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Záznam 

z riadneho zasadnutia AS SvF UNIZA v akad. r. 2021/2022,ktoré sa konalo 
V pondelok 28.3.2022 o 08:00 hod. v zasadačke dekana AE307 

Prítomný: podľa prezenčnej listiny (všetci členovia AS) 

Ad 1) Otvorenie a schválenie programu 

Predsedníčka AS SvF UNIZA doc. Remišová privítala členov senátu a hostí na druhom zasadnutí 
senátu s mandátom 2022 – 2026 a navrhla nasledujúci program: 

1. Otvorenie a schválenie programu 
2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisu 
3. Voľba podpredsedu/níčky AS SvF UNIZA za zamestnaneckú a študentskú časť pre 

funkčné obdobie 2022 – 2026, v zmysle § 7 Zásad volieb do AS SvF a AS UNIZA. 
4. Voľba zástupcu Stavebnej fakulty UNIZA do Rady vysokých škôl, v zmysle § 27 

Pôsobnosť akademického senátu fakulty, ods (1), vysokoškolského zákona č. 
131/2002 Z.z.  Akademický senát fakulty: k) volí zástupcu fakulty do Rady vysokých 
škôl (§ 107 ods.3). 

5. Návrh a schválenie harmonogramu voľby kandidáta na dekana SvF UNIZA 
6. Rôzne, záver. 

predsedníčka AS SvF UNIZA dala hlasovať o predloženom programe: 

Hlasovanie:  Za:  18 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0 
Stav:  Schválené 

Ad 2) Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisu 

Predsedníčka AS SvF UNIZA doc. Remišová navrhla za zapisovateľku Ing. Zuzanu Papánovú, 
PhD. a za overovateľov Ing. Matúša Farbáka, PhD. a Lenku Lapašovú, ktorí s návrhom súhlasili. 

 Hlasovanie za zapisovateľku:  
Ing. Zuzana Papánová, PhD.  Za:17  Proti:0  Zdržal sa:1  Nehlasoval:0    Stav: Schválené 

 Hlasovanie za overovateľov zápisu:  
Ing. Matúš Farbák, PhD.  Za:17  Proti:0  Zdržal sa:1  Nehlasoval:0    Stav: Schválené 
Lenka Lapašová   Za:17  Proti:0  Zdržal sa:1  Nehlasoval:0    Stav: Schválené 

Ad 3) Voľba podpredsedu/níčky AS SvF UNIZA za zamestnaneckú a študentskú časť pre 
funkčné obdobie 2022 – 2026 

Predsedníčka AS SvF UNIZA doc. Remišová navrhla zloženie komisie pre obe voľby 
podpredsedov AS a pre zástupcu SvF do RVŠ. Za predsedu volebnej komisie navrhla Ing. Jozefa 
Gocála, PhD. a za členov komisie Ing. Romana Bulka, PhD. a Ing. Mareka Chabadu. Všetci traja 
menovaní súhlasili.  

Prebehlo hlasovanie za navrhnuté zloženie komisie pre obe voľby podpredsedov AS: 
 Ing. Jozef Gocál, PhD.  Za:17  Proti:0  Zdržal sa:1  Nehlasoval:0    Stav: Schválené 
 Ing. Roman Bulko, PhD. Za:17  Proti:0  Zdržal sa:1  Nehlasoval:0    Stav: Schválené 
 Ing. Marek Chabada  Za:17  Proti:0  Zdržal sa:1  Nehlasoval:0    Stav: Schválené 
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Predsedníčka AS vyzvala členov AS, aby navrhli kandidátov na miesta podpredsedov AS za obe 
časti. Navrhnutí kandidáti za zamestnaneckú časť, ktorí súhlasili s nomináciou: 

Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD. 
Ing. Štefan Šedivý, PhD.  

Za študentskú časť boli nominovaní a s nomináciou súhlasili: 
Bc. Bibiána Martinovičová  
Ing. Marek Chabada 

Keďže kandidát Ing. Marek Chabada bol zároveň odhlasovaný ako člen volebnej komisie, 
predsedníčka AS navrhla jeho výmenu za Ing. Mareka Bartka, ktorý súhlasil. Prebehlo 
hlasovanie o výmene člena komisie pre voľbu podpredsedov AS Svf UNIZA. 

