
Zápisnica 02 – 2014 
zo zasadnutia Akademického senátu Drevárskej fakulty 

konaného dňa 9. júna 2014. 
 
 

 

Prítomní:  prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD., doc. Ing. Anton Geffert, CSc., Ing. 

Pavol Gejdoš. PhD., Ing. Rastislav Igaz, PhD., doc. Mgr.art. Marian Ihring. 

ArtD., doc. Ing. Ivan Klement, CSc., Ing. Rastislav Lagaňa, PhD., RNDr. 

Katarína Kyseľová, PhD., Ing. Ján Parobek, PhD., Ing. Ľubica Slašťanová, 

Ing. Roman Soyka, PhD., Ing. Matej Hulla, Ing. Gabriel Giertl 

Ospravedlnení: Ing. Martin Zachar, PhD., Bc. Matej Kmeť, Ján Húšek, Bc. Zuzana 

Koštialiková,  

Neprítomní: Jakub Repiský, Michaela Rebeka Mercellová, Bc. Jakub Kmeť 

  Hostia:  prof. Ing. Mikuláš Siklienka, PhD., prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD., doc. Ing. 

Hubert Paluš, PhD., Ing. Adrián Banski, PhD., Ing. Anna Hazlingerová 

 

Program: 

 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu rokovania. 

3. Voľba návrhovej komisie a verifikátorov zápisnice. 

4. Kontrola uznesení. 

5. Výsledky hospodárenia DF za rok 2013. 

6. Návrh rozpočtu DF na rok 2014. 

7. Výročná správa o činnosti DF za rok 2013. 

8. Návrh na organizačné zmeny v štruktúre DF. 

9. Informácia o študijných programoch I. stupňa (Bc.) na DF pre ak. rok 2015/16. 

10. Informácia o študijných programoch II. stupňa (Ing., Mgr.) na DF pre ak. rok 2015/16. 

11. Pravidlá a podmienky pre prijatie na DF (I. a II. stupeň) pre ak. rok 2015/16. 

12. Pravidlá a podmienky pre prijatie na DF (III. stupeň) pre ak. rok 2015/16. 

13. Rôzne. 

14. Návrh uznesení. 

15. Záver.  

 

K bodu 1: Otvorenie. 

 Zasadnutie AS DF otvoril a viedol predseda AS DF prof. Ing. Ladislav Dzurenda, 

PhD. Na základe počtu prítomných členov AS DF (13) zhodnotil, 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 schválenie. 
 

Výsledky hlasovania:  

Za: 13                    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. 

 Predsedníctvo AS DF za členov návrhovej komisie navrhlo: doc. Ing. Ivan Klement, 

CSc., RNDr. Katarína Kyseľová. PhD. 

 V rámci diskusie nebol prednesený iný návrh.  

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 13                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

 Predsedníctvo AS DF za verifikátorov zápisnice  navrhlo: doc. Ing. Anton Geffert, 

CSc., Ing. Rastislav Lagaňa, PhD. 

 Z pléna nebol prednesený iný návrh.  

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 13                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

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

Ivan Klement, CSc., RNDr. Katarína Kyseľová. PhD.  

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

Geffert, CSc., Ing. Rastislav Lagaňa, PhD. 

 

K bodu 4: Kontrola uznesení. 

 Predseda AS DF prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD. požiadal tajomníka AS DF 

o kontrolu uznesení z predchádzajúcich zasadnutí. 

 Tajomník Ing. Rastislav Igaz, PhD. konštatoval, že z predchádzajúcich zasadnutí 

nevyplynuli žiadne úlohy. Pripomenul, že na zasadnutí senátu je novozvolený člen 

doc. Ing. Ivan Klement, CSc., ktorý sa zasadnutia zúčastňuje po prvý krát. 

 Predseda privítal nového člena, doc. Ing. Ivana Klementa, CSc. a poprial mu veľa 

úspechov pri práci v Akademickom senáte DF. 

 

Akademický senát DF vzal na vedomie informáciu tajomníka AS DF o plnení uznesení. 

 

K bodu 5: Výsledky hospodárenia DF za rok 2013. 

 Predseda AS DF prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD. požiadal dekana DF prof. Ing. 

Mikuláša Siklienku, PhD. aby predstavil predkladanú správu o výsledkoch 

hospodárenia DF za rok 2013. 

 Dekan DF prof. Ing. Mikuláš Siklienka, PhD. stručne predstavil správu o výsledkoch 

hospodárenia DF za rok 2013. 

