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Správa o činnosti Akademického senátu Drevárskej fakulty  

Technickej univerzity vo Zvolene  

za obdobie od 30. júna 2020  do 30. júna 2021  

 

   

Správa o činnosti Akademického senátu Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene 

(ďalej len AS DF TUZVO) vychádza zo Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, ktorý ukladá 

akademickému senátu v § 27, raz za rok predložiť akademickej obci fakulty správu o činnosti. 

Podkladom pre vypracovanie tejto správy sú zápisnice a uznesenia zo zasadnutí AS DF TUZVO 

a zo zasadnutí predsedníctiev AS DF, ktoré sa konali v období od júna 2020 do júna 2021. V 

tomto období sa AS DF TUZVO zišiel na riadnom zasadnutí štyrikrát, pričom jedno zasadnutie 

bolo vedené prezenčnou formou a ostatné zasadnutia sa uskutočnili prostriedkami 

informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti členov senátu. Významnou 

skutočnosťou v činnosti AS DF TUZVO v tomto období bola voľba kandidáta na dekana DF na 

obdobie 2021 až 2025, v rámci ktorého sa uskutočnilo aj zhromaždenie akademickej obce 

Drevárskej fakulty v marci 2021.   

Každému zasadnutiu akademického senátu predchádzalo zasadnutie predsedníctva AS DF 

TUZVO, ktoré pripravilo program zasadnutí Akademického senátu.   

Prvé zasadnutie AS DF TUZVO v akademickom roku 2020/2021 sa konalo dňa 6. októbra 

2020. Zasadnutie sa uskutočnilo prezenčnou formou a Akademický senát zvolil volebnú 

komisiu pre doplňujúce voľby zástupcu študentov 2. stupňa štúdia v zložení: predseda: Ivan 

Strmý, členovia: Bc. Marika Hôrčiková a Ing. Michal Dudiak.  

Ďalším bodom rokovania bola Príprava voľby kandidáta na dekana DF pre obdobie 2021 – 

2025. Predseda senátu doc. Klement uviedol, že proces voľby prebieha podľa Štatútu 

Drevárskej fakulty a volebná komisia pre voľbu kandidáta na dekana DF je päťčlenná, pričom 

predsedom volebnej komisie je predseda AS DF. Voľba je tajná a je potrebné zvoliť štyroch 

členov volebnej komisie.  



2 
 

Akademický senát DF v tajnom hlasovaní zvolil členov volebnej komisie pre voľbu kandidáta 

na dekana DF pre obdobie 2021 – 2025 v zložení: predseda: doc. Ing. Ivan Klement, CSc. 

členovia: Ing. Denisa Lizoňová, ArtD., doc. Ing. Ján Parobek, PhD., Ing. Ľubica Slašťanová, Ing. 

Michal Dudiak. 

Študentská časť AS DF si na tomto zasadnutí v tajných voľbách zvolila svojho zástupcu 

v predsedníctve Akademického senátu DF. Zástupcom študentov v predsedníctve AS DF bol 

zvolený Ivan Strmý. 

Akademický senát tiež prerokoval a schválil materiály, ktoré predložil dekan DF prof. Sedliačik, 

Pravidlá a podmienky pre prijatie na DF pre I. a II. stupeň štúdia v akademickom  roku 

2021/2022.  

Druhé rokovanie AS DF TUZVO sa konalo dňa 11. februára 2021. Zasadnutie sa uskutočnilo 

videokonferenčnou formou (online). Hlavnými bodmi rokovania bola úprava Rokovacieho 

poriadku AS DF a Zásad volieb do AS DF. Úpravy v Rokovacom poriadku AS DF boli zamerané 

na to, aby bolo možné rokovanie uskutočniť okrem prezenčnej formy aj prostredníctvom 

videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez 

fyzickej prítomnosti, vrátane tajného hlasovania, ak to technické podmienky umožňujú. 

Podobne aj úpravy Zásad volieb do AS DF TUZVO boli rozšírené o možnosť uskutočnenia volieb 

elektronickou formou prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie, ktoré 

umožňujú tajné hlasovanie. Akademický senát DF po diskusii schválil Rokovací poriadok 

Akademického senátu Drevárskej fakulty TU vo Zvolene a Zásady volieb do Akademického 

senátu Drevárskej fakulty TU vo Zvolene. 

Dňa 17. februára 2021 sa uskutočnili voľby zástupcu študentskej časti AS DF za II. stupeň 

štúdia. V tajných voľbách, ktoré boli robené cez Univerzitný informačný systém, bola za členku 

senátu zvolená Bc. Simona Hanesová.  

