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Zápisnica č.  14 
z rokovania Akademického senátu LF TU vo Zvolene 

 konaného dňa 13.10.2022 o 13:00 h v zasadačke Dekanátu LF TU vo Zvolene  
 
 
 

Prítomní: 19 členov AS LF TU vo Zvolene (podľa prezenčnej listiny). 
Ospravedlnení:  4 členovia senátu  (podľa prezenčnej listiny). 
Neospravedlnení: 0 členov senátu  (podľa prezenčnej listiny).  
Hostia: prof. Ing. Marek Fabrika, PhD. – dekan LF TU vo Zvolene,   
Poznámka: 4 členom senátu zaniklo členstvo z dôvodu ukončenia štúdia na LF TU vo Zvolene 

(Ing. Martin Danilák, Ing. Ivan Gracík, Bc. Matúš Prvý a Ing. Veronika Rajčeková). 
  
 
Plánovaný  program rokovania AS LF: 

1. Otvorenie. 
2. Kontrola uznesení. 
3. Voľba návrhovej komisie, verifikátorov zápisnice a volebnej komisie.  
4. Návrh a schválenie členov disciplinárnej komisie LF. 
5. Harmonogram doplňujúcich volieb študentov do študentskej časti AS LF a voľby volebnej 

komisie pre doplňujúce voľby. 
6. Rôzne. 
7. Návrh uznesení. 
8. Záver. 
 
 
K bodu 1 

 Rokovanie Akademického senátu LF otvoril predseda AS LF TU vo Zvolene prof. Ing. 
Jaroslav Kmeť, PhD. Na základe kontroly  evidencie prítomných členov skonštatoval, že 
Akademický senát LF je uznášaniaschopný. Prítomných bolo 19 členov senátu (podľa 
prezenčnej listiny).   
 Následne predsedajúci oboznámil prítomných členov senátu s programom rokovania. 
Do bodu rôzne navrhol zaradiť prerokovanie materiálu č. R-9358/2022 „Návrh kritérií pre 
prijímacie konanie  pre 1., 2. a 3. stupeň štúdia pre akademický rok 2023/2024“. Predmetný 
materiál dodatočne, ale v stanovenom limite predložil na schválenie dekan LF TU vo Zvolene. 

K návrhu programu rokovania neboli vznesené žiadne pripomienky. 
Výsledok hlasovania o návrhu programu rokovania AS LF TU vo Zvolene so zaradením 

materiálu č. R-9358/2022 do bodu rôzne:  

Počet prítomných členov AS LF: 19 členov;  
Za návrh: 19 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. 

K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie. 
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K bodu 2 

 Pri  kontrole  uznesení  tajomník  AS LF TU vo Zvolene  Ing.  Pavol Hlaváč,  PhD.,  
skonštatoval,  že uznesenia 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 TU vo Zvolene navrhol,  aby návrhová komisia pracovala v zložení doc. 
Ing. Mgr. Rastislav Šulek, PhD. a Bc. Daniel Králik. Za verifikátorov zápisnice boli navrhnutí  
doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD. a doc. Ing. František Máliš, PhD. Do volebnej komisie pre 
voľbu volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS LF TU vo Zvolene boli 
navrhnutí doc. Ing. Peter Lešo, PhD. a študentka Lucia Kružlicová.   

Výsledok hlasovania o návrhu zloženia návrhovej komisie: 
Počet prítomných členov AS LF: 19 členov senátu. 
Za návrh: 18 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. Mgr. Rastislav Šulek, PhD. a Bc. Daniel Králik. 

 Výsledok hlasovania o návrhu za verifikátorov zápisnice: 
Počet prítomných členov AS LF: 19 členov senátu. 
Za návrh: 19 členov senátu. 
Proti návrhu: 0 členov senátu. 
Zdržal sa: 0 členov senátu. 

Za verifikátorov zápisnice boli všetkými hlasmi prítomných členov senátu zvolení doc. 
Ing. Katarína Střelcová, PhD. a doc. Ing. František Máliš, PhD.  

Výsledok hlasovania o návrhu za členov volebnej komisie: 
Počet prítomných členov AS LF: 19 členov senátu. 
Za návrh: 19 členov senátu. 
Proti návrhu: 0 členov senátu. 
Zdržal sa: 0 členov senátu. 

