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Záznam 

zo zasadnutia AS SvF UNIZA v akad. r. 2018/2019, ktoré sa konalo 
vo štvrtok 24. 05. 2019 o 8:00 hod. v zasadačke dekana AE307. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 

Ad1) Otvorenie a schválenie programu 
 

Predseda AS SvF UNIZA prof. Decký privítal členov a hostí a otvoril rokovanie senátu návrhom na 
schválenie bodov programu na prerokovanie: 
 

1.  Otvorenie a schválenie programu 
2.  Schválenie overovateľov zápisu 
3.  Prerokovanie a schválenie ďalších podmienok prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných SvF 

UNIZA predložené dekanom v zmysle § 15, ods. 1, písm. h) vysokoškolského zákona č. 131/2002 Z.z. 
4.  Prerokovanie a schválenie zmeny Organizačného poriadku Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, Príloha 

č. 1: Organizačná štruktúra Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline platného od 1.9.2018 
5.  Prerokovanie zmeny Rokovacieho poriadku Akademického senátu SvF UNIZA platného od 18.12.2015. 
6.  Rôzne  
7.  Záver 

 

Hlasovanie:   Za:  13  Proti:   0  Zdržal sa:   0 Nehlasoval:  0 Stav:  Schválené 
     

Ad 2) Schválenie overovateľov zápisu 
 

Predseda AS navrhol za overovateľov: Ing. Papána, PhD. a Ing. Jančulu, ktorí s návrhom súhlasili. Na 
zasadnutí bolo pri prerokovaní bodu prítomných 13 senátorov AS SvF UNIZA. 
Hlasovanie Ing. Papán, PhD.:  Za:  12 Proti: 0  Zdržal sa: 1 Nehlasoval: 0 Stav: Schválené 
Hlasovanie Ing. Jančula:   Za:  12 Proti: 0  Zdržal sa: 1 Nehlasoval: 0 Stav: Schválené 
 

Ad 3) Prerokovanie a schválenie ďalších podmienok prijatia na štúdium študij. programov 
uskutočňovaných SvF UNIZA predložené dekanom v zmysle § 15, ods. 1, písm. h) zák. č. 131/2002 Z.z. 
 

Dokument prekladali dekan SvF UNIZA Prof. Ing. Marián Drusa, PhD. a prodekanka pre študijnú a 
pedagogickú činnosť doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD. Prodekanka upozornila najmä na zmeny, ktoré 
boli v jednotlivých bodoch – napríklad: Dátum prijímacieho konania je pre všetky fakulty UNIZA 
jednotný, a to 31. 3. 2020; odstránená bola veta o vylúčení z prijímacieho konania v prípade študentov, 
ktorí už 2 a viackrát neúspešne začali štúdium na UNIZA. Prihláška na štúdium môže byť podávaná 
digitálne (scany všetkých potrebných príloh). 
 

Dekan informoval o úvahách, ktoré viedli k otvoreniu spoločného programu IKDS a nie k otvoreniu 
ponuky všetkých potenciálne možných špecializovanejších programov a krátko zhrnul tento problém aj 
predseda AS SvF prof. Decký. Dekan poukázal na vznik akreditačnej agentúry a na ďalšiu akreditáciu, 
stručne spomenul skúsenosti z Českej republiky, kde nový systém priniesol vyššiu administratívnu 
záťaž.  
 

Celkovo k dátumu 24. 5. 2019 je podaných 120 prihlášok, z toho väčšina - 63 na program pozemné 
stavby. Na odbor Geodézia a kartografia je podaných 8 prihlášok. V diskusii vystúpil Ing. Šedivý 
s otázkou efektivity výučby v prípade iba 8 študentov a teda či nie je potrebné prediskutovať otvorenie 
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daného odboru aj vzhľadom na odliv študentov na otvorený odbor Aplikovaná geoinformatika 
a geodézia na Technickej univerzite vo Zvolene. V následnej diskusii vystúpili viacerí (Ing. Pisca, dekan, 
prof. Decký, Ing. arch. Grúňová, doc. Hodas, Ing. Masarovičová) s viacerými podnetmi a názormi: 8 
študentov znamená 7 % z podaných prihlášok; ide o študentov s výbornými študijnými predpokladmi; 
vysoká úspešnosť absolvovania celého štúdia; členov katedry Geodézie je v súčasnosti už iba 5, pričom 
zabezpečujú predmety aj v iných študijných odboroch/programoch a to aj v inžinierskom stupni štúdia; 
každý uchádzač pre získanie oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa musí 
mať vzdelanie v príslušnom odbore, iné zamerania pre študentov nie sú atraktívne vo vzťahu k ďalšej 
plánovanej kariére geodeta.  
 

