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Zápisnica č. 02 

z  rokovania Akademického senátu LF TU vo Zvolene 
 konaného dňa 11.11.2019 o 14:00 h v konferenčnej miestnosti Dekanátu LF  

 
Prítomní:  24 členov AS LF TU vo Zvolene (podľa prezenčnej listiny) 
Ospravedlnení:    3 členovia (podľa prezenčnej listiny) 
Neospravedlnení:    0 členov (podľa prezenčnej listiny) 
 
Program rokovania AS LF: 

1. Otvorenie. 
2. Kontrola uznesení. 
3. Voľba návrhovej komisie a verifikátorov zápisnice. 
4. Voľba volebnej komisie pre voľbu kandidáta na funkciu dekana LF TU vo Zvolene na 

obdobie 2020 – 2024. 
5. Prerokovanie a schválenie Harmonogramu volieb kandidáta na funkciu dekana LF TU 

vo Zvolene na roky 2020 – 2024. 
6. Prerokovanie a schválenie materiálu „Návrh kritérií pre prijímacie konanie pre 1., 2. 

a 3. stupeň štúdia pre akademický rok 2020/2021“. 
7. Rôzne. 
8. Návrh uznesení. 
9. Záver. 

 
K bodu 1 

 Zasadnutie Akademického senátu LF TU vo Zvolene otvoril jeho predseda prof. Ing. 
Jaroslav Kmeť, PhD. Na základe kontroly prezenčnej listiny konštatoval, že AS LF je uznášania 
schopný (prítomných 24 členov senátu, 3 členovia boli ospravedlnený).  

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: 24 členov senátu; 
Za návrh: 24 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 uznesenia z predchádzajúcich rokovania 
sú splnené.  

K predmetnému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
 
K bodu 3 

 Predseda Akademického senátu Lesníckej fakulty Technickej univerzity  vo Zvolene 
prof. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD. navrhol,  aby návrhová komisia pracovala v zložení doc. Ing. 
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Miloš Gejdoš, PhD. a študent Bc. Matúš ján Urbančík. Za verifikátorov  zápisnice  boli 
navrhnutí Ing. Martin Lieskovský, PhD. a študentka Bc. Linda Csölleová.  

Výsledok hlasovania o návrhu zloženia návrhovej komisie: 
Počet prítomných členov AS LF: 24 členov senátu; 
Za návrh: 24 členov senátu; 
Proti návrhu: 0 členov senátu; 
Zdržali sa: 0 členov senátu. 

 Za členov návrhovej komisie boli všetkými hlasmi prítomných členov AS zvolení doc. 
Ing. Miloš Gejdoš, PhD. a Bc. Matúš ján Urbančík.  

 Výsledok hlasovania o návrhu za verifikátorov zápisnice: 
Počet prítomných členov AS LF: 24 členov; 
Za návrh: 24 členov senátu; 
Proti návrhu: 0 členov senátu; 
Zdržali sa: 0 členov senátu. 

 Za verifikátorov zápisnice boli všetkými hlasmi prítomných členov senátu zvolení Ing. 
Martin Lieskovský, PhD. a Bc. Linda Csölleová.  

K uvedenému bodu boli prijaté uznesenia. 
 
K bodu 4  

Na začiatku prerokovania 4. bodu programu predseda AS LF prof. Ing. Jaroslav Kmeť, 
PhD., navrhol aby volebná komisia pre voľbu volebnej komisie pre voľbu kandidáta na 
funkciu dekana LF TU vo Zvolene na obdobie rokov 2020 – 2024 pracovala v zložení prof. Ing. 
Ľubomír Scheer, CSc. a študent Martin Danilák. 

Výsledok hlasovania o návrhu zloženia volebnej komisie pre voľbu volebnej komisie 
pre voľbu kandidáta na funkciu dekana LF TU vo Zvolene na obdobie rokov 2020 – 2024: 
Počet prítomných členov AS LF: 24 členov senátu; 
Za návrh: 24 členov senátu; 
Proti návrhu: 0 členov senátu; 
Zdržali sa: 0 členov senátu. 

