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Zápisnica č. 04 

z  rokovania Akademického senátu LF TU vo Zvolene 
 konaného dňa 16.12.2019 o 14:00 h v konferenčnej miestnosti Dekanátu LF  

 
Prítomní:  27 členov AS LF TU vo Zvolene (podľa prezenčnej listiny) 
Ospravedlnení:    0 členovia (podľa prezenčnej listiny) 
Neospravedlnení:    0 členov (podľa prezenčnej listiny) 
 
Program rokovania AS LF: 

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania  
2. Voľba návrhovej komisie a verifikátorov zápisnice  
3. Kontrola uznesení 
4. Informácia o priebehu volieb kandidáta na funkciu dekana LF TU vo Zvolene pre funkčné 

obdobie 2020 – 2024 
5. Voľby kandidáta na funkciu dekana LF TU vo Zvolene na funkčné obdobie od 16.03.2020  

do 15.03.2024 
6. Rôzne   
7. Návrh uznesení  
8. Záver  

 
K bodu 1 

 Zasadnutie Akademického senátu LF TU vo Zvolene otvoril predseda senátu prof. Ing. 
Jaroslav Kmeť, PhD. Na základe kontroly prezenčnej listiny bolo konštatované, že AS LF je 
uznášania schopný, t. j. prítomní sú všetci členovia AS LF.  

Následne sa pristúpilo k  schváleniu programu rokovania senátu. K  návrhu  programu 
rokovania neboli vznesené žiadne pripomienky.  

Výsledok hlasovania o návrhu programu rokovania AS LF:  
Počet prítomných členov AS LF: 27 členov senátu; 
Za návrh: 27 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 

 Predseda akademického senátu navrhol,  aby návrhová komisia pracovala v zložení 
doc. Ing.  Erika Gömöryová, CSc. a študent Ivan Gracík. Za verifikátorov  zápisnice  boli  
navrhnutí Ing. Daniel Kurjak, PhD. a študent Daniel Králik. 

Výsledok hlasovania o návrhu zloženia návrhovej komisie: 
Počet prítomných členov AS LF: 27 členov senátu; 
Za návrh: 27 členov senátu; 
Proti návrhu: 0 členov senátu; 
Zdržali sa: 0 členov senátu. 
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 Za členov návrhovej komisie boli všetkými hlasmi prítomných členov AS LF zvolení 
doc. Ing.  Erika Gömöryová, CSc. a študent Ivan Gracík.  

 Výsledok hlasovania o návrhu za verifikátorov zápisnice: 
Počet prítomných členov AS LF: 27 členov; 
Za návrh: 27 členov senátu; 
Proti návrhu: 0 členov senátu; 
Zdržali sa: 0 členov senátu. 

 Za verifikátorov zápisnice boli všetkými hlasmi prítomných členov senátu Ing. Daniel 
Kurjak, PhD. a študent Daniel Králik.  

K uvedenému bodu boli prijaté uznesenia. 
 
K bodu 3 

Pri kontrole uznesení bolo konštatované, že uznesenia z predchádzajúcich rokovaní 
sú splnené.  

K predmetnému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
 

K bodu 4  

 Predseda AS LF a súčasne predseda volebnej komisie pre voľbu kandidáta na funkciu 
dekana LF TU vo Zvolene na funkčné obdobie od 16.03.2020 do 15.03.2024, prof. Ing. 
Jaroslav Kmeť, PhD., informoval o priebehu nových (opakovaných) volieb. Konštatoval, že zo 
strany volebnej komisie bol schválený harmonogram volieb riadne dodržaný a členom 
volebnej komisie neboli podané žiadne pripomienky alebo sťažnosti. Súčasne oznámil, že 
z navrhnutých kandidátov, kandidatúru na funkciu dekana Lesníckej fakulty TU vo Zvolene na 
funkčné obdobie od 16.03.2020 až 15.03.2024 prijali prof. Ing. Marek Fabrika, PhD., doc. Ing. 
Ján Merganič, PhD. a doc. Ing. Mgr.  Rastislav Šulek, PhD.  Následne členov senátu oboznámil  
s ďalším priebehom tajných volieb v zmysle platnej legislatívy (Štatút LF TU vo Zvolene 
a Rokovací poriadok AS LF TU vo Zvolene). 