Ing. Farbák vzniesol návrh na prepočítanie finančných nákladov na odbor Geodézia a kartografia – p. 
dekan v reakcii skonštatoval, že existuje projekt, v rámci ktorého je možné prepočty vyčísliť a môže 
takúto úlohu vzniesť na zasadaní AS UNIZA.  
 

Ing. Šedivý konštatoval, že katedra Geodézie sa za 15 rokov nikam neposunula v zmysle kvalifikačnej 
štruktúry, je nevyhnutné výkony zvýšiť. Dekan súhlasil s poukázaním na chyby predošlého vedenia 
katedry s nedostatočným sledovaním graduačného rastu a smerovaním k akreditácii aj inžinierskeho 
stupňa. Spomenul možnosti inaugurácie aj v zahraničí, keďže na Slovensku nie sú priaznivé možnosti, 
pretože ostatné fakulty rovnakého zamerania (Košice, Bratislava) vnímajú akýkoľvek progres v rámci 
SvF UNIZA ako zvyšovanie konkurenčného prostredia a tento prístup aplikujú aj na našich študentov 
v pokračujúcich inžinierskych stupňoch. V diskusii (predseda AS a dekan) zdôraznili nevyhnutnosť 
zaistenia nielen hlavného garanta (prof.) ale aj na pozíciách docentov.  
 

Ing. Šedivý skonštatoval, že ak existuje silná obhajoba potreby zabezpečenia výučby (reakcia na 
predošlé diskusné príspevky), potom ale nespájať túto s existenciou samostatnej katedry a orientovať 
sa na personálne zabezpečenie, konkrétnych ľudí, ktorých presunúť do inej štruktúry väčších katedier. 
K zachovaniu odboru sa súhlasne vyjadril aj Ing. Gocál a Ing. Papán poukázal na to, že podobná situácia 
sa 15 rokov riešila na odbore Pozemné stavby, ktorý v súčasnosti má zabezpečený aj inžiniersky stupeň 
štúdia. Predseda AS SvF následne diskusiu uzatvoril a navrhol hlasovanie o schválení predložených 
podmienok prijatia na štúdium (na zasadnutí – predloženie bodu a diskusia - bolo prítomných už 15 
senátorov AS SvF UNIZA). 
 

Hlasovanie:   Za:  14  Proti:   0  Zdržal sa:   1 Nehlasoval:  0 Stav:  Schválené 
 

Ad 4) Prerokovanie a schválenie zmeny Organizačného poriadku Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity 
v Žiline, Príloha č. 1: Organizačná štruktúra SvF UNIZA platná od 1. 9. 2018 

 
Dekan ozrejmil zmeny, ktoré sú zapracované v navrhovanej Organizačnej štruktúre a nastali na 
jednotlivých katedrách, na ktorých v rámci graduačného rastu boli vytvorené pracovné pozície 
docentov. Poukázal na nevyhnutnosť rastu aj na iných katedrách, napr. Pozemného staviteľstva 
a urbanizmu (s ohľadom na to, že ide o nosný program fakulty a potrebuje perspektívnych garantov). 
Predseda AS SvF diskusiu uzatvoril a navrhol hlasovanie. 
 

Hlasovanie:   Za:  15  Proti:   0  Zdržal sa:   0 Nehlasoval:  0 Stav:  Schválené 
 
Ad 5) Prerokovanie zmeny Rokovacieho poriadku AS SvF UNIZA platného od 18. 12. 2015. 
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Predseda AS SvF prof. Decký poukázal na doplnené body – ide najmä o inštitucionalizáciu predsedníctva 
senátu (predseda, podpredseda, tajomník, predsedovia legislatívnej a hospodárskej komisie, 
vytvorených v rámci senátu SvF). Na návrh doc. Remišovej boli kompetencie akademického senátu 
fakulty vypísané podľa zákona o vysokých školách konkrétne, nielen odkazom.  
 

