Zápisnica č. 12
z rokovania Akademického senátu LF TU vo Zvolene
konaného dňa 15.10.2018 o 15:00 h v konferenčnej miestnosti Dekanátu LF
Prítomní:
Ospravedlnení:
Neospravedlnení:

18 členov AS LF TU vo Zvolene (podľa prezenčnej listiny)
5 členovia (podľa prezenčnej listiny)
0 členov (podľa prezenčnej listiny)

Hostia: prof. Dr. Ing. Viliam Pichler – dekan LF a doc. Ing. Miroslav Kardoš, PhD. – prodekan
LF pre pedagogickú prácu.
Poznámka: Štyrom študentom zaniklo členstvo v AS LF z dôvodu úspešného ukončenia
štúdia na LF TU vo Zvolene.
Plánovaný program rokovania AS LF:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie.
Kontrola uznesení.
Voľba návrhovej komisie, verifikátorov zápisnice a volebnej komisie.
Prerokovanie a schválenie materiálu „Návrh kritérií pre prijímacie konanie pre 1., 2. a 3.
stupeň štúdia pre akademický rok 2019/2020“.
Harmonogram doplňujúcich volieb do študentskej časti AS LF.
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. Počet prítomných členov senátu bol 18.
Po kontrole účasti členov senátu sa pristúpilo k schváleniu programu rokovania.
K plánovanému programu rokovania AS LF neboli vznesené žiadne pripomienky.
Výsledok hlasovania o návrhu programu rokovania AS LF:
Počet prítomných členov AS LF: 18 členov senátu;
Za návrh: 18 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 sa konštatovalo, že prijaté uznesenia z predchádzajúcich
rokovaní sú splnené, resp. sa priebežne plnia.
K predmetnému bodu neboli vznesené žiadne doplňujúce pripomienky.
K bodu 3
Predsedníčka AS LF TU vo Zvolene navrhla, aby návrhová komisia pracovala v zložení
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doc. Ing. Stanislav Kucbel, PhD. a Ing. Daniel Kurjak, PhD. Za verifikátorov zápisnice
a súčasne členov volebnej komisie pre voľbu volebnej komisie pre doplňujúce voľby do
študentskej časti AS LF boli navrhnutí doc. Ing. Peter Jaloviar, PhD. a Ing. Michal Filípek.
Výsledok hlasovania o návrhu zloženia návrhovej komisie:
Počet prítomných členov AS LF: 18 členov senátu;
Za návrh: 18 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. Stanislav Kucbel, PhD. a Ing. Daniel Kurjak, PhD.
Výsledok hlasovania o návrhu za verifikátorov zápisnice a volebnej komisie pre voľbu
volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS LF:
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 a členov volebnej komisie pre voľbu volebnej komisie pre
doplňujúce voľby do študentskej časti AS LF boli všetkými hlasmi prítomných členov senátu
zvolení doc. Ing. Peter Jaloviar, PhD. a Ing. Michal Filípek.
K uvedenému bodu boli prijaté uznesenia.
K bodu 4
S materiálom „Návrh kritérií pre prijímacie konanie pre 1., 2. a 3. stupeň štúdia pre
akademický rok 2019/2020“ predkladaným na rokovanie senátu pod č.: R-9991/2018
oboznámil členov senátu dekan LF prof. Dr. Ing. Viliam Pichler a doc. Ing. Miroslav Kardoš,
PhD., prodekan LF pre pedagogickú prácu.
V rámci diskusie odzneli nasledovné otázky, návrhy a formálne pripomienky:
• doc. Ing. Marek Fabrika, PhD., sa informoval, či sa pri 2. stupni študijného programu
„Aplikovaná geoinformatika a geodézia“ bude prijímacie konanie vypisovať už od nového
školského roku 2019/2020.
Dekan LF prof. Dr. Ing. Viliam Pichler odpovedal, že prijímacie konanie pre 2. stupeň
študijného programu „Aplikovaná geoinformatika a geodézia“ sa plánuje vypísať už od
školského roku 2019/2020. Prodekan LF pre pedagogickú prácu doc. Ing. Miroslav Kardoš,
PhD., doplnil informácie pána dekana, že študijný program bude otvorený pre prípadných
záujemcov z iných vysokých škôl.
• Ing. Pavol Hlaváč, PhD., navrhol, aby v časti materiálu „KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMACIE
KONANIE PRE 1. STUPEŇ ŠTÚDIA NA LF TU VO ZVOLENE PRE AKADEMICKÝ ROK
2019/2020“, bod 1. „V zmysle čl. 20 ods. (2) Štatútu LF pre prijatie uchádzačov zo
strednej školy bez prijímacích skúšok platia tieto kritériá:“ bolo doplnené, že bez
prijímacích skúšok budú podľa kapacitných možností prijatí aj absolventi záhradníckych
stredných škôl v prípade študijného programu Arboristika a komunálne lesníctvo.
Dekan LF prof. Dr. Ing. Viliam Pichler a prodekan LF pre pedagogickú prácu doc. Ing.
Miroslav Kardoš, PhD., s predloženým návrhom súhlasili.
Následne sa pristúpilo k hlasovaniu o podanom návrhu.
Pôvodné znenie:
„Na študijné programy lesníctvo, arboristika a komunálne lesníctvo, aplikovaná zoológia
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a poľovníctvo budú bez prijímacích skúšok podľa kapacitných možností prijatí absolventi:
• gymnázií a stredných odborných škôl lesníckych, ktorí dosiahli priemer výročných
vysvedčení v ročníkoch 1.– 4. do 2,25 vrátane alebo priemer za maturitu do 2,25
vrátane,“
Nový pozmeňujúci návrh:
„Na študijné programy (ŠP) lesníctvo, arboristika a komunálne lesníctvo, aplikovaná
zoológia a poľovníctvo budú bez prijímacích skúšok podľa kapacitných možností prijatí
absolventi:
• gymnázií a stredných odborných škôl lesníckych (resp. záhradníckych v prípade ŠP
arboristika a komunálne lesníctvo), ktorí dosiahli priemer výročných vysvedčení
v ročníkoch 1.– 4. do 2,25 vrátane alebo priemer za maturitu do 2,25 vrátane,“
K predloženému návrhu neboli vznesené iné pripomienky. Následne sa pristúpilo
k hlasovaniu.
Výsledok hlasovania o predloženom návrhu:
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 nový pozmeňujúci návrh predložený Ing. Pavlom
Hlaváčom, PhD.
• doc. Mgr. Milan Koreň, PhD., ocenil zriadenie študijného programu „Aplikovaná
geoinformatika a geodézia“. Súčasne mal formálnu pripomienku, aby sa v časti „KRITÉRIÁ
PRE PRIJÍMACIE KONANIE PRE 2. STUPEŇ ŠTÚDIA“, v 3. bode „Študijný program 2.
stupňa: lesníctvo a manažment zveri (v anglickom jazyku)“, začínala úvodná veta slovami
„Pretože ide o študijný program v jazyku .....“ a nie slovami „Pretože sa jedná o študijný
program v jazyku .....“.
Dekan LF, ako predkladateľ návrhu pripomienku akceptoval. K formálnej pripomienke
neboli vznesené žiadne iné námietky z pléna AS LF.
Ďalšie návrhy a pripomienky k predkladanému materiálu už neodzneli.
Výsledok hlasovania k upravenému materiálu „Návrh kritérií pre prijímacie konanie
pre 1., 2. a 3. stupeň štúdia pre akademický rok 2019/2020“:
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 materiál „Návrh kritérií pre prijímacie konanie pre 1., 2.
a 3. stupeň štúdia pre akademický rok 2019/2020“s pripomienkami.
K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie.
K bodu 5
Predsedníčka AS LF doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., podala informáciu o zániku
členstva 4 členom senátu zo študentskej časti, z dôvodu úspešného ukončenia štúdia. Ide
o Bc. Matúša Axamského, Ing. Samuela Brečku, Ing. Martinu Levickú, PhD. a Ing. Jozefa
Orleja. V tejto súvislosti sa musia vypísať doplňujúce voľby do študentskej časti AS LF pre
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funkčné obdobie 01.10.2015-30.09.2019 a v zmysle platnej legislatívy zvoliť volebná komisia
pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS LF.
Následne sa pristúpilo k tajnej voľbe volebnej komisie pre doplňujúce voľby do
študentskej časti AS LF.
Výsledky volieb:
- Počet prítomných členov AS LF: 18 členov senátu;
- Počet rozdaných volebných lístkov: 18 lístkov;
- Počet odovzdaných volebných lístkov: 18 lístkov;
- Počet platných volebných lístkov: 18 lístkov;
