
ORGANIZAČNÝ  PORIADOK 

Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene 
 

Číslo: R-8020/2020       

Článok 1 

Základné ustanovenia 

 

  (1) Organizačný poriadok Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene (ďalej 

aj „LF“ alebo „fakulta“) podrobnejšie upravuje organizačnú štruktúru, riadenie a činnosť 

jednotlivých organizačných zložiek fakulty, ich vzťahy vo vnútri fakulty a navonok k 

ostatným súčastiam univerzity a k iným organizáciám.  

 (2) Organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov, ktorí sú                     

v pracovnom pomere s Technickou univerzitou vo Zvolene (ďalej aj „TUZVO“) a zaradení 

ako pracovníci LF, vrátane externých pracovníkov fakulty. 

Článok 2 

Podrobnejšia organizačná štruktúra fakulty 

 

 Lesnícka fakulta pozostáva z týchto organizačných zložiek: 

 a) Dekanát (ďalej aj „DLF“) v tomto členení: 

     Sekretariát, 

     Referát pre pedagogickú prácu, 

     Referát pre vedeckovýskumnú činnosť a vonkajšie vzťahy. 

     

 b) Katedry:  

     Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri (KAZMZ), 

     Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva (KERLH), 

     Katedra fytológie (KF), 

     Katedra plánovania lesných zdrojov a informatiky (KPLZI) 

     Katedre integrovanej ochrany lesa a krajiny (KIOLK), 

     Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií (KLŤLM), 

     Katedra pestovania lesa (KPL), 

     Katedra prírodného prostredia (KPP). 

 

Článok 3 

Dekanát 

 

  (1) Dekanát zabezpečuje v zmysle čl. 5 ods. (1) Štatútu Lesníckej fakulty TU vo 

Zvolene najmä tieto činnosti: 

a) výchovno-vzdelávacia: 

1. organizácia prijímacieho pokračovania, 

2. zabezpečenie vzdelávacej činnosti, vrátane pedagogickej dokumentácie,   

3. vedenie osobnej evidencie študentov. 

 

b) vedeckovýskumná  a vonkajšie vzťahy: 

1. administratívne zabezpečenie vedeckovýskumnej činnosti a  doktorandského štúdia, 

2. vedenie agendy zahraničných ciest a ostatného styku so vzdelávacími pracoviskami, 

vedeckovýskumnými  pracoviskami a praxou v SR a v zahraničí,  

3. zabezpečenie habilitačných a inauguračných konaní, 

4. propagácia fakulty a styk s verejnosťou. 
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c)  ekonomicko-správna: 

1. práce súvisiace s prípravou, sledovaním a vyhodnotením rozpočtu,  

2. organizačné zabezpečenie personálnych a mzdových náležitostí pracovníkov fakulty,  

3. vedenie registratúrnej knihy a správa archívu. 

 

Článok 4   

Katedra 

 

    (1) Postavenie a poslanie katedier je uvedené v čl. 5 ods. 2 Štatútu Lesníckej fakulty 

TU vo Zvolene. 

 (2) Na katedre pracujú: 

a) vysokoškolskí učitelia,  t. j. profesori, docenti, odborní asistenti, asistenti a lektori, 

b)   výskumní pracovníci,  

c)   ostatní zamestnanci. 

(3) Na katedre ďalej môžu pôsobiť: 

a)  emeritní profesori, 

b)  externí učitelia predmetov a stážisti, 

c)  štipendisti na študijnom pobyte, 

d)  študenti všetkých stupňov vysokoškolského štúdia, 

e)  zahraniční hostia. 

  (4) Plénum katedry tvoria všetci zamestnanci katedry. 

 (5) Katedra môže mať poradnú skupinu externých odborníkov menovaných vedúcim 

katedry, ktorí sú pozývaní na rozšírené plénum katedry, alebo na odborné zasadnutia. 

(6)  Katedry sa môžu členiť na oddelenia. 