V kratšej diskusii (dekan, prof. Decký, Ing. Pisca, Ing. Šedivý) boli prediskutované možnosti postupu: 
buď najskôr vytvoriť inštitúcie – komisie a následne po prerokovaní legislatívnej komisie predložený 
návrh ostatných zmien alebo schváliť/odmietnuť návrh Rokovacieho poriadku v predloženom znení so 
všetkými zapracovanými zmenami s tým, že legislatívna komisia môže navrhnúť ďalšie zmeny neskôr. 
Predseda AS SvF diskusiu uzatvoril s návrhom hlasovať o Rokovacom poriadku ako o celku, 
v predloženom znení.  
 

Hlasovanie:   Za:  11  Proti:   1  Zdržal sa:   3 Nehlasoval:  0 Stav:  Schválené 
 

Následné hlasovanie o predsedoch a členoch komisií navrhoval prof. Decký realizovať aklamačným 
hlasovaním. Ing. Šedivý namietal protinávrhom o tajnom hlasovaní. Predseda AS SvF navrhol 
hlasovanie o podpore/odsúhlasení hlasovania aklamačným spôsobom. 
 

Hlasovanie:   Za:  13  Proti:   0  Zdržal sa:   2 Nehlasoval:  0 Stav:  Schválené 
 

V diskusii medzi predsedom AS SvF a členmi senátu boli navrhnuté nominácie na predsedov komisií, 
počty a nominácie na členov komisií (hospodárska a legislatívna). 
 

Navrhnutý predseda legislatívnej komisie Ing. Papán s nomináciou súhlasil.  
 

Hlasovanie:   Za:  14  Proti:   0  Zdržal sa:   1 Nehlasoval:  0 Stav:  Schválené 
 

Zvolený predseda legislatívnej komisie AS SvF UNIZA Ing. Papán navrhol za ďalších členov Ing. Piscu, 
Ing. Farbáka a po diskusii so študentskou častou senátu boli vznesené návrhy na nomináciu zo 
študentskej časti AS SvF UNIZA L. Dzurecová a Ing. Jančula. Všetci nominovaní s nomináciou súhlasili. 
 

Hlasovanie – Ing. Pisca:    Za:  15  Proti:   0  Zdržal sa:   0  Nehlasoval:  0 Stav:  Schválené 
Hlasovanie – Ing. Farbák:    Za:  15  Proti:   0  Zdržal sa:   0   Nehlasoval:  0 Stav:  Schválené 
Hlasovanie – L. Dzurecová:    Za:  14  Proti:   0  Zdržal sa:   1   Nehlasoval:  0 Stav:  Schválené 
Hlasovanie – Ing. Jančula:    Za:  15  Proti:   0  Zdržal sa:   0   Nehlasoval:  0 Stav:  Schválené 
 

Predseda AS SvF UNIZA oznámil nomináciu na predsedkyňu hospodárskej komisie – doc. Remišová, 
ktorá nebola prítomná na zasadnutí, no nomináciu odsúhlasila pred zasadnutím AS SvF UNIZA. Návrhy 
na ďalších členov – za zamestnaneckú časť Ing. Šedivý, za študentskú časť Ing. Jančula, všetci 
s nomináciou súhlasili. Následne prof. Decký navrhol hlasovanie o uvedených nomináciách. 
 

Hlasovanie – doc. Remišová:   Za:  15  Proti:   0  Zdržal sa:   0  Nehlasoval:  0 Stav:  Schválené 
Hlasovanie – Ing. Šedivý:    Za:  14  Proti:   0  Zdržal sa:   1   Nehlasoval:  0 Stav:  Schválené 
Hlasovanie – Ing. Jančula:    Za:  15  Proti:   0  Zdržal sa:   0   Nehlasoval:  0 Stav:  Schválené 

 
Ad 6) Rôzne 

 

Predseda AS SvF UNIZA prof. Decký informoval o výsledkoch volieb do AS UNIZA pre funkčné obdobie 
2019 - 2023 a zasadnutí AS UNIZA 16. 5. 2019.  
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SvF zastupujú v AS UNIZA členovia: prof. Dr. Ing. Martin Decký, Ing. Štefan Šedivý, PhD., Ing. Matúš 
Farbák, PhD. za zamestnaneckú časť a Ing. Miroslav Jančula a Ing. Lenka Mičechová - študentská časť. 
Predsedom Akademického senátu sa stal doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. z Fakulty riadenia a 
informatiky; podpredsedom prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. z Fakulty elektrotechniky a informačných 
technológií.  
 
