
Zápisnica 01 – 2018 
zo zasadnutia Akademického senátu Drevárskej fakulty 

konaného dňa 15. mája 2018. 
 

 

 

 

Prítomní:  prof. Ing. Igor Čunderlík, CSc., prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD., Mgr. 

Elena Farkašová, ArtD., doc. Ing. Jozef Gáborík, CSc., doc. Ing. Ivan 

Klement, CSc., doc. PaedDr. Ľuboš Krišťák, PhD., Ing. Denisa Lizoňová, 

ArtD., doc. Ing. Ján Parobek, PhD., Ing. Ľubica Slašťanová, Ing. Roman 

Soyka, PhD., Ing. Martin Zachar, PhD., Marián Nosáľ, Patrik Halčin, Lívia 

Giertlová, Ing. Tomáš Andor, Ing. Vojtěch Ondrejka 

Ospravedlnení: doc. Ing. Anton Geffert, CSc., Ing. Pavol Gejdoš. PhD., Bc. Jakub 

Cimerman 

Neprítomní: Kristián Struhár,  

  Hostia:  prof. Ing. Ján Sedliačik PhD., Ing. Adrián Banski, PhD., Ing. Rastislav Igaz, 

PhD., Ing. Zuzana Tončíková, ArtD.,  Ing. Anna Hazlingerová 

 

Program: 

 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu rokovania. 

3. Voľba návrhovej komisie a verifikátorov zápisnice. 

4. Kontrola uznesení. 

5. Výročná správa o činnosti DF za rok 2017. 

6. Výročná správa o hospodárení DF za rok 2017. 

7. Návrh rozpočtu DF na rok 2018. 

8. Pravidlá a podmienky pre prijatie na DF pre všetky stupne štúdia. 

9. Voľba volebnej komisie pre doplňujúce voľby do AS DF.  

10. Rôzne.  

11. Návrh uznesení. 

12.  Záver.  

 

K bodu 1: Otvorenie. 

 

 Zasadnutie AS DF otvoril a viedol predseda AS DF prof. Ing. Igor Čunderlík, CSc. Na 

základe počtu prítomných členov AS DF (16) konštatoval, že AS DF je uznášania 

schopný. 

 

K bodu 2: Schválenie programu rokovania AS DF. 

 

 Predseda AS DF predniesol členom AS DF návrh programu rokovania a požiadal 

členov senátu DF o jeho pripomienkovanie. Hlasovalo sa o programe v pôvodnom 

znení. 
 

Výsledky hlasovania:  



Za: 16                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

Akademický senát DF vo verejnom hlasovaní schválil program zasadania AS DF. 

 

K bodu 3: Voľba návrhovej komisie a verifikátorov zápisnice. 

 

 Predseda AS DF predniesol návrh na členov návrhovej komisie v zložení: doc. Ing. 

Ivan Klement, CSc., Bc. Lívia Giertlová. 

 V rámci diskusie nebol prednesený iný návrh.  

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 14                   Proti: 0                      Zdržal sa: 2 

 

 Predseda AS DF predniesol návrh na verifikátorov zápisnice v zložení: doc. Ing. Jozef 

Gáborík, CSc.,  Ing. Tomáš Andor. 

 V rámci diskusie nebol prednesený iný návrh.  

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 14                   Proti: 0                      Zdržal sa: 2 

 

Akademický senát DF vo verejnej voľbe zvolil návrhovú komisiu v zložení: doc. Ing. 

Ivan Klement, CSc., Bc. Lívia Giertlová. 

Akademický senát DF vo verejnej voľbe zvolil verifikátorov zápisnice: doc. Ing. Jozefa 

Gáboríka, CSc.,  Ing. Tomáša Andora. 

 

K bodu 4: Kontrola uznesení. 

 

 Predseda AS DF skonštatoval, že z posledného zasadnutia AS DF, konaného dňa 

27.11. 2017, nevyplynuli z uznesení žiadne úlohy. 

 

 

K bodu 5: Výročná správa o činnosti DF za rok 2017. 

 

 Predseda AS DF požiadal dekana DF o prednesenie výročnej správy o činnosti DF za 

rok 2016. 

 Dekan DF informoval, že správa o činnosti DF za rok 2017 bola odprezentovaná na 

zasadnutí AO DF a stručne zopakoval najdôležitejšie fakty vyplývajúce zo správy. 

 Predseda AS DF otvoril diskusiu.  

 Do diskusie sa prihlásil Marián Nosáľ, ktorý mal na vedenie DF 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. 



Ing. Tončíková, ArtD. informovala, že práca Ambasádorov prebieha a  je usmerňovaná 

na pravidelných stretnutiach s vedením DF. 

