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 Úvod 

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov v § 2, odseku 10 ukladá vysokým školám vypracovávať dlhodobý zámer, 

ktorý je v súlade s poslaním a úlohami vysokých škôl podľa tohto zákona (§ 1, odsek 2 až 4) 

a upravuje poslanie, úlohy a zámery vysokej školy v jednotlivých oblastiach pôsobenia na obdobie 

najmenej šesť rokov. 

Dlhodobý zámer Drevárskej fakulty TU vo Zvolene na roky 2011 – 2016 (ďalej aj „dlhodobý zámer 

fakulty“ alebo „dlhodobý zámer“) vychádzal z dlhodobého zámeru Technickej univerzity vo 

Zvolene na roky 2011 – 2016, z Hodnotiacej správy EUA z roku 2006 a z výsledkov komplexnej 

akreditácie z roku 2009.  

Dlhodobý zámer bol tak najdôležitejším plánovacím a rozvojovým dokumentom, ktorý orientuje 

a ovplyvňuje činnosť vysokej školy vo všetkých jej aktivitách, vrátane procesov hodnotení, 

evaluácií, ako aj komplexnej akreditácie. 

Cieľom dlhodobého zámeru bolo určiť smerovanie fakulty do roku 2016 a definovať hlavné ciele 

jej činnosti. Dlhodobý zámer, ktorý predstavuje základný koncepčný dokument fakulty, bol 

schválený Akademickým senátom DF 8. 12. 2011. Plnenie úloh rozvojových programov 

dlhodobého zámeru bolo každoročne vyhodnocované. 

 

Strategický zámer Drevárskej fakulty TU vo Zvolene na obdobie rokov 2011 – 2016 

Strategickým zámerom Drevárskej fakulty TU vo Zvolene bola internacionalizácia vzdelávania, 

vedeckého bádania a využitia poznatkov v rámci Európskeho vzdelávacieho a výskumného 

priestoru a zapojenie sa do budovania európskej vedomostnej spoločnosti v rámci svojej profilácie. 

Naplnenie strategického zámeru bolo realizované prostredníctvom nasledovných rozvojových 

programov: 

1. Vysokoškolské vzdelávanie 

2. Veda, výskum a umenie 

3. Vonkajšie vzťahy a medzinárodná spolupráca 

4. Ľudské zdroje 

5. Riadenie, financovanie a materiálno-technický rozvoj 
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Rozvojový program 

1. Vysokoškolské vzdelávanie 

Cieľ 

Internacionalizácia štúdia 
 

Úlohy 

1.1 Uchádzači o štúdium a študenti 

a) uplatňovať dôsledný marketing na trhu vysokoškolského vzdelávania pre potenciálnych 

záujemcov o štúdium, využívať digitálne médiá, veľtrhy vzdelávania, prieskumy na trhu práce; 

DF v sledovanom období pravidelne vyvíjala aktivity pre pozitívnu reklamu a prezentáciu DF 

na výstavách vzdelávania v Bratislave, Nitre, Košiciach a na menších regionálnych výstavách 

po celom Slovensku. Pre stredoškolských poradcov pre štúdium a záujemcov zo strany 

študentov boli pripravované komplexné propagačné materiály „Možnosti štúdia na DF“, 

„Sprievodca štúdiom na DF“ s plánmi predmetov jednotlivých študijných programov. Fakulta 

navyše vlastnými aktivitami využívala marketing, digitálne média, mobilnú propagáciu 

študijných programov na trhu vysokoškolského vzdelávania, návštevu vybraných stredných 

škôl, hlavne v lokalitách severného a východného Slovenska, usporiadaním dňa otvorených 

dverí, propagáciou v týždenníkoch, či formou veľkoplošných plagátov. Do propagácie bola 

zapojená aj študentská organizácia Woodenworld. Úlohu možno považovať za splnenú. 

b) udržiavať počty študentov DF TU vo Zvolene vo všetkých formách a stupňoch štúdia na 

súčasnej úrovni s prihliadnutím na výsledky analýzy demografického vývoja počtu obyvateľov 

SR do roku 2015, dosiahnuť a udržiavať podiel bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského 

na prijateľnej úrovni; 

Udržanie počtu študentov na DF v sledovanom období (obr. 1) nebolo reálne, nakoľko ponuka 

vysokých škôl je veľmi bohatá a v rokoch 2014 až 2016 sa výrazne prejavil demografický 

pokles možných záujemcov o štúdium na školách. V externej forme je negatívny trend 

ovplyvnený spoplatnením štúdia a predlžením štandardnej dĺžky štúdia o jeden rok. Počet 

študentov na začiatku hodnoteného obdobia v akademickom roku 2011/2012 k 31.10.2011 bol 

1930, v dennej forme to bolo 1245 a v externej forme 685. V akademickom roku 2015/2016 

k 31.10.2015 1590, v dennej forme 1180 a v externej forme 410 a je možné očakávať ďalší 

pokles. DF prispôsobila ponúkané ŠP trhu práce a v rámci procesu komplexnej akreditácie 

navrhla nové ŠP a zatraktívnila štúdium o nové vyučované  predmety a formy vzdelávania aby 

prilákala potencionálnych nových záujemcov o štúdium. 

 

Obr. 1 Vývoj počtu študentov 
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c) podporovať rozvoj služieb pre študentov a podporovať študentské podujatia a organizácie. 

Na DF vznikla nová študentská organizácia Woodenworld, ktorá aktívne naštartovala 

študentský život na DF a TU vo Zvolene a prezentovala svoje aktivity navonok, čo v konečnom 

dôsledku zvýšilo renomé univerzity v pozitívnom svetle.  

 

1.2 Prístup k univerzitnému vzdelávaniu 

a) poskytovať prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu pre záujemcov o štúdium vo svojich 

tradičných oblastiach, resp. študijných odboroch, ale aj v nových a prierezových zameraniach 

v rámci 3-stupňového systému vzdelávania na báze ECTS; 

b) pre záujemcov o štúdium zabezpečovať prístup k univerzitnému vzdelávaniu prostredníctvom 

transparentného a objektívneho prijímacieho konania, trend vo väčšine študijných programov 

smerovať k prijímaniu na základe študijných výsledkov zo strednej školy; 

c) ponúkať akreditované študijné programy, ktoré umožňujú výchovu absolventov v rôznych 

stupňoch so všeobecným zameraním, ako aj užšie profilovaných špecialistov; 

d) na základe odporúčaní komplexnej akreditácie, ale aj ďalších hodnotení zúžiť diverzifikáciu 

študijných programov v bakalárskom stupni, zabezpečovať a riadiť personálne garancie pre 

oblasť študijných programov v nadväznosti na príslušné oblasti výskumu, habilitačné konania 

a konania na vymenúvanie profesorov za účelom udržania a rozšírenia priznaných práv 

v dlhodobejšom hľadisku; 

e) vývoj počtu študentov v jednotlivých študijných odboroch udržiavať v súlade s kritériami 

používanými pri komplexnej akreditácii a zásadami pre prideľovanie dotácie zo štátneho 

rozpočtu, v nadväznosti a počet funkčných miest docentov a profesorov, ako aj odporúčané 

počty študentov na učiteľa podľa študijných odborov; 

f) venovať adekvátnu pozornosť tretiemu stupňu štúdia s ohľadom na jeho význam a kritéria 

používané pri komplexnej akreditácii a zaraďovaní vysokých škôl; 

g) organizovať a podporovať študentské mobility a letné školy v cudzom jazyku. 

Oblasť ako celok je možné hodnotiť veľmi pozitívne v každom bode. V akademických rokoch 

2011/2012 – 2015/2016 sa na DF organizoval pedagogický proces tak, aby boli splnené všetky 

podmienky stanovené zákonom. Vedenie DF spolu s vedúcimi katedier a garantmi ŠP neustále 

pracuje na zlepšení pedagogického procesu na DF. Jednotlivé ciele sa podarilo naplniť 

a zrealizovať k spokojnosti študentov a pedagógov. DF poskytuje vzdelávanie až v 5 odboroch, 

je najväčšou fakultou na TU a má zabezpečený 3-stuňový systém vzdelávania na báze ECTS.  