(7) Katedry zabezpečujú výučbu a spravidla, resp. podľa aktuálnej potreby v nej 

vzájomne kooperujú v rámci akreditovaných študijných programov vo všetkých troch 

stupňoch vysokoškolského štúdia na LF, príp. i na ďalších fakultách TUZVO, ako aj 

ďalšie vzdelávanie a vedeckovýskumnú činnosť nasledovne: 

 

a) Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri  

Katedra zabezpečuje výučbu predmetov najmä v oblastiach aplikovaná  zoológia, ekológia 

živočíchov, metódy a techniky kvantitatívnej zoológie, fyziológia, výživa a choroby zveri, 

biológia zveri, poľovníctvo, svetové poľovníctvo, špeciálny chov zveri, intenzívne chovy 

zveri,  

manažment poľovníctva, strelectvo, kynológia, poľovnícka história a kultúra, veterinárna 

starostlivosť o zver, ochrana živočíchov a ich habitatov, rastlinná a živočíšna výroba, 

sokoliarstvo, rybárstvo, včelárstvo. Vedeckovýskumná činnosť katedry je zameraná najmä 

na štúdium ekológie populácií a zoskupení lesných druhov vtákov a cicavcov, manažment 

a ochranu populácií vybraných druhov živočíchov, najmä raticovej zveri a šeliem. 

 

b) Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva 

Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva zabezpečuje výučbu predmetov 

v oblastiach: ekonómia, lesnícka ekonómia, teória riadenia, účtovníctvo, financie 

a finančný manažment, marketing, legislatíva a lesnícka politika. Pod gesciou katedry sú 

zabezpečované akreditované univerzitné študijné programy zamerané na ekonomiku 

prírodných zdrojov vo všetkých troch stupňoch štúdia. 

Vedeckovýskumná činnosť katedry je zameraná najmä na problematiku financovania 

lesných podnikov, ekonomiku tvorby a využívania prírodných zdrojov, efektívnosti 
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investícií do lesa, obchodu a obchodnej politiky s drevom a výrobkami z dreva, lesnícku 

politiku a legislatívu, ako aj na prognózovanie ekonomického vývoja lesníctva. 

 

c) Katedra fytológie 

Katedra zabezpečuje výučbu predmetov na Lesníckej fakulte a na Fakulte ekológie a 

environmentalistiky v oblastiach: systematická botanika, chránené rastliny a biotopy, 

fytocenológia, lesnícka typológia, dynamika vegetácie, fytogeografia, ekológia, 

biodiverzita, biotechnológie, genetika a šľachtenie lesných drevín.     

Vedeckovýskumná  činnosť katedry je zameraná najmä na taxonómiu, ekológiu rastlín 

a ich populácií, štrukturálnu botaniku, biotechnológie, klasifikáciu rastlinných 

spoločenstiev, dynamiku a ekológiu vegetácie, populačnú a evolučnú genetiku lesných 

drevín a živočíchov. 

 

d) Katedra plánovania lesných zdrojov a informatiky 

Katedra plánovania lesných zdrojov a informatiky zabezpečuje výučbu predmetov 

v oblastiach biometria, dendrometria, geodézia, fotogrametria a mapovanie lesov, 

inventarizácia lesa, rast, štruktúra a produkcia lesa, hospodárska úprava lesov, oceňovanie 

lesa, modelovanie lesa, diaľkový prieskum Zeme, informatika, geoinformatika a 

ekoinformatika. 

Vedeckovýskumná činnosť katedry je zameraná najmä na nové metódy a technológie 

zberu údajov, inventarizáciu, modelovanie lesa a virtuálnu realitu, využitie geoinformatiky, 

ekoinformatiky, diaľkového prieskumu Zeme, racionalizáciu lesníckeho mapovania,  

výskum a modelovanie lesných ekosystémov pod vplyvom klimatickej zmeny, 

hospodársko-úpravnícke plánovanie v zmenených ekologických a legislatívnych 

podmienkach a formách vlastníctva, podporu rozhodovania, adaptívne a precízne lesníctvo.  

