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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, ktorý ukladá akademickému senátu 

raz za rok predložiť akademickej obci fakulty správu o činnosti akademického senátu. 

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 2018 až apríl 2019.  

Ostatné zhromaždenie akademickej obce Drevárskej fakulty sa konalo 15. mája 2018. Do 

dnešného dňa sa Akademický senát DF TU vo Zvolene zišiel na riadnom zasadnutí päťkrát, 

pričom významnou udalosťou bolo to, že skončilo funkčné obdobie predchádzajúceho AS DF 

(do 14.3. 2019) a uskutočnili  sa voľby nového (súčasného) AS DF. 

Každému zasadnutiu akademického senátu predchádzalo zasadnutie predsedníctva AS DF 

TUZVO, ktoré pripravilo program riadnych zasadnutí AS.   

Prvé zasadnutie AS DF TUZVO sa konalo 15. mája 2018, prerokovalo „Výročnú správu o 

činnosti DF za rok 2017“, ktorú predniesol dekan prof. Sedliačik. V diskusii vystúpil Marián 

Nosáľ, ktorý mal na vedenie fakulty pripomienku ku zložitosti propagačných materiálov, ktoré 

sú využívané pri prezentácii štúdia na DF a tiež k možnosti využitia platených reklám na 

internete. Dekan DF uviedol, že fakulta má k propagácii pripravených viacero materiálov a je 

potrebné si správne vybrať, nakoľko niektoré sú len so stručnými informáciami a niektoré 

oboznamujú o štúdiu na DF komplexnejšie. Vedenie DF zároveň upozornilo, že platené reklamy 

momentálne nie je možné využívať, nakoľko je táto činnosť riadená z úrovne TUZVO a je 

potrebné vyriešiť formu financovania, ale daný problém je práve v riešení. Ing. Vojtěch 

Ondrejka sa zaujímal o využívanie „ambasádorov“ pri osobných propagáciach DF. Mgr. 

Farkašová, ArtD. sa informovala o možnosti vytvorenia propagačného, prezentačného videa a 

jeho umiestnení na kanále YOU TUBE. Prodekanka Ing. Tončíková, ArtD. informovala, že tento 



spôsob propagácie je možný, ale je potrebné zabezpečiť vytvorenie profesionálneho videa. 

Predseda AS DF prof. Čunderlík, CSc. sa zaujímal o nízky počet zahraničných študentov 

prijatých v roku 2017 na DF prostredníctvom programu ERASMUS+. Dekan DF vyjadril 

sklamanie s nízkym počtom prijatých zahraničných študentov a konštatoval, že sa touto 

situáciou bude vedenie DF zaoberať. Prof. Ing. Igor Čunderlík, CSc.  predniesol návrh, aby AS 

DF uložil vedeniu DF požiadavku na informovanie členov senátu DF o spôsoboch a formách 

propagácie drevárskej fakulty. Po diskusii AS DF tento materiál schválil jednomyseľne.  

Ďalším bodom rokovania senátu bola „Výročná správa o hospodárení DF za rok 2017“. Túto 

správu po krátkom úvode dekana prezentovala tajomníčka DF Ing. Hazlingerová. Stanovisko 

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

plnohodnotnosť predloženej správy a odporučil ju na schválenie. Akademický senát výročnú 

správu o hospodárení DF za rok 2017 jednomyseľne schválil.   

Návrh rozpočtu DF na rok 2018 predniesla tajomníčka DF Ing. Hazlingerová. V úvode dekan DF 

uviedol, že predkladaný návrh rozpočtu je vypracovaný v súlade s metodikou rozdelenia 

dotácie a rozpočtu TUZVO a upozornil na niektoré zmeny v metodike. Stanovisko ekonomickej 

komisie AS DF predniesol doc. Ing. Ján Parobek, PhD., ktorý odporučil návrh rozpočtu schváliť. 

V diskusii vystúpil Ing. Vojtěch Ondrejka, ktorý sa opýtal na to, čo je zahrnuté v položke 

podnikateľská činnosť DF. Dekan DF vysvetlil, že podnikateľská činnosť DF zahŕňa predaj 

výrobkov DF, využitie prístrojov DF na merania pre firmy, vypracovanie posudkov a pod. 

Následne predložený materiál AS DF jednomyseľne schválil.  

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

na DF pre všetky stupne štúdia“. Prodekan Ing. Adrian Banski, PhD. stručne predstavil 

prekladané materiály a upozornil na uskutočnené zmeny voči materiálom z minulého roka. 