Za členov volebnej komisie pre voľbu volebnej komisie pre voľbu kandidáta na 
funkciu dekana LF TU vo Zvolene na obdobie rokov 2020 – 2024 boli všetkými hlasmi 
prítomných členov AS zvolení prof. Ing. Ľubomír Scheer, CSc. a študent Martin Danilák. 

Predseda AS LF informoval členov senátu, že v zmysle platnej legislatívy (Štatút LF TU 
vo Zvolene, čl. 10, ods. 7),  voľby organizačne zabezpečuje volebná komisia, ktorá je 
päťčlenná a jej predsedom je  predseda AS LF. Členov navrhuje  senát v tajnom hlasovaní. Po 
ukončení diskusie, v  rámci ktorej odzneli aj odporúčania na jednotlivých členov komisie sa 
pristúpilo k tajnej voľbe (hlasovaniu) volebnej komisie pre voľbu kandidáta na funkciu 
dekana LF TU vo Zvolene na obdobie rokov 2020 – 2024. 

Výsledky tajného hlasovania: 

 Ing. Martin Lieskovský, PhD. – 24 hlasov; 

 študent Martin Danikák – 22 hlasov; 

 Ing. Michal Bošeľa, PhD. – 20 hlasov; 

 Ing. Pavol Hlaváč, PhD. – 19 hlasov. 



 3 

Za členov volebnej komisie pre voľbu kandidáta na funkciu dekana LF TU vo Zvolene 
na obdobie rokov 2020 – 2024 boli zvolení Ing. Martin Lieskovský, PhD., študent Martin 
Danilák, Ing. Michal Bošeľa, PhD. a Ing. Pavol Hlaváč, PhD. Predsedom volebnej komisie je 
predseda AS LF prof. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD. 

K uvedenému bodu boli prijaté uznesenia. 
 
K bodu 5 

S návrhom harmonogramu volieb kandidáta na funkciu dekana LF TU vo Zvolene na 
obdobie rokov 2020 – 2024, oboznámil členov senátu jeho predseda.  

 
Harmonogram volieb kandidáta na funkciu dekana LF TU vo Zvolene na roky 2020-2024 

 
Akademický senát LF TU Zvolen a volebná komisia AS LF TU Zvolen v zmysle Štatútu 

LF TU vyhlasujú voľby kandidáta na funkciu dekana LF TU Zvolen na roky 2020-2024 
a stanovujú časový harmonogram volieb nasledovne: 

11.11.2019 o 14:00 hod.  
Zasadnutie AS LF TU Zvolen – schválenie harmonogramu volieb, voľba volebnej komisie pre 
voľbu kandidáta na funkciu dekana LF TU vo Zvolene 
Miesto: Konferenčná miestnosť dekanátu LF. 

11.11.2019 - 12.11.2019  
Zasadnutie VK - vyhlásenie dátumu, miesta a času navrhovania kandidátov na funkciu 
dekana (článok 10 Štatútu LF TU vo Zvolene). 
Miesta oznamu: WEB sídlo LF TU, vnútorný TV okruh. 

18.11.2019 - 19.11.2019 od 11:00 hod. do 13:00 hod. 
Navrhovanie kandidátov na funkciu dekana (článok 10 Štatútu LF TU vo Zvolene). Členovia 
AO za prítomnosti minimálne troch členov VK. 
Miesto: V konferenčnej miestnosti Dekanátu LF. 

25.11.2019 - 27.11.2019 
Oslovenie a vyjadrenie kandidátov navrhnutých na funkciu dekana.  

28.11.2019 
Zverejnenie zoznamu kandidátov, ktorí kandidatúru na funkciu dekana LF TU vo Zvolene 
prijali.  
Miesta oznamu: WEB sídlo LF TU, vnútorný TV okruh. 

