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Správa o činnosti Akademického senátu Drevárskej fakulty  

Technickej univerzity vo Zvolene  

za obdobie od 30. júna 2021  do 30. júna 2022  

 

   

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 2021 do júna 2022. V 

tomto období sa AS DF TUZVO zišiel na riadnom zasadnutí dvakrát, pričom prvé zasadnutie sa 

uskutočnilo prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti 

členov senátu a druhé bolo vedené prezenčnou formou.   

Každému zasadnutiu akademického senátu predchádzalo zasadnutie predsedníctva AS DF 

TUZVO, ktoré pripravilo program zasadnutí Akademického senátu.   

Prvé zasadnutie AS DF TUZVO v akademickom roku 2021/2022 sa konalo dňa 27. októbra 

2021. Zasadnutie sa uskutočnilo video konferenčnou formou (online). Zasadnutiu AS 

prechádzalo zasadnutie Predsedníctva AS DF, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.10.2021. Hlavnými 

bodmi rokovania bolo schválenie návrhu dekana DF na vymenovanie členov VUR DF na 

obdobie 2021-2025 a voľba člena  Disciplinárnej komisie Drevárskej fakulty pre študentov. 

Akademický senát DF sa zaoberal aj vyhodnotením plnenia uznesenia AS DF zo dňa 13. mája 

2021, kde bola dekanovi DF uložená povinnosť, riešiť nedostatky zistené kontrolou stavu BOZP 

v priestoroch Katedry dizajnu nábytku a interiéru a stav a prístup k sociálnym zariadeniam pre 

študentov Dizajnu nábytku a interiéru. S informáciou o riešení vystúpila tajomníčka fakulty, 

Ing. Anna Hazlingerová, ktorá uviedla, že počas letných prázdnin bola v priestoroch KDNI 

riešená rekonštrukcia priestorov, bolo dobudované nové sociálne zázemie, zrekonštruované 

podlahy, stopy, steny, niektoré interiérové prvky. Situáciu pozitívne zhodnotili aj Mgr. Elena 
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Farkašová, ArtD. a študentka Bc. Simona Hanesová. Bolo konštatované, že rekonštrukciou sa 

priestory upravili do základného štandardu a je potrebné pokračovať za účelom zvýšenia 

kvality fungovania daných priestorov. 

V ďalšom bode rokovania AS dekan Drevárskej fakulty, prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD., predstavil 

svoj návrh na vymenovanie členov VUR DF na obdobie 2021-2025. Zdôvodnil spôsob zloženia 

novej VUR  DF a stručne predstavil navrhovaných 24 členov. 

V diskusii k tomuto bodu nezazneli žiadne otázky či pripomienky. Následne v tajnom 

elektronickom hlasovaní Akademický senát DF schválil návrh dekana DF na vymenovanie 

členov VUR DF na obdobie 2021-2025. 

Návrh na člena Disciplinárnej komisie Drevárskej fakulty pre študentov predstavil prodekan DF 

Ing. Adrián Banski, PhD. Zdôvodnil členom senátu potrebu doplnenia Disciplinárnej komisie a 

predstavil navrhovanú novú členku z radov študentov  Karolínu Bartákovú. Žiaden člen AS 

v diskusii nenavrhol iného kandidáta za člena Disciplinárnej komisie a AS DF v tajnom 

hlasovaní zvolil Karolínu Bartákovú za členku Disciplinárnej komisie Drevárskej fakulty pre 

študentov. 

V bode rôzne členka volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS DF Ing. 

Denisa Lizoňová, ArtD. informovala o priebehu elektronických doplnkových volieb do 

študentskej časti AS DF. Vo voľbách boli za nových členov AS DF zvolení zástupcovia za 3. 

stupeň štúdia Ing. Ladislav Babinský a Ing. Rozália Vaňová. V 1. stupni štúdia voľby neboli 

úspešné, nedosiahlo sa potrebné kvórum 10 %,  a je potrebné voľby opakovať. 

