členov AS LF: 18 členov senátu. 
Za návrh: 18 členov senátu. 
Proti návrhu: 0 členov senátu. 
Zdržal sa: 0 členov senátu. 

K uvedenému bodu boli prijaté uznesenia. 
 

K bodu 5 

Materiál č. R-2512/2022 „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 2021/2022“ predstavil 
prodekan LF pre pedagogickú prácu doc. Ing. Bc. Miroslav Kardoš., PhD. 

K prerokovávaným pravidlám neboli v rámci diskusie vznesené žiadne pripomienky.   

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 2021/2022“.      

Výsledok hlasovania o materiáli č. R-2512/2022: 
Počet prítomných členov AS LF: 18 členov senátu. 
Za návrh: 18 členov senátu. 
Proti návrhu: 0 členov senátu. 
Zdržal sa: 0 členov senátu. 

K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie. 
 
K bodu 6 

V rámci bodu „Rôzne“  tajomník AS LF TU vo Zvolene a súčasne predsedajúci Ing. Pavol 
Hlaváč, PhD. otvoril otázku doplňujúcich volieb do študentskej časti AS LF TU vo Zvolene a to aj 
v súvislosti s novelou vysokoškolského zákona, ktorý má upravovať pôsobnosť a činnosť 
akademických senátov.  

V rámci diskusie členovia AS LF navrhli, aby sa doplňujúce voľby do študentskej časti AS LF  
vyhlásili bezodkladne a prebiehali online formou v prostredí UIS.  Na základe všeobecného súhlasu 
realizácii doplňujúcich volieb doc. Mgr. Ing. Rastislav  Šulek, PhD. navrhol, aby senát zvolil volebnú 
komisiu pre doplňujúce voľby do AS LF – AO študenti a uložil volebnej komisii bezodkladne stanoviť 1. 
a 2. kolo doplňujúcich volieb do študentskej časti AS LF TU vo Zvolene. Po ukončení diskusie sa 
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pristúpilo k hlasovaniu o jednotlivých návrhoch a voľbe volebnej komisie pre doplňujúce voľby do 
študentskej časti Akademického senátu TU vo Zvolene pre funkčné obdobie rokov 2019-2023. 

    
Výsledok hlasovania o forme priebehu doplňujúcich volieb do študentskej časti AS LF online 

formou v prostredí UIS: 
Počet prítomných členov AS LF: 18 členov senátu. 
Za návrh: 18 členov senátu. 
Proti návrhu: 0 členov senátu. 
Zdržal sa: 0 členov senátu. 

 AS LF TU vo Zvolene schválil všetkými hlasmi prítomných členov senátu, že doplňujúce voľby 
do študentskej časti AS LF TU vo Zvolene – AO študenti pre funkčné obdobie 01.10.2019-30.09.2023 
sa uskutočnia online formou v prostredí UIS.  
 

Výsledok voľby volebnej komisie pre doplňujúce voľby do AS LF TU vo Zvolene – AO študenti 
pre funkčné obdobie rokov 2019-2023:  
Počet prítomných členov AS LF: 18 členov senátu. 
Počet hlasujúcich členov AS LF: 18 členov senátu.  
Zdržal sa hlasovania: 0 členov senátu. 
Ing. Pavol Hlaváč, PhD. - 18 hlasov. 
Ing. Michal Bošeľa, PhD. - 18 hlasov. 
Ing. Linda Csölleová - 18 hlasov. 
Bc. Martin Danilák - 18 hlasov. 
V zmysle platnej legislatívy (Zásady volieb do AS) je predsedom volebnej komisie predseda AS LF TU 
vo Zvolene prof. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD. 

 AS LF TU vo Zvolene zvolil volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do AS LF TU vo Zvolene – AO 
študenti v zložení: predseda - prof. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD., členovia - Ing. Pavol Hlaváč, PhD., Ing. 
Michal Bošeľa, PhD., Ing. Linda Csölleová, Bc. Martin Danilák. 
 

Hlasovanie o návrhu uložiť volebnej komisii pre doplňujúce voľby do AS LF TU vo Zvolene – 
AO študenti bezodkladne stanoviť a vyhlásiť termín 1. a 2. kola doplňujúcich volieb do študentskej 
časti AS LF TU vo Zvolene: 
Počet prítomných členov AS LF: 18 členov senátu. 
Za návrh: 18 členov senátu. 
Proti návrhu: 0 členov senátu. 
Zdržal sa: 0 členov senátu. 

AS LF TU vo Zvolene prijal všetkými hlasmi prítomných členov senátu uznesenie, ktorým 
ukladá volebnej komisii pre doplňujúce voľby do AS LF TU vo Zvolene – AO študenti bezodkladne 
stanoviť a vyhlásiť termín 1. a 2. kola doplňujúcich volieb do študentskej časti AS LF TU vo Zvolene 
pre funkčné obdobie 01.10.2019 -30.09.2023. 

 
Ďalej v bode „Rôzne“ prof. Ing. Ján Tuček, CSc., poukázal na potrebu novelizácie vnútorných 

predpisov na TU vo Zvolene z dôvodu novelizácie zákona o vysokých školách ale i na „nejasnosti“ 
okolo ďalšieho fungovania orgánov akademickej samosprávy. 

Doc. Mgr. Ing. Rastislav Šulek, PhD., ako člen predsedníctva RVŠ SR informoval o aktivitách  
RVŠ i aktuálnych legislatívnych zmenách vyplývajúcich z novely vysokoškolského zákona.   

K uvedenému bodu boli prijaté uznesenia. 
 
K bodu 7 

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

AS LF TU vo Zvolene všetkými hlasmi prítomných členov (prítomných 18 členov senátu,  za 
návrh: 18 členov, proti návrhu: 0 členov, zdržal sa hlasovania: 0 členov) schválil návrh uznesení zo 
zasadnutia AS LF TU vo Zvolene konaného dňa 20.04.20221. 

 
K bodu 8 

 Rokovanie AS LF TU vo Zvolene ukončil predsedajúci Ing. Pavol Hlaváč, PhD. 
 
 
Zvolen, 20.04.2022 
 

 

 

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

Ing. Michal Bošeľa, PhD.           ................................................................ 

Ing. Linda Csölleová     ................................................................               
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