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Š T A T Ú T 

Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene 
 

 

P R V Á   Č A S Ť 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 1 

Názov a sídlo fakulty 

 

(1) Drevárska fakulta (ďalej aj "fakulta" alebo „DF“) je jednou zo základných 

organizačných súčastí Technickej univerzity vo Zvolene (ďalej aj "univerzita" alebo „TU vo 

Zvolene“ alebo len „TUZVO“), ktorá prispieva k plneniu jej poslania a zúčastňuje sa na plnení jej 

hlavných úloh vo vymedzenej oblasti poznania.  

(2) Názov fakulty znie: „Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene“.  

Pre internú potrebu možno používať aj skratku "DF TU vo Zvolene“ alebo „DF TUZVO“ alebo len 

„DF“. DF TUZVO používa okrúhlu pečiatku so štátnym znakom a textom: „Technická univerzita 

vo Zvolene, Drevárska fakulta“ na rozhodnutiach vydávaných podľa všeobecného predpisu 

o správnom konaní (§108 ods. 5 písm. b) zákona o VŠ). 

(3) Cudzojazyčné ekvivalenty názvu fakulty sú:  

anglicky: Faculty of Wood Sciences and Technology  

nemecky: Fakultät für Holzwirtschaft  

francúzsky: Faculté des Sciences et Technologie du Bois  

rusky: Факультет обработки древесины  
(4) Sídlom fakulty je Zvolen, T. G. Masaryka 24, PSČ 960 01.  

 

 

D R U H Á ČASŤ 

POSLANIE, ČINNOSŤ A PRÁVNE POSTAVENIE FAKULTY 

 

Článok 2 

Poslanie a činnosť DF 

 

(1) Fakulta napĺňa svoje poslanie v súlade s čl. 3 Štatútu Technickej univerzity vo Zvolene 

(ďalej len „Štatút TUZVO“).  

(2) Hlavným poslaním fakulty je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro 

a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej 

spoločnosti, a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti.  

(3) Hlavnou úlohou fakulty pri napĺňaní jej poslania je poskytovanie, organizovanie 

a zabezpečovanie  vysokoškolského vzdelávania v rámci akreditovaných študijných programov vo 

všetkých troch stupňoch vzdelávania; rozsah oprávnenia na ich vytváranie , úpravu 

a uskutočňovanie je uvedený v registri študijných odborov. Úlohou DF je aj rozvíjanie tvorivého 

vedeckého bádania alebo tvorivej umeleckej činnosti v slovenskom a medzinárodnom výskumnom 

a vzdelávacom priestore.  

(4) Fakulta v pedagogickej oblasti napĺňa svoje poslanie vzdelávaním v študijných 

odboroch drevárstvo, ekonómia a manažment, umenie a  bezpečnostné vedy alebo v ich kombinácii 

podľa akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia 

(bakalárske, inžinierske, magisterské, doktorandské) so zvýšeným dôrazom na zastúpenie 

programov druhého a tretieho stupňa a akreditáciu a uskutočňovanie programov v cudzích 

jazykoch, ako aj ďalšie vzdelávanie v týchto oblastiach.  

(5) Fakulta v oblasti výskumu napĺňa svoje poslanie riešením výskumných projektov a 

programov národného a medzinárodného charakteru, najmä v oblasti inžinierstva a technológie so 
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zameraním na drevárstvo, technológie spracovania dreva, štruktúry a vlastností dreva, konštrukcie 

a procesov výroby drevárskych výrobkov, oblasti ekonómie, manažmentu a podnikania, umenia 

bezpečnostných vied, ako aj ďalších príbuzných a aplikačných oblastí.  

(6) Vedeckovýskumná činnosť fakulty sa dlhodobo orientuje na komplexné využívanie 

dreva a iných lignocelulózových materiálov. Tematicky sa vedeckovýskumná činnosť zameriava 

na skúmanie štruktúry a vlastností dreva vo vzťahu k jeho spracovaniu mechanickými 

a chemickými technológiami,  estetické stvárnenie nábytku a výrobkov z dreva,  dizajn interiéru, 

drevené stavby, ekonomické a marketingové aspekty zhodnocovania dreva a protipožiarnu ochranu 

a integrovanú bezpečnosť.  

(7) Organizáciu štúdia na fakulte upravuje študijný poriadok.  

(8) Fakulta uskutočňuje habilitácie docentov a vymenúvacie konanie za profesorov.  

(9) Fakulta rozvíja medzinárodnú spoluprácu v pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti.  

(10) Fakulta spolupracuje s praxou v oblasti drevárstva a príbuzných odborov.  

(11) Fakulta v súlade s čl. 49 Štatútu TUZVO môže vykonávať podnikateľskú činnosť.  

(12) Fakulta podrobnejšie upravuje svoje poslanie a úlohy vo forme dlhodobého zámeru, 

ktorý obsahuje jej zámery v jednotlivých oblastiach jej pôsobenia a vypracúva sa najmenej na šesť 

rokov.  

 

Článok 3 

Právne postavenie DF 

 

(1) DF nemá právnu subjektivitu; je organizačnou súčasťou TU vo Zvolene.  

(2) Samosprávna pôsobnosť fakulty v mene univerzity (TUZVO) je stanovená:  

v rozsahu podľa § 23 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VŠ“) bližšie špecifikovanom 

a upravenom v čl. 4 ods. 10 Štatútu TUZVO a v čl. 51 ods. 2 Štatútu TUZVO.  

(3) Rozsah ostatnej samosprávnej pôsobnosti fakulty je stanovený:  

v súlade s § 23 ods. 2 zákona o VŠ v čl. 52 ods. 1 a 2 Štatútu TUZVO.  