Za členov volebnej komisie pre voľbu volebnej komisie pre doplňujúce voľby do 
študentskej časti AS LF TU vo Zvolene boli všetkými hlasmi prítomných členov senátu zvolení 
doc. Ing. Peter Lešo, PhD. a študentka Lucia Kružlicová.  

K uvedenému bodu boli prijaté uznesenia. 
 

K bodu 4 

 V zmysle článku 3 ods. 4 Disciplinárneho poriadku TU vo Zvolene dekan LF TU vo 
Zvolene, prof. Ing. Marek Fabrika, PhD. podal  návrh na schválenie predsedu a členov novej 
Disciplinárnej komisie Lesníckej fakulty TU vo Zvolene v zložení doc. Ing. Bc. Miroslav Kardoš, 
PhD. (predseda DK), Ing. Pavol Hlaváč, PhD. (člen DK), Ing. Marek Štefanec (člen DK) a Bc. 
Petra Gulašová (členka DK).  
 K predmetnému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
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  Výsledok hlasovania o návrhu na schválenie predsedu a členov Disciplinárnej komisie 
LF TU vo Zvolene: 
Počet prítomných členov AS LF: 19 členov senátu. 
Za návrh: 19 členov senátu. 
Proti návrhu: 0 členov senátu. 
Zdržal sa: 0 členov senátu. 

Akademický senát LF TU vo Zvolene schválil väčšinou hlasov (všetkými prítomnými 
členmi senátu) návrh dekana LF TU vo Zvolene (materiál č. R-9288/2022) na vymenovanie 
Disciplinárnej komisie Lesníckej fakulty TU vo Zvolene v zložení: 

- Ing. Bc. Miroslav Kardoš, PhD. (predseda DK), 
- Ing. Pavol Hlaváč, PhD. (člen DK), 
- Ing. Marek Štefanec (člen DK), 
- Bc. Petra Gulašová (členka DK).  

K uvedenému bodu boli prijaté uznesenia. 
 

K bodu 5 

Predseda AS LF TU vo Zvolene prof. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD., informoval prítomných 
členov senátu o potrebe uskutočnenia doplňujúcich volieb do študentskej časti AS LF TU vo 
Zvolene na funkčné obdobie od 01.10.2019 do 30.09.2023, z dôvodu zaniknutia členstva 4 
študentom, ktorí ukončili štúdium na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene. Z uvádzaného dôvodu 
členstvo v senáte zaniklo Ing. Martinovi Danilákovi, Ing. Ivanovi Gracíkovi, Bc. Matúšovi 
Prvému a Ing. Veronika Rajčekovej. 

V zmysle platnej legislatívy (Zásady volieb do Akademického senátu LF TU vo Zvolene) 
je potrebné zvoliť volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS LF TU vo 
Zvolene, ktorá pozostáva z predsedu a 4 členov. Predsedom volebnej komisie sa zo zákona 
stáva predseda AS LF (prof. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD.). Zostávajúci štyria členovia sa volia v 
tajnom hlasovaní, a to dvaja  zo zamestnaneckej časti AS LF a dvaja zo študentskej časti AS 
LF. 

 V tajnom hlasovaní boli za členov volebnej komisie pre doplňujúce voľby do 
študentskej časti AS LF TU vo Zvolene na funkčné obdobie rokov 2019-2023 zvolení: 

- Ing. Pavol Hlaváč, PhD. (19 hlasov), 
- Ing. Michal Bošeľa, PhD. (19 hlasov), 
- Ing. Ján Matúš Urbančík (19 hlasov, doktorand), 
- Ing. Linda Csölleová (19 hlasov, doktorandka). 

Akademický senát LF zvolil väčšinou hlasov volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do 
študentskej časti AS LF TU vo Zvolene na funkčné obdobie rokov 2019-2023 zložení:  

- prof. Ing. Jaroslav Kmeť (predseda), 
- Ing. Pavol Hlaváč, PhD. (člen), 
- Ing. Michal Bošeľa, PhD. (člen), 
- Ing. Ján Matúš Urbančík (člen), 
- Ing. Linda Csölleová (členka). 