 

Predsedníctvo AS DF sa na svojom zasadnutí dňa 14.2.2022 zaoberalo výzvou Rady vysokých 

škôl Slovenskej republiky zo dňa 9. 2. 2022, ktorá sa týkala pripravovanej novely zákona 

o vysokých školách. Predsedníctvo AS DF navrhlo, aby sa Akademický senát DF pripojil k tejto 

výzve, pričom sa členovia AS DF mohli vyjadriť elektronicky, ak nesúhlasia s podporou tejto 

výzvy. Z radov členov neprišla záporná reakcia. Dňa 17.02.2022 na svojom zasadnutí 

Predsedníctvo AS DF schválilo znenie stanoviska o pripojení sa Akademického senátu 

Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene k výzve Rady vysokých škôl Slovenskej 
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republiky zo dňa 9. 2. 2022 a navrhlo vedeniu Drevárskej fakulty na znak protestu symbolicky 

prerušiť  výučbu  dňa 21. 2. 2022. 

Dňa 2. júna 2022 sa uskutočnilo zasadnutie Akademickej obce Drevárskej fakulty, na ktorom 

predseda Akademického senátu Drevárskej fakulty informoval o činnosti senátu za obdobie 

od posledného zasadnutia Akademickej obce DF. Na tomto zasadnutí AO DF dekan DF 

predniesol správu o stave fakulty, aktuálnych úlohách a východiskách do ďalšieho obdobia. 

 

Druhé rokovanie AS DF TUZVO v akademickom roku 2021/2022 sa uskutočnilo 2. júna 2022.  

Akademický senát prerokoval Výročnú správu o činnosti Drevárskej fakulty Technickej 

univerzity vo Zvolene za rok 2021, ktorú predniesol dekan DF prof. Sedliačik. K predloženému 

materiálu nezazneli žiadne pripomienky a následne Akademický senát DF schválil Výročnú 

správu o činnosti Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene za rok 2021. Ďalším 

bodom rokovania bola Výročná správa o hospodárení DF za rok 2021. Správu predniesla 

členom senátu tajomníčka DF Ing. Anna Hazlingerová. Stanovisko ekonomickej komisie AS DF 

predniesol doc. Ing. Ján Parobek, PhD., ktorý odporučil správu na schválenie.  Akademický 

senát DF schválil  Výročnú správu o hospodárení Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo 

Zvolene za rok 2021. 

V ďalšom bode rokovania dekan DF predstavil Návrh rozpočtu DF na rok 2022. 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. ktorý odporučil návrh 

rozpočtu schváliť.  V diskusii zaznela otázka  o možnosti eliminovať deficit na mzdy pracovníkov 

DF z projektu Lignopro.  Dekan DF odpovedal, že prostriedky z tohoto projektu nie je možné 

použiť na mzdy pracovníkov. Následne Akademický senát DF schválil Návrh rozpočtu DF na rok 

2022. 

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

akademickom roku 2023/2024, 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. 
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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 2023/2024, 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 2023/2024, 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 2023/2024. 

Vzhľadom na to, že dňa 1.2.2022 ukončil štúdium Ing. Ladislav Babinský, čim zaniklo aj jeho 

členstvo v AS DF, a 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. Voľby sa uskutočnia postupne po zániku členstva 

jednotlivých členov AS DF.   

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

v zložení: predseda - Ing. Denisa Lizoňová, ArtD, členovia - Ivan Strmý, Monika Ratkovská. 

V bode Rôzne vystúpila Monika Ratkovská, ktorá sa zaujímala o spôsoby prezentácie 

Drevárskej fakulty na pôde stredných škôl, za účelom propagácie a náboru študentov na 

štúdium. 

 

 

 

Vo Zvolene, 30. júna 2022                                                                 prof. Ing. Ivan Klement, CSc.  

         predseda AS DF TUZVO  