(4) Fakulta má právo používať vlastné akademické insígnie a konať akademické obrady v 

súlade s čl. 31, 32, 33 a 34 Štatútu TUZVO.  

 

A. Rozsah samosprávnej pôsobnosti fakulty v mene TUZVO 

 

(1) Fakulta vykonáva samosprávnu pôsobnosť v mene TUZVO v rozsahu ustanovenom v § 23 

ods. 1 zákona o VŠ, bližšie upravenom v čl. 4 ods. 10 a v čl. 51 ods. 2 Štatútu TUZVO.  

(2) Orgány akademickej samosprávy fakulty majú právo v mene TU rozhodovať alebo konať v 

týchto veciach a v tomto rozsahu:  

a) určovanie ďalších podmienok prijatia na štúdium a rozhodovanie v prijímacom konaní na 

študijné programy uskutočňované na fakulte (právomoc fakulty v plnom rozsahu),  

b) vytváranie nových akreditovaných študijných programov a ich uskutočňovanie na fakulte 

(právomoc fakulty v plnom rozsahu),  

c) rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa akademických práv a povinností študentov zapísaných na 

štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakulte (právomoc fakulty v plnom 

rozsahu),  

d) predkladanie návrhov na uzatváranie, zmeny a zrušovanie pracovnoprávnych vzťahov 

(právomoc fakulty v obmedzenom rozsahu, keď samotné právne úkony týkajúce sa vzniku, zmeny 

a ukončenia pracovnoprávnych vzťahov ostávajú v samosprávnej pôsobnosti TUZVO),  

e) vykonávanie podnikateľskej činnosti (právomoc fakulty v obmedzenom rozsahu, keď fakulty 

budú len realizátormi činností vyplývajúcich zo zmlúv z podnikateľskej činnosti, pričom 

uzatváranie týchto zmlúv patrí do výlučnej samosprávnej pôsobnosti TUZVO), a pri vykonávaní 

tejto podnikateľskej činnosti sa bude riadiť podľa pravidiel pre vykonávanie podnikateľskej činnosti 

upravených v Štatúte TUZVO,  
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f) spolupráca s inými vysokými školami, právnickými a fyzickými osobami, a to aj so zahraničnými, 

v oblastiach, v ktorých fakulta pôsobí (právomoc fakulty v obmedzenom rozsahu, keď uzatváranie 

týchto zmlúv patrí do výlučnej samosprávnej pôsobnosti TUZVO).  

 

 

B. Rozsah ostatnej samosprávnej pôsobnosti fakulty 

 

(1) Do samosprávnej pôsobnosti fakulty (§ 23 ods. 2 zákona o VŠ) ďalej patrí:  

a) vnútorná organizácia fakulty,  

b) príprava a predkladanie návrhov počtov prijímaných uchádzačov o štúdium na fakulte,  

c) organizácia štúdia v súlade so Študijným poriadkom TUZVO a študijným poriadkom fakulty,  

d) určovanie zamerania a organizovanie výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej 

činnosti,  

e) príprava a predkladanie návrhov štruktúry pracovných miest zamestnancov zaradených na 

fakulte, vrátane počtov zamestnancov TUZVO zaradených na fakulte,  

f) voľba členov orgánov akademickej samosprávy fakulty,  

g) v súlade s uzatvorenými zmluvami TUZVO uskutočňovanie zahraničných vzťahov a aktivít v 

oblastiach, v ktorých fakulta pôsobí,  

h) nakladanie s finančnými prostriedkami pridelenými TUZVO fakulte a s finančnými 

prostriedkami, ktoré fakulta inak získala na plnenie svojich úloh; fakulta sa tiež vyjadruje k 

nakladaniu s majetkom TUZVO, ktorý slúži na plnenie úloh fakulty.  

 

(2) V ostatných záležitostiach môže fakulta konať vo veciach TUZVO len na základe 

poverenia rektorom TUZVO.  

 

 

T R E T I A  Č A S Ť 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA DF 

 

Článok 4 

Organizačné zložky 

 

(1) Organizačnými zložkami fakulty sú:  

a) dekanát,  

b) katedry, ktoré sa môžu deliť na oddelenia.  

(2) Okrem katedier fakulty sa na zabezpečovaní úloh fakulty podieľajú ďalšie organizačné 

súčasti univerzity uvedené v čl. 6 ods. 1 Štatútu TUZVO.  

(3) Počet a štruktúra pracovných miest je odvodená od výkonových parametrov určených 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre rozpis dotácie zo 

štátneho rozpočtu verejným vysokým školám a vychádza zo systemizácie pracovných miest, ktorú 

po prerokovaní v Kolégiu rektora TUZVO schvaľuje rektor TUZVO.  

 

 

Článok 5 

Postavenie a poslanie organizačných zložiek fakulty 

 

(1) Dekanát:  

a) je výkonným útvarom fakulty pre organizačné a administratívne zabezpečovanie úloh. Pripravuje 

podklady pre rozhodovanie akademických funkcionárov fakulty, uznesení akademických orgánov 

fakulty, odborných poradných komisií a zabezpečuje ich realizáciu,  

b) organizačná štruktúra dekanátu je uvedená v organizačnom poriadku fakulty.  