 Predseda ekonomickej komisie AS DF Ing. Ján Parobek, PhD. predniesol stanovisko 

EK AS DF k predkladanej práve a zhodnotil, že správa je vypracovaná v predpísanom 

štandardnom formáte. Upozornil, že v tab. č. 5 je nesprávne uvedená suma prečerpania 

prostriedkov na KDNDV. 

 V diskusii doc. Ing. Ivan Klement, CSc. položil otázku ohľadne čerpania bežných 

výdavkov katedier, pretože niektoré katedry prečerpávajú pridelené prostriedky a iné 

prostriedky nedočerpajú. Otázka bola smerovaná na prípadnú penalizáciu prečerpania 

a možnosť prenesenia ušetrených prostriedkov do ďalšieho roka. 

 Prekladateľ reagoval, že medziročný prenos prostriedkov nie je možný, pretože 

TUZVO je rozpočtová organizácia a nemá túto možnosť. Na otázku ohľadne 



penalizácie prečerpania reagoval, že nejde o veľké sumy a prečerpanie je vo všetkých 

prípadoch opodstatnené a s vedomím vedenia DF. 

 Predseda AS DF prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD. požiadal členov senátu 

o hlasovanie vo veci:  Výsledkov hospodárenia DF za rok 2013. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 13                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

Akademický senát DF vo verejnom hlasovaní schválil Výsledky hospodárenia DF za rok 

2013.  

 

K bodu 6: Návrh rozpočtu DF na rok 2014. 

 Predseda AS DF prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD. požiadal dekana DF prof. Ing. 

Mikuláša Siklienku, PhD. aby predstavil Návrh rozpočtu DF na rok 2014. 

 Dekan DF prof. Ing. Mikuláš Siklienka, PhD. stručne predstavil Návrh rozpočtu DF na 

rok 2014. 

 Predseda ekonomickej komisie AS DF Ing. Ján Parobek, PhD. predniesol stanovisko 

EK AS DF k Návrhu rozpočtu DF na rok 2014. Predkladateľovi položil otázku 

ohľadne využitia plánovaného kladného hospodárskeho výsledku. 

 Dekan DF odpovedal, že kladný hospodársky výsledok bude použitý na chod fakulty 

a motiváciu pracovníkov. 

 Predseda AS DF prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD. po ukončení diskusie požiadal 

členov senátu o hlasovanie vo veci:  Návrhu rozpočtu DF na rok 2014. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 13                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

Akademický senát DF vo verejnom hlasovaní schválil Návrh rozpočtu DF na rok 2014.  

 

K bodu 7: Výročná správa o činnosti DF za rok 2013. 

 Predseda AS DF prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD. požiadal dekana DF prof. Ing. 

Mikuláša Siklienku, PhD. aby predstavil Správu o činnosti DF za rok 2013. 

 Dekan DF prof. Ing. Mikuláš Siklienka, PhD. stručne predstavil Správu o činnosti DF 

za rok 2013 a pripomenul, že obsah správy bol prezentovaný na zasadnutí 

Akademickej obce DF dňa 5.6.2014. 

 V diskusii neboli prednesené žiadne pripomienky k predkladanej správe. 

 Predseda AS DF prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD. požiadal členov senátu 

o hlasovanie vo veci Správy o činnosti DF za rok 2013. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 13                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

Akademický senát DF vo verejnom hlasovaní schválil Správu o činnosti DF za rok 2013.  

 

K bodu 8: Návrh na organizačné zmeny v štruktúre DF. 

 Predseda AS DF prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD. požiadal dekana DF prof. Ing. 

Mikuláša Siklienku, PhD. aby predstavil návrhy na organizačné zmeny v štruktúre DF. 

 Dekan DF prof. Ing. Mikuláš Siklienka, PhD. predstavil Návrh na organizačné zmeny 

v štruktúre DF. 



 Predseda AS DF otvoril diskusiu k predkladanému návrhu. 

 Doc. Ing. Ivan Klement, CSc, zástupca Katedry mechanickej technológie dreva 

konštatoval, že v predloženom návrhu chýba analýza súčasného stavu výkonnosti 

katedier a zdôvodnenie návrhu na zlučovanie. Okrem toho upozornil, že 

v predloženom návrhu nie sú uvedené žiadne termíny na uskutočnenie navrhovaných 

zmien. 

 O slovo v diskusii požiadal vedúci Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie doc. 

RNDr. Milan Matejdes, CSc.  