Od roku 2015/2016 poskytuje vzdelávanie v novo akreditovaných ŠP podľa platných zákonov 

SR. Žiadosti o akreditáciu študijných programov v procese komplexnej akreditácie spĺňali novo 

definované kritériá akreditácie študijných programov. V kritériách bol dôraz kladený na 

kvalitné, viacpočetné personálne zabezpečenie v každom študijnom programe vo všetkých troch 

stupňoch štúdia. Sledované je najmä dodržiavanie počtu vedených záverečných prác na jedného 

pedagogického zamestnanca. 
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1.3 Internacionalizácia štúdia 

a) pripraviť študijné programy 2. stupňa v rámci operačného programu Vzdelávanie v projekte 

„Vytvorenie študijných programov vo svetovom jazyku a podpora výučby cudzích jazykov na 

TU vo Zvolene“ Dizajn nábytku a interiéru (Furniture and Interior Design) a Produkcia 

a využívanie výrobkov z dreva (Production and Utilisation of Wood Products), spolupracovať 

pri ich tvorbe so Samovzdelávacím centrom so zameraním na individuálne štúdium cudzích 

jazykov na Ústave cudzích jazykov a Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou a zaradiť 

nové študijné programy do ponuky študijných programov fakulty po ich akreditácii; 

b) ďalšie aktivity zamerať na podporu a rozširovanie ponuky vyučovania vybraných predmetov 

alebo časti študijných programov v cudzom (anglickom) jazyku v rámci individuálnych 

študentských mobilít a letných škôl, hlavne pre študentov v 2. a 3. stupni štúdia; 

c) získavať študentov – samoplatcov zo zahraničia na štúdium v študijných programoch 

vo svetovom jazyku; 

V rámci komplexnej akreditácie bol pre II. stupeň úspešne akreditovaný študijný program 

Production and Utilisation of Wood Products v odbore Drevárstvo. Predložený ŠP v odbore 

Dizajn bol zamietnutý a DF sa bude snažiť ho predložiť akreditačnej komisii opäť po 

zapracovaní pripomienok. V rámci tretieho stupňa bol akreditovaný v anglickom jazyku ŠP – 

Štruktúra a vlastnosti dreva. DF má v rámci prvého stupňa akreditovaný ŠP Drevené stavby na 

detašovanom pracovisku vo Volyně, kde celkovo študuje cca 100 študentov. DF vyvíja aktivity 

s prezentovaním možnosti štúdia v ČR, Rusku, Ukrajine, Srbsku. Hlavnú časť cieľov je preto 

možné hodnotiť ako splnené. 

 

1.4 Zavádzanie nových metód vo výučbe 

a) zavádzať dištančné a kombinované metódy štúdia s využívaním e-learningu, tele-teachingu, 

projektovo orientované prístupy, nové didaktické postupy podporované vhodnou infraštruktúrou 

IKT; 

b) rozvíjať tvorivé, analytické a kritické myslenie, logické uvažovanie, vnímanie súvislostí, 

rozvíjanie samostatnosti a schopnosti získavať, používať a analyzovať informácie rôzneho 

druhu, osobitnú pozornosť venovať zvyšovaniu informačnej gramotnosti ako základnej znalosti, 

ktorá zodpovedá požiadavkám vyspelej vedomostnej spoločnosti; 

c) vytvárať podmienky pre znižovanie pedagogického zaťaženia učiteľov novými metódami 

s cieľom znižovania podielu prezenčnej metódy vo vzdelávacích činnostiach a vytvorenia 

väčšieho priestoru pre ich vedeckovýskumnú prácu; 

d) zabezpečiť kontinuitu garantovania študijných programov, permanentne prehodnocovať 

akreditované študijné programy, inovovať predmety a ich náplne, pripravovať návrhy nových 

študijných programov vyplývajúcich z potrieb praxe. 

Plnenie týchto bodov je závislé od individuálnych aktivít učiteľov, od ich motivácie 

s prihliadnutím na nutnosť inej formy a organizácie tradičného systému „prednáška + cvičenie + 

napr. praktické cvičenie“ vrátane prehodnotenia systému evidencie prítomnosti na mieste 

výkonu práce. Novela zákona o VŠ umožňuje vzdelávacie činnosti (prednáška, cvičenie, 

seminár a pod.) uskutočňovať prezenčnou, dištančnou alebo kombinovanou metódou. Podporou 

pre zavádzanie moderných metód je aj podpora cez grantovú agentúru KEGA, kde fakulta 

riešila a rieši niekoľko projektov. V priestore Univerzitného informačného systému (UIS) bola 

doplnená aplikácia pre e-learnig, čo výrazne dopomohlo k ľahšej implementácii do výchovno-

vzdelávacieho procesu na DF. Je možné konštatovať, že tento ciel bol splnený a neustále sa 

pracuje na zatraktívnení vyučovacieho procesu. 
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1.5 Hodnotenie kvality vzdelávania 

a) hodnotenie kvality poskytovaného vzdelávania uskutočňovať v súlade s pravidlami na priebežné 

zisťovanie a vyhodnocovanie úrovne kvality nadobúdania vedomostí a rozvoja zručností, ktoré 

študent študijného programu získava absolvovaním jednotlivých vzdelávacích činností; 

b) hodnotiť kvalitu vzdelávania prostredníctvom študentských ankiet, na hodnotenie intenzívne 

využívať nástroje UIS; 

c) ako ďalší indikátor hodnotenia kvality vzdelávania sledovať uplatnenie absolventov na trhu 

práce prostredníctvom oficiálnych štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, 

špeciálnymi zisťovaniami a prieskumami bývalých absolventov, ktoré bude zároveň aj spätnou 

väzbou pre rozvoj a úpravu študijných programov podľa požiadaviek na trhu práce. 

V súlade s novelou zákona o VŠ so zapracovanými zmenami, ktoré nadobudli účinnosť 01. 01. 

2013 sa na TUZVO vypracoval, zaviedol a začal používať vnútorný systém kvality. V priebehu 

akademického roka 2013/2014 bola zriadená Rada kvality TU, stanovené základné materiály 

Politika kvality, Ciele kvality, Štatút Rady kvality a Zásady vnútorného systému kvality na 

TUZVO, pričom plnenie Cieľov kvality je každoročne vyhodnocované. V rámci vzdelávania 

hodnotenie kvality vzdelávacieho procesu na TUZVO, teda aj na DF prebiehalo v súlade s 

týmito materiálmi. 

Každoročne je na TU spustená aplikácia hodnotenia kvality vzdelávacieho procesu 

prostredníctvom UIS. Študenti sa môžu na konci zimného a letného semestra vyjadriť cez UIS 

ku kvalite vzdelávacieho procesu na každý svoj predmet, ktorý mali zapísaný vo svojom 

osobnom študijnom pláne. Prístup k vyhodnoteniu evaluácie predmetov má v zmysle 

zachovania hierarchie samotný učiteľ (prednášajúci), gestor predmetu, vedúci katedry, vedenie 

fakulty a vedenie univerzity. Počet študentov, ktorí sa zapájajú do hodnotenia je na úrovni cca 

10-15%. Nie je dobrým signálom, že sa po rokoch narastania percenta zapojených študentov do 

hodnotenia, prejavil v roku 2016 opäť nezáujem študentov a tak isto vyučujúcich k danej 

problematike. Je preto potrebné neustále venovať pozornosť tejto oblasti, aby sa zvýšila účasť 

študentov na hodnotení, čo pri vhodnom prístupe prispeje k zvýšeniu kvality vyučovacieho 

procesu. Okrem hodnotenia predmetov mali študenti možnosť vyjadriť sa ku celkovej 

spokojnosti s ich štúdiom na DF TU vo Zvolene prostredníctvom webovej stránky TU vo 

Zvolene. Vedúci katedier majú povinnosť tieto výsledky ankiet sledovať a pri negatívnej odozve 

študentov riešiť problém individuálnym pohovorom s dotknutým vyučujúcim, čo sa na 

niektorých katedrách úspešne realizuje.  

Uplatnenie absolventov sa sleduje prostredníctvom on-line dotazníka zverejneného na hlavnej 

webstránke TUZVO a samostatne aj DF. Vyhodnotenie ankety bolo každoročne analyzované na 

úrovni TUZVO a podrobnejšie výsledky boli analyzované na úrovni fakulty.  

