
Zápisnica 04 – 2017 
zo zasadnutia Akademického senátu Drevárskej fakulty 

konaného dňa 17. mája 2017. 
 

 

 

 

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

Elena Farkašová, ArtD., doc. 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. Ján Parobek, PhD., 

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

Patrik Halčin, Lívia Giertlová, Bc. Jakub Cimerman, Bc. Jana Slovíková, 

Kristián Struhár, Ing. Tatiana Vilkovská, Ing. Tomáš Andor 

Ospravedlnení:  

Neprítomní:  

  Hostia:  prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD., Ing. Ondrej Bajza 

 

Program: 

 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu rokovania. 

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

4. Kontrola uznesení. 

5. Návrh dekana DF na odvolanie prodekanov. 

6. Návrh dekana DF na vymenovanie prodekanov. 

7. Voľba tajomníka AS DF. 

8. Volebná komisia pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS DF. 

9.  Volebná komisia pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS DF. 

10. Rôzne.  

11. Návrh uznesení. 

12.  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 (20) 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.  

 Prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD. požiadal o zmenu programu rokovania, presnejšie 

o vypustenie bodu 7. Voľba tajomníka AS DF. Svoj návrh odôvodnil tým, že v prípade 

zvolenia člena senátu na post prodekana stratí katedra svojho zástupcu v senáte. Preto 

v prípade uskutočnenia prípadnej voľby tajomníka by mali mať v senáte DF 



zastúpenie všetky katedry, takže by sa mali najskôr uskutočniť doplňujúce voľby do 

zamestnaneckej časti AS DF. 

 Na základe diskusie k návrhu prof. Dzurendu požiadal predseda senátu o hlasovanie 

o navrhnutej zmene programu. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 19                    Proti: 1                      Zdržal sa: 0 

 

 Na základe výsledku hlasovania bol z programu rokovania vypustený bod č. 7. Voľba 

tajomníka AS DF. 

 Predseda AS DF požiadal členov senátu o schválenie programu v upravenom znení. 
 

Výsledky hlasovania:  

Za: 20                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

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

zmenou. 

 

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. Tatiana Vilkovská. 

 V rámci diskusie nebol prednesený iný návrh.  

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 18                    Proti: 0                      Zdržal sa: 2 

 

 Predseda AS DF predniesol návrh členov volebnej komisie v zložení: Mgr. Elena 

Farkašová, ArtD., Ing. Ján Parobek, PhD. 

 V rámci diskusie nebol prednesený iný návrh.  
 

Výsledky hlasovania:  

Za: 18                    Proti: 0                      Zdržal sa: 2 
 

 Predseda AS DF predniesol návrh na verifikátorov zápisnice v zložení: Mgr. Elena 

Farkašová, ArtD., Ing. Ján Parobek, PhD. 

 V rámci diskusie nebol prednesený iný návrh.  

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 18                    Proti: 0                      Zdržal sa: 2 

 

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

Zachar, PhD., Ing. Tatiana Vilkovská. 

Akademický senát DF vo verejnej voľbe zvolil volebnú komisiu v zložení: Mgr. Elena 

Farkašová, ArtD., Ing. Ján Parobek, PhD. 

Akademický senát DF vo verejnej voľbe zvolil verifikátorov zápisnice: Mgr. Elena 

Farkašová, ArtD., Ing. Ján Parobek, PhD. 

 



K bodu 4: Kontrola uznesení. 

 

 Predseda AS DF skonštatoval, že z posledného zasadnutia AS DF konaného dňa 25.4. 

2017 nevyplynuli z uznesení žiadne úlohy. 

 

K bodu 5: Návrh dekana DF na odvolanie prodekanov. 

 

 Predseda AS DF požiadal dekana DF o predstavenie návrhu na odvolanie prodekanov. 

 Dekan DF prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. odprezentoval svoju predstavu o riadení 

fakulty a požiadavky na prodekanov DF.  

 Dekan DF ďalej predložil senátu odstúpenie z funkcie prodekana, vzhľadom na jeho 

vymenovanie do funkcie dekana DF ku dňu 1.5.2017. Na základe predloženého 

materiálu prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. odstupuje z funkcie prodekana pre 

vedeckovýskumnú prácu ku dňu 30.4.2017. 

 Predseda AS DF otvoril diskusiu. 

 Na základe diskusie predseda AS DF skonštatoval, že daný prípad nie je legislatívne 

jasne definovaný a navrhol, aby senát odstúpenie súčasného dekana z funkcie 

prodekana vzal na vedomie. 

 Predseda AS DF ukončil diskusiu. 

 Predseda AS DF požiadal dekana o predstavenie ďalšieho materiálu. 