 Predseda AS DF požiadal členov senátu o hlasovanie vo veci žiadosti vedúceho 

KMDG o vystúpenie na zasadnutí AS DF.   
 

Výsledky hlasovania:  

Za: 13                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 
 

 Na základe výsledkov hlasovania udelil predseda AS DF slovo vedúcemu KMDG doc. 

RNDr. Milanovi Matejdesovi, CSc., ktorý prezentoval oficiálne stanovisko KMDG 

k navrhovaným organizačným zmenám v štruktúre DF. Zlúčenie katedier KMDG 

a KFEAM (katedier s prírodovedný zameraním) je len vytvorenie jedného celku 

s nešpecifikovaným poslaním na DF, ktoré podľa predloženého návrhu neprinesie 

žiadne pozitívne zmeny v publikačnej, projektovej, pedagogickej, kvalifikačnej ani  

finančnej oblasti pre DF.  

 Oficiálne nesúhlasné stanovisko Katedry fyziky, elektrotechniky a aplikovanej 

mechaniky k zlučovaniu katedier prezentoval aj Ing. Rastislav Igaz, PhD. Upozornil 

na fakt, že v predloženom návrhu chýba profilácia novovzniknutej katedry v rámci 

štrukturálnych zmien na DF a jej poslanie na DF. Na základe uvedeného zlúčenie 

oboch katedier neprinesie žiadnu pozitívnu zmenu, pretože dôjde len k zlúčeniu 

katedier a ich premenovaniu. 

 Zástupca Katedry dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov, ktorý konštatoval, že 

zmeny navrhované v predloženom dokumente neprinášajú žiadnu racionalizáciu, 

pretože podľa návrhu dôjde len k reorganizácii existujúceho stavu – zo súčasných 

katedier sa stanú oddelenia nových zlúčených katedier.   

 Prof. Ing. Ladislav Dzurenda, CSc. konštatoval, že v rámci racionalizácie sa na DF 

zlučujú odborné (profilové) katedry s malým počtom pracovníkov a zároveň vzniká 

nová katedra, ktorá bude počtom zamestnancov najmenšia na fakulte.  

 Ing. Roman Soyka, PhD. zdôvodnil opodstatnenosť vzniku Katedry drevených stavieb 

na DF. Vytvorenie Katedry  drevených stavieb neprispeje len k zviditeľneniu možnosti 

štúdia v odbore drevostavieb na TU vo Zvolene, ale i posilneniu postavenia daného 

odboru na DF  vo vzťahu k stavebným fakultám na Slovensku. Potvrdil, že 

novovzniknutá Katedra drevených stavieb bude personálne pozostávať zo 6 

pracovníkov. 

 Doc. Ing. Hubert Paluš, PhD. konštatoval, že zlúčenie katedier s podobným 

zameraním prispeje k lepšej spolupráci študentov v rámci študijného  programu, ktorý 

bude garantovať nová spojená katedra. 

 Dekan DF prof. Ing. Mikuláš Siklienka, PhD. na uvedené pripomienky reagoval 

nasledovne:  

- Štrukturálne zmeny na DF sú realizované v súlade s pripravovanými zmenami 

v študijných odboroch predkladanými do akreditácie za DF na MSVaTV.  

- Štrukturálne zmeny odzrkadľujú záujem študentov o štúdium jednotlivých 

študijných odborov na DF.   



- Poukázal na veľký pokles záujmu študentov o študijne programy Drevárske 

technológie a Prevádzka strojov a zariadení v ostaných dvoch rokoch. Naopak, 

trvalo vysoký záujem je o študijný program Konštrukcia drevených stavieb.   

- Zlúčenie katedier prispeje aj k zvýšeniu efektívnosti využitia pracovníkov 

v pedagogickej a vo vedecko-výskumnej činnosti. 

- Štrukturálne zmeny na DF sú robené so zámerom o udržanie si postavenia  DF 

v rámci TUZVO a VŠ Slovenska.   

- Začiatok realizácie štrukturálnych zmien na DF je plánovaný od nového školského 

roka 2014-2015. 

 

Akademický senát DF prerokoval návrh Vedenia DF na organizačné zmeny v štruktúre 

fakulty s pripomienkami: 

- pôvodný dokument neobsahuje žiadne termíny a scenár realizácie navrhovaných 

organizačných zmien, 

- dokument je príliš všeobecný a nekonkrétny, neobsahuje náležité odôvodnenie 

navrhovaných zmien, 

- navrhované vnútorné členenie kopíruje doterajší stav, bez významných zmien, zo 

súčasných katedier sa stanú oddelenia nových zlúčených katedier, 

- predpokladané prínosy navrhovaných organizačných zmien nie sú v materiáli 

nijako podložené a kvantifikované, 

- oficiálne stanovisko dotknutých katedier (KMDG, KFEAM, KMTD) je 

nesúhlasné. 