K predmetnému bodu rokovania neboli vznesené žiadne pripomienky.  
 

K bodu 5  
Voľbu kandidáta na funkciu dekana  LF TU vo Zvolene zahájil predseda volebnej 

komisie a súčasne predseda AS LF prof. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD. Oznámil, že Akademický 
senát Lesníckej fakulty TU vo Zvolene  je v zmysle platnej legislatívy uznášania schopný 
a prítomní sú všetci členovia senátu (27 členov podľa prezenčnej listiny). Vzhľadom na 
skutočnosť,  že všetci traja kandidáti (prof. Ing. Marek Fabrika, PhD., doc. Ing. Ján Merganič, 
PhD. a doc. Ing. Mgr.  Rastislav Šulek, PhD.) sú aj členovia AS LF, v zmysle platného 
Rokovacieho poriadku AS LF TU vo Zvolene, čl. 4, ods. 8 sa menovaní členovia – kandidáti 
nezúčastnia hlasovania (priamej voľby v prvom kole). 

Následne sa pod dohľadom volebnej komisie v zložení prof. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD. 
(predseda VK), Ing. Pavol Hlaváč, PhD. (člen VK), Ing. Michal Bošeľa, PhD. (člen VK),  Ing. 
Martin Lieskovský, PhD. (člen VK) a Martin Danilák (člen VK) pristúpilo k priamej,  tajnej 
voľbe kandidáta na funkciu dekana LF TU vo Zvolene na funkčné obdobie od 16.03.2020 do 
15.03.2024. 

Priebeh a výsledky tajnej voľby kandidáta na funkciu dekana LF – 1. kolo: 
Celkový počet členov AS LF TU vo Zvolene: 27 členov. 
Počet prítomných členov (voličov) senátu: 27 členov. 
Počet oprávnených voličov: 24 voličov. 
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Počet nehlasujúcich členov senátu: 3 členovia  (traja  členovia  AS LF  a  súčasne kandidáti na  
funkciu dekana - prof. Fabrika, doc. Merganič a doc. Šulek). 
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 24  lístkov. 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 24  lístkov. 
Počet platných hlasovacích lístkov: 24  lístkov. 
Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0  lístkov. 

Predseda volebnej komisie prof. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD.,  po sčítaní hlasov oznámil, 
že v prvom kole voľby na funkciu dekana Lesníckej fakulty TU vo Zvolene na funkčné obdobie 
od 16.03.2020 do 15.03.2024 nebol zvolený žiadny kandidát, nakoľko ani jeden z nich 
nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov Akademického senátu Lesníckej fakulty 
TU vo Zvolene, t. j. 14 hlasov. 

Výsledok tajného hlasovania: 
- prof. Ing. Marek Fabrika, PhD.: 13 hlasov. 
- doc. Ing. Ján Merganič, PhD.: 5 hlasov. 
- doc. Ing. Mgr.  Rastislav Šulek, PhD.: 6 hlasov. 

Do druhého kola volieb v zmysle platného Štatútu LF TU vo Zvolene, čl. 10, ods. 6 
postúpili prvý dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole dosiahli najväčší počet hlasov,  t. j. prof. 
Ing. Marek Fabrika, PhD. (13 hlasov) a  doc. Ing. Mgr. Rastislav Šulek, PhD. (6 hlasov). 
 

Priebeh a výsledky 2. kola, t. j.  opakovanej tajnej voľby kandidáta na funkciu dekana LF TU 
vo Zvolene  na funkčné obdobie od 16.03.2020 do 15.03.2024 

Celkový počet členov AS LF TU vo Zvolene: 27 členov. 
Počet prítomných členov (voličov) senátu: 27 členov. 
Počet oprávnených voličov: 25 voličov. 
Počet nehlasujúcich členov senátu: 2 členovia. 
Poznámka: Dvaja členovia AS LF, t. j.  prof. Ing. Marek Fabrika, PhD. a doc. Ing. Mgr.  
Rastislav Šulek, PhD., sa opätovne ako kandidáti na funkciu dekana a súčasne aj ako členovia 
senátu nezúčastnili hlasovania. Naopak neúspešný kandidát v 1. kole  doc. Ing. Ján Merganič, 
PhD., sa tajnej voľby v 2. kole už zúčastnil ako riadny člen senátu.  