 

1.6 Celoživotné vzdelávanie 

a) v súlade s koncepciou ďalšieho – celoživotného vzdelávania uskutočňovať systematické odborné 

vzdelávanie vo všetkých pracovných kategóriách, ktoré má za cieľ priebežné zdokonaľovanie 

a spĺňanie požadovaných vedomostí, schopností a zručností potrebných na výkon pracovnej 

činnosti, a to účasťou zamestnancov na školeniach a preškoleniach, konferenciách, sympóziách, 

kurzoch, seminároch a iných odborných podujatiach; 

Na Drevárskej fakulte sa realizujú pravidelné preškolenia z oblastí BOZP a OPP, Kurzu 

vysokoškolskej pedagogiky a v rokoch 2013-2015 aj formou kurzov realizovaných v rámci 

projektu „Zvýšenie kapacity ľudských zdrojov pre transfer poznatkov výskumu a vývoja o 

produkcii a spracovaní biomasy do praxe, ITMS: 26110230087“, OP Vzdelávanie. 
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Rozvojový program 

2. Veda, výskum a umenie 

 

Cieľ 

Medzinárodne akceptované výsledky vo výskume a umeleckej činnosti 

 

Úlohy 

2.1 Zachovať postavenie fakulty vo vedeckej komunite a rozvíjať výskumný charakter 

fakulty tak, že 

a) každý tvorivý zamestnanec fakulty bude zapojený aspoň do jedného výskumného projektu ako 

riešiteľ alebo spoluriešiteľ; 

Každý tvorivý pracovník Drevárskej fakulty bol v rokoch 2011-2016 zapojený do riešenia aspoň 

jedného výskumného projektu ako zodpovedný riešiteľ alebo spoluriešiteľ. Zamestnanci 

participovali na riešení výskumného projektu Európskej komisie 7. Rámcového programu a 

niekoľkých projektoch COST,  resp. projektoch domácich agentúr VEGA, KEGA, APVV, OP ŠF 

Výskum a vývoj, Vzdelávanie a taktiež projektoch vyhlasovaných inými štátnymi alebo 

súkromnými inštitúciami (napr. Ministerstvo kultúry, Nadácia Tatrabanky). 

b) pracovníci fakulty budú participovať na riešení medzinárodných výskumných projektov (RP 

EÚ), resp. iných medzinárodných projektov; 

Drevárska fakulta v rokoch 2012-2016 riešila projekt 7.RP v schéme International Research Staff 

Exchange Scheme (IRSES) s názvom „Ecological application of nanosorbents on the base of 

natural and synthetic ionites and carbons – „ECONANOSORB“ vo výzve FP7-PEOPLE-2011-

IRSES.  

Viacerí pracovníci DF v rokoch 2011-2016 participovali na riešení piatich projektov programu 

European Cooperation in Science and Technology (COST). 

c) bude podporovať a rozvíjať študentskú vedeckú, odbornú a umeleckú činnosť a propagovať jej 

výsledky na národnej aj medzinárodnej úrovni; 

Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť má na Drevárskej fakulte dlhoročnú tradíciu a 

v rokoch 2011-2016 bol usporiadaný 51. až 56. ročník ŠVOČ v šiestich sekciách, tradične za účasti 

prác študentov a doktorandov z partnerských domácich a zahraničných univerzít. 

„Cena profesora Jindřicha HALABALU“ usporadúvaná Katedrou dizajnu nábytku a interiéru DF je 

medzinárodná študentská súťaž v dizajne organizovaná na počesť celoživotného diela profesora 

Jiňdřicha Halabalu. Oceňované sú každoročne najlepšie projekty z oblasti dizajnu, konštrukcie 

nábytku a tvorby interiéru študentov dizajnérskych odborov vysokých škôl Slovenskej a Českej 

republiky a od roku 2013 je súťaž otvorená aj študentom z ostatných štátov Európskej únie. V roku 

2016 sa uskutočnil už 12. ročník tejto súťaže. 

d) bude podporovať prezentáciu výsledkov vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti a možnosti jej 

porovnávania sa s výsledkami iných pracovísk organizovaním vedeckých a umelecky 

zameraných podujatí na fakulte; 

Drevárska fakulta podporila v rokoch 2011-2016 prezentáciu výsledkov základného výskumu, 

aplikovaného výskumu a umeleckej tvorby usporiadaním desiatok konferencií, sympózií 

a seminárov prevažne s medzinárodnou účasťou.  

Najvýznamnejšou akciou obdobia rokov 2011-2016 na DF bolo usporiadanie 57. výročnej 

konferencie „Sustainable Resources and Technology for Forest Products“ svetovej drevárskej 



 8  

organizácie Society of Wood Science and Technology (SWST) v roku 2014 na pôde TU vo 

Zvolene. 

e) bude podporovať pôsobenie zamestnancov fakulty vo vedeckých, odborných a umeleckých 

grémiách rezortného, celoštátneho a medzinárodného významu. 

Drevársku fakultu dlhodobo zastupujú jej zamestnanci vo významných domácich a  

medzinárodných organizáciách, radách, výboroch a komisiách, ktoré sú bližšie uvedené v bode 3.2. 

 

2.2 Dosiahnuť vyváženú štruktúru financovania vedeckovýskumnej činnosti zo všetkých 

dostupných zdrojov, ktorými sú 

a) slovenské grantové agentúry (VEGA, KEGA, APVV); 

b) rámcové programy EÚ, projekty cezhraničnej spolupráce a iné; 

c) operačný program výskum a vývoj (Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ); 

d) hospodárske zmluvy a iné. 

Objem získaných prostriedkov pre financovanie vedy a výskumu na Drevárskej fakulte mal 

v rokoch 2011-2016 rastúci trend. Štruktúra financovania je vyvážená, tvoriví pracovníci boli 

zapojení do riešenia projektov slovenských grantových agentúr, operačných programov, ale aj 

medzinárodného projektu 7. RP a niekoľkých projektov COST (Tab. 1).  

 

Tab. 1 Objem prostriedkov pre financovanie V a V v rokoch 2011 - 2016 

Projekty r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 

VEGA 168 947 96 281 103 664 106 901 79 799 92 434 

KEGA 39 648 20 767 32 678 30 319 34 109 15 795 

APVV 31 984 4 059 27 658 102 357 195 605 198 729 

MVTS 5 673 20 673 0 0 1 400 12 800 

7. RP 0 15 200 1 900 0 0 22 230 

IPA TU 1 972 1 829 1 285 2 512 2 730 2 530 

Iné – – 6 900 18 987 7 000 – 

Spolu v € 248 224 158 809 174 085 261 076 320 643 344 518 

 

Najväčšou rezervou je oblasť spolupráce s hospodárskou sférou, v rokoch 2011-2016 bola na DF 

uzavretá len jedna zmluva o spolupráci. Táto aktivita by si však vyžadovala zlepšenie úrovne 

profesionalizácie marketingovej a administratívnej podpory. 

 

2.3 Obsahové zameranie výskumnej činnosti orientovať na nosný smer výskumu Drevárskej 

fakulty 

a) transformácia drevnej suroviny na výrobky novej generácie, dizajn a tvorba nábytku, 

konštrukcia drevených stavieb, protipožiarna ochrana a integrovaná bezpečnosť, energetické 

využitie dreva, ekonomické a marketingové aspekty efektívneho zhodnocovania dreva. 

Drevárska fakulta orientovala obsahové zameranie svojich vedecko-výskumných aktivít podľa 

schváleného dlhodobého zámeru DF v zmysle nosných smerov výskumu. 
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2.4 Prepojiť a integrovať pracoviská základného a aplikovaného výskumu v rámci fakulty 

s vonkajším prostredím, vrátane výrobnej sféry, zainteresovať vonkajšie prostredie na 

výskume fakulty 

a) podporou odbornej, posudkovej a expertíznej činnosti na najvyššej úrovni v oblastiach, ktoré sú 

predmetom činnosti fakulty; 

Pracovníci Drevárskej fakulty sú členmi viacerých odborových komisií doktorandského štúdia na 

partnerských univerzitách na Slovensku a v zahraničí, v rámci ich činnosti sú pravidelne 

vymenovávaní za oponentov dizertačných prác a členov komisií pre habilitačné a inauguračné 

konania.  