 

e) Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny 

Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny (KIOLK) bude zabezpečovať výučbu 

predmetov najmä v oblastiach integrovaná ochrana lesa, fytopatológia a ochrana lesa, 

náuka o škodlivých činiteľoch, asanácia a konzervácia stromov, škodlivé činitele 

v urbánnom prostredí a prevádzková bezpečnosť stromov, lesnícka entomológia, 

včelárstvo, fyziológia rastlín, ekofyziológia a stresová fyziológia rastlín,  patofyziológia 

drevín, odumieranie lesov a realizácia protiopatrení, odolnostný potenciál a stabilita lesa, 

ochrana prírody a krajiny, starostlivosť o krajinu, ekológia krajiny a disturbančná ekológia, 

praktická mykológia.  

Vedeckovýskumná činnosť katedry je zameraná najmä na riešenie trvalo udržateľného 

obhospodarovania a stability lesných ekosystémov a krajiny,  starostlivosť, resp. 

manažment o chránené územia a zdravotný stav lesa v zmenených ekologických 

podmienkach, ako aj na otázky disturbančnej ekológie a stresovej fyziológie drevín. 

Riešená je problematika urbánnej vegetácie a hodnotenia zdravotného stavu drevín 

z ekofyziologického hľadiska a prevádzkovej bezpečnosti. 

 

f) Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií 

Katedra zabezpečuje výučbu predmetov v oblastiach: základy lesnej techniky, lesnícke 

mechanizačné prostriedky, rekuperačné lanové zariadenia, všeobecné základy lesníckych 

stavieb, lesné cesty, lesnícke stavby, poľovnícke stavby a zariadenia, sprístupňovanie 

lesov,  projektovanie lesných ciest, inžinierske stavby lesnícke, ťažbovo – dopravné 

technológie,  ergonómia a bezpečnosť pri práci, lanovky v lesníctve, viacoperačné stroje, 

komplexné využitie biomasy, lesnícke meliorácie a zahrádzanie bystrín, protierózna 
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ochrana, krajinné inžinierstvo, pozemkové úpravy v lesníctve, malé vodné nádrže, lesnícka 

hydrológia. 

Vedeckovýskumná činnosť katedry je zameraná na viac oblastí: výskum, vývoj 

a optimalizáciu ekologicky a environmentálne vhodných ťažbovo-dopravných technológií, 

mechanizačných a automatizačných prostriedkov, logistické systémy výroby dreva 

s dôrazom na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch, ergonómiu a bezpečnosť pri práci, 

racionalizáciu a optimalizáciu zhodnocovania dreva a ostatnej biomasy, optimalizáciu 

sprístupňovania lesov, optimalizáciu návrhov lesnej cestnej siete, lesnícke stavby, lesnícke 

meliorácie, zahrádzanie bystrín, protipovodňovú, protieróznu a protilavínovú ochranu 

krajiny v rámci malých povodí, lesnícku hydrológiu a vodohospodársku a vodoochrannú 

funkciu lesných ekosystémov. 

 

g) Katedra pestovania lesa 

Katedra zabezpečuje výučbu predmetov v tematických oblastiach: dendrológia, dejiny 

lesníctva, zakladanie lesa  a pestovanie lesa vrátane úzko špecializovaných predmetov 

zameraných na prírode blízke pestovanie lesa, obhospodarovanie lesných ekosystémov 

v extrémnych ekologických podmienkach a lesoch osobitného určenia. 

Vedeckovýskumná činnosť katedry je zameraná najmä na výskum premenlivosti lesných 

drevín a optimalizácie ich reprodukcie, na optimalizáciu pestovných systémov v lesoch 

s rôznym funkčným zameraním v zmenených ekologických podmienkach. Podstatnou 

činnosťou je dlhodobý  výskum štruktúry, textúry, disturbančného režimu a regeneračných 

procesov v prírodných lesoch Slovenska, ktorého výstupom je okrem iného aj tvorba 

moderných pestovných koncepcií a modelov v súlade s požiadavkami na tvorbu 

adaptívnych lesných ekosystémov. 

