
Zápisnica 02 – 2016 
zo zasadnutia Akademického senátu Drevárskej fakulty 

konaného dňa 5. mája 2016. 
 

 

 

 

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

Elena Farkašová, ArtD., Ing. Rastislav Igaz, PhD., doc. Ing. Ivan Klement, 

CSc., Ing. Denisa Lizoňová, ArtD., Ing. Ján Parobek, PhD., Ing. Ľubica 

Slašťanová, Ing. Roman Soyka, PhD., Ing. Martin Zachar, PhD., Lívia 

Giertlová, Bc. Mária Antaliczová, Ing. Tatiana Huráková, Ing. Tomáš Andor 

Ospravedlnení: doc. Ing. Anton Geffert, CSc., Ing. Pavol Gejdoš. PhD., Kristián Struhár, 

Jakub Cimerman 

Neprítomní: Ing. Jozef Gáborík, CSc., Jana Slovíková 

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

Hazlingerová 

 

Program: 

 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu rokovania. 

3. Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a verifikátorov zápisnice. 

4. Kontrola uznesení. 

5. Správa o činnosti DF za rok 2015. 

6. Správa o hospodárení DF za rok 2015. 

7. Návrh rozpočtu DF na rok 2016. 

8. Návrh dekana DF na vymenovanie prodekana pre pedagogickú prácu. 

9. Pravidlá a podmienky prijímania na I. stupeň štúdia na DF na ak. rok 2017/2018. 

10. Pravidlá a podmienky prijímania na II. stupeň štúdia na DF na ak. rok 2017/2018. 

11. Pravidlá a podmienky prijímania na III. stupeň štúdia na DF na ak. rok 2017/2018. 

12. Rôzne.  

13. Návrh uznesení. 

14.  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 (14) 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: 14                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 



 

Akademický senát DF vo verejnom hlasovaní schválil program zasadania AS DF. 

 

K bodu 3: Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a verifikátorov zápisnice. 

 

 Predseda AS DF predniesol návrh členov návrhovej komisie v zložení: Ing. Martin 

Zachar, PhD., Ing. Tomáš Andor. 

 V rámci diskusie nebol prednesený iný návrh.  

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 14                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

 Predseda AS DF predniesol návrh na členov volebnej komisie a verifikátorov 

zápisnice v zložení: Mgr. Elena Farkašová, ArtD., Ing. Roman Soyka, PhD. 

 V rámci diskusie nebol prednesený iný návrh.  

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 14                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

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

Zachar, PhD., Ing. Tomáš Andor 

Akademický senát DF vo verejnej voľbe zvolil volebnú komisiu a verifikátorov 

zápisnice: Mgr. Elena Farkašová, ArtD., Ing. Roman Soyka, PhD. 

 

K bodu 4: Kontrola uznesení.. 

 

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

 

K bodu 5: Správa o činnosti DF za rok 2015. 

 

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

Správy o činnosti DF za rok 2015. 

 Dekan DF stručne predstavil Správu o činnosti DF za rok 2015 a pripomenul, že 

správa bola podrobne prezentovaná na zasadnutí Akademickej obce DF 5.5.2016 

o 10:00 hod. 

 Predseda AS DF otvoril diskusiu. 

 V diskusii neboli prednesené žiadne pripomienky k predkladanej správe. 

 V rámci diskusie odzneli pripomienky najmä na potrebu riešenia neustále sa 

znižujúceho počtu študentov DF. Viaceré návrhy sa týkali zlepšenia propagácie 

TUZVO a DF najmä na stredných školách. Študentov stredných škôl je potrebné 

informovať o existencii a zameraní TUZVO a DF už v nižších ročníkoch, nie len 

v poslednom maturitnom ročníku.  

 Prodekan Ing. Adrian Banski, PhD. informoval, že v tomto smere sú vyvíjané mnohé 

aktivity, vyzdvihol najmä prínos študentskej organizácie WoodenWorld, ktorá 

významne prispieva v oblasti propagácie DF na výstavách aj na stredných školách 

v rámci celého Slovenska. Okrem toho upozornil, že propagačná činnosť si vyžaduje 

množstvo času  a energie a vyžadovala by si samostatného človeka, ktorý by ju 

zabezpečoval a organizoval.  