- Počet neplatných volebných lístkov: 0 lístkov.
Do volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS LF TU vo Zvolene na
funkčné obdobie od 01.10.2015 do 30.09.2019 boli zvolení:
• Bc. Daniel Čurila – 18 hlasov;
• Bc. Jakub Chvála – 18 hlasov;
• Ing. Pavol Hlaváč, PhD. – 17 hlasov;
• doc. Ing. František Chudý, CSc. – 17 hlasov.
AS LF v tajnom hlasovaní zvolil volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do študentskej
časti AS LF TU vo Zvolene na obdobie od 01.10.2015 do 30.09.2019 v zložení: Bc. Daniel
Čurila, Bc. Jakub Chvála, Ing. Pavol Hlaváč, PhD. a doc. Ing. František Chudý, CSc.
Predsedom volebnej komisie v zmysle platnej legislatívy je predsedníčka AS LF doc.
Ing. Katarína Střelcová, PhD.
Po zvolení volebnej komisie sa pristúpilo k prerokovaniu a schváleniu Harmonogramu
doplňujúcich volieb do študentskej časti AS LF TU pre funkčné obdobie od 01.10. 2015 do
30.09.2019.
Harmonogram doplňujúcich volieb do študentskej časti AS LF TU
pre funkčné obdobie od 01.10. 2015 do 30.09.2019
29.10.2018 – príprava zoznamu voličov a volebného lístka;
31.10.2018 – zverejnenie zoznamu voličov a vzoru volebného lístka;
06.-07.11.2018 – prvé kolo doplňujúcich volieb člena AS LF TU do študentskej časti
(vestibul TU v čase od 08:00 do 15:00 h);
08.-13.11.2018 – oslovenie kandidátov navrhnutých v prvom kole o prijatí kandidatúry
TU vo Zvolene;
13.11.2018 – zverejnenie volebného lístka pre druhé kolo volieb;
14. 11.2018 – druhé kolo doplňujúcich volieb člena AS LF TU do študentskej časti
(vestibul TU v čase od 9:00 do 16:30 h);
15.11.2018 – oznámenie o výsledku doplňujúcich volieb do AS LF TU v TV okruhu, na
internetovej stránke a na nástenke AS LF.
K harmonogramu doplňujúcich volieb, ktorý predložila predsedníčka volebnej komisie
doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., neboli vznesené žiadne pripomienky prípadne
pozmeňujúce návrhy.
AS LF TU vo Zvolene schválil všetkými hlasmi prítomných členov senátu
harmonogram doplňujúcich volieb do študentskej časti AS LF TU vo Zvolene pre funkčné
obdobie od 01.10. 2015 do 30.09.2019.
Výsledok hlasovania o návrhu harmonogramu doplňujúcich volieb:
Počet prítomných členov AS LF: 18 členov senátu;
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Za návrh: 18 členov senátu;
Proti návrhu: 0 členov senátu;
Zdržal sa: 0 členov senátu.
K uvedenému bodu boli prijaté uznesenia.
K bodu 6
V rámci bodu rôzne dekan LF prof. Dr. Ing. Viliam Pichler podal informáciu o výzve
lesníkov „Odmietame“, ktorá je vyslovením podpory nášmu bývalému absolventovi
a kolegovi Dr. Matúšovi Hríbikovi, ktorý poukázal na určité nedostatky v lesníctve.
Prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc., sa informoval ako bude organizovaná výučba v 44.
týždni (dva štátne sviatky) z dôvodu jej plánovania.
Dekan LF prof. Dr. Ing. Viliam Pichler konštatoval, že v predmetnom týždni bude
udelené rektorské a potom dekanské voľno.
K bodu 7
Za návrhovú komisiu AS LF TU vo Zvolene predniesol návrh uznesení doc. Ing.
Stanislav Kucbel, PhD.

AS LF následne väčšinou hlasov prítomných členov (17 členov senátu za, 0 členov
senátu proti, 1 člen sa zdržal hlasovania) schválil návrh uznesení zo zasadnutia AS LF TU vo
Zvolene konaného dňa 28.03.2018.
K bodu 8
Rokovanie AS LF TU vo Zvolene ukončila predsedníčka AS LF TU vo Zvolene doc. Ing.
Katarína Střelcová, PhD.
Zvolen, 15.10.2018

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

Verifikátori:
doc. Ing. Peter Jaloviar, PhD.

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

Ing. Michal Filípek

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

Celkový počet strán: 5 s.
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