
Zápisnica 01 – 2016 
zo zasadnutia Akademického senátu Drevárskej fakulty 

konaného dňa 3. marca 2016. 
 

 

 

 

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

Elena Farkašová, Ing. Jozef Gáborík, CSc., doc. Ing. Anton Geffert, CSc., 

Ing. Pavol Gejdoš. PhD., Ing. Rastislav Igaz, PhD., doc. Ing. Ivan Klement, 

CSc., Ing. Denisa Lizoňová, ArtD., Ing. Ľubica Slašťanová, Ing. Roman 

Soyka, PhD., Ing. Martin Zachar, PhD., Kristián Struhár, Lívia Giertlová, 

Jana Slovíková, Bc. Mária Antaliczová, Ing. Tatiana Huráková, Ing. Tomáš 

Andor 

Ospravedlnení: Ing. Ján Parobek, PhD. 

Neprítomní: Jakub Cimerman 

  Hostia:  prof. Ing. Mikuláš Siklienka, PhD., Ing. Adrian Banski, PhD. 

 

Program: 

 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu rokovania. 

3. Voľba návrhovej komisie a verifikátorov zápisnice. 

4. Kontrola uznesení. 

5. Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti AS DF. 

6. Schvaľovanie Dodatku č. 1 k Študijnému poriadku DF TU vo Zvolene. 

7. Prerokovanie návrhu nového študijného programu „Tvorba a konštrukcia nábytku“ pre 

detašované pracovisko DF TUZVO vo Volyně. 

8. Rôzne.  

9. Návrh uznesení. 

10.  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 (18) 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: 18                    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 členov návrhovej komisie v zložení: Ing. Pavol 

Gejdoš. PhD., doc. Ing. Ivan Klement, CSc. 

 V rámci diskusie nebol prednesený iný návrh.  

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 16                    Proti: 0                      Zdržal sa: 2 

 

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

Slašťanová, Ing. Tatiana Huráková 

 V rámci diskusie nebol prednesený iný návrh.  

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 16                    Proti: 0                      Zdržal sa: 2 

 

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

Gejdoš. PhD., doc. Ing. Ivan Klement, CSc. 

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

Slašťanová, Ing. Tatiana Huráková. 

 

K bodu 4: Kontrola uznesení.. 

 

 Predseda AS DF skonštatoval, že z posledného zasadnutia nevyplynuli žiadne úlohy. 

 

K bodu 5: Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti AS DF. 

 

 Predseda AS DF vyzval tajomníka o prezentáciu výsledkov doplňujúcich volieb do 

študentskej časti AS DF. 

 Tajomník Ing. Rastislav Igaz, PhD. na základe zápisnice z volieb vypracovanej 

predsedníčkou volebnej komisie Ing. Ľubicou Slašťanovou odprezentoval priebeh 

konania volieb. 

 Voľby sa uskutočnili pre voľbu zástupcu prvého ročníka Bc. štúdia a pre zástupcu 

doktorandov. Prvá kolo volieb sa uskutočnilo 10. – 11. 11. 2015 a druhé kolo sa 

uskutočnilo 24. – 25. 11. 2015.  

 Ako zástupca 1. Ročníka Bc. štúdia bol zvolený Kristián Struhár, ako zástupca 

doktorandov bol zvolený Ing. Tomáš Andor. 

 K doplňujúcim voľbám neboli vznesené žiadne pripomienky alebo sťažnosti 

v stanovenom termíne. 

 Predseda AS DF privítal nových členov senátu DF a poprial im veľa úspechov v práci 

na poli senátu DF.  

 

Akademický senát DF vzal na vedomie výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti 

AS DF. 

 

K bodu 6: Schvaľovanie Dodatku č. 1 k Študijnému poriadku DF TU vo Zvolene. 

 

 Predseda AS DF vyzval dekana DF prof. Ing. Mikuláša Siklienku, PhD. o zdôvodnenie 

predloženého Dodatku č. 1 k Študijnému poriadku.  