 

h) Katedra prírodného prostredia 

Katedra zabezpečuje výučbu predmetov v oblastiach: meteorológia, bioklimatológia, 

hydrológia, geomorfológia, geológia a mechanika zemín, pedológia a mikrobiológia, 

globálne zmeny klímy, ekológia lesa, fytogeografia lesných ekosystémov, ekotoxikológia, 

monitoring lesného a prírodného prostredia, globálne zmeny klímy, rekreácia v lesnom 

prostredí a ekosystémové služby lesov na Lesníckej fakulte, ako aj v ďalších organizačných 

súčastiach univerzity, vo všetkých troch stupňoch výučby. 

Vedeckovýskumná činnosť katedry je zameraná najmä na základný výskum v oblasti 

aplikovanej klimatológie a hydrológie, geológie, pedológie, ekológie lesa, 

environmentálnych funkcii lesa v krajine a ekosystémových služieb. Ďalej sa zameriava na 

riešenie dopadu klimatických zmien, prírodných rizík (sucho, povodne požiare, veterné a 

snehové kalamity a i.) ekosystémov, ich vodnú bilanciu a ekologickú stabilitu, na výskum 

zmien vlastností pôd a sekvestráciu organického uhlíka v pôdach, na výživu, hnojenie a 

revitalizáciu pôd, na diverzitu pôdnych organizmov a ekosystémové funkcie v lesných 

porastoch a na transport a látkovo-energetické cykly v systéme voda-pôda-rastlina-

atmosféra. 

 

Článok 5 

Vedúci katedry 

 

  (1) Katedru riadi vedúci katedry (ďalej  aj "vedúci").  

  (2) Funkčné obdobie  vedúceho katedry je najviac štvorročné. 

  (3) Hlavné činnosti, ktoré zabezpečuje vedúci sú uvedené v štatúte fakulty v čl. 16       

Štatútu LF. Okrem týchto činností vedúci predkladá dekanovi návrhy týkajúce sa: 

https://is.tuzvo.sk/auth/katalog/syllabus.pl?predmet=37058;zpet=
https://is.tuzvo.sk/auth/katalog/syllabus.pl?predmet=37058;zpet=
https://is.tuzvo.sk/auth/katalog/syllabus.pl?predmet=37070;zpet=
https://is.tuzvo.sk/auth/katalog/syllabus.pl?predmet=37109;zpet=
https://is.tuzvo.sk/auth/katalog/syllabus.pl?predmet=37109;zpet=
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a)  personálneho   zabezpečenia   hlavnej   činnosti   katedry,  vrátane   kvalifikačných                  

a platových záležitostí zamestnancov katedry, 

b)   materiálneho a finančného zabezpečenia celej  činnosti katedry, 

c)   organizácie katedry. 

  (4) Vedúci je oprávnený rokovať v mene fakulty len vo veciach, ktoré  mu  dekan určí 

písomným rozhodnutím. 

  (5) Vedúceho zastupuje pracovník katedry určený vedúcim, a to v stanovenom 

rozsahu. 

  (6) Vedúci môže ustanoviť tajomníka katedry, ktorý mu pomáha v riadiacej                              

a organizačnej činnosti, prípadne i tajomníka pre organizovanie výskumu na katedre. 

 

 
 

 

Článok 6 

Oddelenie katedry 
 

  (1)  Postavenie a poslanie oddelenia je uvedené v čl. 5 ods. (2) písm. e) Štatútu LF. 

  (2) Vedúceho oddelenia ustanovuje dekan fakulty na základe návrhu vedúceho 

katedry. Vedúci oddelenia metodicky riadi činnosť oddelenia a zodpovedá za ňu vedúcemu 

katedry. 

  (3) Vedúci   oddelenia  zabezpečuje v koordinácii s vedúcim katedry činnosti uvedené 

v čl. 16  Štatútu LF. 

  (4) Vedúci oddelenia je oprávnený rokovať v mene katedry len vo veciach, ktoré mu 

určí vedúci katedry. 

  (5) Vedúceho oddelenia  zastupuje ním určený pracovník oddelenia v stanovenom 

rozsahu. 

