
Zápisnica 03 – 2021 
zo zasadnutia Akademického senátu Drevárskej fakulty 

konaného dňa 13. mája 2021 
 
 
 
 

Prítomní:  doc. Ing. Iveta Čabalová, PhD., prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD., Mgr. Elena 
Farkašová, ArtD., doc. Ing. Jozef Gáborík, CSc., prof. Ing. Ivan Klement, CSc., 
Ing. Jarmila Klementová, PhD., doc. PaedDr. Ľuboš Krišťák, PhD., Ing. Denisa 
Lizoňová, ArtD., doc. Ing. Miroslava Mamoňová, PhD., doc. Ing. Ján Parobek, 
PhD., Ing. Ľubica Slašťanová, Ing. Roman Soyka, PhD., doc. Ing. Martin 
Zachar, PhD., Bc. Marika Hôrčiková, Bc. Simona Hanesová, Ing. Michal 
Andrejko, Ing. Michal Dudiak   

Ospravedlnení:   Ivan Strmý 

Neprítomní:  Natália Repiská, Lucia Trnkocyová 

IT podpora:    Ing. Ján Kíšik, Ing. Jana Námešná 

  Hostia:  prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD., doc. Ing. Zuzana Tončíková, ArtD., Ing. Adrián 
Banski, PhD., Ing. Rastislav Igaz, PhD., Ing. Anna Hazlingerová  

 
 

Program: 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu rokovania 
3. Voľba návrhovej a volebnej komisie a verifikátorov zápisnice 
4. Kontrola uznesení 
5. Výročná správa o činnosti DF za rok 2020 
6. Výročná správa o hospodárení DF za rok 2020 
7. Návrh rozpočtu DF na rok 2021 
8. Pravidlá a podmienky pre prijatie na DF pre všetky stupne štúdia v akademickom roku 

2022/2023  
9. Návrh dekana DF na vymenovanie prodekanov 
10. Voľba volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS DF  
11. Rôzne 
12. Návrh uznesení 
13. Záver 
 
K bodu 1: Otvorenie 
 

 Zasadnutie AS DF otvoril a viedol predseda AS DF, prof. Ing. Ivan Klement, CSc. Na 
základe počtu prítomných členov AS DF (17) konštatoval, že AS DF je uznášania 
schopný.  

R-3895/2021 



 
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: 17                   Proti: 0                      Zdržal sa: 0 
 

Akademický senát DF vo verejnom hlasovaní schválil program zasadania AS DF. 
 
K bodu 3: Voľba návrhovej a volebnej komisie a verifikátorov zápisnice 
 

 Predseda AS DF predniesol návrh na členov návrhovej komisie v zložení: Ing. Ľubica 
Slašťanová, Ing. Michal Dudiak.  

 V rámci diskusie nebol prednesený iný návrh.  
 
Výsledky hlasovania:  
Za: 15                 Proti: 0                      Zdržal sa: 2 
 

 

 Predseda AS DF predniesol návrh na verifikátorov zápisnice a členov volebnej komisie 
v zložení: Ing. Roman Soyka, PhD., Ing. Jarmila Klementová, PhD. 

 V rámci diskusie nebol prednesený iný návrh.  
 
Výsledky hlasovania:  
Za: 15                  Proti: 0                      Zdržal sa: 2 

 
Akademický senát DF vo verejnej voľbe zvolil návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ľubica 
Slašťanová, Ing. Michal Dudiak. 
Akademický senát DF vo verejnej voľbe zvolil verifikátorov zápisnice a volebnú komisiu v 
zložení: Ing. Romana Soyka, PhD., Ing. Jarmilu Klementová, PhD. 
 
K bodu 4: Kontrola uznesení 
 

 Predseda AS DF skonštatoval, že z posledného zasadnutia AS DF, konaného dňa 
25.3.2021, resp. predchádzajúcich zasadnutí nevyplynuli z uznesení žiadne úlohy. 

 
K bodu 5: Výročná správa o činnosti DF za rok 2020 
 

 Predseda AS DF požiadal dekana DF o prednesenie výročnej správy o činnosti DF za 
rok 2020. 

 Dekan DF informoval, že správa o činnosti DF za rok 2020 bola zaslaná členom AS DF, 
 bola prerokovaná a schválená Kolégiom dekana DF a pripomienky boli do správy 
zapracované. Následne stručne členov AS DF oboznámil s  najdôležitejšími faktami 
vyplývajúcimi zo správy. V časti správy o výchovno- vzdelávacej činnosti sa venoval 
okrem iného: počtom zapísaných študentov, stave akreditácie, analýze online výučby. 