Predseda študentskej časti senátu Ing. Jančula sa automaticky stáva členom Rady kvality UNIZA a bude 
prizývaný aj na zasadnutia kolégia dekana SvF – najbližšie sa uskutoční 13. 6. 2019. 
 
Ing. Jančula informoval o najdôležitejších podnetoch, ktoré odzneli na konferencii KOSTAF - 
konferencie študentských komôr akademických senátov stavebných fakúlt, ktorá sa uskutočnila 23. 5. 
2019 v Brne na pôde Fakulty Stavební VUT. Skonštatoval, že sa KOSTAFu zúčastnili všetky fakulty a témy 
sa podstatne nemenili – podmienky pre štúdium, študentský život, kvalita stravovania a pod., pričom 
ani výsledky či kvalita sa podstatnejšie nezmenili. Poukázal na niektoré podnety, atraktívne aj pre 
aplikáciu na SvF UNIZA, napríklad v Bratislave je odozva v rámci evaluácie predmetov zhruba 80 %, 
pričom odovzdanie hodnotenia (a teda záujem o kvalitu vzdelávania) znamená pridelenie ďalších bodov 
pri prideľovaní internátov alebo možnosti výberu predmetov (v Bratislave je iná schéma tvorby rozvrhu 
– na študenta/predmet a nie na študijnú skupinu). V Brne sú vytvorené vhodné podmienky pre 
uľahčenie práce študentov – k dispozícii majú miestnosť vybavenú počítačmi, tlačiarňami a plotrom. 
S požiadavkou na zváženie vytvorenia takéhoto centra pre tlač študentských prác a zadaní sa Ing. 
Jančula s ostatnými členmi študentskej časti AS SvF UNIZA (do diskusie sa zapojila najmä L. Dzurecová) 
obrátil smerom k prítomnému p. dekanovi. Zdôraznili najmä možnosť plotrovania, keďže prioritne sú 
výstupom veľkoplošné výkresy. 
 
V diskusii (dekan, prof. Decký, Ing. Bahleda, Ing. Jančula) bolo konštatované, že podobná možnosť 
existovala aj na SvF na Katedre stavebných konštrukcií a mostov, no ploter sa opotrebovaním postupne 
zničil a v súčasnosti nie je takéto miesto v prevádzke; problematická by bola obsluha – vyčlenenie 
pracovníka. Predseda senátu navrhol aspoň možnosť umiestnenia A4/A3 tlačiarne, či kopírky 
v miestnosti senátu AE 108. Dekan prisľúbil otvoriť diskusiu k danému problému na kolégiu dekana, 
spomenul EDIS, vydavateľstvo, ktoré by mohlo službu plotrovania zriadiť priamo v budove UNIZA 
v spolupráci s CEIKT (Centrum informačných a komunikačných technológií UNIZA). Ing. Jančula 
pripomenul, že vec bola diskutovaná aj v rámci zasadnutí AS UNIZA.  
 