Volebná komisia pre voľby kandidáta na dekana DF na obdobie 2021 až 2025 vyhlásila 1. marca 

2021 miesto a čas voľby kandidáta na dekana DF. Navrhovanie kandidátov na funkciu dekana 

DF bolo robené elektronicky cez Univerzitný informačný systém, od 2.3.2021 do 9.3.2021. V 

tomto období každý člen AO DF mohol podať návrh na kandidáta, resp. kandidátov. 

Navrhovanie bolo anonymné. Návrh podalo 94 členov AO DF, pričom bolo navrhnutých 18 
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kandidátov. Členovia volebnej komisie oslovili všetkých navrhnutých kandidátov, ktorí sa 

písomne vyjadrili či prijímajú kandidatúru. Kandidatúru prijali: doc. akad. soch. René Baďura a 

prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. 

Dňa 23. marca 2021 sa uskutočnilo zhromaždenie Akademickej obce Drevárskej fakulty, na 

ktorom kandidáti na dekana predstavili svoje zámery rozvoja Drevárskej fakulty na obdobie do 

nasledujúcich rokov. Zhromaždenie Akademickej obce DF bolo robené online prostredníctvom 

informačných technológií. 

Tretie zasadnutie AS DF TUZVO sa konalo 24. marca 2021. Hlavným bodom tohto rokovania 

bola voľba kandidáta na dekana DF pre obdobie 2021 – 2025. Rokovanie bolo online a bol 

zabezpečený verejný priamy prenos z rokovania. Pred samotnou voľbou, predseda volebnej 

komisie prof. Klement, predniesol informáciu Volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana 

DF o doterajšom priebehu volieb. Následne prebehla voľba kandidáta na dekana DF. 

Hlasovanie bolo tajné prostredníctvom Univerzitného informačného systému. Akademický 

senát DF v tajnom hlasovaní zvolil prof. Ing. Jána Sedliačika, PhD. za kandidáta na dekana DF 

na obdobie 2021-2025.  

Dňa 30. marca sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie AS DF, kde predseda volebnej komisie pre 

voľbu kandidáta na dekana DF prof. Klement odovzdal zvolenému kandidátovi prof. Ing. Jánovi 

Sedliačikovi, PhD.  Osvedčenie o výsledku voľby kandidáta na dekana Drevárskej fakulty na 

obdobie 2021 – 2025. Tým sa uzavrel proces voľby kandidáta na dekana DF. 

 

Posledné rokovanie AS DF TUZVO v akademickom roku 2020/2021 sa uskutočnilo 13. mája 

2021. Rokovanie z dôvodu pokračujúcej mimoriadnej situácie na území SR, bolo online 

prostredníctvom komunikačných technológií, pričom bol zabezpečený verejný priamy prenos 

z rokovania cez YouTube kanál TUZVO.   

Akademický senát prerokoval Výročnú správu o činnosti Drevárskej fakulty Technickej 

univerzity vo Zvolene za rok 2020, ktorú predniesol dekan DF prof. Sedliačik. Po diskusii, ktorá 

bola zameraná na formálne pripomienky k správe, Akademický senát DF schválil Výročnú 

správu o činnosti Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene za rok 2020. Ďalším 

bodom rokovania bola Výročná správa o hospodárení DF za rok 2020. Správu predniesla 
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členom senátu tajomníčka DF Ing. Anna Hazlingerová. Stanovisko ekonomickej komisie AS DF 

predniesol doc. Ing. Ján Parobek, PhD., ktorý vyzdvihol komplexnosť a plnohodnotnosť 

predloženej správy a odporučil ju na schválenie.  V diskusii zazneli otázky ohľadne zvýšenia 

podnikateľskej činnosti pracovníkov DF. Dekan DF v rámci diskusie k tomuto bodu zasadnutia 

informoval aj o potrebe a riešení optimalizácie pracovných miest.  

Akademický senát DF schválil  Výročnú správu o hospodárení Drevárskej fakulty Technickej 

univerzity vo Zvolene za rok 2020. 

V ďalšom bode rokovania dekana DF predstavil Návrh rozpočtu DF na rok 2021. Uviedol, že 

predkladaný návrh rozpočtu je vypracovaný v súlade s metodikou rozdelenia dotácie a 

rozpočtu TUZVO. Podrobný návrh predstavila tajomníčka DF Ing. Hazlingerová. Stanovisko 

ekonomickej komisie AS DF predniesol doc. Ing. Ján Parobek, PhD., upozornil na malé formálne 

nedostatky a odporučil návrh rozpočtu schváliť. V diskusii k tomuto bodu nezazneli žiadne 

pripomienky a následne Akademický senát DF schválil Návrh rozpočtu DF na rok 2021. 

