
Zápisnica 03 – 2017 
zo zasadnutia Akademického senátu Drevárskej fakulty 

konaného dňa 25. apríla 2017. 
 

 

 

 

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

Elena Farkašová, ArtD., doc. Ing. Jozef Gáborík, CSc., Ing. Pavol Gejdoš. 

PhD., 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., Patrik Halčin, Lívia 

Giertlová, Bc. Jakub Cimerman, Ing. Tatiana Vilkovská, Ing. Tomáš Andor 

Ospravedlnení: doc. Ing. Anton Geffert, CSc., Kristián Struhár 

Neprítomní: Bc. Jana Slovíková 

  Hostia:  prof. Ing. Mikuláš Siklienka, CSc., Ing. Anna Hazlingerová, prof. Ing. Ján 

Sedliačik, PhD., Ing. Adrián Banski, PhD. 

 

Program: 

 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu rokovania. 

3. Voľba návrhovej komisie a verifikátorov zápisnice. 

4. Kontrola uznesení. 

5. Správa o plnení dlhodobého zámeru DF za roky 2011 – 2016. 

6. Návrh dlhodobého zámeru DF na roky 2017 – 2023. 

7. Výročná správa o činnosti DF za rok 2016. 

8. Výročná správa o hospodárení DF za rok 2016. 

9. Návrh rozpočtu DF na rok 2017. 

10. Pravidlá a podmienky pre prijatie na DF pre všetky stupne štúdia.  

11. Rôzne.  

12. Návrh uznesení. 

13.  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 (17) 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: 17                    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: doc. Ing. Jozef 

Gáborík, CSc., Ing. Martin Zachar, PhD. 

 V rámci diskusie nebol prednesený iný návrh.  

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 17                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

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

Lizoňová, ArtD., Ing. Roman Soyka, PhD. 

 V rámci diskusie nebol prednesený iný návrh.  

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 17                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

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

Jozef Gáborík, CSc., Ing. Martin Zachar, PhD. 

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

Lizoňová, ArtD., Ing. Roman Soyka, PhD. 

 

K bodu 4: Kontrola uznesení. 

 

 Predseda AS DF skonštatoval, že na zasadnutí AS DF konanom 16. 2. 2017 senát 

uložil dekanovi DF požiadavku informovať členov AS DF o riešení podnetov 

študentov odboru Dizajn vo veci hodnotenia kolokviálnych skúšok. 

 Dekan DF požiadal o prezentovanie priebehu riešenia podnetov prodekana Ing. 

Adriana Banského, PhD. 

 Prodekan informoval členov senátu DF, že v danej veci sa uskutočnilo niekoľko 

stretnutí zo zástupcami študentov a podnety boli riešené aj na úrovni katedry s členmi 

skúšobnej komisie. Na základe uskutočnenej diskusie boli navrhnuté viaceré riešenia a 

opatrenia, ktoré boli oboma stranami prijaté pozitívne, a ktoré zamedzia vzniku 

prípadných nedorozumení v budúcnosti. 

 

Akademický senát DF vzal na vedomie informáciu o riešení podnetov študentov odboru 

Dizajn. 
 

K bodu 5: Správa o plnení dlhodobého zámeru DF za roky 2011 – 2016. 

 

 Predseda AS DF požiadal dekana DF o prednesenie správy o plnení dlhodobého 

zámeru DF za roky 2011 – 2016. 

 Dekan na úvod informoval, že hlavné oblasti správy boli prezentované na zasadnutí 

AO DF. Následne stručne predstavil správu o plnení dlhodobého zámeru, pričom 

venoval pozornosť najmä propagácii fakulty. 



 Predseda AS DF otvoril diskusiu, v ktorej neboli vznesené žiadne pripomienky 

k predloženému materiálu. 

 Predseda AS DF požiadal členov senátu o hlasovanie. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 17                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

Akademický senát DF schválil Správu o plnení dlhodobého zámeru DF za roky 2011 – 

2016. 

 

K bodu 6: Návrh dlhodobého zámeru DF na roky 2017 – 2023. 