Dekan, prof. Drusa predniesol senátorom informáciu aj o uvažovanej zmene organizačnej štruktúry SvF 
UNIZA, ktorú už predložil a prebehla diskusia o nej v rámci zasadnutia kolégia dekana SvF. Ťažisková 
navrhnutá zmena spočívala vo vytvorení nového pracoviska s názvom: Výskumné a laboratórne 
centrum fakulty. Pracovisko by bolo mimo štruktúry katedier, malo by vedúceho/cu a uvažuje sa v ňom 
s 5 pozíciami výskumných a 5 pozíciami technických zamestnancov. Súčasné pozície výskumných 
a technických pracovníkov na jednotlivých katedrách SvF UNIZA by boli zrušené z organizačných 
dôvodov. Pracovníci do novovytvoreného centra by boli vyberaní na základe výberového konania. 
Dekan skonštatoval, že ku kroku je nevyhnutné po prerokovaní legislatívnych a administratívnych 
náležitostí a postupov pristúpiť najmä vzhľadom na výsledky 5 mesiacov auditu vyťaženosti 
výskumných a technických pracovníkov, ktoré vykázali výrazné rozdiely v efektivite práce a vyťaženosti 
jednotlivých pracovníkov. Redukcia počtu miest a združenie kapacít do spoločného pracoviska zvýši 
efektivitu, umožní zastupiteľnosť jednotlivých zamestnancov. Prístroje ostanú pod správou katedier. 
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Po skončení obdobia udržateľnosti Centier excelentnosti prejdú kapacity pod Výskumné a laboratórne 
centrum fakulty. Dekan skonštatoval, že v zahraničí je bežná veľká fluktuácia zamestnancov na 
pozíciách výskumníkov a najmä technikov, kde sa pracovné miesta vytvárajú pružne podľa možností 
a časového obdobia financovania jednotlivých grantových dotácií, pričom u nás efektivita nebola 
desaťročia riešená. Technický pracovník dostáva pridelené úlohy, na rozdiel od tvorivého zamestnanca 
tu nie je potenciál vlastnej iniciatívy či vytvárania ďalších zdrojov/zapájania sa do grantových schém 
a podobne. Na otázku Ing. Bahledu o časovom rámci dekan uviedol, že predpokladá vytvorenie 
Výskumného centra k 1. 1. 2020. Na otázky (Ing. Šedivý, Ing. Masarovičová) ohľadom financovania 
dekan konštatoval, že Výskumné a laboratórne centrum bude mať pracovníkov hodnotených rovnako, 
ako je to u pracovníkov katedier, teda so zhodnotením publikačnej/výskumnej aktivity, výšky 
kontraktačného výskumu (podnikateľská činnosť fakulty) atď. 
 
Ing. Šedivý informoval o tom, že v súčasnosti dobieha proces vyhodnocovania refundačných grantov, 
do ktorých sa zapojili aj zamestnanci SvF UNIZA a do konca mája 2019 by mali byť známe výsledky. Prof. 
Decký poďakoval Ing. Šedivému a dekanovi SvF za aktivitu pri organizovaní podania refundačného 
projektu, ktorý by mohol fakultu a jej výskum podporiť ďalšími financiami. 
 
Predseda AS SvF UNIZA prof. Decký poďakoval prítomným za konštruktívny prístup ku zasadnutiu a 
v závere, po dohode s dekanom prof. Drusom, ohlásil plánovaný dátum ďalšieho stretnutia 
akademického senátu a to na: 
                                          28. 06. 2019 (piatok) 
 
V Žiline 24 .5. 2019 
 
PRÍLOHY: 

• Prezenčná listina 
 
 
Zapisovateľka:   Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD.   ............................................................. 
 
 
Overovatelia:  Ing. Daniel Papán, PhD.   ............................................................. 
 
 

     Ing. Miroslav Jančula    ............................................................. 
 

 
         
         .......................................................... 
                prof. Dr. Ing. Martin Decký 
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Záznam 

zo zasadnutia AS SvF UNIZA v akad. r. 2018/2019, ktoré sa konalo 
vo štvrtok 24. 05. 2019 o 8:00 hod. v zasadačke dekana AE307. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 

Ad1) Otvorenie a schválenie programu 
 

Predseda AS SvF UNIZA prof. Decký privítal členov a hostí a otvoril rokovanie senátu návrhom na 
schválenie bodov programu na prerokovanie: 
 

1.  Otvorenie a schválenie programu 
2.  Schválenie overovateľov zápisu 
3.  Prerokovanie a schválenie ďalších podmienok prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných SvF 

UNIZA predložené dekanom v zmysle § 15, ods. 1, písm. h) vysokoškolského zákona č. 131/2002 Z.z. 
4.  Prerokovanie a schválenie zmeny Organizačného poriadku Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, Príloha 

č. 1: Organizačná štruktúra Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline platného od 1.9.2018 
5.  Prerokovanie zmeny Rokovacieho poriadku Akademického senátu SvF UNIZA platného od 18.12.2015. 
6.  Rôzne  
7.  Záver 

 

Hlasovanie:   Za:  13  Proti:   0  Zdržal sa:   0 Nehlasoval:  0 Stav:  Schválené 
     

