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Správa o činnosti Akademického senátu Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene 

vychádza zo Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá akademickému senátu v § 27 Pôsobnosť 

akademického senátu fakulty, v bode 1, písmeno l, raz za rok predložiť akademickej obci 

fakulty správu o činnosti Akademického senátu Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo 

Zvolene za ostatný rok, t.j. za obdobie od 25. apríla 2017 do 15.mája 2018. 

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 máj 2017 až máj 2018. Zápisnice 

sú pravidelne zverejňované na web-stránke AS DF a vo vývesnej skrinke AS na chodbe DDF, 

takže každý člen AO má možnosť  zoznámiť sa s nimi. 

Ostatné výročné zhromaždenie akademickej obce Drevárskej fakulty sa konalo 25. apríla 2017. 

Do dnešného dňa sa Akademický senát DF TU vo Zvolene zišiel  na riadnom zasadnutí štyrikrát 

v termínoch: 25. 4. 2017, 17. 5. 2017, 24. 10. 2017 a 27. 11. 2017, na ktorých prerokoval 

obligatórne materiály vyplývajúce z vysokoškolského zákona a zo Štatútu akademického 

senátu Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Jedným z nosných bodov 

rokovania posledných akademických senátov bolo schvaľovanie nového vedenia Drevárskej 

fakulty súvisiace s voľbou nového dekana Drevárskej fakulty TUZVO. 

Každému zasadnutiu akademického senátu predchádzalo zasadnutie predsedníctva AS DF 

TUZVO, ktoré pripravilo program riadnych zasadnutí AS.  

Prvé zasadnutie AS DF TUZVO, ktoré sa konalo 25. apríla 2017, prerokovalo „Hodnotenie 

plnenia dlhodobého zámeru Drevárskej fakulty TUZVO na roky 2011 – 2016, ktoré predniesol 

dekan prof. Siklienka  (Hodnotenie dlhodobého zámeru fakulty je zverejnené na web stránke 



DF  TUZVO). K prednesenému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky a materiál bol 

AS DF schválený. Na odpočet plnenia dlhodobého zámeru nadväzoval „Návrh dlhodobého 

zámeru Drevárske fakulty TUZVO na roky 2017 – 2023, ktorý prezentoval dekan prof. Siklienka. 

Po krátkej diskusii bol tento materiál  AS DF TUZVO schválený.  

Ďalším bodom rokovania senátu bola „Výročná správa o činnosti DF  za rok 2016, ktorú 

predniesol dekan prof. Siklienka. Pripomenul, že správa bola pripomienkovaná a schválená 

kolégiom dekana, Vedeckou radou DF a bola predložená na verejnú diskusiu akademickej obci 

DF. Správa o činnosti DF za rok 2016 bola jednomyseľne schválená.  

Pani tajomníčka DF Ing. Hazlingerová podrobne predstavila členom AS DF „Výročnú správu 

o hospodárení DF Za rok 2016. Stanovisko ekonomickej komisie prezentoval Ing. Parobek, 

ktorý odporučil správu schváliť. Akademický senát výročnú správu o hospodárení 

jednomyseľne schválil.  

Návrh rozpočtu DF na rok 2017 predniesla tajomníčka DF Ing. Hazlingerová. Na základe 

stanoviska ekonomickej komisie AS DF bol tento materiál AS DF jednomyseľne schválený. 

Posledným bodom zasadnutia AS DF bolo schválenie „Pravidiel a podmienok pre prijatie 

študentov na DF pre všetky stupne štúdia. 

Druhé zasadnutie AS DF TUZVO, ktoré sa konalo 17. mája 2017, bolo venované výmenám na funkciách 

prodekanov, t. j. kreovaním nového vedenia DF TUZVO. AS DF najskôr vzal na vedomie odstúpenie 

prof. Ing. Jána Sedliačika, PhD. z funkcie prodekana vzhľadom na jeho vymenovaním do funkcie dekana 

DF. 

Ďalej dekan fakulty predniesol návrh na odvolanie Ing. Adriána Banského, PhD. z funkcie 

prodekana pre pedagogickú prácu. Po rozsiahlej diskusii AS DF odvolanie Ing. A Banského 

z funkcie prodekana  neschválil. 

Ďalším návrhom, ktorý AS DF prejednal bolo schválenie Ing. Rastislava Igaza, PhD. na funkciu 

prodekana DF pre vedeckovýskumnú činnosť. 

Posledným bodom zasadnutia AS DF bolo schválenie dvoch volebných komisií na doplňujúce 

voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS DF TUZVO. 

 

Tretie zasadnutie AS DF TUZVO sa konalo 24. októbra 2017. Hlavným bodom rokovania 

AS DF bolo schvaľovanie návrhu dekana DF prof. Sedliačika na vymenovanie členov VUR 

DF. Dekan odprezentoval svoj spôsob tvorby a zloženia novej VUR DF. Predstavil 25 členov 



novej VUR DF, pričom konštatoval, že tento počet bude možné podľa potreby zvýšiť na 28 

členov. Akademický senát Drevárskej fakulty jednomyseľne schválil návrh dekana na 

vymenovanie členov VUR DF v takom zložení ako bol predložený dekanom DF. 

 

Štvrté zasadnutie AS DF TUZVO sa konalo 27. novembra 2017. Akademický senát DF 

schválil v tajnej voľbe návrh dekana DF na vymenovanie Ing. Zuzany Tomčíkovej, ArtD. do 

funkcie prodkanky DF pre rozvoj a vonkajšie vzťahy.  

Akademický senát DF schválil v tajnej voľbe návrh dekana DF na vymenovanie Ing. Zuzany 

Tomčíkovej, ArtD. a doc. Ing. Pavla Joščáka, CSc. za členov Vedeckej a umeleckej rady DF. 

AS DF zvolil v tajnej voľbe Ing. Denisu Lizoňovú za tajomníčku AS DF a zvolil Patrika 

Halčina za člena predsedníctva AS DF za študentskú časť. 

Akademický senát DF vzal na vedomie informáciu o priebehu doplňujúcich volieb do 

študentskej časti AS DF z radov študentov 1. roč. štúdia a z radov doktorandov. 

Na záver mi dovoľte poďakovať predovšetkým členom predsedníctva AS DF TUZVO, ktorí mali 

najväčší podiel na činnosti AS DF TUZVO. V nemalej miere sa na úspešnej činnosti AS DF 

podieľali všetci členovia AS DF svojou fyzickou účasťou (85 – 100 % účasť na zasadnutiach AS 

DF), ale aj cennými pripomienkami a návrhmi, ktorými prispeli k fungovaniu tohto najvyššieho 

samosprávneho orgánu Drevárskej fakulty TUZVO. 

 

Vo Zvolene 15. mája 2018                                                                    prof. Igor Čunderlík 
         predseda AS DF TUZVO 