Nasledujúci bod rokovania Pravidlá a podmienky pre prijatie na DF pre všetky stupne štúdia v 

akademickom roku 2022/2023 predstavil prodekan Ing. Banski, PhD., ktorý upozornil na 

zmeny oproti predchádzajúcemu akademickému roku. V rámci diskusie k materiálom neboli 

žiadne pripomienky. Akademický senát hlasoval postupne o jednotlivých materiáloch. 

Akademický senát DF schválil Pravidlá a podmienky pre prijatie na Drevárskej fakulte 

Technickej univerzity vo Zvolene,  pre uchádzačov o štúdium v študijných programoch I. stupňa 

(Bc.) v akademickom roku 2022/2023, Pravidlá a podmienky pre prijatie na Drevárskej fakulte 

Technickej univerzity vo Zvolene,  pre uchádzačov o štúdium v študijných programoch II. 

stupňa (Ing., Mgr. art.) v akademickom roku 2022/2023, Pravidlá a podmienky pre prijatie na 

Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene,  pre uchádzačov o štúdium v študijných 

programoch III. stupňa (PhD., ArtD.) v akademickom roku 2022/2023. 

Ďalší bod rokovania bol Návrh dekana DF na vymenovanie prodekanov. Dekan DF predstavil 

svoj  návrh na vymenovanie doc. Ing. Zuzany Tončíkovej, ArtD. za prodekanku pre 

vedeckovýskumnú činnosť, Ing. Rastislava Igaza, PhD. za prodekana pre rozvoj fakulty a 

vonkajšie vzťahy a Ing. Adriána Banského, PhD. za prodekana pre pedagogickú prácu. V rámci 

diskusie k uvedeným návrhom nikto nevystúpil.  Hlasovanie o návrhoch dekana na 
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vymenovanie jednotlivých prodekanov bolo tajné, prostredníctvom Univerzitného 

informačného systému. 

Akademický senát DF v tajnom hlasovaní schválil návrh dekana DF na vymenovanie doc. Ing. 

Zuzany Tončíkovej, ArtD. za prodekanku pre vedeckovýskumnú činnosť s účinnosťou od 

28.11.2021 na štvorročné funkčné obdobie, návrh dekana DF na vymenovanie Ing. Rastislava 

Igaza, PhD. za prodekana pre rozvoj fakulty a vonkajšie vzťahy s účinnosťou od 18.5.2021 na 

štvorročné funkčné obdobie, návrh dekana DF na vymenovanie Ing. Adriána Banského, PhD. 

za prodekana pre pedagogickú prácu s účinnosťou od 18.5.2021 na štvorročné funkčné 

obdobie.  

Vzhľadom na to, že po skončení súčasného akademického roka zanikne členstvo viacerým 

členom študentskej časti AS DF, ďalším bodom rokovania bola voľba volebnej komisie pre 

doplňujúce voľby do študentskej časti AS DF. Tieto voľby sa uskutočnia na začiatku zimného 

semestra akademického roka 2021/2022.  

Akademický senát DF zvolil volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS DF 

v zložení: predseda- Ivan Strmý, členovia – Ing. Denisa Lizoňová, ArtD., Bc. Simona Hanesová. 

V bode Rôzne vystúpila Bc. Simona Hanesová, ktorá poukázala na problémy a nedostatky v 

priestoroch, kde prebieha výučba študentov Dizajnu nábytku a interiéru. Jednotlivé 

nedostatky sú už dlhodobo zaznamenané aj v správach o kontrole BOZP. Najväčším 

problémom je nevyhovujúca situácia ohľadom počtu a prevádzkového stavu sociálnych 

zariadení pre študentov. Dekan DF konštatoval, že opakovane predkladá vedeniu TU 

požiadavku na riešenie situácie v priestoroch KDNI. 

AS DF prijal k tomuto bodu ukladacie uznesenie. Akademický senát DF  ukladá dekanovi DF 

riešiť nedostatky zistené kontrolou stavu BOZP v priestoroch Katedry dizajnu a interiéru a stav 

a prístup k sociálnym zariadeniam pre študentov  Dizajnu nábytku a interiéru   

 

 

Vo Zvolene, 30. júna 2021                                                                 prof. Ing. Ivan Klement, CSc.  

         predseda AS DF TUZVO  


