Zápisnica č. 13
z rokovania Akademického senátu LF TU vo Zvolene
konaného dňa 26.03.2019 o 13:00 h v konferenčnej miestnosti Dekanátu LF
Prítomní:
Ospravedlnení:
Neospravedlnení:

20 členov AS LF TU vo Zvolene (podľa prezenčnej listiny)
5 členovia (podľa prezenčnej listiny)
2 členovia (podľa prezenčnej listiny)

Hostia: prof. Dr. Ing. Viliam Pichler – dekan LF, doc. Ing. Bc. Miroslav Kardoš., PhD. –
prodekan LF pre pedagogickú prácu a Ing. Miroslava Babiaková – tajomníčka LF.
Plánovaný program rokovania AS LF:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie.
Kontrola uznesení.
Voľba návrhovej komisie a verifikátorov zápisnice.
Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2018.
Rozpis rozpočtu a dotácie Lesníckej fakulty TU vo Zvolene na rok 2019.
Návrh na modifikáciu kritérií na priznanie osobných príplatkov pre pedagogických a
vedeckovýskumných zamestnancov fakulty na obdobie od 1.4.2019-31.03.2020.
Návrh na odvolanie člena Vedeckej rady LF.
Návrh na vymenovanie člena Vedeckej rady LF.
Návrh Organizačného poriadku Lesníckej fakulty TU vo Zvolene.
Pravidlá organizácie štátnych skúšok na LF TU vo Zvolene.
Rôzne.
Návrh uznesení.
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 študentom Marošovi Bartošovi, Martinovi Danilákovi a
Matúšovi Jánovi Urbančíkovi a Bc. Jakubovi Chválovi osvedčenie o výsledku volieb do AS LF
TU vo Zvolene na funkčné obdobie 2015-2019. Súčasne im popriala pracovné úspechy
ohľadom ich pôsobenia v akademickom senáte LF. Novo zvolenou členkou AS LF, je aj Bc.
Linda Csölleová, ktorá na rokovaní senátu nebola prítomna.
Následne sa pristúpilo k schváleniu programu rokovania AS LF. K predloženému
návrhu programu rokovania neboli vznesené žiadne pripomienky. Výsledok hlasovania
o návrhu programu rokovania AS LF:
Počet prítomných členov AS LF: 20 členov senátu;
Za návrh: 20 členov senátu;
Proti návrhu: 0 členov senátu;
Zdržal sa: 0 členov senátu.
Program rokovania AS LF bol schválený všetkými hlasmi prítomných členov senátu
bez pripomienok.
AS LF k uvedenému bodu prijal uznesenie.
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K bodu 2
Pri kontrole uznesení bolo konštatované, že prijaté uznesenia z predchádzajúcich
rokovaní sú splnené, resp. sa priebežne plnia.
K predmetnému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky.
K bodu 3
Predsedníčka AS LF navrhla, aby návrhová komisia pracovala v zložení prof. Ing. Iveta
Hajduchová, PhD. a Ing. Peter Lešo, PhD. Za verifikátorov zápisnice a súčasne členov volebnej
komisie boli navrhnutí doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc. a študent Ján Matúš Urbančík.
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 AS zvolení prof.
Ing. Iveta Hajduchová, PhD. a Ing. Peter Lešo, PhD..
Výsledok hlasovania o návrhu za verifikátorov zápisnice a členov volebnej 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 verifikátorov zápisnice a členov volebnej komisie boli všetkými hlasmi prítomných
členov senátu zvolení doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc. a študent Ján Matúš Urbančík.
K uvedenému bodu boli prijaté uznesenia.
K bodu 4
S materiálom „Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2018“ predkladaným na
rokovanie senátu pod č. j.: R-2295/2019 oboznámila členov senátu tajomníčka fakulty Ing.
Miroslava Babiaková.
K prejednávanej výročnej správe o hospodárení fakulty neboli vznesené žiadne
pripomienky.
Následne AS LF TU vo Zvolene schválil všetkými hlasmi prítomných členov senátu
materiál „Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2018“ bez pripomienok.
Výsledok hlasovania o návrhu:
- 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
S materiálom „Rozpis rozpočtu a dotácie Lesníckej fakulty TU vo Zvolene na rok 2019“
predkladaným na rokovanie pod č. j.: R-2296/2019 oboznámila členov senátu tajomníčka
fakulty Ing. Miroslava Babiaková. Jej informácie doplnil dekan LF prof. Dr. Ing. Viliam Pichler.
.
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Do diskusie k prerokovávanému bodu sa zapojil prof. Ing. Dušan Gӧmӧry, DrSc.
Položil otázku, či prezentované výsledky hospodárenia za podnikateľskú činnosť sú už
konečné, alebo sa budú ešte upravovať. Tajomníčka fakulty Ing. Miroslava Babiaková ho
informovala, že predkladané dáta sú konečné.
Ďalej prof. Ing. Dušan Gӧmӧry, DrSc., vyslovil názor, že predkladaný návrh rozpočtu
a dotácie podporuje, ale dáva na zváženie, či by sa do budúcna aj pri vedecko-výskumnej
činnosti nemohla časť finančných prostriedkov prideľovať na základe dosiahnutých
výsledkov. Dekan fakulty prof. Dr. Ing. Viliam Pichler, vo svojej rekcii uviedol, že sa s návrhom
pri tvorbe rozpočtu do budúcna môže uvažovať.
Po ukončení diskusie Akademický senát LF TU vo Zvolene schválil všetkými hlasmi
prítomných členov materiál „Rozpis rozpočtu a dotácie Lesníckej fakulty TU vo Zvolene na