 Dekan DF požiadal o prezentovanie dôvodov potreby vzniku dodatku prodekana Ing. 

Adriana Banskeho, PhD. 

 Prodekan odprezentoval členom senátu dôvody vzniku dodatku. Predložený dodatok 

vznikol z dôvodu prechodu na novoakreditované študijné programy a má dočasnú 

platnosť. Súčasťou dodatku je príloha č. 2, ktorá upravuje pravidlá štátnych skúšok na 

novoakreditovaných študijných programoch na DF. Najvýznamnejšou zmenou je 

rozdelenie záverečnej štátnej skúšky na dve samostatné štátne skúšky. Jedna je 

obhajoba záverečnej práve a druhá kolokviálna skúška z oblasti znalosti zo študijného 

odboru. V budúcom roku sa predpokladá aktualizácia študijného poriadku DF, kde 

budú úpravy obsiahnuté v dodatku č. 1 zapracované do študijného priadku. 

V súčasnosti sa úpravy riešia dodatkom, pretože súbežne s novoakreditovanými 

študijnými programami dobiehajú pôvodné študijné programy podľa pôvodného 

študijného poriadku. 

 Predseda AS DF zahájil diskusiu k uvedenému bodu programu zasadnutia. 

 Z pléna odznelo viacero otázok a pripomienok: 

- Ing. Tomáš Andor položil otázku ohľadne odporúčanej dĺžky štátnej skúšky (45 

min.), či sa týka jednej skúšky, alebo oboch skúšok spolu. Prodekan reagoval, že tento 

čas je len odporúčaním a platí pre dĺžku konania jednej štátnej skúšky, 

- viacerí členovia senátu položili otázku ohľadne použitia slova „spravidla“ vo vete 

„Obidve štátne skúšky sa konajú spravidla v ten istý deň a riadia sa zverejneným 

časovým harmonogramom“. Prodekan odpovedal, že táto formulácia bola použitá 

z dôvodu umelecky orientovaných študijných programov vyučovaných na DF. Pri 

záverečných skúškach na umeleckých študijných programoch sa vyskytujú situácie, 

kedy sa štátne skúška nekonajú v jeden deň. Uvedená formulácia vznikla po 

konzultácii so zástupcami Katedry dizajnu nábytku a interiéru. 

- viacerí členovia AS DF prezentovali pripomienku ohľadne schvaľovania tém Bc. 

záverečných prác mimo DF. V prípade diplomových prác je definovaná požiadavka 

schválenia garantom študijného programu, ktorá ale v prípade Bc. prác chýba. 

Prodekan odpovedal, že právo schvaľovania tém Bc. záverečných prác a ich posúdenie 

s pohľadu profilu absolventa je na garantovi študijného programu. Uvedená 

pripomienka bude do Prílohy č. 2 doplnená. 

- viacerí členovia AS DF položili otázku ohľadne spôsobu výsledného hodnotenia 

jednotlivých štátnych skúšok, pretože spôsob určenia výslednej známky je pri 

jednotlivých skúškach rozdielny. Prodekan vysvetlil, že v prípade kolokviálnej štátnej 

skúšky zostáva pôvodný spôsob hodnotenia, určený ako aritmetický priemer známok. 

V prípade obhajoby záverečnej práce je do formulácie doplnené slovo „spravidla“, 

ktoré umožňuje skúšobnej komisii upraviť výsledné hodnotenie na základe priebehu 

obhajoby. Použitie slova „spravidla“ je podmienené skúsenosťami z obhajob 

záverečných prác a výraznými rozdielmi v hodnotení jednotlivých častí obhajoby 

(posudok vedúceho práce, posudok oponenta, obhajoba).  

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 18                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

Akademický senát DF vo verejnom hlasovaní schválil Dodatok č. 1 k Študijnému 

poriadku DF TU vo Zvolene s pripomienkou. 

 

K bodu 7: Prerokovanie návrhu nového študijného programu „Tvorba a konštrukcia 

nábytku“ pre detašované pracovisko DF TUZVO vo Volyně. 