(2) Katedry:  
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a) sú základné výchovno-vzdelávacie a vedeckovýskumné pracoviská fakulty. Zriaďuje ich dekan 

fakulty po prerokovaní v akademickom senáte. Pri zriaďovaní musí byť uvedená ich úloha v 

pedagogickom a vedeckovýskumnom procese a ich kompetencia vo vedných odboroch,  

b) okruh pôsobnosti môže zahrňovať celý vedný odbor, špeciálnu časť vedného odboru, viac 

vedných odborov, kde sa realizuje interdisciplinárna výchova študentov,  

c) veľkosť katedry a okruh jej pôsobnosti musí byť vymedzený v súlade s existujúcimi katedrami a 

musí umožňovať prepojenie vedeckej práce a odbornej prípravy študentov,  

d) môžu sa členiť na oddelenia, ktoré zriaďuje dekan fakulty. Oddelenie musí predstavovať určitú 

širšiu samostatnú oblasť vedného odboru.  

(3) Oddelenia:  

a) sú súčasťou katedry; ich základná úloha je výchovno-vzdelávacia a vedeckovýskumná činnosť v 

určitom vednom odbore, skupine vedných odborov, alebo samostatnej vymedzenej časti vedného 

odboru z okruhu pôsobnosti katedry. Na návrhy katedry ich zriaďuje dekan fakulty.  

b) veľkosť a okruh ich pôsobnosti musí byť vymedzený v súlade so základným poslaním katedry.  

 

 

 

Š T V R T Á   Č A S Ť 

SYSTÉM AKADEMICKEJ SAMOSPRÁVY FAKULTY A JEJ ORGÁNY 

 

 

Článok 6 

Akademická obec fakulty 

 

(1) Akademická obec fakulty je základom akademickej samosprávy fakulty. Volí a 

odvoláva členov akademického senátu fakulty (§ 26 ods. 2 zákona o VŠ).  

(2) Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci zaradení 

na fakulte a ďalší zamestnanci fakulty s vysokoškolským vzdelaním, ktorí sú s TUZVO v 

pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas (zamestnanecká časť akademickej obce 

fakulty) a študenti zapísaní na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte (študentská časť 

akademickej obce fakulty).  

 

 

Článok 7 

Orgány akademickej samosprávy fakulty 

 

(1) Orgány akademickej samosprávy fakulty (§ 24 zákona o VŠ) sú:  

a) akademický senát fakulty,  

b) dekan,  

c) vedecká a umelecká rada fakulty,  

d) disciplinárna komisia fakulty pre študentov fakulty.  

 

 

Článok 8 

Akademický senát fakulty 

 

(1) Akademický senát fakulty (ďalej aj "AS fakulty" alebo „AS DF“) je jej samosprávnym 

zastupiteľským orgánom. Má najmenej 11 členov, z toho najmenej jednu tretinu tvoria študenti. 

Jeho poslanie a pôsobnosť upravuje § 26 a § 27 zákona o VŠ.  

(2) Akademický senát fakulty sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Členov 

zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty volia v priamych tajných voľbách členovia 

zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. Členov študentskej časti akademického senátu 
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fakulty volia v tajných voľbách členovia študentskej časti akademickej obce fakulty. Členom 

zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty môže byť len člen zamestnaneckej časti 

akademickej obce fakulty. Členom študentskej časti akademického senátu fakulty môže byť len 

člen študentskej časti akademickej obce fakulty.  

(3) Funkcia člena AS fakulty je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, 

prodekana, kvestora a tajomníka fakulty.  

(4) Funkčné obdobie členov AS fakulty je najviac štvorročné.  

(5) Zasadnutia akademického senátu fakulty sú verejné. Dekan alebo v jeho zastúpení 

prodekan alebo tajomník fakulty a rektor majú právo vystúpiť na zasadnutí v súlade s rokovacím 

poriadkom akademického senátu, kedykoľvek o to požiadajú. Na žiadosť dekana alebo rektora je 

predseda AS fakulty povinný bezodkladne, najneskôr však do 14 dní, zvolať zasadnutie 

akademického senátu fakulty. Ak tak predseda AS fakulty neurobí, zvolá zasadnutie AS fakulty 

dekan.  

(6) Organizačnú štruktúru, pôsobnosť, činnosť a priebeh rokovania AS fakulty bližšie 

určuje Štatút Akademického senátu DF TUZVO, Rokovací poriadok Akademického senátu DF 

TUZVO a Zásady volieb do Akademického senátu DF TUZVO.  

 

 

Článok 9 

Dekan 

 

(1) Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty. Dekan je 

v pracovnom pomere s TUZVO, v ktorom je zaradený na fakulte, ktorú riadi. Skončenie pracovného 

pomeru vzťahujúceho sa na výkon funkcie dekana je podmienené predchádzajúcim skončením 

výkonu funkcie dekana.  

(2) Vo veciach podľa § 23 ods. 1 zákona o VŠ koná dekan v mene TUZVO v rozsahu 

určenom Štatútom TUZVO.  

(3) Dekan zodpovedá za svoju činnosť akademickému senátu fakulty.  

(4) Dekan zodpovedá rektorovi za svoju činnosť vo veciach, v ktorých koná v mene TUZVO 

(§ 23 ods. 1 zákona o VŠ), za hospodárenie fakulty a za svoju ďalšiu činnosť v rozsahu určenom 

vnútornými predpismi TUZVO a vnútornými predpismi fakulty.  

(5) Dekana vymenúva a odvoláva rektor na návrh akademického senátu fakulty. Rektor 

vymenuje za dekana kandidáta navrhovaného akademickým senátom fakulty, ak to nie je v rozpore 

so zákonom o VŠ. Akademický senát fakulty podá návrh na odvolanie dekana vždy, ak:  

a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ak  

b) mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody, alebo ak  

c) dekan požiada o uvoľnenie z funkcie.  