Počet vydaných hlasovacích lístkov: 25  lístkov. 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 25  lístkov. 
Počet platných hlasovacích lístkov: 25  lístkov. 
Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0  lístkov. 

Po spočítaní hlasovacích lístkov predseda volebnej komisie prof. Ing. Jaroslav Kmeť, 
PhD., vyhlásil, že v druhom kole opakovanej voľby kandidáta na funkciu dekana Lesníckej 
fakulty TU vo Zvolene na funkčné obdobie od 16.03.2020 do 15.03.2024 bol nadpolovičným 
počtom hlasov všetkých členov AS LF zvolený kandidát prof. Ing. Marek Fabrika, PhD., ktorý 
získal 17 hlasov.  

Výsledok tajného hlasovania opakovanej voľby (2. kolo): 
- prof. Ing. Marek Fabrika, PhD.: 17 hlasov. 
- doc. Ing. Mgr. Rastislav Šulek, PhD.: 8 hlasov. 

AS LF v tajnej voľbe zvolil nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov senátu (17 
hlasov), prof. Ing. Mareka Fabriku, PhD., za kandidáta na funkciu dekana Lesníckej fakulty TU 
vo Zvolene na funkčné obdobie od 16.03.2020 do 15.03.2024.  

Následne bol výsledok voľby oznámený predsedom VK aj úspešnému kandidátovi. 
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 AS LF k  uvedenému bodu prijal uznesenie. 
 

K bodu 6 

V súvislosti s priebehom voľby kandidáta na funkciu dekana LF prof. Ing. Dušan 
Gömöry, DrSc., navrhol, aby AS LF prerokoval s dekanom LF prípravu novelizácie súčasnej 
legislatívy LF, t. j. Štatút Lesníckej fakulty TU vo Zvolene, Štatút AS LF TU vo Zvolene, 
Rokovací poriadok AS LF TU vo Zvolene  a Zásady volieb do AS LF TU vo Zvolene. 

S predloženým návrhom súhlasili všetci prítomní členovia AS LF TU vo Zvolene (27 
členov senátu). 

AS LF schválil návrh, ktorým ukladá predsedovi AS LF prof. Ing. Jaroslavovi Kmeťovi, 
PhD., prerokovať  s dekanom LF TU vo Zvolene prípravu novelizácie legislatívy LF - Štatút AS 
LF TU vo Zvolene, Rokovací poriadok AS LF TU vo Zvolene  a Zásady volieb do AS LF TU vo 
Zvolene. 

AS LF k  uvedenému bodu prijal uznesenie. 
 

K bodu 7  

 Za návrhovú  komisiu AS LF TU vo Zvolene  predniesla  návrh  uznesení  doc. Ing. Erika 
Gömöryová, CSc.  

AS LF TU vo Zvolene následne  všetkými hlasmi prítomných členov senátu (27 členov 
za,  0 členov proti,  nikto sa nezdržal hlasovania)  schválil návrh uznesení zo zasadnutia  AS LF  
TU vo Zvolene, konaného dňa 16.12.2019. 
 
K bodu 8 

Rokovanie AS LF TU vo Zvolene ukončil predseda senátu prof. Ing. Jaroslav Kmeť, 
PhD. 
 

Zvolen, 16.12.2019 

 

Zapísal: Ing. Pavol Hlaváč, PhD. 
                    tajomník  AS LF 

                                                                                                                                              

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

                                                                                                              prof. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD. 
                                                                                                                           predseda AS LF    

 

Verifikátori: 
 
Ing. Daniel Kurjak, PhD.                  ..............................................................   

Daniel Králik                                                                        ..............................................................       
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