V rámci vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti zhodnotil výstupy z publikačnej 
a umeleckej činnosti, zdroje získané z grantových  úloh. 
Rozvoj a vonkajšie vzťahy Drevárskej fakulty boli poznačené vplyvom pandémie 
COVD-19, mnohé podujatia a marketingové aktivity museli byť zrušené. 

 Predseda AS DF otvoril diskusiu.  

 Do diskusie sa zapojil doc. Krišťák s formálnymi pripomienkami a doc. Mamoňová 
s otázkami k evaluácii predmetov a spôsobe riešenia a hodnotenia  takto získaných 
informácií. Odpovedal jej prodekan, Ing. Banski, PhD., ktorý upozornil, že v prvom 
kroku je potrebné riešiť a spracovať výsledky z evaluácií z pozície vedúcich katedier. 

 Predseda AS DF ukončil diskusiu k bodu 5 a požiadal o hlasovanie k výročnej správe 
o činnosti DF za rok 2020. 

 
Výsledky hlasovania:  
Za: 17                   Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 
Akademický senát DF schválil Výročnú správu o činnosti Drevárskej fakulty Technickej 
univerzity vo Zvolene za rok 2020. 
 
K bodu 6: Výročná správa o hospodárení DF za rok 2020 
 

 Predseda AS DF požiadal dekana DF o prednesenie výročnej správy o hospodárení DF 
za rok 2020. 

 Dekan DF informoval, že Výročná správa o hospodárení DF za rok 2020 bola zaslaná 
členom AS DF,  bola prerokovaná a schválená Kolégiom dekana DF a požiadal 
o prezentovanie správy tajomníčku DF, Ing. Annu Hazlingerovú. 

 Tajomníčka DF podrobne predstavila členom AS DF správu o hospodárení DF za rok 
2020. V rámci prezentácie konštatovala, že hospodárenie bolo úspešné, dotácie 
dostatočné.  

 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 diskusii vystúpil doc. Parobek s otázkou a návrhom k podnikateľskej činnosti DF, 
k informovanosti a motivovanosti zamestnancov v rámci nej. 

 Dekan DF vysvetlil, že podnikateľská činnosť DF sa riadi platnými smernicami 
a v prípade záujmu, je potrebné kontaktovať dekanát, kde budú poskytnuté ďalšie 
informácie a rady. 

 Dekan DF v rámci diskusie k tomuto bodu zasadnutia informoval aj o potrebe a riešení 
optimalizácie pracovných miest. 

 Predseda AS DF ukončil diskusiu a požiadal členov senátu o hlasovanie. 
 

Výsledky hlasovania:  
Za: 17                   Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 
Akademický senát DF schválil  Výročnú správu o hospodárení Drevárskej fakulty Technickej 
univerzity vo Zvolene za rok 2020. 
 



 
 
K bodu 7: Návrh rozpočtu DF na rok 2021 
 

 Predseda AS DF požiadal dekana DF o prednesenie návrhu rozpočtu DF na rok 2021. 

 Dekan DF uviedol, že predkladaný návrh rozpočtu je vypracovaný v súlade 
s metodikou rozdelenia dotácie a rozpočtu TUZVO a následne požiadal 
o prezentovanie návrhu rozpočtu tajomníčku DF, Ing. Annu Hazlingerovú. 

 Tajomníčka DF predstavila členom AS DF návrh rozpočtu DF na rok 2021.  V rámci 
prezentácie informovala okrem iného o poklese dotácie o skoro 2 milióny Eur, 
dotáciách na bežné výdavky na pracoviská. 

 Stanovisko ekonomickej komisie AS DF predniesol doc. Ing. Ján Parobek, PhD., 
upozornil na malé formálne nedostatky a odporučil návrh rozpočtu schváliť.  

 Predseda AS DF otvoril diskusiu, v ktorej nezazneli žiadne podstatné pripomienky . 

 Predseda AS DF požiadal členov senátu o hlasovanie. 
 

Výsledky hlasovania:  
Za: 17                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 
Akademický senát DF schválil Návrh rozpočtu DF na rok 2021. 
 
K bodu 8: Pravidlá a podmienky pre prijatie na DF pre všetky stupne štúdia v akademickom 
roku 2022/2023 
 

 Predseda AS DF požiadal dekana DF o predstavenie materiálov týkajúcich sa pravidiel 
a podmienok prijatia študentov na štúdium na DF na akademický rok 2022/2023. 