(6) Z vlastného podnetu môže rektor so súhlasom akademického senátu fakulty odvolať 

dekana, ak dekan:  

a) závažným spôsobom neplní svoje povinnosti,  

b) hrubo alebo opakovane porušil zákony, iné všeobecne záväzné právne predpisy, vnútorné 

predpisy TUZVO alebo fakulty, alebo  

c) vážne poškodil záujem TUZVO alebo fakulty.  

(7) Ak akademický senát fakulty opakovane nesúhlasí s návrhom rektora na odvolanie 

dekana alebo sa k návrhu nevyjadrí do 30 dní odo dňa, keď o to rektor požiadal, môže rektor odvolať 

dekana so súhlasom AS TUZVO, ak bola naplnená najmenej jedna z podmienok podľa § 28 ods. 3 

zákona o VŠ; v prípade, ak rektor požiada akademický senát fakulty o vyjadrenie v čase od 15. júna 

do 15. augusta, lehota 30 dní podľa predchádzajúcej vety sa predlžuje na 60 dní.  

(8) Predseda akademického senátu fakulty môže na tejto fakulte kandidovať na funkciu 

dekana po skončení funkcie predsedu akademického senátu fakulty.  
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(9) Funkčné obdobie dekana je štvorročné. Keď fakulta nemá dekana, vykonáva do 

vymenovania nového dekana funkciu dekana osoba poverená rektorom na návrh akademického 

senátu fakulty.  

(10) Dekana zastupujú v ním určenom rozsahu prodekani.  

(11) Dekan fakulty v súlade so zákonom o VŠ:  

a) vymenúva a odvoláva členov vedeckej a umeleckej rady fakulty so súhlasom AS fakulty,  

b) predkladá AS fakulty na schválenie dlhodobý zámer fakulty vo vzdelávacej, výskumnej, 

vývojovej, umeleckej alebo v ďalšej tvorivej činnosti fakulty, vypracovaný v súlade s dlhodobým 

zámerom TUZVO po prerokovaní vo vedeckej a umeleckej rade fakulty a jeho aktualizáciu,  

c) predkladá AS fakulty na schválenie výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení 

fakulty,  

d) predkladá vedeckej a umeleckej rade fakulty na schválenie návrh študijných programov, ktoré 

má uskutočňovať fakulta, po predchádzajúcom prerokovaní v AS fakulty,  

e) predkladá AS fakulty na schválenie podmienky prijatia uchádzačov na štúdium v študijných 

programoch uskutočňovaných fakultou,  

f) predkladá AS fakulty na schválenie návrh rozpočtu fakulty,  

g) zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje pracoviská fakulty po predchádzajúcom vyjadrení sa AS 

fakulty,  

h) predkladá vedeckej a umeleckej rade fakulty na prerokovanie a predloženie Vedeckej rade 

TUZVO návrh na obsadenie miest hosťujúcich profesorov,  

i) rozhoduje o prijatí uchádzačov na štúdium v študijných programoch uskutočňovaných fakultou,  

j) vykonáva právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch u zamestnancov TUZVO zaradených na 

fakulte len v rozsahu a za podmienok určených v Štatúte TUZVO.  

 

 

Článok 10 

Volebný poriadok pre voľby kandidáta na dekana DF a spôsob prijatia návrhu na odvolanie 

dekana 

 

(1) Akademický senát Drevárskej fakulty TU vo Zvolene (ďalej len „AS DF“) volí 

kandidáta na dekana DF TUZVO a podáva návrh na jeho odvolanie.  

(2) Miesto a čas volieb vyhlasuje AS DF minimálne desať pracovných dní pred voľbami.  

(3) Voľby organizačne zabezpečuje volebná komisia. Táto je päťčlenná. Predsedom 

volebnej komisie je predseda AS DF. Jej členov navrhuje a schvaľuje AS DF v tajnom hlasovaní.  

(4) Návrhy kandidátov na funkciu dekana DF podáva akademická obec fakulty podľa 

nasledovných zásad:  

a) navrhovať kandidáta na funkciu dekana má právo každý člen AO, ktorá je definovaná v tomto 

Štatúte DF v čl. 6,  

b) každý člen AO môže v termíne a spôsobom stanoveným volebnou komisiou navrhnúť kandidáta, 

resp. kandidátov na funkciu dekana písomnou formou,  

c) na kandidátke sa uvedú mená navrhnutých kandidátov,  

d) volebná komisia osloví každého navrhnutého kandidáta a kandidát sa v stanovenej lehote 

písomne vyjadrí, či prijíma kandidatúru. Na požiadanie je volebná komisia povinná oboznámiť 

kandidáta s počtom navrhovateľov jeho kandidatúry,  

e) volebná komisia v stanovenom termíne zverejní vo vývesnej skrinke AS DF a na vnútornom 

televíznom okruhu zoznam navrhnutých kandidátov, ktorí prijali kandidatúru,  

f) kandidáti, ktorí prijali kandidatúru, sa v určenom termíne predstavia AO DF.  

(5) Dekana DF volí AS DF z navrhnutých kandidátov, ktorí prijali kandidatúru. Ak je 

kandidátom na funkciu dekana člen AS DF, tento sa hlasovania nezúčastňuje. Počet hlasov 

potrebných na právoplatnosť voľby sa pritom zníži o príslušný počet zodpovedajúci počtu členov 

AS DF, ktorí na funkciu dekana kandidujú. 
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(6) Voľby sú priame a tajné.  

(7) V prípade jedného kandidáta, ak tento nedosiahne nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 

členov AS DF, budú vypísané nové voľby.  

(8) V prípade dvoch a viac kandidátov, zvolený je kandidát, ktorý vo voľbách dosiahne 

nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov AS DF. Ak v prvom kole ani jeden z kandidátov 

nedosiahne potrebný počet hlasov, voľby sa opakujú medzi dvomi kandidátmi, ktorí v prvom kole 

dosiahli najväčší počet hlasov.  

