
Zápisnica 03 – 2013 
zo zasadnutia Akademického senátu Drevárskej fakulty 

konaného dňa 28. mája 2013. 
 
 

 

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

Rastislav Igaz, PhD., doc. Mgr.art. Marian Ihring. ArtD., Ing. Rastislav 

Lagaňa, PhD., RNDr. Katarína Makovínyiová, PhD., Ing. Miloš Pánek, 

PhD., Ing. Ján Parobek, PhD., Ing. Ľubica Slašťanová, Ing. Martin Zachar, 

PhD., Ján Húšek, Matej Kmeť, Ing. Matej Hulla,  

Ospravedlnení: Ing. Pavol Gejdoš. PhD., Ing. Alexandra Hajduková  

Neprítomní: Ing. Roman Soyka, PhD., Bc. Michal Engliš, Bc. Zuzana Koštialiková, 

Michaela Rebeka Mercellová 

  Hostia:  prof. Ing. Mikuláš Siklienka, CSc, Ing. Alena Macoszková, doc. Ing. Ján 

Sedliačik, PhD., doc. Ing. Hubert Paluš, PhD., Ing. Adrián Banski, PhD. 

 

Program: 

 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu rokovania. 

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

4. Kontrola uznesení. 

5. Schvaľovanie Výročnej správy o činnosti DF za rok 2012. 

6. Schvaľovanie Výsledkov hospodárenia DF za rok 2012. 

7. Schvaľovanie Návrhu rozpočtu DF na rok 2013. 

8. Schvaľovanie návrhu dekana na prodekanov DF. 

9. Schvaľovanie návrhu dekana na vymenovanie členov VR DF. 

10. Schvaľovanie Študijnej príručky pre akademický rok 2013/2014. 

11. Informácia o študijných programoch I st. (Bc.) na DF – TU vo Zvolene pre akademický 

rok 2014/2015. 

12. Informácia o študijných programoch II st. (Ing.) na DF – TU vo Zvolene pre akademický 

rok 2014/2015. 

13. Pravidlá a podmienky pre prijatie na DF – TU pre uchádzačov na štúdium v akademickom 

roku 2014/2015. 

14. Schvaľovanie Štatútu AS DF a súvisiacich predpisov (Rokovací poriadok AS DF a Zásady 

volieb do AS DF.).  

15. Schvaľovanie volebnej komisie pre doplnkové voľby do študentskej časti AS DF.  

16. Rôzne. 

17. Návrh uznesení. 

18.  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, o ktorom dal 

následne hlasovať.  
 

Výsledky hlasovania:  

Za: 13                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

Akademický senát DF schválil navrhnutý program zasadania AS DF jednomyselne. 

 

K bodu 3: Kontrola uznesení. 

 Predseda AS DF prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD. konštatoval, že z posledného 

zasadnutia AS DF nevyplynuli žiadne úlohy.  

 

 Akademický senát DF vzal na vedomie predmetnú informáciu predsedu AS DF.  

 

K bodu 4: Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a verifikátorov zápisnice. 

 Predsedníctvo AS DF za členov návrhovej komisie navrhlo: doc. Mgr.art. Mariana 

Ihringa, ArtD., Ing. Ľubicu Slašťanovú 
 

V rámci diskusie nebol prednesený iný návrh.  

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 13                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 
 

 Predsedníctvo AS DF za členov volebnej komisie navrhlo: Ing. Miloša Páneka, PhD., 

Ing. Mateja Hullu. 

 

V rámci diskusie nebol prednesený iný návrh.  

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 13                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

 Predsedníctvo AS DF za verifikátorov zápisnice  navrhlo: Ing. Rastislava Lagaňu, 

PhD., Ing. Jána Parobeka, 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. Mgr.art. 

Marian Ihring. ArtD., Ing. Ľubica Slašťanová, volebnú komisiu v zložení: Ing. Miloš 

Pánek, PhD., Ing. Matej Hulla a verifikátorov zápisnice: Ing. Rastislav Lagaňa, PhD., 

Ing. Ján Parobek, PhD. 

 

K bodu 5: Výročná správa o činnosti DF za rok 2012. 