 

 

K bodu 9: Informácia o študijných programoch I. stupňa (Bc.) na DF pre ak. rok 

2015/16. 

 Predseda AS DF požiadal prodekana DF Ing. Adriana Banskeho, PhD. o predstavenie 

predkladaného dokumentu. 

 Prodekan DF DF Ing. Adrian Banski, PhD. predstavil členom senátu DF predkladaný 

materiál a upozornil ich na zmeny oproti minulému roku. 

 V diskusii doc. Ing. Ivan Klement, CSc. adresoval prodekanovi pripomienku ohľadne 

možnosti zváženia výšky školného za externú formu štúdia. Navrhol zvážiť zníženie 

školného v I. stupni štúdia, aby sa zvýšil záujem o štúdium, a výšku školného v II. 

stupni štúdia ponechať, príp. zvážiť jeho zvýšenie. Svoju pripomienku odôvodnil tým, 

že ak študenti ukončia Bakalárske štúdium, budú v záujme pokračovania štúdia 

v Inžinierskom stupni ochotný zaplatiť vyššie školné. 

 Keďže nezazneli ďalšie otázky a pripomienky, predseda AS DF požiadal členov senátu 

o hlasovanie o predloženom dokumente. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 13                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

Akademický senát DF vo verejnom hlasovaní schválil Informáciu o študijných 

programoch I. stupňa (Bc.) na DF pre ak. rok 2015/16. 

 

K bodu 10: Informácia o študijných programoch II. stupňa (Ing., Mgr.) na DF pre ak. 

rok 2015/16. 

 Predseda AS DF požiadal prodekana DF Ing. Adriana Banskeho, PhD. o predstavenie 

predkladaného dokumentu. 



 Prodekan DF DF Ing. Adrian Banski, PhD. predstavil členom senátu DF predkladaný 

materiál a upozornil ich na zmeny oproti minulému roku. 

 Keďže v diskusii nezazneli otázky a pripomienky, predseda AS DF požiadal členov 

senátu o hlasovanie o predloženom dokumente. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 13                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

Akademický senát DF vo verejnom hlasovaní schválil Informáciu o študijných 

programoch II. stupňa (Ing., Mgr.) na DF pre ak. rok 2015/16. 

 

K bodu 11: Pravidlá a podmienky pre prijatie na DF (I. a II. stupeň) pre ak. rok 2015/16. 

 Predseda AS DF požiadal prodekana DF Ing. Adriana Banskeho, PhD. o predstavenie 

predkladaného dokumentu. 

 Prodekan DF DF Ing. Adrian Banski, PhD. predstavil členom senátu DF predkladaný 

materiál a upozornil ich na zmeny oproti minulému roku. 

 Keďže v diskusii nezazneli otázky a pripomienky, predseda AS DF požiadal členov 

senátu o hlasovanie o predloženom dokumente. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 13                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

Akademický senát DF vo verejnom hlasovaní schválil Pravidlá a podmienky pre prijatie 

na DF (I. a II. stupeň) pre ak. rok 2015/16. 

 

K bodu 12: Pravidlá a podmienky pre prijatie na DF (III. stupeň) pre ak. rok 2015/16. 

 Predseda AS DF požiadal prodekana DF Ing. Adriana Banskeho, PhD. o predstavenie 

predkladaného dokumentu. 

 Prodekan DF DF Ing. Adrian Banski, PhD. predstavil členom senátu DF predkladaný 

materiál a upozornil ich na zmeny oproti minulému roku. 

 Keďže v diskusii nezazneli otázky a pripomienky, predseda AS DF požiadal členov 

senátu o hlasovanie o predloženom dokumente. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 13                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

Akademický senát DF vo verejnom hlasovaní schválil Pravidlá a podmienky pre prijatie 

na DF (III. stupeň) pre ak. rok 2015/16. 

 

K bodu 13: Rôzne 

 Tajomník AS DF upozornil na potrebu vytvorenia volebnej komisie pre doplňujúce 

voľby do študentskej časti AS DF z dôvodu ukončenia štúdia dvoch členov študentskej 

časti AS DF. 

 Predseda AS DF otvoril diskusiu k téme volebnej komisie pre doplnkové voľby do AS 

DF. 