(9) Ak v druhom kole ani jeden z kandidátov nedosiahne nadpolovičnú väčšinu hlasov 

všetkých členov AS DF, budú vypísané nové voľby.  

(10) O voľbe kandidáta na funkciu dekana spíše volebná komisia zápis, ktorý podpíšu všetci 

jej prítomní členovia. Zápis má obsahovať:  

a) dátum konania volieb,  

b) celkový počet voličov,  

c) počet voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,  

d) počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov,  

e) počet hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom.  

(11) Výsledky volieb zverejnení volebná komisia do 24 hodín od ich konania.  

(12) Námietky k uskutočneným voľbám môže podať ktorýkoľvek člen AO fakulty  volebnej 

komisii len písomnou formou, a to najneskôr  do dvoch pracovných dní od zverejnenia výsledkov 

volieb. Námietky musia byť zdôvodnené a nesmú byť anonymné. Dodržanie stanovenej lehoty na 

podanie námietok a ich opodstatnenosť posudzuje volebná komisia a AS DF. Ak boli námietky 

podané po uplynutí stanovenej lehoty, alebo boli neodôvodnené alebo neopodstatnené, výsledky 

volieb sú právoplatné a volebná komisia ukončí svoju činnosť. 

(13) Osvedčenie o výsledku volieb odovzdá novozvolenému dekanovi predseda AS DF na 

slávnostnom zasadnutí AS DF do 5 pracovných dní odo dňa konania volieb.  

(14) Návrh na odvolanie dekana DF môže podať ktorýkoľvek člen AS DF písomnou 

formou, a to do rúk predsedu AS DF. AS DF podá návrh na odvolanie dekana vždy, ak bol 

právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ak mu bol uložený nepodmienečný trest 

odňatia slobody, alebo ak dekan požiada o uvoľnenie z funkcie. 

(15) Na zaradenie návrhu na odvolanie dekana do programu rokovania je potrebný  

súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov AS DF.  

(16) Na schválenie návrhu na odvolanie dekana je potrebný súhlas najmenej dvoch tretín 

všetkých členov AS DF.  

(17) Ak dekan odstúpi sám zo závažných dôvodov alebo je odvolaný, ako aj vždy, keď 

nastane situácia, že fakulta nemá dekana, vykonajú sa nové voľby. Nové voľby sa uskutočnia do 

štyroch týždňov odo dňa, kedy bol dekan odvolaný alebo sám odstúpil, resp. odo dňa, kedy fakulta 

preukázateľne nemá dekana.  

(18) Keď fakulta nemá dekana, vykonáva do vymenovania nového dekana funkciu dekana 

osoba poverená rektorom TUZVO na návrh AS fakulty.  

 

 

 

Článok 11 

Vedecká a umelecká rada fakulty 

 

(1) Členov vedeckej a umeleckej rady fakulty (ďalej aj „VUR“) vymenúva a odvoláva so 

súhlasom AS fakulty dekan. Funkčné obdobie členov VUR je štvorročné.  

(2) Členmi VUR fakulty sú významní odborníci z oblasti, v ktorých fakulta uskutočňuje 

vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Najmenej jednu štvrtinu 

a najviac jednu tretinu členov VUR fakulty tvoria osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce TU 

vo Zvolene, ktorej je fakulta súčasťou.  

(3) Predsedom VUR fakulty je dekan.  



9 
 

Článok 12 

Pôsobnosť vedeckej a umeleckej rady fakulty 

 

(1) Vedecká a umelecká rada fakulty:  

a) prerokúva dlhodobý zámer fakulty vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom TUZVO,  

b) schvaľuje na návrh dekana po prerokovaní AS DF vnútorné predpisy, ktoré upravujú vnútorný 

systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na TUZVO (ďalej len „vnútorný 

systém TUZVO“) v podmienkach DF, ak to vyžaduje vnútorný systém TUZVO, 

c) hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky 

alebo umenia, 

d) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre študijné 

programy uskutočňované na fakulte (§ 63 ods. 3 zákona o VŠ); schvaľuje školiteľov na 

doktorandské štúdium podľa § 54 ods. 4 zákona o VŠ,  

e) prerokúva a predkladá Vedeckej rade TUZVO kritériá na získanie titulu docent a kritériá na 

získanie titulu profesor,  

f) prerokúva návrhy na udelenie titulu „docent“ a rozhoduje o ich výsledku,  

g) prerokúva a predkladá Vedeckej rade TUZVO návrhy na vymenovanie profesorov,  

h) prerokúva a predkladá Vedeckej rade TUZVO všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií 

profesorov a docentov na fakulte,  

i) prerokúva a predkladá Vedeckej rade TUZVO konkrétne podmienky výberového konania na 

obsadzovanie funkcií profesorov na fakulte,  

j) prerokúva a predkladá Vedeckej rade TUZVO návrhy dekana na obsadenie funkcií hosťujúcich 

profesorov (§ 79 zákona o VŠ),  

k) schvaľuje na návrh predsedu vedeckej a umeleckej rady fakulty rokovací poriadok vedeckej a 

umeleckej rady fakulty,  

l) plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi TUZVO alebo fakulty.  

(2) Vedecká a umelecká rada fakulty rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda vedeckej 

a umeleckej rady fakulty.  

 

 

Článok 13 

Disciplinárna komisia fakulty pre študentov fakulty 

 

(1) Disciplinárna komisia fakulty pre študentov fakulty prerokúva disciplinárne priestupky 

študentov zapísaných v študijnom programe uskutočňovanom na fakulte a predkladá návrh na 

rozhodnutie dekanovi.  

