
Správa o činnosti Akademického senátu Drevárskej fakulty 

Technickej univerzity vo Zvolene za obdobie od 05. mája 2016 

do 25. apríla 2017 

 

Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov ukladá Akademickému senátu Drevárskej fakulty TU vo Zvolene 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 05. mája 2016 do 25.apríla 

2017. 

Podkladom pre vypracovanie tejto správy sú zápisnice a uznesenia zo zasadnutí AS DF TUZVO 

ktoré sa konali v uvedenom období. Zápisnice sú pravidelne zverejňované vo vývesnej 

skrinke AS na chodbe DDF a sú zverejnené na web-stránke AS DF, takže každý člen AO má 

možnosť  zoznámiť sa s nimi. 

Od ostatného výročného zhromaždenia akademickej obce Drevárskej fakulty uplynul takmer 

rok (05. mája 2016). Aj keď sa v priebehu roka neprijímali žiadne závažné rozhodnutia, v 

závere tohto hodnotiaceho obdobia  sa rozhodovalo o tom, akým smerom sa bude uberať 

drevárska fakulta pod novým vedením a možno aj v novom legislatívnom prostredí. 

Za hodnotené obdobie sa Akademický senát DF TU vo Zvolene zišiel  na riadnom zasadnutí 

trikrát v termínoch: 5. 5. 2016, 16. 2. 2017 a 8.3.2017. Okrem toho bola zvolaná akademická 

obec DF na ktorej sa predstavili kandidáti na funkciu dekana Drevárskej fakulty TU vo 

Zvolene. 13.marca 2017 bolo zvolané mimoriadne zasadnutie AS, s jedným bodom 

programu, odovzdanie osvedčenia o výsledku voľby zvolenému kandidátovi na funkciu 

dekana Drevárskej fakulty TUZVO na volebné obdobie 2017 – 2021.  

Každému zasadnutiu akademického senátu predchádzalo zasadnutie predsedníctva AS DF 

TUZVO, ktoré pripravilo program riadnych zasadnutí AS. Okrem riadnych zasadnutí sa 

predsedníctvo zišlo mimoriadne 10. 10. 2016 a 21. 11. 2016. Na prvom mimoriadnom 

zasadnutí, bola riešená voľba volebnej komisie elektronickou formou pre doplňujúce voľby 

za študentskú časť. Do volebnej komisie boli navrhnutí a elektronickou formou schválení: 



Ing. Slašťanová – predseda VK, Ing. Andor – člen VK a Kristián Struhár – člen VK. Elektronické 

hlasovanie prebehlo v dňoch 11. – 13. 10. 2016. Na druhom mimoriadnom zasadnutí 

21.11.2016, predsedníctvo AS DF riešilo elektronické hlasovanie člena Disciplinárnej komisie 

DF TUZVO. Navrhnutá kandidátka Adriána Šimonová bola zvolená všetkými hlasmi členov AS 

DF. 

Prvé zasadnutie AS DF TUZVO, ktoré sa konalo 5. mája 2016, prerokovalo  Výročnú správu 

o činnosti DF za rok 2015. K správe ktorú predniesol dekan DF prof. Silkienka boli vznesené 

pripomienky hlavne týkajúce sa propagácie DF na stredných školách. Správa bola 

jednomyseľne schválená. Správu o hospodárení DF za rok 2015 predniesla tajomníčka fakulty 

Ing. Hazlingerová. Na odporúčanie Ing. Parobeka, predsedu ekonomickej komisie, bola 

správa jednomyseľne schválená. Návrh rozpočtu na rok 2016 bol senátu prezentovaný 

tajomníčkou fakulty Ing. Hazlingerovou. Pripomienky k rozpočtu sa týkali nedotačných 

príjmov, ktoré sú postavené hlavne na počte prijímaných študentov.    Senát schválil 

rozdelenie BV na katedry podľa výkonnosti katedier. Ďalej senát schválil Ing. Adiána 

Banského, PhD., za prodekana pre pedagogickú prácu na druhé funkčné obdobie. AS 

verejným hlasovaním schválil „Pravidlá a podmienky prijímania na I., II. a III. st. štúdia na 

ak.rok 2017/2018“.  

V dňoch 8. a 9. novembra sa konali doplňujúce dvojkolové voľby od AS DF z radov študentov. 

V prvom kole boli navrhnutí a kandidatúru prijali traja poslucháči I. roč. DF. V druhom kole 

pri 25,85 % účasti bol do AS DF zvolený Patrik Halčin. 

Druhé zasadnutie AS DF TUZVO ktoré sa konalo 16. februára 2017 bolo venované 

predovšetkým príprave voľby kandidáta na funkciu dekana DF TUZVO. Bola zvolená 

volebná komisia v zložení prof. Igor Čunderlík,CSc. – predseda VK a Ing. Pavol Gejdoš, PhD., 

Ing. Rastislav Igaz, PhD., Ing. Denisa Lizoňová, ArtD., Ing. Tatiana Vilkovská – členovia VK. 

AS DF stanovil   termín a čas voľby na 8. marca 2017 o 13:00 hod v zasadacej miestnosti DDF. 

Ďalej boli členovia AS DF informovaní o voľbe člena Disciplinárnej komisie DF, o doplňujúcej 

voľbe zástupcu študentov do AS DF. Doc. Geffert, zástupca DF v RVŠ SR,  informoval 

o zasadnutiach RVŠ SR. AS DF schválil návrh dekana DF na odvolanie Ing. Antonína Juříčka  

z VUR DF. 

 

Tretie zasadnutie AS DF TUZVO sa konalo 8. marca 2017. Hlavným bodom rokovania AS 

DF vola voľba kandidáta na funkciu dekana DF TUZVO.  



Predseda AS DF informoval členov AS DF o priebehu voľby kandidáta na dekana DF. Voľba sa 

uskutočnila podľa schváleného harmonogramu. Členmi akademickej obce DF bolo navrhnutých 

24 kandidátov na funkciu dekana DF. Na základe písomného súhlasu prijali kandidatúru štyria 

navrhnutí kandidáti:  

- doc. akad. soch. René Baďura,  

- Ing. Mgr. Ivan Chromek PhD.,  

- prof. RNDr. Danica Kačíková, PhD.,  

- prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD.  

Uvedení kandidáti 8. marca 2017, na zasadnutí AO DF prezentovali svoje zámery v oblasti 

rozvoja DF na obdobie rokov 2017-2021 a odpovedali na ústne a písomné otázky položené členmi 

AO DF. 

8. 3. 2017 o 13:00 hod sa uskutočnila voľba kandidáta na funkciu dekana DF v zasadacej 

miestnosti DDF. Tajného hlasovania sa zúčastnili všetci členovia AS DF s nasledovným 

výsledkom: 

- celkový počet voličov: 20  

- počet vydaných hlasovacích lístkov: 20  

- počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 20  

Počet hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom:  

doc. akad. soch. René Baďura 2  

Ing. Mgr. Ivan Chromek PhD. 0  

prof. RNDr. Danica Kačíková, PhD. 6  

prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. 12 

Na základe uskutočnenej voľby bol v prvom kole voľby zvolený za kandidáta na dekana DF pre 

obdobie 2017 – 2021 prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD.  

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 (90 – 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 25. apríla 2017                                                                    prof. Igor Čunderlík 
              predseda AS DF TUZVO 


