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Správa o činnosti Akademického senátu Drevárskej fakulty  

Technickej univerzity vo Zvolene za obdobie od 30. apríla 2019  

do 30. júna 2020  
 

   

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 apríl 2019 až jún 2020. V tomto 

období sa AS DF TUZVO zišiel na riadnom zasadnutí dvakrát, pričom jedno zasadnutie bolo 

vedené formou elektronického rokovania. Dvakrát sa uskutočnilo elektronické hlasovanie na 

základe rozhodnutia Predsedníctva AS DF. Činnosť AS DF TUZVO významne ovplyvnilo 

vyhlásenie mimoriadnej situácie na území SR pre zabránenie šírenia vírusu COVID -19. Z tohto 

dôvodu sa neuskutočnilo ani zhromaždenie akademickej obce Drevárskej fakulty, ktoré bolo 

plánované na máj 2020.   

Každému zasadnutiu akademického senátu predchádzalo zasadnutie predsedníctva AS DF 

TUZVO, ktoré pripravilo program zasadnutí AS, resp. priebeh elektronického hlasovania.   

Prvé elektronické hlasovanie sa konalo v dňoch 11. – 19. september 2019. Jednalo sa o 

schválenie materiálov: „PRAVIDLÁ A PODMIENKY PRE PRIJATIE NA DREVÁRSKEJ FAKULTE 

TECHNICKEJ UNIVERZITY VO ZVOLENE,  PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠTUDIJNÝCH 

PROGRAMOCH I., II., III. STUPŇA V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021“. O elektronickom 

hlasovaní  rozhodlo predsedníctvo AS DF na svojom zasadnutí dňa 10.9.2019. Hoci tieto 

materiály AS DF schválil na svojom zasadnutí dňa 24.4. 2019. Dôvodom na zmenu a znovu 

schválenie materiálov bola akreditácia dvoch nových študijných programov I. stupňa. Ďalším 

dôvodom pre znovu schválenie aktualizovaných materiálov bola zmena legislatívy od 1.9.2019, 

ktorá zaviedla novú sústavu odborov. Na základe nej boli upravené pravidlá a podmienky na 

prijatie na  všetky tri stupne štúdia. Konkrétne v materiáli pre I. stupeň boli zmenené nové 
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študijné programy a upravené študijné odbory a v materiáloch pre II. a III. stupeň boli 

upravené študijné odbory.   

AS DF TUZVO, elektronickým hlasovaním, schválil PRAVIDLÁ A PODMIENKY PRE PRIJATIE NA 

DREVÁRSKEJ FAKULTE TECHNICKEJ UNIVERZITY VO ZVOLENE,  PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM 

V ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH I., II., III. STUPŇA V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021. 

Riadne zasadnutie AS DF TUZVO sa konalo 15. októbra 2019. Hlavným bodom rokovania AS 

DF bol návrh zmien v Zásadách volieb do AS DF a schválenie volebnej komisie pre doplňujúce 

voľby do AS DF. 

Zasadnutie AS DF TUZVO otvoril a viedol predseda AS DF, doc. Ing. Ivan Klement, CSc. Predseda 

AS uviedol, že z posledného zasadnutia, konaného dňa 24.4.2019, resp. predchádzajúcich 

zasadnutí je v platnosti uznesenie, ktoré ukladá predsedníctvu AS DF a legislatívnej komisii AS 

DF pripraviť návrh zmien v Zásadách volieb do AS DF TUZVO.  Tento materiál bol e-mailom 

zaslaný všetkým členom senátu. Diskusia k tomuto bodu bola rozsiahla a zapojili sa do nej 

členovia zamestnaneckej aj študentskej časti AS DF TUZVO s pozmeňujúcimi návrhmi. Po 

ukončení diskusie AS DF schválil materiál: Zásady volieb do AS DF s pripomienkami. 

Ďalším bodom rokovania bolo schválenie volebnej komisie pre doplňujúce voľby do AS DF. 

 Predseda senátu informoval členov o zaniknutí členstva študentky Ing. Moniky Škultétyovej v 

AS DF, z dôvodu jej ukončenia  štúdia na DF.  Ďalej bolo potrebné  uskutočniť voľby zástupcu 

študentov I. stupňa (Bc.) štúdia a rovnako aj zástupcu z radov doktorandov.  