(2) Členov disciplinárnej komisie fakulty a jej predsedu vymenúva z radov členov jej 

akademickej obce po schválení akademickým senátom fakulty dekan; polovicu členov tejto komisie 

tvoria študenti.  

(3) Činnosť disciplinárnej komisie fakulty sa riadi Disciplinárnym poriadkom TUZVO pre 

študentov a Rokovacím poriadkom Disciplinárnej komisie TUZVO pre študentov. 

 

 

Článok 14 

Prodekani fakulty 

 

(1) Prodekanov vymenúva a odvoláva po schválení akademickým senátom fakulty dekan. 

Za svoju činnosť zodpovedajú dekanovi.  

(2) Prodekani zastupujú dekana na ním vymedzených úsekoch činnosti:  

a) prodekan pre pedagogickú prácu,  

b) prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť,  
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c) prodekan pre rozvoj fakulty a vonkajšie vzťahy.  

(3) Funkčné obdobie prodekanov je štvorročné.  

 

 

Článok 15 

Tajomník fakulty 

 

(1) Tajomník fakulty je vedúcim zamestnancom fakulty. Zabezpečuje hospodársky a 

administratívny chod fakulty. Je podriadený priamo dekanovi fakulty.  

(2) Funkcia tajomníka fakulty sa obsadzuje podľa „Zásad výberového konania na 

obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných 

pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na TU vo Zvolene“.  

(3) Tajomníka fakulty menuje a odvoláva rektor TUZVO na návrh dekana fakulty.  

(4) Tajomník:  

a) pripravuje plánovacie a rozpočtové podklady pre hospodárenie fakulty,  

b) zabezpečuje ochranu a správne využívanie majetku fakulty,  

c) sleduje čerpanie finančných prostriedkov za fakultu, zodpovedá za ich čerpanie v zmysle 

platných zákonov a navrhuje potrebné opatrenia,  

d) organizačne zabezpečuje zasadnutie vedeckej a umeleckej rady a poradných orgánov dekana.  

 

 

Článok 16 

Vedúci katedry, vedúci oddelenia, tajomník katedry 

 

(1) Vedúci katedry riadi katedru vo všetkých oblastiach jej činnosti. Je priamo podriadený 

a za svoju činnosť zodpovedá dekanovi fakulty.  

(2) Funkcia vedúceho katedry sa obsadzuje podľa „Zásad výberového konania na 

obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných 

pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na TU vo Zvolene“.  

(3) Vedúceho katedry menuje a odvoláva rektor TUZVO na návrh dekana fakulty.  

(4) Funkčné obdobie vedúceho katedry je najviac štvorročné.  

(5) Vedúci katedry zabezpečuje a zodpovedá za:  

a) komplexný rozvoj študijných predmetov v rámci študijných programov v pôsobnosti katedry,  

b) plnenie výchovno-vzdelávacích a vedeckovýskumných úloh katedry,  

c) modernizáciu materiálneho vybavenia katedry,  

d) hodnotenie činnosti zamestnancov pôsobiacich na katedre,  

e) spoluprácu s pedagogickými a vedeckovýskumnými pracoviskami, praxou v SR a v zahraničí.  

(6) Na výkone riadenia katedry sa môžu podieľať vedúci oddelenia, tajomník katedry, 

prípadne tajomník pre výskum.  

(7) Vedúceho oddelenia menuje a odvoláva dekan na základe návrhu vedúceho katedry.  

 

 

Článok 17 

Poradné orgány dekana 

 

(1) Stálymi poradnými orgánmi dekana sú kolégium dekana a vedenie fakulty. Členov 

poradných orgánov menuje a odvoláva dekan. Členmi kolégia dekana sú spravidla všetci prodekani, 

tajomník fakulty a vedúci katedier. Dekan môže na rokovanie prizvať zástupcu odborového zväzu, 

predsedu AS a zástupcu študentov.  

(2) Kolégium dekana:  

a) prerokúva otázky operatívneho riadenia výchovno-vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti,  

b) prerokúva otázky personálnej a hospodárskej práce fakulty.  
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(3) Vedenie fakulty je poradným orgánom dekana. Jeho členmi sú: dekan, prodekani a 

tajomník fakulty. Prerokováva operatívne záležitosti riadenia fakulty. Dekan môže prizvať na 

vedenie predsedu AS, zástupcu odborovej organizácie, ďalších zamestnancov a študentov.  

(4) Pre potrebu skvalitnenia riadenia môže dekan fakulty zriadiť aj iné poradné orgány 

(komisie stále alebo dočasné), napr. komisia pre štátne skúšky, komisia inventarizačná, Rada 

ŠVOČ, ktorých úlohy sú špecifikované v Organizačnom poriadku DF TUZVO.  

 

 

P I A T A  Č A S Ť 

VNÚTORNÉ PRAVIDLÁ HOSPODÁRENIA FAKULTY 

 

 

Článok 18 

Zdroje financovania, rozpočet fakulty a podnikateľská činnosť 

 

(1) Fakulta je financovaná z viacerých zdrojov v zmysle čl. 46 ods. 1 až 4 Štatútu TUZVO. 

Hlavným zdrojom financovania je dotácia zo štátneho rozpočtu.  

(2) Finančné prostriedky na zabezpečenie hlavnej činnosti získava fakulta na základe 

návrhu rozpočtu TUZVO predloženého rektorom a schváleného AS TUZVO a Správnou radou 

TUZVO.  

(3) Hospodárenie fakulty sa riadi čl. 45 až 48 Štatútu TUZVO.  