Pripomenul, že výška poplatkov sa schvaľuje na úrovni univerzity a bude dodatočne 

aktualizovaná. V diskusii doc. Ing. Jozef Gáborík, CSc. navrhol zvážiť možné zníženie  poplatkov 

za externé doktorandské štúdium. Ďalej sa študent Marián Nosáľ zaujímal o dôvody, prečo u 

väčšiny študijných programov neprebieha klasické prijímacie konanie (formou písomných 

testov). Prodekan Ing. Adrián Banski, PhD. uviedol, že pri súčasnom počte prihlásených 

študentov a s ohľadom na demografický vývoj to nie je potrebné.  Po skončení diskusie 



Akademický senát DF schválil jednomyseľne Pravidlá a podmienky pre prijatie na DF pre všetky 

stupne štúdia pre akademický rok 2019/2020. 

Ďalej Akademický senát DF schválil volebnú komisiu pre doplnkové voľby z radov študentov v 

zložení: Ing. Ľubica Slašťanová, Ing. Vojtěch Ondrejka, Patrik Halčin. 

 

Z dôvodu ukončenie pracovného pomeru doterajšieho predsedu AS DF prof. Ing. Igora 

Čunderlíka, CSc. došlo aj k ukončeniu jeho členstva v AS ku dňu 1.9. 2018.   Prof. Čunderlík bol 

členom AS za KND. Predsedníctvo AS DF na svojom zasadaní dňa 12.9. 2018 rozhodlo, že 

volebná komisia pre doplňujúce voľby do AS DF z KND bude zvolená v elektronickom hlasovaní. 

Následne bola zvolená volebná komisia pre doplňujúce voľby do AS DF z KND v zložení Ing. 

Martin Zachar, PhD., Ing. Denisa Lizoňová, ArtD., Ing. Ľubica Slašťanová. Za člena AS DF za KND 

bola zvolená Ing. Miroslava Mamoňová, PhD. 

 

Druhé zasadnutie AS DF TUZVO, ktoré sa konalo 23. októbra 2018, riešilo voľbu predsedu 

a podpredsedu AS DF, zmeny v zložení Vedeckej a umeleckej rady DF a zmeny názvov dvoch 

katedier na DF. 

Rokovanie senátu viedol podpredseda AS DF, prof. Ing. Anton Geffert, CSc., ktorý vysvetlil 

nutnosť voľby predsedu AS DF, z dôvodu ukončenie pracovného pomeru bývalého predsedu 

AS DF, prof. Ing. Igora Čunderlíka, CSc. Z pléna boli podané návrhy na predsedu AS -  prof. Ing. 

Ladislav Dzurenda, PhD.  a   prof. Ing. Anton Geffert, CSc.  

Prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD., kandidatúru neprijal. Následne bol v tajnom hlasovaní 

zvolený za predsedu AS DF prof. Ing. Anton Geffert, CSc.  

Ďalším bodom bola voľba podpredsedu AS DF. Akademický senát DF v tajnej voľbe zvolil za 

podpredsedu AS DF doc. Ing. Ivana Klementa, CSc. 

Ďalej dekan DF, prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD., predstavil svoj návrh na zmeny vo VUR DF.   

Pretože prof. Ing. Igor Čunderlík, CSc. odchodom do dôchodku k 31. 8.2018 prestal byť členom 

akademickej obce TU vo Zvolene., dekan navrhol jeho odvolanie z VUR DF.  Ako nového člena 

do VUR DF navrhol prof. Ing. Antona Gefferta, CSc. Akademický senát DF v tajnej voľbe schválil 



návrh dekan DF na odvolanie prof. Ing. Igora Čunderlíka, CSc. z VUR DF a schválil menovanie 

prof. Ing. Antona Gefferta, CSc. za člena VUR DF. 

Ďaľším bodom rokovania bol návrh dekana DF na zmenu názvu katedier KMTD a KPH.  Dekan 

DF predstavil svoje návrhy na zmenu názvu Katedry mechanickej technológie dreva na nový 

názov Katedra drevárskych technológií a  zmenu názvu Katedry podnikového hospodárstva na 

nový názov Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania. Svoj návrh odôvodnil zámerom 

zatraktívnenia názvu a obsahu študijného programu pre absolventov stredných škôl a 

potrebou zosúladiť názov katedry s novým názvom študijného programu.  

Akademický senát DF zobral na vedomie návrh dekana na zmenu názvu katedier KMTD a KPH.  

