
Správa o činnosti Akademického senátu Drevárskej fakulty 

Technickej univerzity vo Zvolene za obdobie od 11. mája 2015  

do 5. mája 2016 

 

 

V zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov predkladá Predsedníctvo Akademického senátu 

Drevárskej fakulty TU vo Zvolene správu o činnosti Akademického senátu Drevárskej fakulty 

Technickej univerzity vo Zvolene za obdobie od 11. mája 2015 do 5.mája 2016. 

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

TUZVO, s ktorými sa každý člen AO mohol zoznámiť. Zápisnice sú zverejnené vo vývesnej 

skrinke AS na chodbe DDF a zavesené na web-stránke AS DF. 

Od ostatného zhromaždenia akademickej obce Drevárskej fakulty uplynul takmer rok (11. 05. 

2015). Bol to rok hektický, pretože hlavne v tomto roku sa rozhodovalo o 

finálnom hodnotení Drevárskej fakulty v rámci komplexnej akreditácie. Aj keď sa AS DF 

priamo nepodieľal na príprave podkladov pre komplexnú akreditáciu, legislatívnou činnosťou 

prispel aspoň malou mierou k dosiahnutému hodnoteniu DF. 

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

trikrát v termínoch: 11. 5. 2015, 4. 11. 2015 a 3.3.2016. Každému zasadnutiu akademického 

senátu predchádzalo zasadnutie predsedníctva AS DF TUZVO, ktoré pripravilo program 

riadnych zasadnutí AS. Okrem uvedených zasadnutí sa predsedníctvo zišlo mimoriadne 10. 9. 

2015 a 30. 03. 2016. Na prvom mimoriadnom zasadnutí, využijúc článok 4, bod 1, písm. d, 

Rokovacieho poriadku AS DF TUZVO sa predsedníctvo uznieslo, aby schvaľovanie pravidiel 

a podmienok prijatia na štúdium v I., II. a III. stupni a schválenie klauzuly pre akademický rok 

2015/16 prebehlo elektronickou formou. Predsedníctvo navrhlo pre toto elektronické 

hlasovanie skrutátorov Ing. Igaza, Ing. Parobeka a prof. Čunderlíka. Hlasovanie prebehlo 

v dňoch 14 – 16. 9. 2015 a sčítanie hlasov sa uskutočnilo 17. 9. 2015. 



Prvé zasadnutie AS DF TUZVO, ktoré sa konalo 11. 5. 2015, prerokovalo  Výročnú správu 

o činnosti DF za rok 2014. K správe ktorú predniesol dekan DF prof. Silkienka neboli vznesené 

žiadne pripomienky a bola jednomyseľne schválená. Správu o hospodárení DF za rok 2014 

predniesla tajomníčka fakulty Ing. Hazlingerová. Na odporúčanie Ing. Parobeka, predsedu 

ekonomickej komisie bola správa jednomyseľne schválená. Návrh rozpočtu na rok 2015 bol 

senátu predložený v dvoch alternatívach; rozdelenie dotácie BV na katedry buď podľa počtu 

tvorivých pracovníkov, alebo podľa výkonnosti katedier. Senát schválil rozdelenie BV na 

katedry podľa výkonnosti katedier. Ďalej senát zvolil doc. Gefferta za zástupcu do Rady 

vysokých škôl SR. 

Na druhom zasadnutí AS DF TUZVO dňa 4. novembra 2015 bolo prerokované a schválené 

odvolanie člena Vedeckej a umeleckej rady DF, bolo prerokované a schválené zloženie 

Disciplinárnej komisie DF pre študentov. Ďalej bola senátom prijatá informácia o výsledku 

uskutočneného elektronického  hlasovania vo veci pravidiel a podmienok pre prijímanie na 

DF TUZVO pre akademický rok 2016/2017 vo všetkých stupňoch štúdia a klauzuly pre 

organizáciu ak. r. 2015/2016. AS schválil volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do AS DF 

TUZVO z radov študentov. 

Doplňujúce voľby do študentskej časti AS DF sa uskutočnili dvojkolovo 10 – 11. 11.2015 resp. 

24 – 25.11.2015. Ako zástupca 1. roč. Bc. štúdia bol zvolený Kristián Struhár a za zástupcu 

doktorandov bol zvolený Ing. Tomáš Andor. 

Tretie zasadnutie AS DF TUZVO sa konalo 3. marca 2016, na ktorom bol senát oboznámený 

s výsledkami doplňujúcich volieb do študentskej časti AS DF. V súvislosti s prechodom na 

novoakreditované študijné programy a dobiehaním pôvodných št. programov senát schválil 

dodatok č. 1 k Študijnému poriadku DF TUZVO s pripomienkou. Posledným bodom tretieho 

zasadnutia AS DF bolo prerokovanie návrhu nového študijného programu „Tvorba 

a konštrukcia nábytku“ pre detašované pracovisko DF TUZVO vo Volyni. AS DF návrh 

prerokoval a odporučil ho predložiť na schválenie Vedeckej a umeleckej rade DF TUZVO. 

30. marca 2016 sa zišlo predsedníctvo AS DF TUZVO na mimoriadnom zasadnutí, na ktorom 

sa kladne vyjadrilo k „Návrhu požiadaviek Rady vysokých škôl na zapracovanie do priorít 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na najbližšie obdobie“. Ako tieto 



požiadavky boli akceptované MŠVVŠ a zapracované do programového vyhlásenia novej 

Vlády SR ste mali možnosť sledovať v masovokomunikačných prostriedkoch minulý mesiac. 

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 – 95 % účasť na zasadnutiach AS 

DF), ale aj cennými pripomienkami a návrhmi, ktorými prispeli k fungovaniu tohto 

najvyššieho samosprávneho orgánu Drevárskej fakulty TUZVO. 

 

 

Vo Zvolene 5. mája 2016                                                                         prof. Igor Čunderlík 
         predseda AS DF TUZVO 