(4) AS fakulty schvaľuje návrh dekana na ročné rozdelenie finančných prostriedkov na 

organizačné zložky fakulty. 

(5) Fakulta môže popri plnení svojich hlavných úloh vykonávať aj podnikateľskú činnosť, 

pričom sa riadi hlavnými zásadami a vnútornými pravidlami TUZVO na vykonávanie 

podnikateľskej činnosti, upravenými v čl. 49 a 50 Štatútu TUZVO. 

(6) Rozsah samosprávnej pôsobnosti fakulty v mene TUZVO pri vykonávaní 

podnikateľskej činnosti je upravený v čl. 3, bode A. ods. 2 písm. e) tohto Štatútu DF.  

 

 

 

Š I E S T A  Č A S Ť 

ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY SYSTÉMU VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA A 

SYSTÉMU ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA POSKYTOVANÝCH DREVÁRSKOU FAKULTOU 

TU VO ZVOLENE 

 

 

Článok 19 

Rámcové ustanovenia 

 

(1) Fakulta sa riadi príslušnými ustanoveniami Štatútu TUZVO, a to: článkom 24 pod 

názvom „Základné charakteristiky systému vysokoškolského vzdelávania a systému ďalšieho 

vzdelávania poskytovaných na TU vo Zvolene“, článkom 25 pod názvom „Rámcové podmienky 

prijatia na štúdium na TUZVO“, článkom 26 pod názvom „Rámcové podmienky štúdia cudzincov 

na TUZVO“, článkom 27 pod názvom „Rámcové ustanovenia o školnom a o poplatkoch spojených 

so štúdiom na TUZVO“, článkom 28 pod názvom „Rámcové ustanovenia o sociálnej podpore 

študentov zo strany TUZVO“.  
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Článok 20 

Podmienky prijatia na štúdium 

(1) Základné podmienky prijatia na štúdium stanovuje § 56 zákona o VŠ a Rámcové 

podmienky prijatia na štúdium na TUZVO upravené v čl. 25 Štatútu TUZVO. Ak sa študijný 

program uskutočňuje na fakulte, fakulta môže určiť na prijatie na štúdium jednotlivých študijných 

programov ďalšie podmienky prijatia na štúdium v súlade s § 57 zákona o VŠ,  

(2) Prijímacie konanie, akademickú mobilitu a zápis na štúdium upravuje § 58, § 58a a § 59 

zákona o VŠ a Rámcové podmienky prijatia na štúdium na TUZVO upravené v čl. 25 Štatútu 

TUZVO.  

 

 

Článok 21 

Práva a povinnosti študentov fakulty 

 

(1) Uchádzač prijatý na štúdium (§ 58 zákona o VŠ) sa stáva študentom DF odo dňa zápisu 

na štúdium na niektorý študijný program uskutočňovaný na fakulte. Študent, ktorému bolo štúdium 

prerušené, sa stáva študentom odo dňa opätovného zápisu na štúdium. Ak sa zápis uchádzača 

prijatého na štúdium uskutoční pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa má začať jeho 

štúdium, uchádzač sa stáva študentom od začiatku tohto akademického roka, ak do 15. augusta pred 

začatím tohto akademického roka neoznámi písomne Technickej univerzite vo Zvolene, že svoj 

zápis ruší.  

(2) Študent prestáva byť študentom DF odo dňa skončenia štúdia podľa § 65 ods. 1 a § 66 

zákona o VŠ, alebo odo dňa prerušenia štúdia podľa § 64 ods. 1 zákona o VŠ.  

(3) Akademické práva a povinnosti študentov ustanovuje §70 a §71 zákona o VŠ a článok 

29 Štatútu TUZVO.  

(3.1) Študent fakulty TUZVO má právo najmä:  

a) študovať študijný program, na ktorý bol prijatý,  

b) utvoriť si študijný plán podľa pravidiel študijného programu [§ 51 ods. 4 písm. g) zákona o VŠ],  

c) zapísať sa do ďalšej časti študijného programu, ak splnil povinnosti určené študijným programom 

alebo študijným poriadkom,  

d) pri rešpektovaní časových a kapacitných obmedzení daných študijným poriadkom a študijným 

programom zvoliť si tempo štúdia, poradie absolvovania predmetov pri zachovaní ich predpísanej 

nadväznosti a zvoliť si učiteľa pri predmete vyučovanom viacerými učiteľmi,  

e) v rámci svojho štúdia uchádzať sa aj o štúdium na inej vysokej škole, a to aj v zahraničí,  

f) zúčastňovať sa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti TU,  

g) zúčastniť sa na zakladaní a činnosti nezávislých združení pôsobiacich na akademickej pôde 

(spolkov, zväzov, stavovských združení) v súlade s právnymi predpismi,  

h) aspoň raz ročne mať možnosť formou anonymného dotazníka vyjadriť sa o kvalite výučby a o 

učiteľoch,  

i) slobodne prejavovať názory a pripomienky k vysokému školstvu,  

j) na informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a s možnosťou uplatnenia absolventov 

študijných programov v praxi,  

k) ak sa na neho vzťahuje povinnosť uhradiť školné podľa § 92 ods. 5 zákona o VŠ, rozhodnúť sa, 

v ktorom študijnom programe bude v príslušnom akademickom roku študovať bezplatne, ak má na 

bezplatné vysokoškolské štúdium nárok,  

l) za podmienok určených študijným poriadkom zmeniť študijný program v rámci toho istého 

študijného odboru alebo príbuzného študijného odboru.  