 Materiál predstavil prodekan Ing. Banski, PhD., ktorý upozornil na zmeny, ktoré nastali 
oproti minulému roku:  pre najbližšie obdobie sa nebude otvárať študijný program  
Rodinné podnikanie v rámci I. stupňa štúdia a študijný program Manažment 
drevárskej a nábytkárskej  výroby v II. stupni štúdia. 

 Predseda AS DF otvoril diskusiu, v ktorej nezazneli žiadne podstatné pripomienky.  

 Predseda AS DF ukončil diskusiu k bodu 8. a požiadal členov senátu o hlasovanie 
postupne k jednotlivým stupňom štúdia. 

 
 
Výsledky hlasovania - 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 2022/2023:  
 
Za: 17                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 
 
Výsledky hlasovania  - 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 2022/2023:  
 
Za: 17                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 
 



Výsledky hlasovania  - 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 2022/2023:  
 
Za: 17                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 
 

 
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 2022/2023, 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 2022/2023, 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 2022/2023. 
 
K bodu 9: Návrh dekana DF na vymenovanie prodekanov 
 

 Predseda AS DF, prof. Ing. Ivan Klement, CSc., požiadal dekana DF, aby predstavil svoj 
návrh na vymenovanie prodekanov. 

 Dekan DF predstavil svoj  návrh, ktorý bol predložený čelnom AS DF aj písomne 
a vyjadril potrebu kontinuity práce prodekanov v súvislosti s akreditáciou 
a zosúlaďovaním študijných programov. 

 Predseda AS DF, prof. Ing. Ivan Klement, CSc., zahájil diskusiu. V jej úvode vysvetlil 
postup online tajného hlasovania prostredníctvom UIS.  

 Predseda AS DF zahájil tajné hlasovanie. 
 

Výsledky hlasovania - Návrh dekana DF na vymenovanie doc. Ing. Zuzany Tončíkovej, ArtD. za 
prodekanku pre vedeckovýskumnú činnosť, s účinnosťou od 28.11.2021 na štvorročné 
funkčné obdobie:  
Za: 17                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 
 
Výsledky hlasovania  - Návrh dekana DF na vymenovanie Ing. Rastislava Igaza, PhD. za 
prodekana pre rozvoj fakulty a vonkajšie vzťahy, s účinnosťou od 18.5.2021 na štvorročné 
funkčné obdobie:  
Za: 15                    Proti: 0                      Zdržal sa: 2 
 
Výsledky hlasovania  - Návrh dekana DF na vymenovanie Ing. Adriána Banského, PhD. za 
prodekana pre pedagogickú prácu, s účinnosťou od 18.5.2021 na štvorročné funkčné 
obdobie:  
Za: 17                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 
 
 
Akademický senát DF v tajnom hlasovaní schválil Návrh dekana DF na vymenovanie doc. 

Ing. Zuzany Tončíkovej, ArtD. za prodekanku pre vedeckovýskumnú činnosť, s účinnosťou 

od 28.11.2021 na štvorročné funkčné obdobie, Návrh dekana DF na vymenovanie Ing. 

Rastislava Igaza, PhD. za prodekana pre rozvoj fakulty a vonkajšie vzťahy, s účinnosťou od 



18.5.2021 na štvorročné funkčné obdobie, Návrh dekana DF na vymenovanie Ing. Adriána 

Banského, PhD. za prodekana pre pedagogickú prácu, s účinnosťou od 18.5.2021 na 

štvorročné funkčné obdobie. 

 

 
K bodu 10: Voľba volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS DF  

 

 Predseda AS DF, prof. Ing. Ivan Klement, CSc., zdôvodnil senátu potrebu vytvorenia 
volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS DF, ktoré by sa mali 
uskutočniť na jeseň 2021. Na základe diskusie bol vytvorený návrh volebnej komisie 
pre doplnkové voľby v zložení: predseda- Ivan Strmý, členovia – Ing. Denisa Lizoňová, 
ArtD., Bc. Simona Hanesová. 

 Predseda AS DF požiadal členov senátu o hlasovanie. 
 

Výsledky hlasovania:  
Za: 16                    Proti: 0                      Zdržal sa: 1 
 
Akademický senát DF  zvolil volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS 
DF v zložení: predseda- Ivan Strmý, členovia – Ing. Denisa Lizoňová, ArtD., Bc. Simona 
Hanesová. 
 