 

 Predseda AS DF požiadal dekana DF o prednesenie návrhu dlhodobého zámeru DF na 

roky 2017 – 2023. 

 Dekan DF prof. Ing. Mikuláš Siklienka, CSc. odprezentoval členom AS DF obsah 

a hlavné oblasti návrhu dlhodobého zámeru DF na ďalšie obdobie. Okrem toho 

informoval členov senátu DF, že predkladaný návrh prešiel diskusiou vo viacerých 

fórach fakulty. 

 Predseda AS DF otvoril diskusiu.  

 Predseda senátu položil otázku, či sa v rámci obdobia platnosti nového dlhodobého 

zámeru plánuje rozširovanie ponuky študijných odborov na fakulte. 

 Dekan DF odpovedal, že on osobne by pristúpil skôr k redukcii ponuky odborov, toto 

rozhodnutie však už bude riešiť novonastupujúci dekan a malo by byť témou širšej 

diskusie v rámci najbližšej komplexnej akreditácie. 

 V rámci diskusie neodzneli žiadne ďalšie pripomienky k predloženému materiálu. 

 Predseda AS DF požiadal členov senátu o hlasovanie. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 17                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

Akademický senát DF schválil Návrh dlhodobého zámeru DF na roky 2017 – 2023. 

 

K bodu 7: Výročná správa o činnosti DF za rok 2016. 

 

 Predseda AS DF požiadal dekana DF o prednesenie výročnej správy o činnosti DF za 

rok 2016. 

 Dekan DF informoval, že správa o činnosti DF za rok 2016 bola odprezentovaná na 

AO a stručne zopakoval najdôležitejšie fakty vyplývajúce zo správy. 

 Predseda AS DF otvoril diskusiu.  

 V rámci diskusie neodzneli žiadne pripomienky k predloženému materiálu. 

 Predseda AS DF požiadal členov senátu o hlasovanie. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 17                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

Akademický senát DF schválil Výročnú správu o činnosti DF za rok 2016. 
 

K bodu 8: Výročná správa o hospodárení DF za rok 2016. 
 



 Predseda AS DF požiadal dekana DF o prednesenie výročnej správy o činnosti DF za 

rok 2016. 

 Dekan DF požiadal o prezentovanie správy tajomníčku DF Ing. Annu Hazlingerovú. 

 Tajomníčka DF podrobne predstavila členom AS DF správu o hospodárení DF za rok 

2016.  

 Stanovisko ekonomickej komisie AS DF predniesol Ing. Ján Parobek, PhD., ktorý 

odporučil správu schváliť. 

 Predseda AS DF otvoril diskusiu, v ktorej neodzneli zásadné pripomienky. 

 Predseda AS DF požiadal členov senátu o hlasovanie. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 17                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

Akademický senát DF schválil výročnú správu o hospodárení za rok 2016. 

 

K bodu 9: Návrh rozpočtu DF na rok 2017. 
 

 Predseda AS DF požiadal dekana DF o prednesenie návrhu rozpočtu DF na rok 2017. 

 Dekan DF požiadal o prezentovanie návrhu rozpočtu tajomníčku DF Ing. Annu 

Hazlingerovú. 

 Tajomníčka DF predstavila členom AS DF návrh rozpočtu DF na rok 2017. 

Informovala, že návrh rozpočtu je vypracovaný v súlade s metodikou rozdelenia 

dotácie a rozpočtu TUZVO na rok 2017 a metodikou rozdelenia dotácie a tvorbu 

rozpočtu TUZVO na rok 2017.  

 Stanovisko ekonomickej komisie AS DF predniesol Ing. Ján Parobek, PhD., ktorý 

odporučil návrh rozpočtu schváliť s pripomienkou. Pripomienka sa týka doplnenia 

informácie do časti VI. na strane 4 predloženého Návrhu rozpočtu. Do textu je 

potrebné doplniť informáciu, že výška hospodárskeho výsledku sa stanovuje na 

základe Metodiky rozdelenia dotácie a tvorby rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2017 vo 

výške 25 % z vybraných výnosov, nie celkových plánovaných výnosov. 