Na základe diskusie bol vytvorený návrh volebnej komisie pre doplnkové voľby v zložení:  Ivan 

Strmý, Natália Repiská, Bc. Ivan Vozaf, Ing. Michal Andrejko, Ing. Ľubica Slašťanová. AS DF 

TUZVO následne schválil volebnú komisiu pre doplnkové voľby z radov študentov v 

navrhovanom zložení. 

V bode rôzne vystúpila Ing. Ľubica Slašťanová, ktorá ako členka disciplinárnej komisie DF bola 

poverená dekanom DF, aby predložila senátu návrh na doplnenie člena disciplinárnej komisie 

z radov študentov. Za nového člena bol navrhnutý Michal Majling. Predseda AS DF vyzval  

členov o predloženie ďalších návrhov. Z pléna neboli podané iné návrhy. AS DF zvolil  Michala 

Majlinga z radov študentov ako nového člena disciplinárnej komisie DF. 
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Doplňujúce voľby do študentskej časti AS DF TUZVO sa konali od 11.11. do 19.11.2019. 

V dňoch 11.-12.11.2019 boli podávané návrhy na kandidátov z radov študentov I. a III. stupňa 

štúdia. Voľba z navrhnutých kandidátov sa konala dňa 19.11.2019. Za členov AS DF boli zvolení 

Lucia Trnkocyová (I. stupeň štúdia) a Michal Dudiak (III. stupeň).  

 

Dekan DF prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. dňa 04. 02. 2020  písomne požiadal AS DF o schválenie 

upraveného materiálu: „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 2020/2021“. Tento 

materiál senát schválil elektronickým hlasovaním, ktoré sa uskutočnilo 11. – 19. septembra 

2019. Nakoľko vypadla zo zákona požiadavka prijímať na druhý stupeň len absolventov 

príbuzných odborov, táto podmienka musela byť z tohto materiálu odstránená. Predsedníctvo 

AS DF na svojom zasadnutí dňa 06.02.2020 rozhodlo, že hlasovanie o uvedenom materiáli 

bude elektronické. 

Elektronické hlasovanie sa konalo v dňoch 07. – 14. februára 2020.  Na základe hlasovania AS 

DF TUZVO schválil „PRAVIDLÁ A PODMIENKY PRE PRIJATIE NA DREVÁRSKEJ FAKULTE 

TECHNICKEJ UNIVERZITY VO ZVOLENE,  PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠTUDIJNÝCH 

PROGRAMOCH II. STUPŇA V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021“. 

 

Z dôvodu mimoriadnej situácie, ktorá bola vyhlásená na území SR pre zabránenie šírenia vírusu 

COVID -19 sa Predsedníctvo AS DF na svojom zasadnutí dňa 25.5.2020 rozhodlo uskutočniť 

rokovanie AS DF elektronickým spôsobom –  mailovou komunikáciou, bez fyzickej prítomnosti 

členov senátu. Tento spôsob rokovania umožnila novela zákona č. 131/2002 o vysokých 

školách z 22. apríla 2020, podľa §108, odseku 10. 

Elektronické rokovanie AS DF TUZVO sa uskutočnilo v dňoch od 26. mája 2020 do 9. júna 2020. 

Rokovanie prebiehalo v dvoch etapách. V prvej časti prebehla diskusia k navrhovanému 

programu rokovania a návrhu verifikátorov zápisnice z rokovania. Hlasovanie bolo ukončené 

29.05.2020 a AS DF schválil program rokovania a verifikátorov zápisnice z rokovania AS DF.   
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V druhej časti rokovania  (od 29.05.2020 do 09.06.2020) AS DF elektronicky prerokoval a 

schváli:  

- Výročnú správu o činnosti DF za rok 2019, 

- Výročnú správa o hospodárení DF za rok 2019, 

- Návrh rozpočtu DF na rok 2020, 

- Pravidlá a podmienky pre prijatie na DF pre všetky stupne štúdia pre akademický rok 

2021/2022, 

- Štatút Drevárskej fakulty. 

Počas diskusie k uvedeným bodom neprišla od členov AS DF žiadna pripomienka alebo návrh. 

Elektronické rokovanie AS DF bolo ukončené 09.06.2020 o 12:00 hodine.  

 

 

Vo Zvolene, 30. júna 2020                                                                 doc. Ing. Ivan Klement, CSc.  

         predseda AS DF TUZVO  