02.12.2019  od 10:00 hod. do 13:00 hod.  
Prezentácia zámerov rozvoja Lesníckej fakulty kandidátmi na funkciu dekana. 
Miesto: Poslucháreň B8 TU vo Zvolene. 

02.12.2019 - po skončení predstavovania kandidátov na funkciu dekana LF 
Zasadnutie AS LF TU (konferenčná miestnosť LF TU). 
Voľba kandidáta na funkciu dekana. 

02.12.2019 – 03.12.2019 
Oznámenie o výsledku  volieb kandidáta na funkciu dekana LF TU vo Zvolene 
Miesto oznamu: WEB sídlo LF TU, vnútorný TV okruh. 
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V rámci diskusie odznel návrh, aby navrhovanie kandidátov na funkciu dekana sa 
konalo vo vestibule TU a nie v konferenčnej miestnosti Dekanátu LF.  

Tento návrh bol schválený všetkými prítomnými členmi senátu (za návrh 24 členov, 
proti 0 členov, nikto sa nezdržal hlasovania).  

Ďalej prof. Ing. Ľubomír Scheer, CSc., navrhol, aby oslovenie a vyjadrenie kandidátov 
navrhnutých na funkciu dekana sa uskutočnilo v termíne už termíne 21.11.2019 - 25.11.2019 
a  zverejnenie zoznamu kandidátov, ktorí prijali kandidatúru na funkciu dekana LF TU bolo 
26.11.2019. 

 Za pozmeňujúci návrh prof. Ing. Ľubomíra Scheera, CSc., hlasovali všetci prítomní 
členovia senátu (za návrh 24 členov, proti 0 členov, nikto sa nezdržal hlasovania).  

  Po ukončení diskusie sa pristúpilo k  hlasovaniu o upravenom harmonograme volieb: 
 

Harmonogram volieb kandidáta na funkciu dekana LF TU vo Zvolene na roky 2020-2024 

Akademický senát LF TU Zvolen a volebná komisia AS LF TU Zvolen v zmysle Štatútu 
LF TU vyhlasujú voľby kandidáta na funkciu dekana LF TU Zvolen na roky 2020-2024 
a stanovujú časový harmonogram volieb nasledovne: 

11.11.2019 o 14:00 hod.  
Zasadnutie AS LF TU Zvolen – schválenie harmonogramu volieb, voľba volebnej komisie pre 
voľbu kandidáta na funkciu dekana LF TU vo Zvolene 
Miesto: Konferenčná miestnosť dekanátu LF. 

11.11.2019 - 12.11.2019  
Zasadnutie VK - vyhlásenie dátumu, miesta a času navrhovania kandidátov na funkciu 
dekana (článok 10  Štatútu LF TU vo Zvolene). 
Miesta oznamu: WEB sídlo LF TU, vnútorný TV okruh. 

18.11.2019 - 19.11.2019 od 11:00 hod. do 13:00 hod. 
Navrhovanie kandidátov na funkciu dekana (článok 10 Štatútu LF TU vo Zvolene). Členovia 
AO za prítomnosti minimálne troch členov VK. 
Miesto: Vestibul TU Zvolen. 

21.11.2019 - 25.11.2019 
Oslovenie a vyjadrenie kandidátov navrhnutých na funkciu dekana písomnou formou.  

26.11.2019 
Zverejnenie zoznamu kandidátov, ktorí kandidatúru na funkciu dekana LF TU vo Zvolene 
prijali.  
Miesta oznamu: WEB sídlo LF TU, vnútorný TV okruh. 

02.12.2019  od 10:00 hod. do 13:00 hod.  
Prezentácia zámerov rozvoja Lesníckej fakulty kandidátmi na funkciu dekana. 
Miesto: Poslucháreň B8 TU vo Zvolene. 