V bode rôzne vystúpil študent Marián Nosáľ, ktorý sa informoval o spôsobe prideľovania 

štipendií. Ing. Slašťanová informovala o pripravovaných doplňujúcich voľbách  z radov 

študentov, ktoré prebehnú v novembri 2018.  

 

Tretie zasadnutie AS DF TUZVO sa konalo 5. februára 2019. Hlavným bodom rokovania AS DF 

bola príprava volieb nového Akademického senátu DF.  

Predseda AS DF prof. Ing. Anton Geffert, CSc. uviedol, že súčasnému senátu DF končí funkčné 

obdobie 14. 3. 2019. Na základe rokovania predsedníctva AS DF predniesol návrh na zloženie 

volebnej komisie pre voľbu AS DF.  

Akademický senát DF schválil volebnú komisiu pre voľby nového AS DF v zložení: : predseda 

VK- prof. Ing. Anton Geffert, CSc., členovia VK- Ing. Denisa Lizoňová, ArtD., Ing. Martin Zachar, 

PhD., PaedDr. Ľuboš Krišťák, PhD., Mgr. Elena Farkašová, ArtD., Ing. Ľubica Slašťanová, Marián 

Nosáľ, Patrik Halčin. 

Ďalej boli stanovené termíny volieb členov nového AS DF. Pre voľby do zamestnaneckej časti 

AS DF v období 13. - 14. 2. 2019, pre voľby do študentskej časti AS DF v období 12. - 21. 2 2019. 

Ďalším bodom rokovania boli zmeny v Organizačnom poriadku DF. Návrh prestavil prodekan 

DF Ing. Rastislav Igaz, PhD., ktorý uviedol, že zmeny vyplývajúce z organizačných zmien na 

fakulte (premenovanie katedier, resp. iné spresnenia a úpravy formulácií). Predseda 

legislatívnej komisie AS DF, Ing. Martin Zachar, PhD., uviedol, že za legislatívnu komisiu bola 



navrhnutá pripomienka v článku 4 odseku 7, ktorá bola vedením fakulty akceptovaná a do 

dokumentov zapracovaná.  

Akademický senát DF vo verejnom hlasovaní schválil zmeny v Organizačnom poriadku DF 

V bode rôzne vystúpila Ing. Slašťanová, ktorá upozornila na náročnosť volieb do študentskej 

časti AS DF a na problém dosiahnuť požadovanú účasť študentov, aby boli výsledky platné.  

Z diskusie vyplynul návrh na dodatočnú úpravu Zásad volieb do AS DF, ešte pred najbližšími 

voľbami. Návrh zmien pripraví predsedníctvo AS DF, tak aby mohli byť elektronickým 

hlasovaním schválené v najbližšom možnom termíne. 

Na základe pripomienok viacerých členov senátu predsedníctvo AS DF zrušilo elektronické 

hlasovanie o zmenách vo volebnom poriadku AS DF. 

V dňoch 13. - 14. 2. 2019 sa uskutočnili voľby zamestnaneckej časti AS DF a v období od 12. - 

21. 2 2019 voľby do študentskej časti AS DF. 

Štvrté zasadnutie, resp. prvé novozvoleného AS DF sa uskutočnilo 26. marca 2019. Hlavným 

bodom rokovania bola voľba  predsedníctva AS DF pre funkčné obdobie 2019-2023. 

Zasadnutie otvoril a viedol predseda volebnej komisie pre voľbu AS DF, prof. Ing. Anton 

Geffert, CSc. Predseda volebnej komisie informoval o priebehu volieb do AS DF na funkčné 

obdobie 2019-2023 a privítal všetkých členov novozvoleného AS DF. 

Ďalším bodom rokovania bola  voľba predsedníctva AS DF pre funkčné obdobie 2015 – 2019. 

Predseda volebnej komisie prof. Geffert, zahájil voľbu predsedníctva AS DF a vyzval členov 

senátu na podávanie návrhov na kandidátov na funkciu predsedu AS DF pre obdobie 2019 – 

2023.  Z pléna boli podané tri návrhy na kandidátov na predsedu - prof. Ing. Ladislav Dzurenda, 

PhD., doc. Ing. Ivan Klement, CSc. a doc. Ing. Ján Parobek, CSc.   

Akademický senát DF v tajnom hlasovaní zvolil za predsedu AS DF doc. Ing. Ivana Klementa, 

CSc.   

Následne prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD. podal návrh, aby sa v ďalšej voľbe predsedníctva 

nepokračovalo vzhľadom na neprítomnosť zvoleného predsedu AS DF. 