Pracovníci DF sú členmi redakčných rád zahraničných a domácich vedeckých časopisov 

indexovaných v databázach Web of Science a Scopus a sú pravidelne oslovovaní redakciami 

vedeckých časopisov databázy CC vedenou WoS na vypracovanie posudkov vedeckých článkov.  

Pracovníci DF sú expertmi a členmi viacerých štátnych inštitúcií napr. Slovenskej národnej 

akreditačnej služby (SNAS), Slovenského ústavu technickej normalizácie (SÚTN), Prezídia 

Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a iných. 

b) podporou budovania partnerstiev, sietí a klastrov v regióne; 

TUZVO je prostredníctvom DF – Katedry nábytku  a drevárskych výrobkov členom „Klastra 

českých nábytkářů“ so sídlom v Brne. V úzkej spolupráci Klastra s Mendelovou univerzitou v Brne, 

TU vo Zvolene a ďalšími inštitúciami vznikol medzinárodný projekt „Interaktívny nábytkársky 

portál“. Projekt bol finančne podporený pre obdobie 2010-2012 z Európskej únie prostredníctvom 

programu celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci. 

DF má nadviazanú dlhodobú spoluprácu so Zväzom spracovateľov dreva SR najmä v oblasti 

výchovy kvalitných odborníkov a ich uplatnenia v praxi. 

c) podporou vytvárania a rozvíjania centier excelentnosti, resp. kompetenčných a inovačných 

centier. 

Pracovníci Drevárskej fakulty sú členmi Centier excelentnosti „Adaptívne lesné ekosystémy“, 

„Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine“, a „Centra excelentnosti pre 

integrovaný výskum geosféry Zeme“, ktoré sú alokované na Lesníckej fakulte. 

 

2.5 Prepojiť ciele a nástroje doktorandského stupňa štúdia s projektmi výskumu a vývoja, 

dosiahnuť zvyšovanie jeho efektivity 

a) zvýšením zapojenia doktorandov do riešiteľských kolektívov výskumných projektov; 

Zapojenosť doktorandov Drevárskej fakulty do riešiteľských kolektívov výskumných projektov má 

rezervy, doktorandi sú členmi riešiteľských kolektívov avšak ich hodinová kapacita nie je vždy plne 

vyťažená. Najčastejším dôvodom je nízka úspešnosť získavania podávaných projektov a možnosť 

zapojenia doktorandov len prostredníctvom aktualizácií riešiteľských kolektívov, ktoré sa 

uskutočňujú s časovým oneskorením po nástupe doktorandov na štúdium. 

 

b) zvýšením počtu publikačných a umeleckých výstupov doktorandov. 

Kvalita publikačných výstupov doktorandov Drevárskej fakulty sa zvýšila. Každý doktorand spolu 

s podaním žiadosti o obhajobu dizertačnej práce dokladuje uverejnenie resp. prijatie práce na 

publikovanie vo vedeckom časopise databázy Web of Science alebo podanie patentovej prihlášky. 
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2.6 Podporovať aktivity v rámci realizácie výsledkov výskumu a vývoja vo forme prototypov, 

ako aj iných foriem ich komercionalizácie prostredníctvom 

a) podpory projektov s realizačným výstupom; 

b) riešenia projektov na základe spolupráce s partnermi z priemyselného zázemia; 

Schválené projekty agentúry APVV Všeobecných výziev 2012 a 2014, v ktorých je Drevárska 

fakulta zodpovedným riešiteľom, sú projekty aplikovaného výskumu a sú podpísané zmluvy o 

spolupráci a realizácii výstupov s partnermi z priemyselného zázemia. 

c) zapájania sa do riešenia projektov na základe výziev vyhlásených orgánmi SR; 

Pracovníci Drevárskej fakulty a najmä Katedry dizajnu nábytku a interiéru sa intenzívne a 

pravidelne zapájajú do riešenia projektov výziev vyhlásených orgánmi SR a z podnikateľského 

zázemia. V rokoch 2011-2016 získali niekoľko grantov z výziev vyhlásených Ministerstvom 

kultúry SR resp. grantového programu Nadácie Tatra Banky „Kvalita vzdelávania“. 

d) aktivít v rámci inkubátora nových firiem, nových technológií a výrobkov; 

e) rozvíjania spolupráce v rámci svojej výskumno-vývojovej orientácie s priemyselnými parkami 

na celom Slovensku, prednostne v regióne stredného Slovenska. 

Spolupráca Drevárskej fakulty s priemyselnými parkami je založená na individuálnej aktivite 

tvorivých zamestnancov prostredníctvom riešenia zadaní záverečných prác a riešenia projektov 

aplikovaného výskumu. 

 

2.7 Vytvoriť fakultný systém hodnotenia výskumu a pripraviť motivačný systém 

odmeňovania pracovníkov s mimoriadnymi výsledkami v oblasti vedeckovýskumnej, 

publikačnej a umeleckej činnosti, v ktorom budú zohľadnené 

a) kritériá pre rozdeľovanie dotácie z MŠVVaŠ SR; 

b) kritériá komplexnej akreditácie; 

c) zámery rozvoja Drevárskej fakulty TU vo Zvolene. 

V roku 2011 sa vytvoril a dlhodobo sa uplatňuje fakultný motivačný systém odmeňovania 

pracovníkov Drevárskej fakulty, ktorý je založený na objektívnom prepočte prínosu finančných 

prostriedkov z dotácie Ministerstva školstva cez rozpočet Technickej univerzity na DF, prihliada na 

kritériá komplexnej akreditácie a zámery rozvoja DF. Motivačný systém odmeňovania zohľadňuje: 

 pedagogickú zaťaženosť pracovníkov, vrátane vedenia záverečných prác a členstva v 

štátnicových komisiách v I. a II. stupni štúdia, ako aj v komisiách pre obhajoby dizertačných 

prác, 

 prínos publikačnej a umeleckej činnosti v zmysle kritérií pre rozdeľovanie dotácie z 

Ministerstva školstva s dôrazom na kvalitu výstupov. 
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2.8 Zvýšiť počet a kvalitu výstupov vedy a výskumu. Každoročne zvyšovať podiel výstupov 

v kategórii A1 (vedecké monografie), A2 (učebnice) a B (výstupy evidované 

medzinárodnými databázami). 

Na Drevárskej fakulte sa v rokoch 2011-2016 udržiaval priaznivý mierne rastúci trend v počte a 

kvalite výstupov vedy, výskumu a umenia (Obr. 2). Dlhodobejšie sa zaznamenáva nárast kvalitných 

výstupov publikačnej činnosti kategórií A1 (vedecké monografie), A2 (učebnice) B (karentované 

publikácie a patenty) a C (výstupy evidované medzinárodnými databázami WoS a Scopus) a tiež 

umeleckej činnosti kategórie Z (závažné pôvodné umelecké výstupy prezentované v rámci 

renomovaných podujatí a inštitúcií). 

 

 

Obr. 2 Vývoj publikačnej činnosti a počtu pracovníkov 
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Rozvojový program 

3. Vonkajšie vzťahy a medzinárodná spolupráca 

 

Cieľ 

Otvorenosť univerzity 

 

Úlohy 

3.1 Podpora mobility študentov a učiteľov 

a) v rámci medzinárodných programov venovať pozornosť podpore výmeny študentov na všetkých 

stupňoch vysokoškolského vzdelávania s cieľom posilniť medzinárodný charakter 

vysokoškolského vzdelávania a umožniť študentom získať skúsenosti a vedomosti na 

zahraničných univerzitách; 

b) iniciovať zmluvnú spoluprácu s pracoviskami v zahraničí a pripravovať podklady pre 

bilaterálne zmluvy pre mobilitné programy učiteľov a študentov, vrátane stáží študentov v 

praxi; 

c) zmluvnú spoluprácu so zahraničnými partnermi orientovať na oblasť výmeny učiteľov pre 

prednášanie konkrétnych predmetov zaradených do študijných programov. 