 Výročnú správu o činnosti DF za rok 2012 predložil Akademickému senátu dekan DF 

prof. Ing. Mikuláš Siklienka, PhD. Stručne zhrnul obsah správy a požiadal členov 

senátu o prípadné otázky a pripomienky.  

 doc. Ing. Anton Geffert, CSC. predniesol otázku ohľadne vyvodenia záverov 

a odporúčaní, ktoré zo správy vyplývajú. Dekan prof. Ing. Mikuláš Siklienka, PhD. 



odpovedal, že správa má charakter odpočtu činnosti za predchádzajúci rok a nemá za 

cieľ vytyčovať úlohy do budúcnosti. 

 Z pléna nezazneli do diskusie ďalšie otázky a pripomienky, preto predseda AS DF 

prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD. ukončil diskusiu a predniesol plénu návrh na 

hlasovanie o predloženom návrhu. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 13                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

Akademický senát DF vo verejnom hlasovaní schválil Výročnú správu o činnosti DF za 

rok 2012. 

 

K bodu 6: Správa o výsledkoch hospodárenia DF za rok 2012. 

 Správu o výsledkoch hospodárenia DF v roku 2012 predniesla členom AS DF 

tajomníčka DF Ing. Alena Macoszková.   

 Predseda AS DF prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD. požiadal o stanovisko k Správe 

o hospodárení DF v roku 2012 predsedu ekonomickej komisie AS DF Ing. Jana 

Parobeka, PhD. 

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

ekonomickej komisie k správe s nasledujúcimi otázkami:  

 V bode 2 zostatky čerpaných prostriedkov (53 eur a 2660 eur) (tab. 3 a 4) sa 

prenášajú do nasledujúceho roka hospodárenia DF? Ak áno odzrkadľuje sa to 

v návrhu rozpočtu na rok 2013? 

 V bode 2 tab. 5 čerpané prostriedky medzi katedrami k 31.12.2012. Pri 

nevyčerpaných prostriedkoch sa prenáša možnosť dočerpať prostriedky na BV do 

nasledujúceho roka? A pri prečerpaní sa znižujú pridelené prostriedky 

v nasledovnom roku daným katedrám? Pri prečerpaní sú katedry sankcionované? 

Aký je systém kontroly dodržiavania čerpania prostriedkov katedrami? 

 V bode 3 mzdové prostriedky je vykázaná úspora 10 890 eur. Bude uvedená 

úspora použitá v nasledujúcom roku použitá pre mzdové prostriedky na DF? 

 V bode. 3 je uvedená hodnota mimoriadny odmien vo výške 173 478 eur jedna sa 

o hrubý objem peňazí v rátane odvodov a dane? Je možné zverejniť jasne kritéria 

hodnotenia a podiely na základe čoho sa stanovuje výška odmien medzi 

pracovníkmi? Je možné stanoviť priemernú hodnotu fakulty pri hodnotení 

pracovníkov na DF? 

 V bode 4 chýba z čoho bol vykrytý rozdiel 39 284,93 eur plánovaného HV 

a skutočného HV. 

 Tajomníčka DF Ing. Macoszková odpovedala na všetky položené otázky. 

 doc. Ing. Anton Geffert, CSC. predniesol pripomienku, či by nebolo možné 

v budúcnosti uvádzať do správy stručný komentár k jednotlivým tabuľkám, čím by sa 

predišlo mnohým otázkam. 

 Z pléna nezazneli do diskusie ďalšie otázky. Predseda AS DF prof. Ing. Ladislav 

Dzurenda, PhD. ukončil diskusiu a predniesol plénu návrh na hlasovanie 

o predloženom návrhu. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 13                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 



Akademický senát DF vo verejnom hlasovaní schválil Správu o výsledkoch 

hospodárenia DF za rok 2012. 

 

K bodu 7: Návrh rozpočtu DF na rok 2013. 

 Návrh rozpočtu DF pre roku 2013 predniesla členom AS DF tajomníčka DF Ing. Alena 

Macoszková.   

 Predseda AS DF poďakoval za odprezentovanie návrhu rozpočtu a požiadal predsedu 

ekonomickej komisie AS DF Ing. Jána Parobeka, PhD. o stanovisko komisie k návrhu 

rozpočtu. Predseda EK predniesol stanovisko komisie s nasledujúcimi otázkami: 

 V tab. 1 je uvedená dotácia na základe metodiky MŠVV SR pre DF. Na základe 

čoho sa do centrálnej administratívy navýšil podiel z necelých 43 tis. (v roku 

2012) eur na plánovaných 46 tis. eur v roku 2013? 