 V rámci diskusie bola vytvorená volebná komisia v zložení: predseda: Ing. Rastislav 

Lagaňa, PhD., členovia: Ing. Ľubica Slašťanová, Ing. Matej Hulla, Bc. Matej Kmeť. 

 Predseda AS DF požiadal členov senátu o schválenie navrhnutej volebnej komisie. 

 



Výsledky hlasovania:  

Za: 13                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

 Predseda pripomenul zástupcom študentov, že na poslednom zasadnutí boli vyzvaní na 

predloženie návrhu na kandidáta na zástupcu študentov v predsedníctve AS DF. 

 Prítomní študenti skonštatovali, že návrh nemajú pripravený. 

 

Akademický senát DF vo verejnom hlasovaní schválil zloženie volebnej komisie pre 

doplňujúce voľby do študentskej časti AS DF v zložení: predseda: Ing. Rastislav Lagaňa, 

PhD., členovia: Ing. Ľubica Slašťanová, Ing. Matej Hulla, Bc. Matej Kmeť. 

 

K bodu 8: Návrh uznesení 

 Návrh uznesení zo zasadania AS DF konaného dňa 9.6.2014 predniesol doc. Ing. Ivan 

Klement, CSc. 

 Predseda AS DF požiadal členov senátu o schválenie uznesení. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 13                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

Akademický senát DF vo verejnom hlasovaní schválil uznesenia z rokovania AS DF zo 

dňa 9. júna 2014. 

 

K bodu 9: Záver 

 Predseda AS DF poďakoval členom AS DF a prítomným hosťom za aktívnu účasť na 

zasadnutí  AS DF a ukončil rokovanie AS DF. 

 

 

 

 

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

 

Vo  Zvolene, 11. júna 2014. 



Uznesenia zo zasadnutia Akademického senátu DF 

konaného dňa 9. júna 2014. 
 

Akademický senát DF na svojom zasadnutí dňa 9. júna 2014: 
 

02-14-01: prerokoval: 

a) Návrh dekana DF na organizačné zmeny v štruktúre DF, AS DF prerokoval  

s pripomienkami: 

- pôvodný dokument neobsahuje žiadne termíny a scenár realizácie navrhovaných 

organizačných zmien, 

- dokument je príliš všeobecný a nekonkrétny, neobsahuje náležité odôvodnenie 

navrhovaných zmien, 

- navrhované vnútorné členenie kopíruje doterajší stav, bez významných zmien, zo 

súčasných katedier sa stanú oddelenia nových zlúčených katedier, 

- predpokladané prínosy navrhovaných organizačných zmien nie sú v materiáli 

nijako podložené a kvantifikované, 

- oficiálne stanovisko dotknutých katedier (KMDG, KFEAM, KMTD) je 

nesúhlasné. 
 

02-14-02: schválil: 

a) Program zasadania AS DF, 

b) Výsledky hospodárenia DF za rok 2013, 

c) Návrh rozpočtu DF na rok 2014, 

d) Výročnú správu o činnosti DF za rok 2013, 

e) Informáciu o študijných programoch I. stupňa (Bc.) na DF pre ak. rok 2015/16, 

f) Informáciu o študijných programoch II. stupňa (Ing., Mgr.) na DF pre ak. rok 2015/16, 

g) Pravidlá a podmienky pre prijatie na DF (I. a II. stupeň) pre ak. rok 2015/16, 

h) Pravidlá a podmienky pre prijatie na DF (III. stupeň) pre ak. rok 2015/16, 

i) Uznesenia z rokovania AS DF zo dňa 9. júna 2014. 
 

02-14-03: zvolil: 

a) Návrhovú komisiu v zložení: doc. Ing. Ivan Klement, CSc., RNDr. Katarína Kyseľová. 

PhD., 

b) Verifikátorov zápisnice: doc. Ing. Anton Geffert, CSc., Ing. Rastislav Lagaňa, PhD., 

c) Zloženie volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS DF v zložení: 

predseda: Ing. Rastislav Lagaňa, PhD., členovia: Ing. Ľubica Slašťanová, Ing. Matej 

Hulla, Bc. Matej Kmeť. 
 

Uznesenie vypracovali: 

doc. Ing. Ivan Klement, CSc.    ............................................... 

RNDr. Katarína Kyseľová. PhD.   ............................................... 

Verifikátori zápisnice: 

Doc. Ing. Anton Geffert, CSc.   ............................................... 

Ing. Rastislav Lagaňa, PhD.    ............................................... 

prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD., v. r. 