Mgr. Farkašová, ArtD. sa opýtala na možnosť vytvorenia propagačného, 

prezentačného videa a jeho umiestnení na kanále YOU TUBE. 

Ing. Tončíková, ArtD. informovala, že tento spôsob propagácie je možný, ale je 

potrebné zabezpečiť vytvorenie profesionálneho videa. 

Prof. Čunderlík, CSc. sa zaujímal o nízky počet zahraničných študentov prijatých 

v roku 2017 na DF prostredníctvom medzinárodného programu ERASMUS+. 

Dekan DF vyjadril svoje sklamanie s nízkym počtom prijatých zahraničných 

študentov a konštatoval, že sa touto situáciou bude vedenie DF zaoberať. 

 Predseda AS DF, prof. Ing. Igor Čunderlík, CSc.,  predniesol návrh, aby AS DF uložil 

vedeniu DF požiadavku na informovanie členov senátu DF o formách  propagácie DF 

navonok. 

 Predseda AS DF ukončil diskusiu k bodu 5. 

 Predseda AS DF požiadal členov senátu o hlasovanie. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 16                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

Akademický senát DF schválil Výročnú správu o činnosti DF za rok 2017. 
 

K bodu 6: Výročná správa o hospodárení DF za rok 2017. 
 

 Predseda AS DF požiadal dekana DF o prednesenie výročnej správy o činnosti DF za 

rok 2016. 

 Dekan DF požiadal o prezentovanie správy tajomníčku DF, Ing. Annu Hazlingerovú. 

 Tajomníčka DF podrobne predstavila členom AS DF správu o hospodárení DF za rok 

2017.  

 Stanovisko ekonomickej komisie AS DF predniesol doc. Ing. Ján Parobek, PhD., ktorý 

vyzdvihol komplexnosť a plnohodnotnosť predloženej správy a odporučil ju na 

schválenie. 

 Predseda AS DF otvoril diskusiu, v ktorej neodzneli zásadné pripomienky. 

 Predseda AS DF požiadal členov senátu o hlasovanie. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 16                   Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

Akademický senát DF schválil výročnú správu o hospodárení za rok 2017. 

 

K bodu 7: Návrh rozpočtu DF na rok 2018. 
 

 Predseda AS DF požiadal dekana DF o prednesenie návrhu rozpočtu DF na rok 2018. 

 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. Následne požiadal o prezentovanie návrhu rozpočtu tajomníčku DF, Ing. 

Annu Hazlingerovú. 

 Tajomníčka DF predstavila členom AS DF návrh rozpočtu DF na rok 2018.  

 Stanovisko ekonomickej komisie AS DF predniesol doc. Ing. Ján Parobek, PhD., ktorý 

odporučil návrh rozpočtu schváliť.  



 Predseda AS DF otvoril diskusiu . 

Do diskusie sa prihlásil Ing. Vojtěch Ondrejka, ktorý sa zaujímal o podnikateľskú 

činnosť DF, čo je v tejto položke zahrnuté. 

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

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

 Predseda AS DF ukončil diskusiu k bodu 7. 

 Predseda AS DF požiadal členov senátu o hlasovanie. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 16                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

Akademický senát DF schválil návrh rozpočtu DF na rok 2018. 

 

K bodu 8: Pravidlá a podmienky pre prijatie na DF pre všetky stupne štúdia. 
 

 Predseda AS DF požiadal dekana DF o predstavenie materiálov týkajúcich sa pravidiel 

a podmienok prijatia študentov na štúdium na DF na akademický rok 2019/2020. 

 Dekan DF požiadal o predstavenie predkladaných materiálov prodekana pre 

pedagogickú prácu, Ing. Adriana Banského, PhD. 

 Prodekan stručne predstavil prekladané materiály a upozornil na uskutočnené zmeny 

voči materiálom z minulého roka. Materiály sa schvaľujú s predstihom na akademický 

rok 2019/2020. Prodekan pripomenul, že výška poplatkov sa schvaľuje na úrovni 

univerzity a bude dodatočne aktualizovaná. 

 Predseda AS DF otvoril diskusiu.  

Do diskusie sa prihlásil doc. Ing. Jozef Gáborík, CSc. s otázkou, či by nebolo vhodné 

znížiť výšku poplatkov za externé doktorandské štúdium. 

Prodekan, Ing. Adrián Banski, PhD., vysvetlil, že súčasná výška poplatkov je 

v porovnaní z inými školami jedna z najnižších. 

Do diskusie sa ďalej prihlásil Marián Nosáľ, ktorý sa zaujímal o dôvody, prečo 

u väčšiny študijných programov neprebieha klasické prijímacie konanie (formou 

písomných testov). 