Akademický senát DF vo verejnom hlasovaní schválil návrh prof. Ing. Ladislava Dzurendu, PhD. 

o odložení voľby ostatnej časti predsedníctva na najbližšie zasadnutie AS DF.    

V bode rôzne dekan DF, prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD., predstavil svoj návrh na zmeny vo VUR 

DF. Uviedol, že prof. RNDr. František Kačík, PhD. požiadal listom zo dňa 27.2.2019 o uvoľnenie 

z členstva vo Vedeckej a umeleckej rade Drevárskej fakulty TU vo Zvolene s účinnosťou od 

28.2.2019 z dôvodu nezlučiteľnosti funkcií v súvislosti s jeho vymenovaním za člena Výkonnej 

rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Nových členov do VUR DF dekan 

nenavrhol.  

Akademický senát DF vo verejnej  voľbe schválil návrh dekana DF na uvoľnenie  prof. RNDr. 

Františka Kačíka, PhD. z VUR DF TUZVO a schválil nové zloženie  VUR DF TUZVO. 

Piate zasadnutie AS DF TUZVO sa konalo 24. apríla 2019. Na tomto rokovaní AS DF v tajnom 

hlasovaní zvolil predsedníctvo AS DF v zložení: podpredseda AS prof. Ing. Ladislav Dzurenda, 

PhD., predseda ekonomickej komisie doc. Ing. Ján Parobek, PhD., predseda legislatívnej 

komisie Ing. Martin Zachar, PhD., tajomníčka AS DF Ing. Denisa Lizoňová, ArtD., a Ing. Monika 

Škultétyová za študentskú časť AS.    

 

Ďalej AS DF zvolil v tajnom hlasovaní doc. Ing. Marianu Sedliačikovú, PhD. za členku RVŠ za 

Drevársku fakultu na obdobie od 1.6. 2019 do 31.5. 2023 väčšinou hlasov. 

Ďalším bodom rokovania senátu bola „Výročná správa o činnosti DF  za rok 2018“, ktorú 

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

kolégiom dekana a  Vedeckou a umeleckou radou DF. V diskusii doc. Čabalová upozornila na 

nesprávne uvedený údaj o štruktúre pracovníkov na KCHCHT.  Správa o činnosti DF za rok 2018 

bola AS DF jednomyseľne schválená s pripomienkou.   

Tajomníčka DF Ing. Hazlingerová podrobne predstavila členom AS DF „Výročnú správu  o 

hospodárení DF za rok 2018“. Stanovisko ekonomickej komisie prezentoval doc. Parobek, 

ktorý odporučil správu schváliť . Akademický senát výročnú správu o hospodárení DF   

jednomyseľne schválil.   

Návrh rozpočtu DF na rok 2019 predniesla tajomníčka DF Ing. Hazlingerová. V diskusii doc. 

Parobek upozornil na chybne uvedený údaj v časti plán hospodárskeho výsledku na rok 2019 



a po zapracovaní tejto pripomienky odporučil správu schváliť. AS DF tento materiál 

jednomyseľne schválil s uvedenou pripomienkou. 

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

študentov na DF pre všetky stupne štúdia v akademickom roku 2020/2021“. Materiály uviedol 

dekan prof. Sedliačik, ktorý upozornil, že dva bakalárske študijné programy sú v súčasnosti 

v akreditačnom konaní a v prípade ich úspešnej akreditácie bude potrebné tento materiál 

znovu schváliť v AS DF. V diskusii vystúpil Ing. Zachar s návrhom, aby vedenie fakulty zvážilo 

zníženie výšky školného pre externé štúdium pre študentov programu Protipožiarna ochrana 

a bezpečnosť. Dekan uviedol, že vedenie fakulty sa bude touto otázkou zaoberať. AS DF tieto 

materiály schválil jednomyseľne. 

V bode rôzne sa členova AS zaoberali spôsobom voľby študentov do AS DF. Po diskusii AS zvolil 

volebnú komisiu pre doplňujúce voľby zástupcu študentov II. stupňa štúdia v zložení Ing. 

Škultétyová, Ing. Andrejko a Bc. Vozaf.  

Ďalej AS DF prijal uznesenie, ktorým uložil predsedníctvu AS DF pripraviť návrh zmien vo 

volebnom poriadku AS DF a predložiť ho najbližšie zasadnutie AS. 

   

  

Vo Zvolene 30. apríla 2019                                                                 doc. Ing. Ivan Klement, CSc.  

         predseda AS DF TUZVO  