 Dekan DF odprezentoval návrh na odvolanie Ing. Adriána Banskeho, PhD. z funkcie 

prodekana pre pedagogickú prácu. Dekan na úvod poďakoval Ing. Adriánovi 

Banskemu, PhD. za doterajšiu činnosť vo funkcii prodekana, a vyzdvihol jeho 

kvalitnú, spoľahlivú a zodpovedne vykonávanú prácu. Ďalej informoval senát 

o svojich plánoch vrátiť postu prodekana pre pedagogickú prácu post prvého zástupcu 

dekana DF, preto má v pláne obsadiť túto funkciu docentom. Okrem toho plánuje 

rozšíriť aktivity prodekana pre pedagogickú prácu o aktivity spojené s bližšou 

spoluprácou so strednými školami a praxou. Na základe prednesených požiadaviek 

predstavil ako kandidáta na túto funkciu doc. Ing. Ivana Klementa, CSc, ktorý má 

dlhoročné skúsenosti s riadiacou prácou aj aktívnou spoluprácou s drevárskou praxou 

a stredoškolským vzdelávaním. 

 Dekan DF predniesol senátu informáciu, že na základe dohody súčasný prodekan 

súhlasí s odvolaním a prosí senátorov, aby podporili návrh dekana. 

 Predseda AS DF otvoril diskusiu. 

 Do diskusie sa prihlásil hosť, doktorand Ing. Ondrej Bajza. 

 Na základe diskusie požiadal predseda senátu o hlasovanie, či senát umožní hosťovi 

vystúpiť v rámci diskusie. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 20                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

 Predseda AS DF na základe výsledku hlasovania udelil hosťovi Ing. Ondrejovi 

Bajzovi slovo. 

 Ing. Ondrej Bajza poďakoval za možnosť vystúpiť v rámci diskusie. Vo svojom 

vystúpení vyzdvihol doterajšiu prácu prodekana Ing. Adriána Banskeho, PhD., jeho 

spoluprácu so študentmi a pomoc pri riešení problémov spadajúcich do jeho náplne 

práce. Ďalej podotkol, že prodekan bol v senáte schválený do funkcie pred rokom 

a mal dôveru senátu, preto si myslí, že by svoje funkčné obdobie mal dokončiť, najmä 

vzhľadom na to, že svoju prácu vykonáva kvalitne a zodpovedne. 



 Na vystúpenie hosťa reagoval dekan DF, ktorý opätovne vyzdvihol prácu prodekana a 

zopakoval svoje požiadavky na funkciu prodekana pre pedagogickú prácu a z nich 

vyplývajúce požiadavky na obsadenie tejto funkcie. Opätovne predniesol senátu 

vyjadrenie prodekana, ktorý na základe dohody prosí senátorov o podporenie 

dekanovho návrhu. 

 Do diskusie sa prihlásil prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD., ktorý vyzdvihol prácu 

prodekana Ing. Adriána Banskeho, PhD. a konštatoval, že by nemal byť trestaný 

odvolaním za to, že svoju prácu vykonáva svedomito a spoľahlivo. 

 Predseda ukončil diskusiu a požiadal senátorov o hlasovanie. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 12                    Proti: 5                      Zdržal sa: 3 

 

Akademický senát DF vzal na vedomie odstúpenie prof. Ing. Jána Sedliačika, PhD. z 

funkcie prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť. 

Akademický senát DF neschválil Návrh dekana DF na odvolanie Ing. Adriána Banskeho, 

PhD. z funkcie prodekana pre pedagogickú prácu. 

 

K bodu 6: Návrh dekana DF na vymenovanie prodekanov. 

 

 Predseda AS DF požiadal dekana DF o prednesenie návrhu na vymenovanie 

prodekana. 

 Dekan DF predniesol senátu návrh na vymenovanie Ing. Rastislav Igaza, PhD. do 

funkcie prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť. Svoj návrh odôvodnil stručnou 

charakteristikou navrhnutého kandidáta, jeho skúsenosťami v oblasti vedy, výskumu 

a publikačnej činnosti a skúsenosťami z doterajšej spolupráce, ale aj skúsenosťami na 

pôde akademického senátu vo funkcii tajomníka. 

 Predseda AS DF otvoril diskusiu. 

 Do diskusie sa prihlásil prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD., ktorý pozitívne zhodnotil 

spoluprácu s navrhovaným kandidátom z postu bývalého predsedu AS DF 

a skonštatoval, že navrhnutý kandidát má predpoklady na úspešné plnenie úloh 

spojených z funkciou prodekana. 

 Predseda AS DF prof. Ing. Igor Čunderlík, CSc. rovnako pozitívne zhodnotil 

predpoklady navrhnutého kandidáta. Následne informoval členov senátu, že na 

základe čl. 4, bod 6 Rokovacieho poriadku AS DF v prípade voľby prodekana z radov 

členov senátu sa navrhovaný kandidát nezúčastňuje hlasovania. 

 Predseda AS DF ukončil diskusiu a požiadal členov senátu o hlasovanie. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 17                    Proti: 0                      Zdržal sa: 2 

 

Akademický senát DF schválil Návrh dekan DF na vymenovanie Ing. Rastislava Igaza, 

PhD. do funkcie prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť. 

 

K bodu 8: Volebná komisia pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS DF. 

