Zápisnica č. 14
z rokovania Akademického senátu LF TU vo Zvolene
konaného dňa 15.04.2019 o 13:30 h v konferenčnej miestnosti Dekanátu LF
Prítomní:
Ospravedlnení:
Neospravedlnení:

21 členov AS LF TU vo Zvolene (podľa prezenčnej listiny)
6 členovia (podľa prezenčnej listiny)
0 členov (podľa prezenčnej listiny)

Hostia: prof. h. c. prof. Dr. Ing. Viliam Pichler – dekan LF,
Plánovaný program rokovania AS LF:
1. Otvorenie.
2. Kontrola uznesení.
3. Voľba návrhovej komisie, verifikátorov zápisnice a členov volebnej komisie.
4. Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2018.
5. Harmonogram volieb do zamestnaneckej a študentskej časti AS LF TU vo Zvolene
pre funkčné obdobie od 01.10. 2019 do 30.09.2023, voľby volebnej komisie.
6. Voľba člena do rady vysokých škôl na obdobie rokov 2019 – 2023.
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.
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: 21 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.
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 doc. Ing.
František Chudý, CSc. a Bc. Daniel Čurila. Za verifikátorov zápisnice a súčasne členov volebnej
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komisie pre voľbu zástupcu LF do Rady vysokých škôl SR boli navrhnutí prof. Ing. Dušan
Gömöry, DrSc. a Ing. Michal Filípek.
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 AS zvolení doc.
Ing. František Chudý, CSc. a Bc. Daniel Čurila.
Výsledok hlasovania o návrhu za verifikátorov zápisnice a členov volebnej 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 verifikátorov zápisnice a členov volebnej komisie pre voľbu zástupcu LF do Rady
vysokých škôl SR boli všetkými hlasmi prítomných členov senátu zvolení prof. Ing. Dušan
Gömöry, DrSc. a Ing. Michal Filípek.
K uvedenému bodu boli prijaté uznesenia.
K bodu 4
Materiál predkladaný na rokovanie senátu pod č.: 3258/2019 „Výročná správa
o činnosti Lesníckej fakulty za rok 2018“ prezentoval a odôvodnil dekan LF prof. h. c. prof. Dr.
Ing. Viliam Pichler.
V rámci diskusie doc. Ing. Ján Merganič, PhD. poukázal na menšie formálne
nedostatky, ktoré obsah a význam správy ale neovplyvňujú. Zásadné pripomienky
k predkladanej správe neodzneli.
Následne AS LF TU vo Zvolene schválil všetkými hlasmi prítomných členov senátu
materiál „Výročná správa o činnosti Lesníckej fakulty za rok 2018“ bez pripomienok.
Výsledok hlasovania o návrhu:
- Počet prítomných členov AS LF: 21 členov senátu;
- Za návrh: 21 členov senátu;
- Proti návrhu: 0 členov senátu;
- Zdržal sa: 0 členov senátu.
K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 5
Predsedníčka AS LF doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., podala informáciu, že
vzhľadom na blížiaci sa koniec funkčného obdobia terajšieho Akademického senátu LF TU vo
Zvolene, bude potrebné v zmysle platnej legislatívy vypísať nové voľby do AS LF na funkčné
obdobie od 01.10.2019 do 30.09.2023. V tejto súvislosti predložila návrh jednotlivých
harmonogramov volieb do zamestnaneckej a študentskej časti akademického senátu.
Harmonogram volieb do zamestnaneckej časti AS LF TU vo Zvolene
pre funkčné obdobie od 01.10. 2019 do 30.09.2023
27.05. - 28.05.2019 - príprava zoznamu voličov a volebného lístka;
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29.05. - 10.06.2019 - zverejnenie zoznamu voličov a vzoru volebného lístka;
11.06.2019

- voľby členov AS LF TU vo Zvolene do zamestnaneckej časti
(konferenčná miestnosť dekanátu LF v čase od 09:00 do 11:00 h;

12.06.2019

- oznámenie o výsledku volieb v TV okruhu TU vo Zvolene, na
internetovej stránke LF a na nástenke AS LF.

Harmonogram volieb do študentskej časti AS LF TU vo Zvolene
pre funkčné obdobie od 01.10. 2019 do 30.09.2023
20.04.2019

- príprava zoznamu voličov a volebného lístka;

23.04. - 26.04.2019 - zverejnenie zoznamu voličov a vzoru volebného lístka;
29.04. - 30.04.2019 - prvé kolo volieb členov AS LF TU do študentskej časti AS LF - návrh
kandidátov za členov AS LF (vestibul TU v čase od 10:00 do 15:00 h);
01.05. - 07.05.2019 - oslovenie kandidátov navrhnutých v prvom kole o prijatí kandidatúry
za člena AS LF TU vo Zvolene;
09.05. - 10.05.2019 - druhé kolo volieb členov AS LF TU vo Zvolene do študentskej časti AS
LF TU vo Zvolene (vestibul TU v čase od 10:00 do 15:00 h);
13.05.2019

- oznámenie o výsledku volieb v TV okruhu TU vo Zvolene, na internetovej
stránke LF a na nástenke AS LF.