 V tab. 4 plánovaný HV na základe akého kľúča sa odhadujú náklady a výnosy 

z hlavnej nedotačnej činnosti? Viete doplniť najvýznamnejšie položky, ktoré 

zabezpečia plánovaný zisk a spôsobujú plánované náklady a odôvodniť ich? 

(napríklad predpokladané príjmy z príjimačiek, za externé štúdium či plánované 

náklady na služobne cesty, tlač publikácií a pod.) 

 Plánujú sa náklady na nové výzvy v rámci IPA? 

 Ako je možné, že sprava o hospodárení v roku 2012 udáva k 31.12.2012 HV so 

ziskom 100720,36 a v návrhu rozpočtu na rok 2013 je stav prostriedkov 

k 1.1.2013 na účte uvedený v tab. 6 v riadku DF zisk 45855,35. Kam sa cez jednu 

noc stratilo necelých 55 tis eur? 

 Tajomníčka DF Ing. Macoszková odpovedala na všetky položené otázky. 

 Predseda AS DF otvoril diskusiu k návrhu rozpočtu DF pre rok 2013. 

 Ing. Rastislav Lagaňa. PhD. sa informoval o možnostiach čerpania fondu reprodukcie 

na zabezpečenie spolufinancovania projektov a nákupu zariadení. 

 doc. Ing. Anton Geffert, CSC. sa informoval o prípadnej existencii plánu na čerpanie 

financií z fondu reprodukcie a možnosti spôsobu čerpania týchto prostriedkov 

jednotlivými katedrami. 

 

Akademický senát DF vo verejnom hlasovaní schválil Návrh rozpočtu DF na rok 2013 s 

pripomienkami. 
 

K bodu 8: Návrh dekana na obsadenie funkcii prodekanov. 

 Dekan DF prof. Ing. Mikuláš Siklienka, PhD. predniesol senátu svoj návrh na 

obsadenie funkcie prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť doc. Ing. Jánom 

Sedliačikom, PhD.  

 Predseda AS DF prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD. požiadal volebnú komisiu 

o uskutočnenie aktu voľby prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 13                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

 Dekan DF prof. Ing. Mikuláš Siklienka, PhD. predniesol senátu svoj návrh na 

obsadenie funkcie prodekana pre rozvoj fakulty a vonkajšie vzťahy doc. Ing. 

Hubertom Palušom, PhD.  

 Predseda AS DF prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD. požiadal volebnú komisiu 

o uskutočnenie aktu voľby prodekana pre rozvoj fakulty a vonkajšie vzťahy. 

 



Výsledky hlasovania:  

Za: 12                    Proti: 1                      Zdržal sa: 0 

 

Akademický senát DF v tajnej voľbe zvolil doc. Ing. Jána Sedliačika, PhD. do funkcie 

prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť. 

Akademický senát DF v tajnej voľbe nezvolil doc. Ing. Huberta Paluša, PhD. do funkcie 

prodekana pre rozvoj fakulty a vonkajšie vzťahy. 

 

K bodu 9: Schvaľovanie návrhu dekana na vymenovanie členov VR DF. 

 Dekan DF prof. Ing. Mikuláš Siklienka, PhD. stiahol návrh zloženia vedeckej rady DF 

z programu zasadnutia AS DF. 

 

K bodu 10: Študijná príručka pre akademický rok 2013/2014. 

 Študijnú príručku pre akademický rok 2013/2014 predstavil prodekan pre pedagogickú 

prácu Ing. Adrian Banski, PhD. Informoval členov AS DF o zmenách uskutočnených 

v Študijnej príručke, ktoré vyplynuli z novely vysokoškolského zákona.  

 doc. Ing. Anton Geffert, CSC. predniesol pripomienku ohľadne aktuálnosti údajov 

uvedených v príručke. Prodekan Ing. Banski informoval senát o aktuálne prebiehajúcej 

kontrole správnosti údajov v príručke. 

 Z pléna nezazneli do diskusie ďalšie otázky. Predseda AS DF prof. Ing. Ladislav 

Dzurenda, PhD. ukončil diskusiu a predniesol plénu návrh na hlasovanie. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 13                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

Akademický senát DF vo verejnom hlasovaní schválil Študijnú príručku pre 

akademický rok 2013/2014 s pripomienkami. 

 

K bodu 11: Informácia o študijných programoch I st. (Bc.) na DF – TU vo Zvolene pre 

akademický rok 2014/2015. 