 Predseda AS DF požiadal členov senátu o hlasovanie. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 17                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

Akademický senát DF schválil návrh rozpočtu DF na rok 2017. 

 

K bodu 10: Pravidlá a podmienky pre prijatie na DF pre všetky stupne štúdia. 
 

 Predseda AS DF požiadal dekana DF o predstavenie materiálov týkajúcich sa pravidiel 

a podmienok prijatia študentov na štúdium na DF na akademický rok 2018/2019. 

 Dekan DF požiadal o predstavenie predkladaných materiálov prodekana pre 

pedagogickú prácu Ing. Andreja Banského, PhD. 

 Prodekan stručne predstavil prekladané materiály a upozornil na uskutočnené zmeny 

voči materiálom z minulého roka. Informoval, že pravidlá a podmienky prijatia pre III. 

stupeň štúdia v programe Dizajn nábytku a bývania sa schvaľuje na novoakreditovaný 

program, aby bolo možné vyhlásiť výberové konanie ešte na nasledujúci akademický 

rok. Zvyšné tri materiály sa schvaľujú s predstihom na akademický rok 2018/2019. 



Prodekan pripomenul, že výška poplatkov sa schvaľuje na úrovni univerzity a bude 

dodatočne aktualizovaná. 

 Predseda AS DF otvoril diskusiu.  

 V rámci diskusie neodzneli žiadne pripomienky. 

 Predseda AS DF požiadal členov senátu o hlasovanie. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 17                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

Akademický senát DF schválil Pravidlá a podmienky pre prijatie na DF pre všetky 

stupne štúdia pre akademický rok 2018/2019 a Pravidlá a podmienky pre prijatie na DF 

v novoakreditovanom študijnom programe Dizajn nábytku a bývania pre III. stupeň na 

AR 2017/2018. 
 

K bodu 11: Rôzne 

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

 Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

 Predseda AS DF ukončil diskusiu k bodu rôzne. 

 

K bodu 12: Návrh uznesení. 

 

 Predseda AS DF požiadal členov návrhovej komisie o prednesenie uznesení. 

 Návrh uznesení z rokovania AS DF zo dňa 25. apríla 2017 predniesol Ing. Martin 

Zachar, PhD. 

 Predseda AS DF požiadal členov senátu o schválenie uznesení. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 17                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

 K bodu 13: 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, 2. mája 2017. 



Uznesenia zo zasadnutia Akademického senátu DF 

konaného dňa 25. apríla 2017. 
 

 

Akademický senát DF na svojom zasadnutí dňa 25. apríla 2017: 

 
 

03-17-01: schválil: 

a) program zasadnutia, 

b) Správu o plnení dlhodobého zámeru DF za roky 2011 – 2016, 

c) Návrh dlhodobého zámeru DF na roky 2017 – 2023, 

d) Výročnú správu o činnosti DF za rok 2016, 

e) Výročnú správu o hospodárení DF za rok 2016, 

f) Návrh rozpočtu DF na rok 2017 s pripomienkou, 

g) Pravidlá a podmienky pre prijatie na DF pre všetky stupne štúdia pre AR 2017/2018, 

h) Pravidlá a podmienky pre prijatie na DF v novoakreditovanom študijnom programe 

Dizajn nábytku a bývania pre III. stupeň na AR 2017/2018. 

 

03-17-02: zvolil: 

a) návrhovú komisiu v zložení: Ing. Martin Zachar, PhD., doc. Ing. Jozef Gáborík, CSc., 

b) verifikátorov zápisnice: Ing. Denisa Lizoňová, ArtD., Ing. Roman Soyka, PhD. 

 

03-17-03: vzal na vedomie: 

a) informáciu o riešení podnetov študentov odboru Dizajn, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifikátori zápisnice: 

 

Ing. Denisa Lizoňová, ArtD.    ............................................... 

 

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

 

 

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