(3.2) Študijné povinnosti študenta fakulty vyplývajú aj zo študijného programu, ktorý 

študuje, a zo Študijného poriadku TUZVO, alebo študijného poriadku fakulty, ak sa študijný 

program uskutočňuje na fakulte. Študent je povinný dodržiavať vnútorné predpisy TUZVO a jej 

súčastí. Študent je ďalej povinný najmä:  
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a) chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby TUZVO,  

b) uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom podľa § 92 zákona o VŠ, a to priamo TUZVO 

alebo fakulte, na ktorej je zapísaný a pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na ich určenie,  

c) oznámiť TUZVO alebo fakulte, ak je zapísaný na študijný program uskutočňovaný na fakulte, 

adresu určenú na doručovanie písomností,  

d) osobne sa dostaviť na písomné predvolanie rektora, dekana alebo nimi povereného zamestnanca 

TUZVO alebo fakulty na prerokovanie otázok týkajúcich sa priebehu alebo skončenia jeho štúdia, 

alebo súvisiacich s jeho právami a povinnosťami,  

e) písomne oznámiť TUZVO alebo fakulte, ak je zapísaný na študijný program uskutočňovaný na 

fakulte, rozhodnutie podľa § 70 ods. 1 písm. k) zákona o VŠ do 30. septembra príslušného 

akademického roka.  

(4) Disciplinárne priestupky študenta fakulty v zmysle §72 zákona o VŠ rieši disciplinárna komisia 

fakulty pre študentov fakulty (čl. 13 tohto Štatútu), pričom sa riadi Disciplinárnym poriadkom 

TUZVO pre študentov a Rokovacím poriadkom Disciplinárnej komisie TUZVO pre študentov.  

 

 

 

S I E D M A Č A S Ť 

ZÁKLADNÉ ZÁSADY PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOV 

 

 

Článok 22 

Zamestnanci 

 

(1) Na fakulte TUZVO pôsobia ako zamestnanci univerzity vysokoškolskí učitelia, 

výskumní pracovníci, umeleckí pracovníci a ostatní zamestnanci.  

(2) Práva a povinnosti zamestnancov TUZVO zaradených na fakulte upravuje zákon o VŠ 

a osobitné predpisy, najmä zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, Pracovný 

poriadok TUZVO, Platový poriadok TUZO, Organizačný poriadok Drevárskej fakulty TUZVO a 

ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy TUZVO a DF.  

(3) Obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov a obsadzovanie funkcií 

profesorov a docentov sa uskutočňuje výberovým konaním v súlade so „Zásadami výberového 

konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest 

výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov 

TUZVO.“  

 

 

Ô S M A Č A S Ť 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 

Článok 23 

Vnútorné predpisy DF 

 

(1) Vnútorné predpisy fakulty upravujú záležitosti fakulty, ktoré patria do jej samosprávnej 

pôsobnosti, a jej vzťah k TUZVO, ak nie sú upravené zákonom.  

(2) DF vydáva v súlade s § 33 ods. 2 zákona o VŠ tieto vnútorné predpisy:  

a) Štatút Drevárskej fakulty TU vo Zvolene,  

b) Organizačný poriadok Drevárskej fakulty TU vo Zvolene,  

c) Zásady volieb do Akademického senátu Drevárskej fakulty TU vo Zvolene,  
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d) Rokovací poriadok Akademického senátu Drevárskej fakulty TU vo Zvolene,  

e) Rokovací poriadok Vedeckej a umeleckej rady Drevárskej fakulty TU vo Zvolene,  

f) Predpisy, ktoré upravujú Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 

na TUZVO v podmienkach DF, ak to vyžaduje vnútorný systém TUZVO, 

g) Štatút Akademického senátu Drevárskej fakulty TU vo Zvolene.  

(3) DF ďalej vydáva v zmysle § 33 ods. 3 zák. o VŠ aj tieto vnútorné predpisy:  

a) Študijný poriadok Drevárskej fakulty TU vo Zvolene, v ktorom podrobnejšie upraví na vlastné 

podmienky Študijný poriadok TUZVO.  

(4) V ostatnom sa bude DF riadiť platnými vnútornými predpismi TUZVO, bez ich úpravy 

na vlastné podmienky. Sú to najmä:  

a) Pracovný poriadok TUZVO,  

b) Štipendijný poriadok TUZVO,  

c) Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, 

pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich 

zamestnancov na TUZVO,  

d) Disciplinárny poriadok TUZVO pre študentov,  

e) Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie TUZVO pre študentov,  

f) Platový poriadok TUZVO,  

g) ostatné vnútorné predpisy a organizačné smernice TUZVO s celouniverzitnou pôsobnosťou.  

(5) Postup pri schvaľovaní vnútorných predpisov fakulty upravuje § 33 ods. 5 zák. o VŠ.  

 

 

 

Článok 24 

Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

 

(1) Štatút DF TU vo Zvolene nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia v 

Akademickom senáte Technickej univerzity vo Zvolene po jeho schválení v Akademickom senáte 

DF.  

(2) Tento Štatút DF TU vo Zvolene č. R-2640/2020 bol schválený Akademickým senátom 

DF dňa 9.6.2020 a Akademickým senátom TU vo Zvolene dňa 18.6.2020.  

(3) Dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti Štatútu Drevárskej fakulty TU vo Zvolene č. 

R-2640/2020 sa ruší Štatút Drevárskej fakulty TU vo Zvolene č. R - 13294/2013.  

 

 

 

 

 

 

doc. Ing. Ivan Klement, CSc.      prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD.  

        predseda AS DF                           dekan DF  

 

 

 

 

 

 

    prof. Ing. Ján Tuček, CSc.  

  predseda AS TU vo Zvolene 