Ad 2) Schválenie overovateľov zápisu 
 

Predseda AS navrhol za overovateľov: Ing. Papána, PhD. a Ing. Jančulu, ktorí s návrhom súhlasili. Na 
zasadnutí bolo pri prerokovaní bodu prítomných 13 senátorov AS SvF UNIZA. 
Hlasovanie Ing. Papán, PhD.:  Za:  12 Proti: 0  Zdržal sa: 1 Nehlasoval: 0 Stav: Schválené 
Hlasovanie Ing. Jančula:   Za:  12 Proti: 0  Zdržal sa: 1 Nehlasoval: 0 Stav: Schválené 
 

Ad 3) Prerokovanie a schválenie ďalších podmienok prijatia na štúdium študij. programov 
uskutočňovaných SvF UNIZA predložené dekanom v zmysle § 15, ods. 1, písm. h) zák. č. 131/2002 Z.z. 
 

Dokument prekladali dekan SvF UNIZA Prof. Ing. Marián Drusa, PhD. a prodekanka pre študijnú a 
pedagogickú činnosť doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD. Prodekanka upozornila najmä na zmeny, ktoré 
boli v jednotlivých bodoch – napríklad: Dátum prijímacieho konania je pre všetky fakulty UNIZA 
jednotný, a to 31. 3. 2020; odstránená bola veta o vylúčení z prijímacieho konania v prípade študentov, 
ktorí už 2 a viackrát neúspešne začali štúdium na UNIZA. Prihláška na štúdium môže byť podávaná 
digitálne (scany všetkých potrebných príloh). 
 

Dekan informoval o úvahách, ktoré viedli k otvoreniu spoločného programu IKDS a nie k otvoreniu 
ponuky všetkých potenciálne možných špecializovanejších programov a krátko zhrnul tento problém aj 
predseda AS SvF prof. Decký. Dekan poukázal na vznik akreditačnej agentúry a na ďalšiu akreditáciu, 
stručne spomenul skúsenosti z Českej republiky, kde nový systém priniesol vyššiu administratívnu 
záťaž.  
 

Celkovo k dátumu 24. 5. 2019 je podaných 120 prihlášok, z toho väčšina - 63 na program pozemné 
stavby. Na odbor Geodézia a kartografia je podaných 8 prihlášok. V diskusii vystúpil Ing. Šedivý 
s otázkou efektivity výučby v prípade iba 8 študentov a teda či nie je potrebné prediskutovať otvorenie 
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daného odboru aj vzhľadom na odliv študentov na otvorený odbor Aplikovaná geoinformatika 
a geodézia na Technickej univerzite vo Zvolene. V následnej diskusii vystúpili viacerí (Ing. Pisca, dekan, 
prof. Decký, Ing. arch. Grúňová, doc. Hodas, Ing. Masarovičová) s viacerými podnetmi a názormi: 8 
študentov znamená 7 % z podaných prihlášok; ide o študentov s výbornými študijnými predpokladmi; 
vysoká úspešnosť absolvovania celého štúdia; členov katedry Geodézie je v súčasnosti už iba 5, pričom 
zabezpečujú predmety aj v iných študijných odboroch/programoch a to aj v inžinierskom stupni štúdia; 
každý uchádzač pre získanie oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa musí 
mať vzdelanie v príslušnom odbore, iné zamerania pre študentov nie sú atraktívne vo vzťahu k ďalšej 
plánovanej kariére geodeta.  
 

Ing. Farbák vzniesol návrh na prepočítanie finančných nákladov na odbor Geodézia a kartografia – p. 
dekan v reakcii skonštatoval, že existuje projekt, v rámci ktorého je možné prepočty vyčísliť a môže 
takúto úlohu vzniesť na zasadaní AS UNIZA.  
 

Ing. Šedivý konštatoval, že katedra Geodézie sa za 15 rokov nikam neposunula v zmysle kvalifikačnej 
štruktúry, je nevyhnutné výkony zvýšiť. Dekan súhlasil s poukázaním na chyby predošlého vedenia 
katedry s nedostatočným sledovaním graduačného rastu a smerovaním k akreditácii aj inžinierskeho 
stupňa. Spomenul možnosti inaugurácie aj v zahraničí, keďže na Slovensku nie sú priaznivé možnosti, 
pretože ostatné fakulty rovnakého zamerania (Košice, Bratislava) vnímajú akýkoľvek progres v rámci 
SvF UNIZA ako zvyšovanie konkurenčného prostredia a tento prístup aplikujú aj na našich študentov 
v pokračujúcich inžinierskych stupňoch. V diskusii (predseda AS a dekan) zdôraznili nevyhnutnosť 
zaistenia nielen hlavného garanta (prof.) ale aj na pozíciách docentov.  
 