rok 2019“ bez pripomienok.
- 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 6
Materiál predkladaný na rokovanie pod č. j.: R-2297/2019 „Návrh na modifikáciu
kritérií na priznanie osobných príplatkov pre pedagogických a vedeckovýskumných
zamestnancov fakulty na obdobie od 1.4.2019-31.03.2020“ prezentoval a odôvodnil dekan
LF prof. Dr. Ing. Viliam Pichler. V rámci diskusie odzneli nasledovné konštatovania a
odporúčania:
• Tajomník AS LF Ing. Pavol Hlaváč, PhD., podporil návrh, ale do budúcna navrhol inovovať,
modernizovať a upraviť jednotlivé kritéria pre progresívnu inováciu pedagogického
procesu v rámci existujúcich bodov tak, aby tieto viac zohľadňovali špecifiká jednotlivých
predmetov. Súčasne navrhol, aby sa pri vedeckej a projektovej činnosti okrem
zodpovedného riešiteľa APVV a VEGA, zohľadňovali na základe jeho návrhu aj ostatný
riešitelia, ktorí sa významnou mierou podieľali na príprave projektu. Pri viacerých
prípadoch sa na tvorbe podávaného projektu zúčastňuje rovnomernou mierou kolektív
pracovníkov, z ktorých permanentne odmenený je len vedúci projektu, čo je z určitého
aspektu obmedzujúci prvok v hodnotení. Ing. Pavol Hlaváč, PhD., uviedol, že návrhy
ohľadom kritérií pre progresívnu inováciu pedagogického procesu v písomnej forme
predloží prodekanovi LF pre pedagogickú prácu doc. Ing. Bc. Miroslavovi Kardošovi, PhD.
Následne dekan LF prof. Dr. Ing. Viliam Pichler uviedol, že existujúci rozvoj a modernizácia
výučbového procesu prinesie aj inováciu kritérií.
• Prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc. a prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., podporili predkladaný
návrh modifikácie kritérií na priznanie osobných príplatkov pre pedagogických a
vedeckovýskumných zamestnancov fakulty a konštatovali, že by sa určité časové obdobie
už nemali meniť.
• Doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc., poukázal na význam a poslanie HC z aspektu zabezpečenia
kvalitnej praktickej výučby v rámci kolaboratívnej výučby.
• Doc. Ing. Marek Fabrika, PhD., kladne zhodnotil predkladaný materiál, no poukázal aj na
komplikovanosť získavania citačných ohlasov v našich databázach, vzhľadom na
autocitácie a semicitácie.
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• Ing. Peter Lešo, PhD., poukázal na určitú nevyváženosť medzi vedeckovýskumnými
pracovníkmi a učiteľmi s vysokými úväzkami. Z aspektu súčasných kritérií je vhodnejšie
byť vedeckovýskumným pracovníkom.
• Študenti Martin Danilák a Ján Matúš Urbančík vo svojich vystúpeniach poukázali na
možnosť skvalitnenia evaluácie pedagogického procesu zo strany študentov.
• Dekan LF prof. Dr. Ing. Viliam Pichler ocenil návrhy a podnety diskutujúcich s tým, že
vedenie fakulty sa nimi bude ďalej zaoberať. Následne pán dekan vyslovil úvahu
o možnom zaradení ďalšieho kritéria pre priznávanie osobných príplatkov pre
pedagogických a vedeckovýskumných zamestnancov, podľa ktorého by nárok na osobný
príplatok zanikal pracovníkom fakulty, ktorí dlhodobo neplnia kritéria v bodoch 7 až 9 a 13
(výstupy registrované v databáze CC, impaktované výstupy ADM, ADN s IF ≥ 0,7 a citačné
ohlasy v databáze WoS Core Collection).
Aj keď dekanom LF uvádzané kritéria sú pre hodnotenie a rozvoj fakulty veľmi potrebné
a významné, podľa prof. Ing. Dušana Gömöryho, DrSc., prof. Ing. Milan Sanigu, DrSc.
a tajomníka AS LF Ing. Pavla Hlaváča, PhD., takúto podmienku nie je nutné zaradiť do
predkladaného materiálu, nakoľko prideľovanie osobných príplatkov je v plnej
kompetencii dekana fakulty. Zaradenie predmetného kritéria by pravdepodobne nebolo
správne ani z pohľadu súčasnej legislatívy.
Po ukončení diskusie sa pristúpilo k hlasovaniu, v ktorom Akademický senát LF TU vo
Zvolene prijal všetkými hlasmi prítomných členov uznesenie v ktorom konštatuje, že AS LF
TU vo Zvolene prerokoval a vzal na vedomie materiál „„Návrh na modifikáciu kritérií na
priznanie osobných príplatkov pre pedagogických a vedeckovýskumných zamestnancov
fakulty na obdobie od 1.4.2019-31.03.2020“ bez pripomienok.
- 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 7
Materiál „Návrh na odvolanie člena Vedeckej rady Lesníckej fakulty TU vo Zvolene“
predkladaný pod č. j.: R-2298/2019 prezentoval a odôvodnil dekan LF prof. Dr. Ing. Viliam
Pichler. Návrh na odvolanie doc. Ing. Radomíra Klvača, Ph.D., z členstva vo Vedeckej rade
Lesníckej fakulty TU vo Zvolene od dňa 09.04.2019 sa predkladá z dôvodu jeho vlastnej
abdikácie.
Diskusia k tomuto bodu rokovania nebola.
Akademický senát LF v tajnej voľbe schválil všetkými hlasmi prítomných členov návrh
na odvolanie doc. Ing. Radomíra Klvača, Ph.D., z členstva vo Vedeckej rade Lesníckej fakulty
TU vo Zvolene ku dňu 09.04.2019.
- 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.