Spolupráca medzi DF a zahraničnými partnermi v oblasti mobilít študentov a učiteľov sa 

realizovala na základe vykonávacích dohôd a programov spolupráce. V rámci programu 

ERASMUS+ bolo priebežne v platnosti cca 30 bilaterálnych dohôd pre mobility študentov 

a učiteľov s inštitúciami v 15  krajinách EÚ v oblastiach spolupráce umenia a dizajn, drevárstvo, 

ekonomika a manažment, bezpečnosť a ochrana majetku, materiálové vedy, chémia dreva, 

strojárstvo, bezpečnostné služby, šport a vzdelávanie. Prehľad počtu učiteľských a študentských 

mobilít je uvedený na obr. 3. 

 

 

Obr. 3 Počet vyslaných a prijatých zamestnancov a študentov v rámci programu ERASMUS+ 

 

V rámci výzvy ERASMUS+ kľúčová aktivita KA1 - Mobilita študentov a zamestnancov VŠ medzi 

krajinami programu a partnerskými krajinami (ERASMUS+ Credit Mobility 2015) DF úspešne 

získala grant na mobility zamestnancov v rokoch 2016 a 2017 a podpísala bilaterálne dohody s 3 

partnerskými inštitúciami na Ukrajine, Rusku a Srbsku. Spolu s ostatnými organizačnými 



 13  

súčasťami TU bol v roku 2016 pripravený ďalší projekt v rámci tejto výzvy na podporu spolupráce 

s tromi ruskými univerzitami v Jakutsku, Iževsku a Petrohrade. 

Na podporu mobilít študentov a záujmu stredoškolákov o vysokoškolské štúdium sa v rokoch 2015-

2016 realizoval na DF projekt v rámci výzvy ERASMUS+, kľúčová aktivita KA2 Strategické 

partnerstvá s názvom „Motivational workshops for vocational students to continue studies into 

higher level“ s partnerskými univerzitami vo Fínsku, Nemecku a Maďarsku. 

 

3.2 Smerovanie medzinárodných zmlúv a členstiev v medzinárodných organizáciách 

a) pripravovať nové medzinárodné multilaterálne a bilaterálne zmluvy s cieľom participovať na 

akademických aktivitách nielen v členských štátoch EÚ, ale aj v širšom európskom 

a medzinárodnom priestore; 

b) členstvo a aktívna účasť v akademických a profesijných medzinárodných organizáciách, ktoré 

by bolo dôležitým kľúčom k vytváraniu podmienok pre zapájanie sa do medzinárodných 

projektov, k získavaniu nových informácií o nových trendoch vo vzdelávaní, výskume 

a o celkovom vývoji vysokých škôl a v neposlednom rade tiež prostriedkom k nadväzovaniu 

nových kontaktov a propagácie Drevárskej fakulty TU vo Zvolene. 

V zmysle dlhodobého zámeru bolo cieľom medzinárodných multilaterálnych a bilaterálnych zmlúv 

participovať na akademických aktivitách v medzinárodnom priestore a rozvíjať členstvo a aktívnu 

účasť v akademických a profesijných medzinárodných organizáciách. Súčasťou budovania 

vonkajších vzťahov bola i orientácia na domáce inštitúcie a nadväzovanie kontaktov zameraných na 

rozvoj spolupráce na podporu pedagogických aktivít, participáciu na výskumných úlohách 

a zviditeľnenie výsledkov.  

Zahraničná spolupráca DF sa realizovala na základe zmlúv o spolupráci s inštitúciami v zahraničí, 

mobilít zamestnancov, účastí na odborných a vedeckých podujatiach, participácie zamestnancov na 

medzinárodných projektoch a na základe vzťahov a kontaktov na úrovni katedier a zamestnancov 

DF. V roku 2016 spolupracovala Drevárska fakulta na úrovni katedier a zamestnancov 

s inštitúciami v 24 krajinách. Prehľad počtu prijatých a vyslaných osôb je uvedený na obr. 4. 

 

 

Obr. 4 Počet vyslaných zamestnancov a prijatých osôb na DF 

Drevárska fakulta má zmluvne podloženú spoluprácu s významnými firmami drevárskej praxe ako 

Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. Liptovský Hrádok, Mondi SCP, a.s. Ružomberok, Ekoltech, s.r.o. 

Lučenec, Bučina DDD, s.r.o., Zvolen, Kronospan SK, s.r.o., Prešov, Nefab Packaging Slovakia, 

s.r.o., Levice, SANAS a.s. Sabinov, Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť. 

Okrem toho je rozvinutá bohatá spolupráca jednotlivých katedier s desiatkami domácich inštitúcii. 
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Drevárska fakulta je riadnym členom medzinárodného konzorcia INNOVAWOOD. DF zastupujú 

jej zamestnanci v mnohých medzinárodných organizáciách, radách, výboroch a komisiách so 

sídlom v zahraničí ako sú napr.  

˗ IAWS – International Academy of Wood Sciences 

˗ SWST – Society of Wood Sciences and Technology  

˗ IUFRO – International Union of Forest Research Organizations 

˗ IAWA – International Association of Wood Anatomists 

˗ IBPSA – International Building Performance Simulation Association 

˗ The Japan Wood Research Society 

˗ ALCA – The American Leather Chemists Association, Lubbock, Texas, 

˗ IINCE – International Institut of Noise Control Engineering 

˗ ICA – International Commission for Acoustics 

˗ WoodEMA, i.a. – International Association for Economics and Management in Wood 

Processing and Furniture Manufacturing 

˗ EPS – European Physical Society 

˗ EAA - Európska akustická spoločnosť 

˗ American Chemical Society 

˗ IATM – International Association for Technology Management, Poľsko 

˗ TC RBA – Technical Committee on Room  and Building Acoustics 

˗ SPBI – Sdružení požárno-bezpečnostního inženýrství 

DF zastupujú jej zamestnanci vo významných domácich organizáciách, radách, výboroch a 

komisiách ako sú napr. 

˗ Pracovná skupina Akreditačnej komisie pre oblasť výskumu 17: „Inžinierstvo a technológie“ 

˗ Pracovná skupina Akreditačnej komisie pre oblasť výskumu 10: „Environmentalistika a 

ekológia“ 

˗ Pracovná skupina Akreditačnej komisie pre oblasť výskumu 23: „Bezpečnostné služby“ 

˗ Rada pre vzdelávanie a výchovu pri RVŠ – SR  

˗ Slovenská národná akreditačná služba 

˗ Slovenský ústav technickej normalizácie 

˗ Slovenská komora stavebných inžinierov 

˗ Slovenská fyzikálna spoločnosť 

˗ Slovenská fyzikálna spoločnosť 

˗ Jednota slovenských matematikov a fyzikov  

˗ Zväz celulózo-papierenského priemyslu SR 

˗ Slovenská matematická spoločnosť 

˗ Zväz slovenských vedecko-technických spoločností 

˗ Koordinačná rada pre realizáciu Akčného plánu Národného programu využitia potenciálu 

dreva SR 

˗ Slovenská akustická spoločnosť  

˗ Jednota slovenských matematikov a fyzikov 

˗ PEFC Slovensko 

˗ Poradný výbor CITES MŽP SR, Sekcia ochrany prírody a tvorby krajiny 

˗ Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

˗ Zväz spracovateľov dreva SR 

˗ Slovenská spoločnosť pre systémovú integráciu 

˗ Slovenská spoločnosť pre kvalitu 

˗ Slovenská ergonomická spoločnosť 

˗ Prezídium Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky 

˗ Republiková organizačno-právna komisia DPO SR  

˗ APPO – Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky  

˗ Slovenská asociácia pre BOZP a ochranu pred požiarmi  

˗ Združenie požiarneho inžinierstva 
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V období platnosti dlhodobého zámeru pracovníci DF koordinovali nasledovné medzinárodné 

projekty, resp. ich čiastkové úlohy: 

ERASMUS (Intenzívny program) 

- International Design Workshop - GREEN EMOTIONS 

- GeoDRM – Geoinformatics in Disaster Risk Management 

- GiMAR - Geoinformation & ICT Market Research 

- Technické projekty v programe AutoCAD 

TEMPUS 

- Occupational safety and health - curriculum development and lifelog learning 

LEONARDO da VINCI 

- Virtual Educational Programme for Furniture Branch 

- Comparison of  Occupational Healthy and Safety Policies and Conditions in EU  

- E-learningová výučba CAD systémov v konštrukčnej príprave výroby nábytku 

- Comparison of  Occupational Healthy and Safety Policies and Conditions in EU Countries 

and Adaptation of Good Practices at VET Schools (Co-Safe) 

 

3.3 Rozvoj vzťahov s verejnosťou 

a) zabezpečiť a koordinovať materiálne a administratívne podmienky pre oblasť publicity, Media 

Relations, posilňovania komunikačných kanálov a Event Marketingu; 

b) propagovať Drevársku fakultu TU vo Zvolene ako spoločensky a environmentálne 

zodpovedného aktéra v národnom i nadnárodnom vzdelávacom a výskumnom priestore. 