K bodu 11: Rôzne 
 

 Predseda AS DF, prof. Ing. Ivan Klement, CSc., zahájil diskusiu k bodu rôzne. 

 V tomto bode vystúpila Bc. Hanesová, ktorá poukázala na problémy a nedostatky 
v priestoroch, kde prebieha výučba študentov Dizajnu nábytku a interiéru. Jednotlivé 
nedostatky sú už dlhodobo zaznamenané aj v správach o kontrole BOZP. Najväčším 
problémom sa javí nevyhovujúca situácia ohľadom počtu a prevádzkového stavu 
sociálnych zariadení pre študentov. 

 Dekan DF konštatoval, že opakovane predkladá vedeniu TU požiadavku na riešenie 
situácie v priestoroch KDNI.   

 Predseda AS DF predložil návrh na uznesenie, ktoré ukladá dekanovi DF na základe 
podnetu Bc. Hanesovej, povinnosť riešiť uvedené nedostatky s termínom do 
nasledujúceho zasadnutia AS DF.  

 Predseda AS DF požiadal členov senátu o hlasovanie k tomuto uzneseniu. 
 

Výsledky hlasovania:  
Za: 17                 Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 
Akademický senát DF  ukladá dekanovi DF riešiť nedostatky zistené kontrolou stavu BOZP 
v priestoroch Katedry dizajnu a interiéru a stav a prístup k sociálnym zariadeniam pre 
študentov  Dizajnu nábytku a interiéru    
 

 Predseda AS DF, prof. Ing. Ivan Klement, CSc., ukončil diskusiu k bodu rôzne. 
 

 



K bodu 12: Návrh uznesení 

 Predseda AS DF požiadal členov návrhovej komisie o prednesenie uznesení. 

 Návrh uznesení z rokovania AS DF predniesla Ing. Ľubica Slašťanová. 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: 17               Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 
 K bodu 13: Záver  
 

 Predseda AS DF, prof. Ing. Ivan Klement, 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, 14.5.2021 
  



Uznesenia zo zasadnutia Akademického senátu DF 

konaného dňa 13. mája 2021 
 

Akademický senát DF na svojom zasadnutí dňa 13. mája 2021:  
 

03-21-01: schválil: 

a) program zasadnutia, 

b) Výročnú správu o činnosti Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene za rok 

2020, 

c) Výročnú správu o hospodárení Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene za 
rok 2020, 

d) Návrh rozpočtu DF na rok 2021, 

e) 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 2022/2023, 

f) 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 2022/2023, 

g) 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 2022/2023, 

h) Návrh dekana DF na vymenovanie  doc. Ing. Zuzany Tončíkovej, ArtD. za prodekanku 

pre rozvoj fakulty a vonkajšie vzťahy, s účinnosťou od 28.11.2021 na štvorročné 

funkčné obdobie, 

i) Návrh dekana DF na vymenovanie Ing. Rastislava Igaza, PhD. za prodekana pre rozvoj 

fakulty a vonkajšie vzťahy s účinnosťou, od 18.5.2021 na štvorročné funkčné obdobie, 

j) Návrh dekana DF na vymenovanie Ing. Adriána Banského, PhD. za prodekana pre 

pedagogickú prácu, s účinnosťou od 18.5.2021 na štvorročné funkčné obdobie. 

 03-21-02: zvolil:  

a) návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ľubica Slašťanová, Ing. Michal Dudiak, 
b) verifikátorov zápisnice a volebnú komisiu: Ing. Roman Soyka, PhD., Ing. Jarmila 

Klementová, PhD., 

c) volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS DF v zložení : predseda - 
Ivan Strmý, členovia – Ing. Denisa Lizoňová, ArtD., Bc. Simona Hanesová. 

 

03-21-03: ukladá: 

a) dekanovi DF riešiť nedostatky zistené kontrolou stavu BOZP v priestoroch Katedry 
dizajnu a interiéru a stav a prístup k sociálnym zariadeniam pre študentov  Dizajnu 
nábytku a interiéru. 
Termín: do nasledujúceho zasadnutia AS DF    

 

 



verifikátori zápisnice: 

 

 Ing. Roman Soyka, PhD.  ............................................... 

 

Ing. Jarmila Klementová, PhD. ............................................... 

 

 
 
 

prof. Ing. Ivan Klement, CSc. 