4

K bodu 8
Materiál „Návrh na vymenovanie člena Vedeckej rady Lesníckej fakulty TU vo
Zvolene“ predkladaný pod č. j.: R-2308/2019 prezentoval a odôvodnil dekan LF prof. Dr. Ing.
Viliam Pichler. Za nového člena Vedeckej rady Lesníckej fakulty TU vo Zvolene dekan LF
navrhuje vymenovať prof. Dr. Ing. Libora Jankovského, dekana Lesníckej a drevárskej fakulty
MU v Brne, na obdobie od 10.04.2019 do 06.02.2020.
Diskusia k tomuto bodu rokovania nebola.
Akademický senát LF v tajnej voľbe schválil všetkými hlasmi prítomných členov návrh
na vymenovanie prof. Dr. Ing. Libora Jankovského za člena vo Vedeckej rady Lesníckej fakulty
TU vo Zvolene na obdobie od 10.04.2019 do 06.02.2020.
- 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 9
Materiál predkladaný na rokovanie pod č. j.: R-2299/2019 „Návrh Organizačného
poriadku Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene“ predniesol a odôvodnil dekan LF
prof. Dr. Ing. Viliam Pichler. Nový návrh organizačného poriadku rieši zmenu názvu katedry
„Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie“ na nový názov „Katedra plánovania lesných
zdrojov a informatiky“ a jej odborné zameranie. Ostatné časti Organizačného poriadku
Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene ostávajú bez zmien.
V rámci diskusie doc. Ing. Marek Fabrika, PhD., ako vedúci KHÚLG odôvodnil potrebu
zmeny názvu katedry s tým, že táto zmena reflektuje na nové, moderné trendy vo svete.
Akademický senát LF TU vo Zvolene schválil všetkými hlasmi prítomných členov
materiál „Návrh Organizačného poriadku Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene“
bez pripomienok.
- 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 10
Prodekan LF pre pedagogickú prácu doc. Ing. Bc. 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
2018/2019“, ktorý sa na rokovanie predkladá pod č.: R-2300/2019.
K predmetnému bodu nevznikla diskusia.
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Akademický senát LF TU vo Zvolene schválil všetkými hlasmi prítomných členov
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 2018/2019“ bez pripomienok.
- 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 11
V rámci bodu rôzne prodekan LF pre pedagogickú prácu doc. Ing. Bc. Miroslav
Kardoš., PhD., podal informáciu, že v súčasnosti vzhľadom na legislatívne zmeny prebieha aj
na LF novelizácia interných dokumentov.
Dekan LF prof. Dr. Ing. Viliam Pichler a predsedníčka AS LF doc. Ing. Katarína
Střelcová, PhD., konštatovali, že v mesiaci apríl bude zasadnutie Akademickej obce LF TU vo
Zvolene.
K bodu 12
Za návrhovú komisiu AS LF TU vo Zvolene predniesla návrh uznesení prof. Ing. Iveta
Hajduchová, PhD.

AS LF všetkými hlasmi prítomných členov (20 členov senátu za, 0 členov senátu proti,
nikto sa nezdržal hlasovania) schválil návrh uznesení zo zasadnutia AS LF TU vo Zvolene
konaného dňa 26.03.2019.
K bodu 13
Rokovanie AS LF TU vo Zvolene ukončila predsedníčka AS LF TU vo Zvolene doc. Ing.
Katarína Střelcová, PhD.
Zvolen, 26.03.2019

Zapísal: Ing. Pavol Hlaváč, PhD.
tajomník AS LF
...............................................................
doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD.
predsedníčka AS LF
Verifikátori:
doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc.

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

Ján Matúš Urbančík

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

Celkový počet strán: 6 s.
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