V rámci rozvoja vzťahov s verejnosťou DF od roku 2013 realizuje vlastný prieskum uplatniteľnosti 

absolventov Drevárskej fakulty s cieľom zistiť ako úspešne a v akých oblastiach spoločenského 

života sa po ukončení štúdia uplatnia v praxi. Prieskum sa realizuje prostredníctvom anonymného 

on-line dotazníka, ktorý obsahuje základné informácie o absolvovanom štúdiu absolventa, krajine 

aktuálneho pôsobenia, jeho zamestnaní, odvetví v ktorom pôsobí a konkrétnej činnosti, ktorú 

vykonáva v rámci DSP alebo súvisiacich odvetviach. Doterajšie výsledky prieskumu poukazujú na 

to, že viac v posledných rokoch sa do 6 mesiacov po absolvovaní štúdia uplatní viac ako 70% 

absolventov Drevárskej fakulty.  

Každoročne sa uskutočnilo množstvo podujatí a aktivít na posilnenie vzťahov s verejnosťou 

a zlepšovanie mena DF. Z nich možno konkrétne spomenúť: 

- pravidelná účasť na výstave DOMEXPO v Nitre  

- vydávanie propagačného materiálu „Štúdium na DF TU vo Zvolene“ 

- organizácia Dňa otvorených dverí DF 

- návšteva stredných škôl s cieľom zvýšiť záujem o štúdium na DF 

- propagácia študijných programov v odborných časopisoch 

- úvodné rokovania s drevárskymi firmami s cieľom nadviazať spoluprácu v oblasti výskumu 

a podpory výučby pre študentov a zamestnancov DF 

- zorganizovanie odbornej konferencie na tému “ Moderné technológie pre drevospracujúci 

priemysel na Slovensku“ v spolupráci so Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou 

komorou, 

- účasť DF na medzinárodnej kontraktačnej výstave univerzít pre nábor zahraničných 

študentov Esperanto Travel, Kyjev, Ukrajina,  

- stretnutia so zástupcami zahraničných univerzít o možnostiach vzájomnej výmeny 

študentov, 

- zapojenie sa do národného projektu" Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej 

spoločnosti" organizovaného Ústavom informácií a prognóz školstva 
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- organizácia medzinárodnej študentskej súťaže v dizajne nábytku a interiéru Cena profesora 

Jindřicha Halabalu 

- účasť študentov na prestížnom podujatí odovzdávania cien v oblasti drevárstva 

Schweighofer Prize Award 2013 vo Viedni, Rakúsko, 

- zabezpečenie účasti študentov na pravidelnom medzinárodnom stretnutí študentov 

drevárstva INTERFOB v krajinách EÚ, 

- propagácia štúdia na DF v rámci Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného 

vzdelávania Gaudeamus Nitra, Veľtrhu vzdelávania a pracovných príležitostí „Proeduco and 

Projob“ Košice a Medzinárodného veľtrhu štúdia a kariéry AKADÉMIA and VAPAC 

Bratislava, 

- propagácia štúdia v regionálnych týždenníkoch, linkových autobusoch SAD a web 

portáloch, 

- účasť tímu Five4Life a obhajoba projektu „Balcony Cultivator“ na medzinárodnej súťaži 

„Biomimicry Global Design Challenge“ v Ladybird Wildflover Johnson Center, USA, 

- spoluorganizácia Univerzitných dní 
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Rozvojový program 

4. Ľudské zdroje 

 

Cieľ 

Kvalitné ľudské zdroje na zvýšenie konkurencieschopnosti 

 

Úlohy 

4.1 Získavanie a výber zamestnancov, systemizácia funkčných miest a vývoj zamestnanosti 

a) získavanie a výber zamestnancov (obsadzovanie funkčných miest) realizovať na princípoch 

vysokej profesionality, nestrannosti, efektívnosti a etiky, v súlade so Stratégiou zamestnávania 

vo verejnom sektore SR, rešpektujúc platnú legislatívu v prostredí univerzity, vrátane Etického 

kódexu zamestnancov VŠ, s prihliadnutím na dynamiku štruktúry študijných programov, 

systemizáciu funkčných miest učiteľov a ostatných zamestnancov; 

b) stratégiu ľudských zdrojov budovať s dôrazom na zlepšenie štruktúry a pomeru učiteľských 

a neučiteľských zamestnancov, vekovej štruktúry a plynulú generačnú výmenu. 

Obsadzovanie funkčných miest na Drevárskej fakulte sa uskutočňuje v súlade so schválenými 

„Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, 

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

zamestnancov TU vo Zvolene“ a v súlade s platnou legislatívou. Výberové komisie pre 

výberové konania sú navrhované tak, aby bola zabezpečená odbornosť, objektívnosť 

a nezaujatosť. Podmienky pri uzatváraní pracovných pomerov sú stanovované individuálne 

a prispôsobujú sa aktuálnym požiadavkám a dynamike jednotlivých študijných programov. 

V roku 2014 boli prijaté racionalizačné opatrenia pre optimalizáciu štruktúry pracovných miest 

s cieľom vykryť predpokladaný deficit mzdových prostriedkov. Racionalizačné opatrenia 

zahŕňali predovšetkým uplynutie zmlúv na dobu určitú a následné nevypísanie výberového 

konania. Tieto zmeny, ako aj postupný vývoj priniesli mierne zlepšenie kvalifikačnej štruktúry 

pedagogických a vedeckovýskumných zamestnancov, ale počet ani podiel nepedagogických 

zamestnancov sa oproti roku 2011 nezmenil (obr. 5). Táto skutočnosť je spôsobená faktom, že 

títo zamestnanci majú uzatvorené pracovné zmluvy na dobu neurčitú, čím sa stáva ukončenie 

pracovného pomeru zložitejším. Nárast počtu pracovníkov v rokoch 2015 a 2016 bol spôsobený 

prechodným zamestnaním doktorandov na 4,74 úväzku na Katedre dizajnu nábytku a interiéru. 

 

 

Obr. 5 Vývoj počtu zamestnancov DF 
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V tabuľke 2 je prehľad vývoja vekovej štruktúry pedagogických zamestnancov (neprepočítaný 

na úväzky). Z údajov vyplýva, že omladenie vekovej štruktúry pracovníkov nie je jednoznačné, 

v kategóriách 25 – 29 a 40 - 44 rokov došlo síce k výraznejšiemu nárastu a v kategórii 55 – 59 

rokov k výraznejšiemu poklesu, ale zároveň narástla kategória nad 65 rokov. V ostatných 

kategóriách sú počty pomerne stabilné. 

 

Tab. 2 Vývoj vekovej štruktúry pedagogických zamestnancov 

Rok 
Vek 

Spolu 
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 < 

2011 5 16 20 11 10 9 20 15 1 107 

2012 6 17 23 11 9 9 18 14 2 109 

2013 4 15 23 11 10 10 13 13 6 105 

2014 3 13 19 16 9 8 14 14 7 103 

2015 4 12 18 20 9 10 9 17 8 107 

2016 9 11 17 25 9 9 8 16 10 114 

 

4.2 Rozvoj a vzdelávanie, kvalifikačný rast zamestnancov 

a) v oblasti rozvoja a vzdelávania zamestnancov uplatňovať princíp celoživotného vzdelávania 

s cieľom zvyšovať ich výkonový potenciál a dosahovať trvale vysokú úroveň výkonov; 

b) kvalifikačný rast učiteľov, vedeckovýskumných pracovníkov a ostatných vybraných profesií 

efektívne a systematicky plánovať s dôrazom na neustále zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie 

a požiadavky komplexnej akreditácie; 

c) ďalšie vzdelávanie a rozvoj zamestnancov realizovať ako prostriedok podpory manažérskych, 

jazykových a ďalších schopností, získavanie nových vedomostí, rozvoj schopností a zručností  

d) zohľadňovať získanie odborných certifikátov, osvedčení, diplomov, príp. ďalších relevantných 

dokladov po absolvovaní ďalšieho vzdelávania (napr. jazykového vzdelávania, ECDL, 

prezentačných schopností, manažérskeho vzdelávania a i.). 