 

 Predseda AS DF informoval, že na základe výsledku schvaľovania Návrhu dekana na 

vymenovanie prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť je potrebné uskutočniť 

doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS DF z radov zamestnancov. 



 Predseda AS DF otvoril diskusiu. 

 Na základe diskusie bol vytvorený návrh volebnej komisie pre doplnkové voľby do 

zamestnaneckej časti AS DF v zložení: prof. Ing. Igor Čunderlík, CSc., Ing. Denisa 

Lizoňová, ArtD., Ing. Tatiana Vilkovská. 

 Predseda AS DF požiadal členov senátu o hlasovanie. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 17                    Proti: 0                      Zdržal sa: 3 

 

Akademický senát DF schválil volebnú komisiu pre doplnkové voľby z radov 

zamestnancov v zložení: prof. Ing. Igor Čunderlík, CSc., Ing. Denisa Lizoňová, ArtD., 

Ing. Tatiana Vilkovská.. 

 

K bodu 9: Volebná komisia pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS DF. 

 

 Predseda AS DF prezentoval senátu potrebu vytvorenia volebnej komisie pre 

doplnkové voľby do študentskej časti senátu DF. Potreba vytvorenia tejto volebnej 

komisie vychádza z faktu, že senát sa pravdepodobne stretne až na jeseň, a do tohto 

termínu bude potrebné uskutočniť voľby zástupcu študentov I. ročníka Bc. štúdia 

a rovnako aj zástupcu z radov doktorandov, pretože Ing. Tatiana Vilkovská je 

v poslednom ročníku doktorandského štúdia. 

 Predseda AS DF otvoril diskusiu. 

 Na základe diskusie bol vytvorený návrh volebnej komisie pre doplnkové voľby 

v zložení: Ing. Ľubica Slašťanová, Patrik Halčin, Ing. Tomáš Andor. 

 Predseda AS DF požiadal členov senátu o hlasovanie. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 17                    Proti: 0                      Zdržal sa: 3 

 

Akademický senát DF schválil volebnú komisiu pre doplnkové voľby z radov študentov 

v zložení: Ing. Ľubica Slašťanová, Patrik Halčin, Ing. Tomáš Andor. 

 

K bodu 10: Rôzne 

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

 Do diskusie sa prihlásil zástupca doktorandov Ing. Tomáš Andor, ktorý predniesol 

otázku ohľadne informácii o budovanom dátovom centre v priestoroch VDL. 

 Na položenú otázku odpovedal doc. Ing. Ivan Klement, CSc., ktorý informoval, že táto 

téma sa riešila aj na senáte TU, ale žiadne bližšie informácie ohľadne budovaného 

dátového centra zatiaľ nie sú známe. 

 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 17. mája 2017 predniesol Ing. Martin 

Zachar, PhD. 

 Predseda AS DF požiadal členov senátu o schválenie uznesení. 

 

 



Výsledky hlasovania:  

Za: 20                    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, 18. mája 2017. 



Uznesenia zo zasadnutia Akademického senátu DF 

konaného dňa 17. mája 2017. 
 

 

Akademický senát DF na svojom zasadnutí dňa 17. mája 2017: 

 
 

04-17-01: schválil: 

a) pripomienku k programu zasadnutia, 

b) program zasadnutia so zmenou, 

c) možnosť hosťa Ing. Ondreja Bajzu o vystúpenie v diskusii k bodu Návrhu na 

odvolanie Ing. Adriána Banskeho z funkcie prodekana pre pedagogickú prácu, 

d) Návrh dekana DF na vymenovanie Ing. Rastislava Igaza, PhD. do funkcie prodekana 

pre vedeckovýskumnú činnosť, 

 

04-17-02: neschválil: 

a) Návrh dekana DF na odvolanie Ing. Adriána Banskeho, PhD. z funkcie prodekana pre 

pedagogickú prácu, 

 

04-17-03: zvolil: 

a) návrhovú komisiu v zložení: Ing. Martin Zachar, PhD., Ing. Tatiana Vilkovská, 

b) volebnú komisiu v zložení: Mgr. Elena Farkašová, ArtD., Ing. Ján Parobek, PhD., 

c) verifikátorov zápisnice: Mgr. Elena Farkašová, ArtD., Ing. Ján Parobek, PhD., 

d) volebnú komisiu pre doplnkové voľby z radov zamestnancov v zložení: prof. Ing. Igor 

Čunderlík, CSc., Ing. Denisa Lizoňová, ArtD., Ing. Tatiana Vilkovská 

e) volebnú komisiu pre doplnkové voľby z radov študentov v zložení: Ing. Ľubica 

Slašťanová, Patrik Halčin, Ing. Tomáš Andor. 

 

04-17-04: vzal na vedomie: 

a) odstúpenie prof. Ing. Jána Sedliačika, PhD. z postu prodekana pre vedeckovýskumnú 

činnosť. 

 

 

Verifikátori zápisnice: 

 

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

 

Ing. Ján Parobek, PhD.    ............................................... 

 

 

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