 Informáciu o študijných programoch I st. (Bc.) na DF TU vo Zvolene pre akademický 

rok 2014/2015 predniesol prodekan pre pedagogickú prácu Ing. Adrian Banski, PhD. 

 Predseda AS DF otvoril diskusiu k predloženému materiálu. Keďže z pléna nezazneli 

žiadne otázky, predseda AS DF požiadal senátorov o hlasovanie. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 13                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

Akademický senát DF vo verejnom hlasovaní schválil Informáciu o študijných 

programoch I st. (Bc.) na DF – TU vo Zvolene pre akademický rok 2014/2015. 

 

K bodu 12: Informácia o študijných programoch II st. (Ing.) na DF – TU vo Zvolene pre 

akademický rok 2014/2015. 

 Informáciu o študijných programoch II st. (Ing.) na DF TU vo Zvolene pre 

akademický rok 2014/2015 predniesol prodekan pre pedagogickú prácu Ing. Adrian 

Banski, PhD. Prodekan informoval senátorov, že došlo k úprave pôvodne 

predloženého materiálu, z ktorého bol pre nezáujem zo strany študentov vypustený 

deň otvorených dverí pre II. stupeň štúdia. 

 Predseda AS DF otvoril diskusiu k predloženému materiálu. Keďže z pléna nezazneli 

žiadne otázky, predseda AS DF požiadal senátorov o hlasovanie. 



 

Výsledky hlasovania:  

Za: 13                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

Akademický senát DF vo verejnom hlasovaní schválil Informáciu o študijných 

programoch II st. (Ing.) na DF – TU vo Zvolene pre akademický rok 2014/2015. 

 

K bodu 13: Pravidlá a podmienky pre prijatie na DF – TU pre uchádzačov na štúdium v 

akademickom roku 2014/2015. 

 Prodekan pre pedagogickú prácu Ing. Adrian Banski, PhD. predstavil senátu DF 

Pravidlá a podmienky pre prijatie na DF TU pre uchádzačov na štúdium v 

akademickom roku 2014/2015.  

 Predseda AS DF otvoril diskusiu k predloženému materiálu. Keďže z pléna ani 

k tomuto bodu nezazneli žiadne otázky, predseda AS DF požiadal senátorov 

o hlasovanie. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 13                    Proti: 0                      Zdržal sa: 0 

 

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

na DF – TU pre uchádzačov na štúdium v akademickom roku 2014/2015. 

 

K bodu 14: Schvaľovanie Štatútu AS DF a súvisiacich predpisov (Rokovací poriadok AS 

DF a Zásady volieb do AS DF). 

 Predseda legislatívnej komisie AS DF Ing. Martin Zachar, PhD. predstavil senátorom 

návrh novely Štatútu AS DF a súvisiacich predpisov AS DF. Zmeny v Štatúte AS DF 

a súvisiacich dokumentov vyplynuli prevažne z novely zákona č. 131/2002 Z.z. 

o vysokých školách.  

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

3.6.2013 bude v Akademickom senáte TU schvaľovaný Štatút akademického senátu 

TU, ktorý by mal slúžiť ako predloha pre novelizáciu štatútov jednotlivých 

akademických senátov fakúlt TU. Zároveň informoval, že prípadné zmeny bude 

potrebné na základe rozhodnutia vedenia TU zapracovať do dokumentov fakúlt do 30 

dní. 

 Na základe diskusie senát rozhodol, že predložený Štatút AS DF bude schvaľovať až 

po zapracovaní prípadných zmien vyplývajúcich z novely Štatútu AS TU. 

 

K bodu 15: Schvaľovanie volebnej komisie pre doplnkové voľby do študentskej časti AS 

DF. 

 Predseda AS DF prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD. predniesol členom senátu potrebu 

zvolenia členov volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS DF, 

ktoré sa uskutočnia v priebehu októbra 2013. 

 Na základe diskusie vznikol návrh na zloženie volebnej komisie v zložení: Ing. Miloš 

Pánek, PhD., Ing. Lubica Slašťanová, Ing. Matej Hulla, Matej Kmeť. 

 Na základe predneseného návrhu požiadal predseda AS DF členov senátu o schválenie 

navrhnutého zloženia volebnej komisie. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 11                    Proti: 0                      Zdržal sa: 2 

 



Akademický senát DF vo verejnom hlasovaní schválil zloženie volebnej komisie pre 

doplňujúce voľby do študentskej časti AS DF v zložení: Ing. Miloš Pánek, PhD., Ing. 