02.12.2019 - po skončení predstavovania kandidátov na funkciu dekana LF. 
Zasadnutie AS LF TU (konferenčná miestnosť LF TU). 
Voľba kandidáta na funkciu dekana. 

02.12.2019 – 03.12.2019 
Oznámenie o výsledku  volieb kandidáta na funkciu dekana LF TU vo Zvolene 



 5 

Miesto oznamu: WEB sídlo LF TU, vnútorný TV okruh. 
Výsledok hlasovania o návrhu harmonogramu volieb kandidáta na funkciu dekana LF 

TU vo Zvolene na roky 2020-2024: 
Počet prítomných členov AS LF: 24 členov; 
Za návrh: 24 členov senátu; 
Proti návrhu: 0 členov senátu; 
Zdržali sa: 0 členov senátu. 

AS LF schválil všetkými hlasmi prítomných členov senátu materiál „Harmonogram 
volieb kandidáta na funkciu dekana LF TU vo Zvolene na roky 2020-2024“ s pripomienkami. 

K uvedenému bodu boli prijaté uznesenia. 
   

K bodu 6 

S materiálom „Návrh kritérií pre prijímacie konanie pre 1., 2. a 3. stupeň štúdia pre 
akademický rok 2020/2021“ predkladaným na rokovanie senátu pod č.: R-12100/2019, 
oboznámil členov senátu dekan LF prof. h. c.  prof. Dr. Ing. Viliam Pichler a prodekan pre 
pedagogickú prácu LF doc. Ing. Bc. Miroslav Kardoš, PhD.  

K predkladanému materiálu v rámci diskusie odzneli len formálne pripomienky  
návrhy a otázky, na ktoré zodpovedal dekan LF, prípadne prodekan LF. 

Následne Akademický senát LF TU vo Zvolene schválil všetkými hlasmi prítomných 
členov  materiál „Návrh kritérií pre prijímacie konanie pre 1., 2. a 3. stupeň štúdia pre 
akademický rok 2020/2021“ bez pripomienok. 

Výsledok hlasovania: 
- Počet prítomných členov AS LF: 24 členov senátu; 
- Za návrh: 24 členov senátu; 
- Proti návrhu: 0 členov senátu; 
- Zdržal sa: 0 členov senátu. 

K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie. 
 

K bodu 7 

 V rámci bodu rôzne sa: 

 doc. Ing. Ján Merganič, PhD., informoval aké je stanovisko senátu k nepravdivým 
vyjadreniam pána Kaliského  na Facebooku ohľadom  odbornosti našich absolventov. 
Predseda senátu odpovedal, že forma reakcie - stanoviska sa konzultuje s dekanom LF. 

 doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., podala informáciu o možnosti prihlásenia sa  študentov 
na sériu troch školení o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Školenia 
organizuje Študentská rada vysokých škôl v spolupráci s  Európskou študentskou úniou 
(ESU), Maďarskou študentskou úniou (HÖOK) a Európskym konzorciom pre akreditáciu vo 
vysokom školstve (ECA).  
 

K bodu 8 

 Za návrhovú  komisiu AS LF TU vo Zvolene  predniesol  návrh  uznesení  doc. Ing. 
Miloš Gejdoš, PhD.  

AS LF TU vo Zvolene následne  všetkými hlasmi prítomných členov senátu (24 členov 
za,  0 členov proti,  nikto sa nezdržal hlasovania)  schválil návrh uznesení zo zasadnutia  AS LF  
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TU vo Zvolene, konaného dňa 11.11.2019. 
 
K bodu 9 

Rokovanie AS LF TU vo Zvolene ukončil predseda senátu prof. Ing. Jaroslav Kmeť, 
PhD. 
 
 
Zvolen, 11.11.2019 
 
 
Zapísal: Ing. Pavol Hlaváč, PhD. 
                     tajomník AS LF  

 
                                                                   

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

Ing. Martin Lieskovský, PhD.    ............................................................... 

Bc. Linda Csölleová     ................................................................ 
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