 

Celoživotné vzdelávanie je uplatňované vo všetkých kategóriách zamestnancov s cieľom 

skvalitniť a zefektívniť prácu. V kategórii učiteľov je kvalifikačný rast zameraný predovšetkým 

na habilitačné a inauguračné konanie aj vo vzťahu k akreditácii univerzity. Motivácia 

pracovníkov týmto smerom je trvale zabezpečovaná zo strany vedúcich katedier. Kvalifikačný 

rast je jedným z hlavných kritérií pri určovaní podmienok pri uzatváraní pracovných pomerov 

po výberových konaniach.   

Od júna 2013 boli zamestnanci DF výrazným podielom zapojení do realizácie projektu ŠF EÚ 

„ Zvýšenie kapacity ľudských zdrojov pre transfer poznatkov výskumu a vývoja o produkcii a 

spracovaní biomasy do praxe“, v rámci ktorého sa zúčastnili jazykových kurzov, kurzov 

nových technológií v IKT, informačného vzdelávania, kurzov transferu inovácií, ako aj ďalších 

ôsmych druhov špecifických odborných kurzov. 

V neučiteľských kategóriách zamestnancov sa ďalšie vzdelávanie realizuje ako prostriedok 

podpory odborných, manažérskych, jazykových a ďalších schopností, získavanie nových 

vedomostí, rozvoj schopností a zručností. Jazykové vzdelávanie sa uskutočňuje od roku 2009 

nepretržite. 
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4.3 Hodnotenie zamestnancov 

a) realizovať ako nástroj zvýšenia produktivity práce, systematický a efektívny proces 

s objektívnou spätnou väzbou; 

Zamestnanci DF sú pravidelne hodnotení vnútorným motivačným systémom odmeňovania,  

ktorý vychádza z metodiky rozdelenia dotácie Ministerstva ŠVVaŠ, kritérií Akreditačnej 

komisie a kritérií pre habilitačné a inauguračné konania. Zavedenie transparentného systému 

hodnotenia sa prejavilo hlavne v náraste počtu a kvality výstupov vedy a výskumu a umenia. 

Externé hodnotenie pedagógov zo strany študentov sa realizuje prostredníctvom ankiet, ktorých 

výsledky vedenie DF a vedúci katedier využívajú pre zlepšenie kvality pedagogického procesu. 

 

4.4 Motivácia a odmeňovanie zamestnancov 

a) odmeňovanie zamestnancov objektívne diferencovať podľa ich výkonov, s cieľom zvyšovania 

výkonnosti, motivácie a stabilizácie zamestnancov. 

Zamestnanci DF sú odmeňovaní spravidla dva krát ročne, diferencovane podľa výkonnosti na 

základe kritérií vnútorného systému odmeňovania. Každý zamestnanec je informovaný o výške 

jednotlivých zložiek svojej odmeny, čo prispieva k motivácii a zvyšovaniu výkonnosti 

zamestnancov. Vývoj vyplatených odmien je znázornený na obr. 6. 

 

 

Obr. 6 Vývoj odmien vyplatených zamestnancom 
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Rozvojový program 

5. Riadenie, financovanie a technický rozvoj 

 

Cieľ 

Optimalizácia organizačných štruktúr, systémov riadenia a financovania 

 

Úlohy 

5.1 Organizačné štruktúry a riadenie 

a) permanentne posudzovať organizačnú štruktúru fakulty, eliminovať duplicitné pracoviská, 

zracionalizovať a zefektívniť administratívne, ekonomické a personálne činnosti fakulty; 

Vytvorenie nových odborov a študijných programov na Drevárskej fakulte, ako aj zmeny 

v doterajších, potreby praxe a záujem študentov si vyžiadali zmeny v organizačnej štruktúre 

fakulty. Návrh na organizačné zmeny fakulty bol prerokovaný dňa 9.6.2014 v Akademickom 

senáte DF. Realizácia prvej etapy organizačných zmien – vytvorenie Katedry drevených stavieb 

a zmena názvu Katedry dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov na Katedra dizajnu nábytku 

a interiéru bola zrealizovaná k 1.1.2015. Vývoj počtu študentov a ich záujmu o jednotlivé 

študijné programy akreditované na Drevárskej fakulte potvrdil potrebu ďalších zmien, ktoré boli 

navrhované v roku 2014, ale neboli zrealizované. Navrhované zlúčenie Katedry matematiky 

a deskriptívnej geometrie a Katedry fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky 

a vytvorenie novej Katedry aplikovanej matematiky a fyziky, ako aj zlúčenie Katedry 

mechanickej technológie dreva a Katedry obrábania dreva a vytvorenie novej Katedry 

spracovania dreva bude zrejme jedným z racionalizačných opatrení nasledujúceho obdobia.  

b) zvýšiť úroveň riadenia, kvality plánovania, vyhodnocovania a spätnej väzby výstupov práce 

pracovníkov na všetkých úrovniach; 

Každoročne je vyhodnocovaná výkonnosť jednotlivých katedier v pedagogickej aj 

vedeckovýskumnej činnosti (v súlade s kritériami MŠVVaŠ). Tieto kompletné údaje majú 

vedúci katedier k dispozícii a môžu ich využiť ako nástroj riadenia činnosti katedry a motivácie 

pracovníkov. Cieľom je, aby bola výkonnosť vyhodnocovaná až na úroveň jednotlivého 

pracovníka, čo je úlohou vedúceho katedry. Na základe takejto detailnej analýzy by návrhy na 

zefektívnenie činnosti pracovísk mali prichádzať práve z úrovne vedúcich katedier. 

c) informovať zamestnancov fakulty o vnútornom systéme kontroly hospodárneho, účelného 

a efektívneho vynakladania verejných prostriedkov; 

V rokoch 2014 - 2016 vedenie fakulty pristúpilo k detailnému informovaniu zamestnancov 

fakulty o hospodárení a plánovaní v podobe predkladania podrobných správ o výsledkoch 

hospodárenia a o rozpočte fakulty -  materiály Výsledky hospodárenia DF a Návrh rozpočtu DF 

sú prerokovávané na zasadnutí Kolégia dekana a schvaľované v Akademickom senáte DF. 

Transparentnosť informácií je nástrojom k vybudovaniu dôvery. Znalosť pravidiel financovania 

fakulty prispieva k hospodárnemu, účelnému a efektívnemu vynakladaniu verejných 

prostriedkov a zároveň umožňuje obojstrannú kontrolu medzi pracoviskami a fakultou. 

d) operatívne aktualizovať vnútorné predpisy fakulty; 

Úloha bola priebežne realizovaná. V roku 2013 bol schválený nový Štatút Drevárskej fakulty 

TU vo Zvolene, v roku 2014 Rokovací poriadok Vedeckej a umeleckej rady DF TU vo Zvolene, 

v roku 2015 Organizačný poriadok DF TU vo Zvolene a v roku 2016 bol schválený Dodatok č. 

1 k Študijnému poriadku DF TU vo Zvolene.  

e) v súčinnosti s rektorátom skvalitniť riadenie a administráciu projektov z operačných 

programov, štrukturálnych fondov EÚ. 

Projekty financované zo ŠF EÚ, do ktorých bola Drevárska fakulta zapojená v programovom 

období 2007 – 2013 boli úspešne zrealizované a aj vďaka administratívnemu riadeniu zo strany 
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Oddelenia riadenia projektov rektorátu TU a hlavne Referátu celofakultných európskych 

projektov LF boli na Drevársku fakultu refundované mzdové prostriedky a zakúpené zariadenia 

vysokým podielom z plánovaného rozpočtu. V roku 2016 Drevárska fakulta spolupracovala 

s Oddelením riadenia projektov na príprave projektov financovaných zo ŠF EÚ v rámci nového 

programového obdobia 2014 – 2020, ktoré sú v tomto období vo fáze posudzovania 

hodnotiacimi komisiami. 