 Viacerí členovia senátu sa zhodli, že na pôde DF by mohla vzniknúť komisia, ktorej 

úlohou by bolo organizovať aktivity zamerané na propagáciu DF. 

 Ing. Tomáš Andor predniesol návrh na priebežné organizovanie odborných prednášok 

na stredných školách, ktoré by budúcim potenciálnym študentom predstavili 

profilovanie jednotlivých pracovísk a ich výskumné zameranie. Takéto aktivity by 

pomohli študentom zorientovať sa v ponuke univerzity, fakulty aj jednotlivých 

katedier a pracovísk a mohli by pozitívne ovplyvniť ich rozhodovanie pri výbere 

vysokej školy. 

 Na základe diskusie senát ukladá dekanovi DF rozšíriť aktivity v oblasti propagácie 

fakulty.  

 Predseda AS DF ukončil diskusiu a požiadal členov senátu o hlasovanie vo veci 

Správy o činnosti DF za rok 2015. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 14                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

Akademický senát DF schválil Správu o činnosti DF za rok 2015. 

 

K bodu 6: Správa o hospodárení DF za rok 2015. 

 

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

predstavil predkladanú Správu o hospodárení DF za rok 2015. 

 Dekan DF požiadal o predstavenie Správy o hospodárení DF za rok 2015 tajomníčku 

DF, Ing. Annu Hazlingerovú. Tajomníčka DF podrobne predstavila správu. 

 Predseda ekonomickej komisie AS DF Ing. Ján Parobek, PhD. kladne zhodnotil 

podrobnú obsahovú náplň predloženej správy.  

 Predseda ekonomickej komisie položil otázku ohľadne plánovaného využitia zisku z 

minulého obdobia. Tajomníčka DF odpovedala, že zisk bude použitý najmä ako 

mzdové prostriedky na motiváciu zamestnancov DF. 

 Ďalšia otázka sa týkala zápornej hodnoty nedotačných výnosov v tab.9. Tajomníčka 

DF odpovedala, že záporné číslo vzniklo len v dôsledku spôsobu zaúčtovania, 

nepredstavuje reálny záporný výnos. 

 Predseda AS DF požiadal členov senátu o hlasovanie vo veci Správy o hospodárení 

DF za rok 2015. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 14                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

Akademický senát DF vo verejnom hlasovaní schválil Správu o hospodárení DF za rok 

2015. 

 

K bodu 7: Návrh rozpočtu DF na rok 2016. 

 

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

predstavil prekladaný Návrh rozpočtu DF na rok 2016. 

 Dekan DF požiadal o predstavenie Návrhu rozpočtu DF na rok 2016 tajomníčku DF, 

Ing. Annu Hazlingerovú. Tajomníčka DF podrobne predstavila návrh rozpočtu, pričom 

vysvetlila spôsob tvorby hospodárskeho výsledku DF. 



 Predseda ekonomickej komisie AS DF Ing. Ján Parobek, PhD. pozitívne zhodnotil 

detailne rozpracovaný návrh rozpočtu rozšírený o výkony jednotlivých katedier.  

 Predseda ekonomickej komisie AS DF položil otázku ohľadne toho, či metodika 

stanovenia odhadovaných výnosov (70%) z nedotačnej činnosti (ktorá je priamo 

závislá od počtu študentov) počíta s predpokladaným demografickým vývojom ich 

úbytku? Tajomníčka odpovedala, že metodika je prebratá z TUZVO, a s týmto 

vývojom pravdepodobne nepočíta. Ale do budúcnosti bude určite potrebné zohľadniť 

aj nepriaznivý demografický vývoj. 

 Predseda AS DF požiadal členov senátu o hlasovanie vo veci spôsobu rozdeľovania 

dotácie na BV na katedry DF. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 14                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

Akademický senát DF vo verejnom hlasovaní schválil Návrh rozpočtu DF na rok 2016. 

 

K bodu 8: Návrh dekana DF na vymenovanie prodekana pre pedagogickú prácu.  