Lubica Slašťanová, Ing. Matej Hulla, Matej Kmeť. 

 

K bodu 16: Rôzne 

 Na základe malej účasti vzišla z pléna otázka prístupu niektorých senátorov k účasti na 

zasadnutiach Akademického senátu DF.  

 Tajomník AS DF Ing. Rastislav Igaz, PhD. informoval členov senátu, že aj napriek 

zvýraznenej požiadavke účasti na zasadnutí senátu a požiadavke potvrdenia účasti na 

zasadnutí niektorí senátori nereagujú na emailovú komunikáciu. 

 doc. Ing. Anton Geffert, CSc. pripomenul, že účasť senátorov na zasadnutiach je na 

základe Štatútu AS DF ich pracovnou povinnosťou. 

 Predseda senátu DF prof. Dzurenda zhodnotil, že práca v senáte je dobrovoľná. Práca 

v senáte je nad rámec pracovných povinností a žiaľ mnohí k nej tak aj pristupujú. 

 doc. Mgr.art. Marian Ihring. ArtD. navrhol upozorniť vedúcich katedier, aby apelovali 

na svojich zástupcov v Akademickom senáte DF, aby zodpovedne pristupovali k práci 

v AS DF. 

 

K bodu 17: Návrh uznesení 

 Návrh uznesení zo zasadania AS DF konaného dňa 28.5.2013 predniesol doc. Mgr.art. 

Marian Ihring. ArtD. 

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 11                    Proti: 0                      Zdržal sa: 2 

 

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

dňa 28. mája 2013. 

 

K bodu 18: Záver 

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

zasadnutí  AS DF a ukončil rokovanie AS DF. 

 

Prílohy: 

1. Prezenčná listina zo Zasadnutia AS DF zo dňa: 22.5.2013. 

2. Výročná správa o činnosti DF za rok 2012. 

3. Výsledky hospodárenia DF za rok 2012. 

4. Návrh rozpočtu DF na rok 2013. 

5. Študijná príručka pre akademický rok 2013/2014. 

6. Informácia o študijných programoch I st. (Bc.) na DF – TU vo Zvolene pre 

akademický rok 2014/2015. 

7. Informácia o študijných programoch II st. (Ing.) na DF – TU vo Zvolene pre 

akademický rok 2014/2015. 

8. Pravidlá a podmienky pre prijatie na DF – TU pre uchádzačov na štúdium v 

akademickom roku 2014/2015. 

 

 

 

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

 

Vo  Zvolene, 30. mája 2013. 



Uznesenia zo zasadnutia Akademického senátu DF 

konaného dňa 28. mája 2013. 

 

AS DF na svojom zasadnutí dňa 28. mája 2013: 

 

03-13-01: schválil: 

a) Výročnú správu o činnosti DF za rok 2012. 

b) Správu o výsledkoch hospodárenia DF za rok 2012. 

c) Návrh rozpočtu DF na rok 2013. 

d) Študijnú príručku pre akademický rok 2013/2014. 

e) Informáciu o študijných programoch I st. (Bc.) na DF – TU vo Zvolene pre 

akademický rok 2014/2015. 

f) Informáciu o študijných programoch II st. (Ing.) na DF – TU vo Zvolene pre 

akademický rok 2014/2015. 

g) Pravidlá a podmienky pre prijatie na DF – TU pre uchádzačov na štúdium v 

akademickom roku 2014/2015. 

 

03-13-02: zvolil: 

a) Návrhovú komisiu v zložení: doc. Mgr.art. Marian Ihring. ArtD., Ing. Ľubica 

Slašťanová. 

b) Volebnú komisiu v zložení: Ing. Miloš Pánek, PhD., Ing. Matej Hulla. 

c) Verifikátorov zápisnice: Ing. Rastislav Lagana, PhD., Ing. Ján Parobek, PhD. 

d) doc. Ing. Jána Sedliačika, PhD. do funkcie prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť. 

e) Volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS DF v zložení: Ing. 

Miloš Pánek, PhD., Ing. Lubica Slašťanová, Ing. Matej Hulla, Matej Kmeť. 

 

 

 

 

Uznesenie vypracovali: 

Mgr.art. Marian Ihring. ArtD.   ............................................... 

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

 

 

Verifikátori zápisnice: 

Ing. Rastislav Lagana, PhD.    ............................................... 

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

 

 

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