 Ing. Marek Bartko  Za:17  Proti:0  Zdržal sa:1  Nehlasoval:0    Stav: Schválené 

Voľba podpredsedu AS SvF UNIZA za zamestnaneckú časť sa uskutočnila tajným hlasovaním, 
s nasledujúcimi výsledkami:  

 Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD. Za:8   
 Ing. Štefan Šedivý, PhD.  Za:9   
 1 hlasovací lístok bol neplatný      Stav: Neschválené 

Ani jeden z kandidátov nezískal potrebný nadpolovičný počet hlasov členov AS (t.j. 10 
hlasov). Prvé kolo voľby podpredsedu za zamestnaneckú časť neurčilo podpredsedu. 
Predsedníčka AS navrhla zopakovať voľbu a otvorila možnosť navrhnúť nových kandidátov za 
zamestnaneckú časť. Navrhnutí kandidáti za zamestnaneckú časť a ich vyjadrenie súhlasu 
s nomináciou: 

Ing. Matúš Farbák, PhD.  - odmietol nomináciu 
prof. Ing. Martin Decký, Dr.  - odmietol nomináciu  
Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD. - súhlasila s nomináciou 
Ing. Štefan Šedivý, PhD.  - súhlasil s nomináciou 
Ing. Jozef Gocál, PhD.   - odmietol nomináciu 

Predsedníčka AS SvF UNIZA doc. Remišová navrhla zlúčiť všetky tri voľby – podpredsedov AS 
SvF UNIZA za zamestnaneckú a študentskú časť, ako aj voľbu zástupcu Stavebnej fakulty UNIZA 
do Rady vysokých škôl. Všetci členovia AS súhlasili.  

Ad 3) + Ad 4) Spojené voľby podpredsedu/níčky AS SvF UNIZA za zamestnaneckú a 
študentskú časť pre funkčné obdobie 2022 – 2026 a zástupcu SvF UNIZA do Rady vysokých 
škôl    

Predsedníčka AS vyzvala členov AS, aby navrhli kandidátov na zástupcu SvF UNIZA do Rady 
vysokých škôl. Nominovaný bol jeden kandidát Ing. Jakub Chromčák, PhD., ktorí súhlasil 
s nomináciou. 

Voľba podpredsedu AS SvF UNIZA za zamestnaneckú časť sa uskutočnila tajným hlasovaním 
na samostatnom hlasovacom lístku, s nasledujúcimi výsledkami: 

 Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD. Za:8   
 Ing. Štefan Šedivý, PhD.  Za:9   
 1 hlasovací lístok bol neplatný     Stav: Neschválené 
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Za zamestnaneckú časť ani jeden z kandidátov nezískal potrebný nadpolovičný počet hlasov 
členov AS (t.j. 10 hlasov). Druhé kolo voľby podpredsedu za zamestnaneckú časť neurčilo 
podpredsedu AS. 

Voľba podpredsedu AS SvF UNIZA za študentskú časť sa uskutočnila tajným hlasovaním na 
samostatnom hlasovacom lístku s nasledujúcim výsledkom: 

 Bc. Bibiána Martinovičová  Za:7   
 Ing. Marek Chabada   Za:11    Stav: Schválené 

Podpredsedom AS SvF UNIZA za študentskú časť vo funkčnom období 2022 až 2026 sa stal 
Ing. Marek Chabada. 

Voľba zástupcu SvF UNIZA do Rady vysokých škôl sa uskutočnila tajným hlasovaním na 
samostatnom hlasovacom lístku s nasledujúcim výsledkom: 

 Ing. Jakub Chromčák, PhD.  Za:18     Stav: Schválené 

Zástupcom SvF UNIZA do Rady vysokých škôl sa stal   Ing. Jakub Chromčák, PhD.  

Predsedníčka AS vyzvala členov AS, aby po druhej neúspešnej voľbe na podpredsedu AS za 
zamestnaneckú časť, navrhli nových kandidátov. Navrhnutí kandidáti a ich vyjadrenie súhlasu 
s nomináciou: 

Ing. Matúš Farbák, PhD.  - súhlasil s nomináciou 
prof. Ing. Martin Decký, Dr.  - odmietol nomináciu  
Ing. Peter Danišovič, PhD.  - odmietol nomináciu 

Tretie kolo voľby podpredsedu AS SvF UNIZA za zamestnaneckú časť sa uskutočnilo tajným 
hlasovaním, s nasledujúcimi výsledkami: 

 Ing. Matúš Farbák, PhD.  Za:12   
 6 hlasovacích lístkov bolo neplatných    Stav: Schválené 

Podpredsedom AS SvF UNIZA za zamestnaneckú časť vo funkčnom období 2022 až 2026 sa 
stal Ing. Matúš Farbák, PhD. 