 

5.2 Financovanie 

a) rozvíjať finančné stratégie a cielene vytvárať finančné zdroje na prípravu a spolufinancovanie 

projektov v rámci operačných programov z mimodotačných príjmov a zaviesť transparentné 

pravidlá na ich získavanie; 

b) prijímať opatrenia na dosiahnutie vyrovnaného alebo kladného výsledku hospodárenia fakulty 

a kladný výsledok hospodárenia využiť ako zdroj akumulácie prostriedkov na ďalší rozvoj; 

Od roku 2010 Drevárska fakulta dosahuje kladný hospodársky výsledok, čo je výsledkom 

uplatnenia celouniverzitných systémových krokov vedúcich k rastu výkonnosti a zníženiu 

nákladovosti fakulty. Dosahovaným hospodárskym výsledkom a napĺňaním fondu reprodukcie 

sa vytvárajú finančné prostriedky pre spolufinancovanie  projektov a pre rozvoj fakulty (tab. 3). 

 

Tab. 3 Vývoj hospodárskeho výsledku DF v rokoch 2009-2015 

Rok HV DF 

2009 -114 517 EUR 

2010 30 060 EUR 

2011 197 427 EUR 

2012 140 005 EUR 

2013 140 954 EUR 

2014 102 741 EUR 

2015 126 426 EUR 

2016 75 249 EUR 

 

c) zvyšovať podiel prostriedkov získaných z podnikateľskej činnosti na financovaní s účinnejším 

využitím ľudských a materiálnych zdrojov, využitím vlastného i prenajatého majetku, na jednej 

strane pre tvorcov a pracoviská, na druhej strane pre rozvoj fakulty. 

Túto úlohu sa nepodarilo v uplynulom období splniť. Zámerom Drevárskej fakulty je zvýšiť 

podiel prostriedkov získaných z podnikateľskej činnosti prostredníctvom využitia prístrojového 

vybavenia fakulty a najmä CNC pracoviska zriadeného v roku 2014 vo VDL. 

 

5.3 Technický rozvoj 

a) udržiavať a rozvíjať priestorové podmienky fakulty a jej organizačných súčastí. 

Úprava priestorov a učební Drevárskej fakulty je postupne realizovaná z úrovne univerzity 

v rámci schválených projektov, ako aj z úrovne fakulty. V roku 2012 bola podľa potrieb 

jednotlivých katedier obnovená výpočtová technika v hodnote viac ako 26 000 EUR, v roku 

2014 bola novou výpočtovou technikou vybavená učebňa matematiky na Katedre matematiky 

a deskriptívnej geometrie. Vybudovanie CNC pracoviska v roku 2014 za viac ako 100 000 EUR 

prispelo k technickému rozvoju fakulty, k rozšíreniu možností v oblasti výučby, výskumu 

a podnikateľskej činnosti. V rokoch 2015 a 2016 boli z nedotačných prostriedkov jednotlivým 

katedrám pridelené zdroje na obnovu vybavenia pracovísk, z ktorých bola obnovená výpočtová 

technika, softvér, zakúpené zariadenia do laboratórií, tieniaca technika, zrekonštruované 

podlahy podľa potreby jednotlivých pracovísk.   
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Záver 

Cieľom dlhodobého zámeru Drevárskej fakulty TU vo Zvolene na obdobie rokov 2011-2016 bolo 

určiť smerovanie fakulty do roku 2016 a definovať hlavné ciele jej činnosti. Strategickým zámerom 

Drevárskej fakulty v tomto období bola internacionalizácia vzdelávania, vedeckého bádania 

a využitia poznatkov v rámci Európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru a zapojenie sa do 

budovania európskej vedomostnej spoločnosti v rámci svojej profilácie. 

Naplnenie strategického zámeru bolo realizované prostredníctvom rozvojových programov 

Vysokoškolské vzdelávanie, Veda, výskum a umenie, Vonkajšie vzťahy a medzinárodná 

spolupráca, Ľudské zdroje a Riadenie, financovanie a materiálno-technický rozvoj. 

V oblasti vzdelávania DF v sledovanom období pravidelne vyvíjala aktivity pre pozitívnu reklamu 

a prezentáciu DF prostredníctvom účasti na domácich a zahraničných výstavách vzdelávania, 

návštevou vybraných stredných škôl, resp. organizáciou dňa otvorených dverí. Kvalita študijného 

procesu bola zabezpečovaná priebežne a zároveň prostredníctvom splnenia kritérií v procese 

komplexnej akreditácie. I napriek prispôsobeniu ponúkaných ŠP trhu práce v rámci komplexnej 

akreditácie sa udržanie predpokladaného počtu študentov ukázalo ako nereálne kvôli nepriaznivému 

demografickému vývoju a spoplatneniu a predĺženiu štúdia v externej forme. Do ponuky ŠP bol 

zaradený i akreditovaný študijný program v anglickom jazyku „Production and Utilisation of Wood 

Products“ v odbore Drevárstvo.  

Cieľ v oblasti vonkajších vzťahov a medzinárodnej spolupráce sa napĺňal prostredníctvom podpory 

medzinárodných mobilít učiteľov a študentov, domácej a zahraničnej spolupráce na úrovni fakulty 

a katedier, podpory členstiev v medzinárodných a domácich organizáciách, radách a programoch 

a prostredníctvom budovania pozitívneho obrazu fakulty s externým prostredím. Fakulta sa stala 

členom medzinárodného konzorcia Innovawood a podporila účasť študentov na medzinárodných 

stretnutiach INTERFOB. Významné úspechy dosiahli pracovníci fakulty spolu so študentmi na 

prestížnej medzinárodnej súťaži „Biomimicry Global Design Challenge“ v USA. V hodnotenom 

období sa zvýšila intenzita spolupráce s inštitúciami v partnerských krajinách mimo EÚ. 

V rámci rozvojového programu Veda, výskum a umenie bol každý tvorivý pracovník DF v rokoch 

2011-2016 zapojený do riešenia aspoň jedného výskumného projektu ako zodpovedný riešiteľ alebo 

spoluriešiteľ. Zamestnanci participovali na riešení niekoľkých medzinárodných a mnohých 

domácich výskumných projektoch, pričom objem získaných prostriedkov pre financovanie vedy 

a výskumu mal v rokoch 2011-2016 na DF rastúci trend. Dlhodobejšie sa zaznamenáva nárast 

kvalitných výstupov publikačnej činnosti. Najväčšou rezervou však zostáva oblasť spolupráce s 

hospodárskou sférou. Na základe podrobného odpočtu plnenia stanovených úloh a porovnania 

východiskového stavu so súčasným môžeme konštatovať, že cieľ programu Veda, výskum 

a umenie: Medzinárodne akceptované výsledky vo výskume a umeleckej činnosti bol splnený.  

V oblasti ľudských zdrojov Drevárska fakulta cieľ „Kvalitné ľudské zdroje na zvýšenie 

konkurencieschopnosti“ dosiahla. Došlo k zlepšeniu kvalifikačnej štruktúry tvorivých 

zamestnancov a fakulta flexibilne reflektovala na klesajúci počet študentov prispôsobovaním 

celkového počtu pracovníkov fakulty. Na druhej strane rezervou v tejto oblasti ostáva optimalizácia 

počtu technicko-hospodárskych pracovníkov a veková štruktúra pedagogických zamestnancov. 

Významným krokom v riadení fakulty a motivovaní zamestnancov bolo zavedenie prehľadného 

systému hodnotenia pracovísk a zamestnancov a z neho vychádzajúci systém motivačného 

odmeňovania. 

V oblasti riadenia, financovania a technického rozvoja bola fakulta úspešná v zabezpečení 

pozitívneho výsledku hospodárenia a uplatňovala systém transparentnosti a informovania o 

vynakladaní verejných prostriedkov. Je zrejmé, že úlohami nasledujúceho obdobia bude okrem 

iného optimalizácia organizačnej štruktúry, zvyšovanie podielu finančných prostriedkov 

z podnikateľskej činnosti a technický rozvoj.  

 