 

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

predstavil Návrh na vymenovanie prodekana DF pre pedagogickú prácu (PP). 

 Dekan DF skonštatoval, že súčasné prvé funkčné obdobie Ing. Adriana Banskeho, 

PhD. na funkcii prodekana pre PP končí 31.5.2016. Ing. Banski vykonáva funkciu 

aktívne, spoľahlivo a zodpovedne a je prínosom pre DF. Rovnako vyzdvihol jeho 

prínos v procese tvorby akreditačného spisu DF pre poslednú akreditáciu. Preto 

predkladá návrh na jeho opätovné vymenovanie do funkcie prodekana DF pre PP. 

 Predseda AS DF podporil dekanove vyjadrenia a rovnako vyzdvihol prácu Ing. 

Banskeho vo funkcii prodekana pre PP. 

 Predseda AS DF požiadal členov volebnej komisie o uskutočnenie tajnej voľby vo veci 

Návrhu dekana na vymenovanie prodekana pre pedagogickú prácu. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 14                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

Akademický senát DF v tajnom hlasovaní schválil Návrh dekana DF na vymenovanie 

prodekana pre pedagogickú prácu. 
 

K bodom 9 - 11: Pravidlá a podmienky prijímania na I., II. a III. stupeň štúdia na DF na 

ak. rok 2017/2018. 
 

 Predseda AS DF požiadal prítomných členov AS DF o spojenie hlasovania vo veci 

pravidiel a podmienok prijímania na všetky tri stupne štúdia. 

 Členovia senátu vo verejnom hlasovaní odsúhlasili spojenie hlasovania. 

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

pravidiel a podmienok prijímania na jednotlivé stupne štúdia na DF na ak. rok 

2017/18. 

 Prodekan členom senátu DF stručne predstavil predložené materiály a uviedol, že 

materiály sú identické ako minulý rok. 

 Predseda AS DF otvoril diskusiu. 



 Mgr. Elena Farkašová, ArtD. položila otázku ohľadne výšky poplatkov za prijímacie 

konanie na odbor Dizajn, ktoré sú v porovnaní s inými, podobne umelecky 

zameranými fakultami najvyššie. Prodekan odpovedal, že výšku poplatkov neurčuje 

fakulta, ale sú určené vedením TUZVO. Suma uvedená v materiáloch zatiaľ nie je 

odsúhlasená vo vedení TUZVO a bude dodatočne aktualizovaná. 

 Ďalšia otázka na prodekana sa týkala nutnosti prikladať k prihláške na štúdium 

potvrdenie o zdravotnom stave uchádzača. Viacerý členovia senátu potvrdili, že na 

iných vysokých školách sa toto potvrdenie nevyžaduje a potreba jeho vybavenia 

a zaplatenia môže pôsobiť antimotivačne. Prodekan odpovedal, že potvrdenie 

o zdravotnom stave vyžaduje legislatíva ako prílohu prihlášky na štúdium na VŠ. 

Prodekan sa na základe vyjadrení senátorov zaviazal zistiť podrobnosti o nutnosti tejto 

prílohy a jej možného vyradenia ako povinnej prílohy prihlášky. 

 Ďalšia pripomienka sa týkala rozsahu profilu a uplatnenia absolventov jednotlivých 

odborov. Niektoré profily sú stručné a iné veľmi rozsiahle, čo spôsobuje 

neprehľadnosť v predložených materiáloch. Prodekan odpovedal, že o tejto 

disproporcii vie, ale formulácia a rozsah profilu je v kompetencii garantov 

jednotlivých odborov. 

 Na základe diskusie senát ukladá prodekanovi DF pre pedagogickú prácu riešiť 

s vedením TUZVO zníženie výšky poplatkov za prihlášku na DF.  

  Predseda AS DF požiadal členov senátu o hlasovanie vo veci Pravidiel a podmienok 

prijímania na všetky tri stupne štúdia na DF na ak. Rok 2017/18. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 14                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

Akademický senát DF vo verejnom hlasovaní schválil Pravidlá a podmienky prijímania 

na I., II. a III. stupeň štúdia na DF na ak. rok 2017/2018. 
 