 



 Predseda AS DF požiadal dekana DF prof. Ing. Mikuláša Siklienku, PhD. 

o predstavenie materiálov návrhu nového študijného programu „Tvorba a konštrukcia 

nábytku“ pre detašované pracovisko DF TUZVO vo Volyně. 

 Dekan DF členom senátu zdôvodnil potrebu akreditácie nového študijného programu. 

Primárnym dôvodom je zvýšený záujem o nábytkársky zameraný študijný program zo 

strany študentov na detašovanom pracovisku vo Volyně. Okrem toho DF získa druhý 

akreditovaný študijný program v zahraničí a zväčší počet zahraničných študentov. 

 Predseda AS DF upozornil, že potrebu prerokovania nových študijných programov 

ukladá senátu zákon o VŠ aj Štatút AS DF. Po prerokovaní je materiál predložený 

vedeckej rade fakulty, ktorá daný materiál schvaľuje. Následne vyzval predsedu 

legislatívnej komisie (LK) o vyjadrenie sa k predloženým materiálom. 

 Predseda LK AS DF Ing. Martin Zachar, PhD. zhodnotil, že z pohľadu legislatívy je 

predložený materiál v poriadku, a nemá k nemu žiadne pripomienky. 

 Predseda AS DF otvoril diskusiu. 

 V rámci diskusie odznelo viacero pripomienok na neaktuálnosť údajov v materiáli 

predloženom  na prerokovanie.  

 Prodekan Ing. Adrian Banski, PhD. reagoval na prednesené pripomienky a informoval 

členov senátu, že materiál zatiaľ nie je v plnom rozsahu aktualizovaný a stále sa na 

ňom pracuje.  

 

Akademický senát DF prerokoval návrh nového študijného programu „Tvorba 

a konštrukcia nábytku“ pre detašované pracovisko DF TUZVO vo Volyně. 

 

K bodu 8: Rôzne.  

 

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

 Predseda AS DF informoval členov senátu DF, že bol vypracovaný harmonogram 

riadnych zasadnutí AS DF na rok 2016. Harmonogram bol konzultovaný s vedením 

DF a bude členom AS DF rozposlaný v najbližšom období.  

 V rámci diskusie neboli prednesené žiadne ďalšie návrhy. 

 

K bodu 9: Návrh uznesení. 

 

 Predseda AS DF požiadal členov návrhovej komisie o prednesenie uznesení. 

 Návrh uznesení z rokovania AS DF zo dňa 3. marca 2016 predniesol Ing. Pavol 

Gejdoš. PhD. 

 Predseda AS DF požiadal členov senátu o schválenie uznesení. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 18                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

 K bodu 10: Záver.  

 

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

zasadnutí senátu a ukončil rokovanie AS DF. 

 

Zapísal:     Ing. Rastislav Igaz, PhD. -  tajomník AS DF 

 

Vo  Zvolene, 9. marca 2016. 



Uznesenia zo zasadnutia Akademického senátu DF 

konaného dňa 3. marca 2016. 
 

Akademický senát DF na svojom zasadnutí dňa 3. marca 2016: 
 

 

01-16-01: schválil: 

a) program zasadania AS DF, 

b) Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku DF TU vo Zvolene s pripomienkou. 

 

 

01-16-02: zvolil: 

a) návrhovú komisiu v zložení: Ing. Pavol Gejdoš. PhD., doc. Ing. Ivan Klement, CSc., 

b) verifikátorov zápisnice: Ing. Ľubica Slašťanová, Ing. Tatiana Huráková. 

 

 

01-16-03: prerokoval: 

a) návrh nového študijného programu „Tvorba a konštrukcia nábytku“ pre detašované 

pracovisko DF TUZVO vo Volyně. 

 

 

01-16-04: vzal na vedomie: 

a) výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti AS DF. 

 

 

 

 

 

 

Verifikátori zápisnice: 

Ing. Ľubica Slašťanová.    ............................................... 

 

Ing. Tatiana Huráková.    ............................................... 

 

 

 

 

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