Predsedníčka AS zablahoželala podpredsedom a zástupcovi.  

Ad 5) Návrh a schválenie harmonogramu voľby kandidáta na dekana SvF UNIZA 

Predsedníčka AS vyzvala predsedu návrhovej komisie pre voľbu kandidáta na dekana Ing. 
Farbáka, aby oboznámil členov AS s pripraveným časovým harmonogramov voľby. 
Harmonogram je prílohou tohto záznamu z riadneho zasadnutia AS. Ing. Farbák objasnil 
dôvody zvolenia jednotlivých termínov uvedených v harmonograme (v zmysle  štatútu SvF). 
Diskusia sa sústredila na stanovený dátum pre verejné predstavovanie kandidátov. Tento 
dátum ovplyvnilo okrem prebiehajúcej výuky aj plánované kolo ŠVOČ 21.4.2022. Predstavenie 
kandidátov bude verejné, spojené pre zamestnaneckú a študentskú časť akademickej obce. 
Vzhľadom na prebiehajúcu výuku v semestri bude zabezpečený online prenos cez MS Teams. 

Predsedníčka AS doc. Remišová dala hlasovať o predloženom časovom harmonograme voľby 
kandidáta na dekana: 

Hlasovanie:  Za:  18 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0 
Stav:  Schválené 
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Ad 6) Rôzne, záver 

V priebehu zasadnutia AS sa uskutočnila krátka rozprava o novele VŠ zákona. Viacerí členovia 
sa zapojili do diskusie ohľadom obsadzovania funkčných miest docentov a profesorov 
odborníkmi z praxe, ako aj o kritériách stanovených pre zamestnancov UNIZA (odvolanie na 
smernicu č.205). Taktiež sa rozprava týkala funkčnosti, práv a povinností AS jednotlivých 
fakúlt. Dekan SvF zhrnul niektoré fakty o novele a zdôraznil, že bez podpisu prezidentky SR je 
stále neplatná. Ing. Šedivý upozornil na komplikované plnenie niektorých kritérií týkajúcich sa 
získania titulu docent. Konkrétne sa jednalo o publikácie v databáze WOS, kde je potrebné 
100% autorstvo. Prodekan doc. Koteš objasnil, že sa nejedná o časopisy s kvartilom a kritérium 
je teda splniteľné. 

Ing. Miroslav Jančula navrhol možnosť hybridného zasadnutia AS (prezenčne aj dištančne -  
pripojením pomocou MS Teamsu). Niektorí členovia vyjadrili odmietavé stanovisko s návrhom 
(prof. Decký, doc. Remišová, Ing. Papánová). 

V krátkej diskusii na záver doc. Remišová zhrnula plánovaný program ďalšieho zasadnutia, 
ktorý by mal obsahovať voľbu tajomníka/čky AS  a predsedov/níčiek legislatívnej 
a hospodárskej komisie AS SvF UNIZA pre funkčné obdobie 2022 – 2026. Dekan SvF upozornil 
na termín ďalšieho zasadnutia AS. Vzhľadom na nadchádzajúce povinnosti, týkajúce sa 
výročnej správy, rozpočtu, vedeckej rady a ďalších, bol stanovený predbežný dátum približne 
2 týždne od  posledného zasadnutia AS. Doc. Remišová poďakovala členom senátu a ukončila 
zasadnutie. 

V Žiline 28. 3. 2022 

PRÍLOHY: 

 Prezenčná listina 
 Časový harmonogram voľby kandidáta na dekana SvF UNIZA v Žiline 

 
 

Zapisovateľka:  Ing. Zuzana Papánová, PhD. ............................................................ 

 

Overovatelia:  Ing. Matúš Farbák, PhD. ........................................................ 

 

    Lenka Lapašová  ........................................................ 

 

 

 

    ............................................................ 
Doc. Ing. Eva Remišová, PhD. 
  predsedníčka AS SvF UNIZA 