K bodu 12: Rôzne 

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

 Dekan DF prof. Ing. Mikuláš Siklienka, PhD. sa prihlásil do diskusie s požiadavkou na 

prehodnotenie zmeny v Štatúte AS DF a príslušných dokumentoch AS DF. Zmena by 

sa mala týkať priebehu hlasovania pri schvaľovaní materiálov predložených AS DF. V 

súčasnosti potrebná 2/3 väčšina je v mnohých prípadoch problematická aj vzhľadom 

na nedostatočnú účasť senátorov na zasadnutiach AS DF. Dekan informoval členov 

senátu, že 2/3 väčšina je historické dedičstvo a vo všetkých senátoch fakúlt, vrátane 

senátu TUZVO je potrebná na schvaľovanie len nadpolovičná väčšina. 

 Predseda AS DF reagoval na dekanovu požiadavku a požiadal predsedu legislatívnej 

komisie Ing. Martina Zachara, PhD. o prehodnotenie tejto požiadavky. 

 Doc. Ing. Ivan Klement, CSc. reagoval na dekanov návrh a uviedol, že aj v prípade 

volieb do študentskej časti AS DF je zakotvená potreba 20% účasti študentov 

jednotlivých ročníkov, ktorá spôsobuje problémy pri voľbách. V prípade zmien 

v štatúte AS DF treba zvážiť aj zmenu kvóra v prípade volieb do študentskej časti. 

 Tajomník AS DF Ing. Rastislav Igaz, PhD. požiadal členov senátu, aby informovali 

členov svojich katedier a dianí v senáte DF a o materiáloch, ktoré sa týkajú činnosti 

senátu. Rovnako je potrebné členov katedier informovať o termínoch, ktoré vyplývajú 

z činnosti AS DF, ako je napr. zhromaždenie Akademickej obce.  

 V rámci diskusie neboli prednesené žiadne ďalšie návrhy. 

 

K bodu 13: Návrh uznesení. 



 

 Predseda AS DF požiadal členov návrhovej komisie o prednesenie uznesení. 

 Návrh uznesení z rokovania AS DF zo dňa 5. mája 2016 predniesol Ing. Martin 

Zachar. PhD. 

 Predseda AS DF požiadal členov senátu o schválenie uznesení. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 14                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

 K bodu 14: 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, 10. mája 2016. 



Uznesenia zo zasadnutia Akademického senátu DF 

konaného dňa 5. mája 2016. 
 

Akademický senát DF na svojom zasadnutí dňa 5. mája 2016: 
 

 

02-16-01: schválil: 

a) program zasadania AS DF, 

b) Správu o činnosti DF za rok 2015, 

c) Správu o hospodárení DF za rok 2015, 

d) Návrh rozpočtu DF na rok 2016, 

e) Návrh dekana na vymenovanie Ing. Adriana Banskeho, PhD. na funkciu prodekana pre 

pedagogickú prácu, 

f) Pravidlá a podmienky prijímania na I. stupeň štúdia na DF na ak. rok 2017/2018, 

g) Pravidlá a podmienky prijímania na II. stupeň štúdia na DF na ak. rok 2017/2018, 

h) Pravidlá a podmienky prijímania na III. stupeň štúdia na DF na ak. rok 2017/2018. 

 

 

02-16-02: zvolil: 

a) návrhovú komisiu v zložení: Ing. Martin Zachar. PhD., Ing. Tomáš Andor, 

b) volebnú komisiu a verifikátorov zápisnice: Mgr. Elena Farkašová, ArtD., Ing. Roman 

Soyka, PhD. 

 

 

02-16-03: ukladá: 

a) dekanovi DF rozšíriť aktivity v oblasti propagácie fakulty, 

b) prodekanovi DF pre pedagogickú prácu riešiť s vedením TUZVO zníženie výšky 

poplatkov za prihlášku na DF. 

 

 

 

 

 

Verifikátori zápisnice: 

 

Mgr. Elena Farkašová, ArtD.    ............................................... 

 

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

 

 

 

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