Následne člen volebnej komisie a tajomník AS LF Ing. Pavol Hlaváč, PhD., oboznámil 
prítomných členov senátu s harmonogramom doplňujúcich volieb do študentskej časti AS LF 
TU vo Zvolene. 
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Harmonogram  doplňujúcich volieb do študentskej časti  AS LF TU (AO študenti)  pre 
funkčné obdobie od 01.10. 2019 do 30.09.2023 

 
18.-19.10.2022  -  príprava zoznamu voličov a volebného lístka; 
20.10.2022 - zverejnenie zoznamu voličov a vzoru volebného lístka na webovej stránke LF; 
28. - 31.10.2022  - prvé  kolo  doplňujúcich  volieb  člena  AS LF TU  vo  Zvolene  do  

študentskej  časti senátu - AO študenti (online forma v UIS TUZVO); 
02.- 04.11.2022 - oslovenie a vyjadrenie kandidátov navrhnutých v prvom kole volieb 

o prijatí kandidatúry za člena AS LF TU vo Zvolene – AO študenti (oslovenie 
cez internetovú poštu v UIS); 

07.11.2022 - zverejnenie volebného lístka pre druhé kolo doplňujúcich volieb do študentskej 
časti AS LF TU vo Zvolene – AO študenti  na funkčné obdobie od 01.10. 2019 do 
30.09.2023 na webovej stránke LF; 

15.-16.11.2022 - druhé kolo doplňujúcich volieb člena AS LF TU vo Zvolene do študentskej 
časti senátu  - AO študenti (online forma v UIS TUZVO); 

18.11.2022 - oznámenie výsledku doplňujúcich volieb do študentskej časti AS LF TU vo 
Zvolene – AO študenti na  TV  okruhu TUZVO, na  internetovej stránke LF a na 
nástenke AS LF TU vo Zvolene. 

 
V rámci diskusie k navrhovanému harmonogramu priebehu doplňujúcich volieb 

neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Výsledok hlasovania o harmonograme doplňujúcich volieb do študentskej časti  AS LF 
TU vo Zvolene: 
Počet prítomných členov AS LF: 19 členov senátu. 
Za návrh harmonogramu: 19 členov senátu. 
Proti návrhu harmonogramu: 0 členov senátu. 
Zdržal sa: 0 členov senátu. 

AS LF TU vo Zvolene schválil všetkými hlasmi prítomných členov senátu 
harmonogram doplňujúcich volieb do študentskej časti  AS LF TU  pre funkčné obdobie od 
01.10. 2019 do 30.09.2023 bez pripomienok. 

K uvedenému bodu boli prijaté uznesenia. 
 
K bodu 6 

V rámci bodu „Rôzne“  dekan LF TU vo Zvolene oboznámil členov senátu 
s materiálom č. R-9358/20022 „Návrh kritérií pre prijímacie konanie  pre 1., 2. a 3. stupeň 
štúdia pre akademický rok 2023/2024“.  

K predkladanému návrhu neboli vznesené pripomienky  
Výsledok hlasovania o materiáli „Návrh kritérií pre prijímacie konanie  pre 1., 2. a 3. 

stupeň štúdia pre akademický rok 2023/2024“:  
Počet prítomných členov AS LF: 19 členov senátu. 
Za návrh: 19 členov senátu. 
Proti návrhu: 0 členov senátu. 
Zdržal sa: 0 členov senátu. 

AS LF TU vo Zvolene schválil všetkými hlasmi prítomných členov senátu návrh kritérií 
pre prijímacie konanie  pre 1., 2. a 3. stupeň štúdia pre akademický rok 2023/2024 bez 
pripomienok. 



 5 

V ďalšom neboli v bode rôzne prednesené  a  riešené iné témy. 

K uvedenému bodu boli prijaté uznesenia. 
 
K bodu 7 

Za návrhovú  komisiu AS LF TU vo Zvolene  predniesol  návrh  uznesení  doc. Ing. Mgr. 
Rastislav Šulek, PhD..   

AS LF TU vo Zvolene všetkými hlasmi prítomných členov (prítomných 19 členov 
senátu,  za návrh uznesení: 19 členov, proti návrhu uznesení: 0 členov, zdržal sa hlasovania: 0 
členov) schválil návrh uznesení zo zasadnutia AS LF TU vo Zvolene konaného dňa 13.10.2022. 

 
K bodu 8 

 Rokovanie AS LF TU vo Zvolene ukončil predseda AS LF TU vo Zvolene . 
 
 
Zvolen, 13.10.2022 
 

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

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

doc. Ing. František Máliš, PhD.    ................................................................               
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