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Zápisnica č. 15 
z výjazdového rokovania Akademického senátu LF TU vo Zvolene 

 konaného dňa 12.06.2019 o 10:30 h v Arboréte Borová hora 
 

Prítomní:  20 členov AS LF TU vo Zvolene (podľa prezenčnej listiny) 
Ospravedlnení:   7 členovia (podľa prezenčnej listiny) 
Neospravedlnení:   0 členov (podľa prezenčnej listiny) 

Hostia:  prof. h. c. prof. Dr. Ing. Viliam Pichler – dekan LF,  doc. Ing. Bc. Miroslav Kardoš, PhD. 
– prodekan LF, Ing. Daniel Halaj, PhD. – prodekan LF                    

 
Plánovaný  program rokovania AS LF: 

1. Otvorenie. 
2. Kontrola uznesení. 
3. Voľba návrhovej  komisie a verifikátorov zápisnice. 
4.  Zhodnotenie činnosti AS LF za funkčné obdobie 2015-2019. 
5.  Informácia o vyhodnotení volieb do AS LF pre funkčné obdobie  2019 – 2023. 
6.  Rôzne. 
7.  Návrh uznesení. 
8. 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: 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. 
 
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. 
Jaroslav Kmeť, PhD. a študent Martin Danilák. Za verifikátorov zápisnice boli  navrhnutí  Ing. 
Peter Lešo, PhD. a Bc. Jakub Chvála. 

Výsledok hlasovania o návrhu zloženia návrhovej komisie: 
Počet prítomných členov AS LF: 20 členov senátu; 
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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. Jaroslav Kmeť, PhD. a študent Martin Danilák. 

 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 pre voľbu zástupcu LF do Rady 
vysokých škôl SR  boli všetkými hlasmi prítomných členov senátu zvolení Ing. Peter Lešo, 
PhD. a Bc. Jakub Chvála. 

K uvedenému bodu boli prijaté uznesenia. 
 

K bodu 4 

Činnosť AS LF za funkčné obdobie rokov 2015-2019 zhodnotila predsedníčka senátu 
doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD.  

V rámci diskusie dekan LF prof. h. c. prof. Dr. Ing. Viliam Pichler poďakoval členom 
senátu za vykonanú prácu a ocenil veľmi dobrú spoluprácu počas celého funkčného obdobia 
akademického senátu s jeho predsedníctvom i jednotlivými senátormi. 
            Následne AS LF TU vo Zvolene vzal na vedomie všetkými hlasmi správu o činnosti AS 
LF za funkčné obdobie 2015-2019. 

Výsledok hlasovania:  
- Počet prítomných členov AS LF: 20 členov senátu; 
- Za: 20 členov senátu; 
- Proti: 0 členov senátu; 
- Zdržal sa: 0 členov senátu. 

K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie. 
 

K bodu 5 

Informácie o vyhodnotení volieb do zamestnaneckej a študentskej časti AS LF TU vo 
Zvolene pre funkčné obdobie 2019-2023 podala predsedníčka volebnej komisie doc. Ing. 
Katarína Střelcová, PhD. Voľby prebehli bez problémov v súlade s platnou legislatívou  a voči  
výsledkom neboli vznesené žiadne pripomienky.  

K prerokovávanému bodu nebola diskusia. 
AS LF TU vo Zvolene vzal na vedomie všetkými hlasmi správu o priebehu a výsledku 

volieb do  AS LF TU vo Zvolene pre funkčné obdobie od 01.10.2019 do 30.09.2023. 
Výsledok hlasovania:  

- Počet prítomných členov AS LF: 20 členov senátu; 
- Za: 20 členov senátu; 
- Proti: 0 členov senátu; 
- Zdržal sa: 0 členov senátu. 

K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie. 
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K bodu 6 

  V rámci bodu rôzne na žiadosť predsedníčky AS LF pán dekan prof. h. c. prof. Dr. Ing. 
Viliam Pichler, informoval o svojom stanovisku k novele zákona o vysokých školách, ktoré 
rozoslal všetkým členom senátu. Pán dekan vyjadril svoj nesúhlas s prijatou novelou 
a uviedol, že aj napriek novej možnosti sa nebude tretí krát uchádzať o funkciu dekana LF. 
Rozhodnutie dekana podporili prof. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD., doc. Ing. Katarína Střelcová, 
PhD., prof. Ing. Marek Fabrika, PhD. a Ing. Daniel Kurjak, PhD.  Nesúhlas s procesom  
schválenia novely zákona o vysokých školách vyjadril aj  doc. Mgr. Milan Koreň, PhD.  Prof. 
Ing. Dušan Gömöry, DrSc., navrhol aby sa stanovisko dekana LF vzal senát len na vedomie. 
  Po skončení diskusie k predmetnému bodu rokovania, AS LF TU vo Zvolene vzal na 
vedomie všetkými hlasmi prítomných členov senátu osobné stanovisko dekana LF prof. h. c. 
prof. Dr. Ing. Viliama Pichlera, k novele zákona vysokých školách  a jeho prehlásení o ďalšom 
nekandidovaní na funkciu dekana LF. 

Výsledok hlasovania:  
- Počet prítomných členov AS LF: 20 členov senátu; 
- Za: 20 členov senátu; 
- Proti: 0 členov senátu; 
- Zdržal sa: 0 členov senátu. 

K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie. 
  
 Ďalším bodom na návrh predsedníčky AS LF doc. Ing. Kataríny Střelcovej, PhD., bolo 
vyjadrenie podporného stanoviska k návrhu AS TU vo Zvolene k aktuálnej zmene zákona 
o vysokých školách schválenej dňa 13. mája 2019.  
 AS LF  prijal väčšinou hlasou prítomných členov senátu uznesenie, ktorým podporuje 
návrh AS TU vo Zvolene k aktuálnej zmene zákona o vysokých školách schválenej dňa 13. 
mája 2019.  

Výsledok hlasovania:  
- Počet prítomných členov AS LF: 20 členov senátu; 
- Za: 18 členov senátu; 
- Proti: 0 členov senátu; 
- Zdržal sa: 2 členovia senátu. 

K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie. 
 
 V rámci bodu rôzne podal Ing. Pavol Hlaváč, PhD., ako zástupca LF v RVŠ SR, prítomným 
členom senátu aktuálne informácie zo zasadnutia Rady vysokých škôl SR, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 11.06.2019 na TU vo Zvolene.  

 
K bodu 7 

 Za návrhovú  komisiu AS LF TU vo Zvolene  predniesla  návrh  uznesení  prof. Ing. 
Jaroslav Kmeť, 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 12.06.2019. 
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K bodu 8 

Rokovanie AS LF TU vo Zvolene ukončila predsedníčka AS LF TU vo Zvolene doc. Ing. 
Katarína Střelcová, PhD. 

 
 

 
Zvolen, 12.06.2019 
 
 
Zapísal: Ing. Pavol Hlaváč, PhD. 
                    tajomník AS LF  
 
                                                                                                ............................................................... 
                                                                                                     doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD. 
                                                                                                              predsedníčka AS LF   
 
Verifikátori: 

Ing. Peter Lešo, PhD.                 ................................................................ 

Bc. Jakub Chvála        ................................................................
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