V rámci diskusie k harmonogramu volieb do zamestnaneckej časti AS LF TU vo
Zvolene neboli vznesené žiadne pripomienky. K harmonogramu volieb do študentskej časti
AS LF TU vo Zvolene, boli zo strany študentov podané návrhy, aby sa druhé kolo volieb
uskutočnilo len v jeden deň, 09.05.2019 v čase od 10:00 do 16:00 h a výsledky volieb budú
oznámené dňa 10.05.2019. Ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Upravený harmonogram volieb do študentskej časti AS LF TU vo Zvolene:
Harmonogram volieb do študentskej časti AS LF TU vo Zvolene
pre funkčné obdobie od 01.10. 2019 do 30.09.2023
20.04.2019

- príprava zoznamu voličov a volebného lístka;

23.04. - 26.04.2019 - zverejnenie zoznamu voličov a vzoru volebného lístka;
29.04. - 30.04.2019 - prvé kolo volieb členov AS LF TU do študentskej časti AS LF - návrh
kandidátov za členov AS LF (vestibul TU v čase od 10:00 do 15:00 h);
01.05. - 07.05.2019 - oslovenie kandidátov navrhnutých v prvom kole o prijatí kandidatúry
za člena AS LF TU vo Zvolene;
09.05.2019

- druhé kolo volieb členov AS LF TU vo Zvolene do študentskej časti AS
LF TU vo Zvolene (vestibul TU v čase od 10:00 do 16:00 h);

10.05.2019

- oznámenie o výsledku volieb v TV okruhu TU vo Zvolene, na internetovej
stránke LF a na nástenke AS LF.
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Za predmetný pozmeňujúci návrh hlasovali všetci prítomní členovia AS LF TU vo
Zvolene (za pozmeňujúci návrh – 21 členov, proti – 0 členov, nikto sa hlasovania nezdržal).
Po ukončení diskusie Akademický senát LF TU vo Zvolene schválil en bloc všetkými hlasmi
prítomných členov materiál „Harmonogram volieb do zamestnaneckej časti AS LF TU vo
Zvolene pre funkčné obdobie od 01.10. 2019 do 30.09.2023“ bez pripomienok a materiál
„Harmonogram volieb do študentskej časti AS LF TU vo Zvolene pre funkčné obdobie od
01.10. 2019 do 30.09.2023“ s pripomienkou.
Výsledok hlasovania o návrhu:
- Počet prítomných členov AS LF: 21 členov senátu;
- Za návrh: 21 členov senátu;
- Proti návrhu: 0 členov senátu;
- Zdržal sa: 0 členov senátu.
K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie.
Po schválení harmonogramu volieb do AS LF pre funkčné obdobie od 01.10.2019 do
30.09.2023 sa pristúpilo k voľbe Volebnej komisie pre voľby do Akademického senátu
Lesníckej fakulty TU vo Zvolene pre obdobie od 01.10.2019 do 30.09.2023.
Za členov volebnej komisie boli zvolení Ing. Pavol Hlaváč, PhD., Ing. Daniel Kurjak,
PhD., Bc. Jakub Chvála a Martin Danilák. V zmysle platnej legislatívy je predsedom volebnej
komisie predseda AS LF, t. j. doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD.
Výsledok hlasovania o voľbe členov volebnej komisie pre voľby do Akademického
senátu Lesníckej fakulty TU vo Zvolene pre obdobie od 01.10.2019 do 30.09.2023.
- Počet prítomných členov AS LF: 21 členov senátu;
- Ing. Pavol Hlaváč, PhD. – 21 hlasov;
- Ing. Daniel Kurjak, PhD. – 21 hlasov;
- Bc. Jakub Chvála – 21 hlasov;
- Martin Danilák – 21 hlasov.
K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 6
Predsedníčka AS LF doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., podala informáciu o výzve Rady
vysokých škôl SR, uskutočniť voľbu nových zástupcov do RVŠ SR pre funkčné obdobie od
01.06.2019 do 31.05.2023, z dôvodu ukončenia funkčného obdobia súčasnej RVŠ SR
k 31.05.2019.
V rámci rozpravy bol za zástupcu LF TU vo Zvolene do RVŠ SR navrhnutý Ing. Pavol
Hlaváč, PhD. Ďalšie návrhy na zástupcov do RVŠ neboli podané. Následne sa pristúpilo
k tajnému hlasovaniu.
Výsledok tajného hlasovania o voľbe zástupcu LF do RVŠ SR:
- Počet prítomných členov AS LF: 21 členov senátu;
- Za návrh: 20 členov senátu;
- Proti návrhu: 0 členov senátu;
- Zdržal sa: 1 člen senátu.
AS LF TU vo Zvolene zvolil v tajnom hlasovaní väčšinou hlasov členov senátu Ing.
Pavla Hlaváča, PhD., za zástupcu Lesníckej fakulty TU vo Zvolene v Rade vysokých škôl SR pre
funkčné obdobie od 01.06.2019 do 31.05.2023.
K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie.
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K bodu 7
V rámci bodu rôzne prof. Ing. Marek Fabrika, PhD., navrhol uskutočniť aj neformálne
terénne zasadnutie AS LF na záver jeho funkčného obdobia. Návrh podporili všetci prítomní
členovia senátu.
K bodu 8
Za návrhovú komisiu AS LF TU vo Zvolene predniesol návrh uznesení doc. Ing.
František Chudý, CSc.
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 15.04.2019.
K bodu 9
Rokovanie AS LF TU vo Zvolene ukončila predsedníčka AS LF TU vo Zvolene doc. Ing.
Katarína Střelcová, PhD.
Zvolen, 15.04.2019

Zapísal: Ing. Pavol Hlaváč, PhD.
tajomník AS LF
...............................................................
doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD.
predsedníčka AS LF
Verifikátori:
prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc.

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

Ing. Michal Filípek

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

Celkový počet strán: 5 s.
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