Prodekan Ing. Adrián Banski, PhD. vysvetlil, že pri súčasnom počte prihlásených 

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

 Predseda AS DF ukončil diskusiu k bodu 8. 

 Predseda AS DF požiadal členov senátu o hlasovanie. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 16                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

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

stupne štúdia pre akademický rok 2019/2020.  
 

K bodu 9:  Voľba volebnej komisie pre doplňujúce voľby do AS DF. 

 

 Predseda AS DF prezentoval senátu potrebu vytvorenia volebnej komisie pre 

doplnkové voľby do študentskej časti senátu DF. Potreba vytvorenia tejto volebnej 

komisie vychádza z faktu, že senát sa pravdepodobne stretne až na jeseň, a do tohto 

termínu bude potrebné uskutočniť voľby zástupcu študentov I. ročníka Bc. štúdia 

a rovnako aj zástupcu z radov doktorandov.  

 Predseda AS DF otvoril diskusiu. 



 Na základe diskusie bol vytvorený návrh volebnej komisie pre doplnkové voľby 

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

 Predseda AS DF požiadal členov senátu o hlasovanie. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 15                    Proti: 0                      Zdržal sa: 1 

 

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

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

 

K bodu 10: Rôzne 

 

 Predseda AS DF, prof. Ing. Igor Čunderlík, CSc., zahájil diskusiu k bodu rôzne. 

 V diskusii vystúpila  Ing. Slašťanová, ktorá upozornila na skutočnosť, že študent Bc. 

Jakub Cimerman – člen AS DF nekončí ešte  štúdium na DF a je potrebné vyriešiť 

pokračovanie jeho členstva v AS DF. 

 Predseda AS DF ukončil diskusiu k bodu rôzne. 

 

K bodu 11: Návrh uznesení. 

 

 Predseda AS DF požiadal členov návrhovej komisie o prednesenie uznesení. 

 Návrh uznesení z rokovania AS DF zo dňa 15. mája 2018 predniesol doc. Ing. Ivan 

Klement, CSc. K navrhnutému uzneseniu neboli od členov AS DF podané žiadne 

doplňujúce, alebo pozmeňujúce návrhy. 

 Predseda AS DF požiadal členov senátu o schválenie uznesení. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 1 

6                   Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

 K bodu 13: Záver.  

 

 Predseda AS DF prof. Ing. Igor Čunderlík, CSc. poďakoval členom AS DF za účasť na 

zasadnutí senátu a ukončil rokovanie AS DF. 

 

 

 

Zapísala:     Ing. Denisa Lizoňová, ArtD. -  tajomník AS DF 

 

Vo  Zvolene, 17. mája 2018. 



Uznesenia zo zasadnutia Akademického senátu DF 

konaného dňa 15. mája 2018. 
 

 

Akademický senát DF na svojom zasadnutí dňa 15. mája 2018: 

 
 

01-18-01: schválil: 

a) program zasadnutia, 

b) Výročnú správu o činnosti DF za rok 2017, 

c) Výročnú správu o hospodárení DF za rok 2017, 

d) Návrh rozpočtu DF na rok 2018, 

e) Pravidlá a podmienky pre prijatie na DF pre uchádzačov v študijných programoch 

1. Stupňa (Bc.) pre a.r. 2019/2020, 

f) Pravidlá a podmienky pre prijatie na DF pre uchádzačov v študijných programoch 

2. Stupňa (Ing, Mgr. art.) pre a.r. 2019/2020, 

g) Pravidlá a podmienky pre prijatie na DF pre uchádzačov v študijných programoch 

3. Stupňa (PhD., ArtD.) pre a.r. 2019/2020. 

 

01-18-02: zvolil: 

a) návrhovú komisiu v zložení: doc. Ing. Ivan Klement, CSc., Bc. Lívia Giertlová, 

b) verifikátorov zápisnice: doc. Ing. Jozefa Gáboríka, CSc.,  Ing. Tomáša Andora, 

c) volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do AS DF v zložení : Ing. Ľubica Slašťanová, 

Ing. Vojtěch Ondrejka, Patrik Halčin. 

 

  

01-18-03: ukladá: 

a) Vedeniu DF informovať AS DF o spôsoboch a formách propagácie drevárskej fakulty. 

Termín: nasledujúce zasadnutie AS DF    

 

 

verifikátori zápisnice: 

 

doc. Ing. Jozef Gáborík, CSc.    ............................................... 

 

Ing. Tomáš Andor    ............................................... 

 

 

prof. Ing. Igor Čunderlík, CSc., v. r. 