 

Článok 7 

Povinnosti, právomoc a zodpovednosť zamestnancov fakulty 
 

  (1) Rozsah povinností, práv a zodpovednosť zamestnancov fakulty vyplýva                

zo zákonníka práce, zákona o vysokých školách, zákona o výkone práce vo verejnom záujme,  

štatútu TUZVO, pracovného poriadku TUZVO, štatútu LF a tohoto organizačného poriadku                              

a  z pokynov a príkazov príslušných nadriadených pracovníkov. 

  (2) Každý zamestnanec fakulty je povinný oboznámiť sa so svojimi povinnosťami, 

právami a zodpovednosťou, zverené úlohy plniť kvalitne a hospodárne a dodržiavať 

ustanovenia vnútorných predpisov vysokej školy. 

 

Článok 8 

Zastupovanie zamestnancov počas neprítomnosti v práci 

 

(1) Pre  zabezpečenie  plynulého  chodu  práce  fakulty  po  dobu  neprítomnosti  

vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov, je potrebné zabezpečiť ich zastupovanie. 

(2) Dekana v čase jeho neprítomnosti zastupuje v určenom rozsahu ním poverený 

prodekan. 

  (3)  Prodekani sa zastupujú podľa pokynov dekana. 

(4) Tajomníka fakulty zastupuje ním poverený  zamestnanec dekanátu. 

(5) Vedúceho katedry zastupuje ním poverený zamestnanec. 

(6)  Ostatní zamestnanci fakulty sa zastupujú podľa poverenia vedúceho pracoviska.             

(7) Zastupovaný si môže vyhradiť kompetencie rozhodovania pri zastupovaní. 
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Článok 9 

Odovzdávanie a preberanie funkcií 

 

  (1) Pri odovzdávaní funkcie dekana, prodekana  a ostatných vedúcich zamestnancov 

fakulty sa vyhotoví zápis o stave plnenia úloh riadeného úseku, o pracovníkoch, o spisoch, 

korešpondencii, o stave finančných prostriedkov a ostatných majetkových hodnôt. Zápis 

podpíše odovzdávajúci, preberajúci a bezprostredne nadriadený. 

  (2) Vyhotovenie zápisu o odovzdávaní a preberaní funkcie môže uložiť vedúci 

zamestnanec, tiež pri odovzdávaní inej ako vedúcej funkcie, pokiaľ si to vyžaduje jej 

dôležitosť, rozsah hmotnej zodpovednosti, alebo iný závažný dôvod. 

(3) Pri odovzdávaní funkcie so zodpovednosťou za zverené hodnoty sa vykoná 

mimoriadna inventarizácia. 

(4) Zápis o odovzdaní utajovaných písomností sa riadi osobitnými predpismi. 

(5) Analogický postup treba zachovať pri odovzdávaní funkcie pri dlhodobom 

zastupovaní. 

 

Článok 10 

Vnútorné vzťahy a vzťahy k iným organizáciám 

 

  (1) Vzťahy fakulty k iným organizáciám a vo vnútri univerzity vymedzujú § 22, § 23 

Zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení 

neskorších predpisov a  čl. 4 ods. (10), čl. 6 Štatútu TUZVO. 

 (2) Katedry vstupujú do vzťahov vo vnútri TUZVO i s vonkajšími subjektami len 

prostredníctvom fakulty. 

 

Článok 11 

Záverečné ustanovenie 

 

 

1) Nadobudnutím platnosti a účinnosti tohto Organizačného poriadku LF TU vo 

Zvolene sa zároveň ruší Organizačný poriadok LF TU vo Zvolene č. R-1340/2019 schválený 

v AS LF TU dňa 26.3.2019.     

 (2) Tento Organizačný poriadok LF bol schválený v Akademickom senáte Lesníckej 

fakulty dňa 22.10.2020 a nadobúda platnosť a účinnosť od 1.11.2020. 

 

 

  

 

Zvolen 22. 10. 2020 

 

 

 

prof. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD.   prof. Ing. Marek Fabrika, PhD. 

        predseda AS LF      dekan LF 

 

  

 

 
 