Ing. Šedivý skonštatoval, že ak existuje silná obhajoba potreby zabezpečenia výučby (reakcia na 
predošlé diskusné príspevky), potom ale nespájať túto s existenciou samostatnej katedry a orientovať 
sa na personálne zabezpečenie, konkrétnych ľudí, ktorých presunúť do inej štruktúry väčších katedier. 
K zachovaniu odboru sa súhlasne vyjadril aj Ing. Gocál a Ing. Papán poukázal na to, že podobná situácia 
sa 15 rokov riešila na odbore Pozemné stavby, ktorý v súčasnosti má zabezpečený aj inžiniersky stupeň 
štúdia. Predseda AS SvF následne diskusiu uzatvoril a navrhol hlasovanie o schválení predložených 
podmienok prijatia na štúdium (na zasadnutí – predloženie bodu a diskusia - bolo prítomných už 15 
senátorov AS SvF UNIZA). 
 

Hlasovanie:   Za:  14  Proti:   0  Zdržal sa:   1 Nehlasoval:  0 Stav:  Schválené 
 

Ad 4) Prerokovanie a schválenie zmeny Organizačného poriadku Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity 
v Žiline, Príloha č. 1: Organizačná štruktúra SvF UNIZA platná od 1. 9. 2018 

 
Dekan ozrejmil zmeny, ktoré sú zapracované v navrhovanej Organizačnej štruktúre a nastali na 
jednotlivých katedrách, na ktorých v rámci graduačného rastu boli vytvorené pracovné pozície 
docentov. Poukázal na nevyhnutnosť rastu aj na iných katedrách, napr. Pozemného staviteľstva 
a urbanizmu (s ohľadom na to, že ide o nosný program fakulty a potrebuje perspektívnych garantov). 
Predseda AS SvF diskusiu uzatvoril a navrhol hlasovanie. 
 

Hlasovanie:   Za:  15  Proti:   0  Zdržal sa:   0 Nehlasoval:  0 Stav:  Schválené 
 
Ad 5) Prerokovanie zmeny Rokovacieho poriadku AS SvF UNIZA platného od 18. 12. 2015. 
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Predseda AS SvF prof. Decký poukázal na doplnené body – ide najmä o inštitucionalizáciu predsedníctva 
senátu (predseda, podpredseda, tajomník, predsedovia legislatívnej a hospodárskej komisie, 
vytvorených v rámci senátu SvF). Na návrh doc. Remišovej boli kompetencie akademického senátu 
fakulty vypísané podľa zákona o vysokých školách konkrétne, nielen odkazom.  
 

V kratšej diskusii (dekan, prof. Decký, Ing. Pisca, Ing. Šedivý) boli prediskutované možnosti postupu: 
buď najskôr vytvoriť inštitúcie – komisie a následne po prerokovaní legislatívnej komisie predložený 
návrh ostatných zmien alebo schváliť/odmietnuť návrh Rokovacieho poriadku v predloženom znení so 
všetkými zapracovanými zmenami s tým, že legislatívna komisia môže navrhnúť ďalšie zmeny neskôr. 
Predseda AS SvF diskusiu uzatvoril s návrhom hlasovať o Rokovacom poriadku ako o celku, 
v predloženom znení.  
 

Hlasovanie:   Za:  11  Proti:   1  Zdržal sa:   3 Nehlasoval:  0 Stav:  Schválené 
 

Následné hlasovanie o predsedoch a členoch komisií navrhoval prof. Decký realizovať aklamačným 
hlasovaním. Ing. Šedivý namietal protinávrhom o tajnom hlasovaní. Predseda AS SvF navrhol 
hlasovanie o podpore/odsúhlasení hlasovania aklamačným spôsobom. 
 

Hlasovanie:   Za:  13  Proti:   0  Zdržal sa:   2 Nehlasoval:  0 Stav:  Schválené 
 

V diskusii medzi predsedom AS SvF a členmi senátu boli navrhnuté nominácie na predsedov komisií, 
počty a nominácie na členov komisií (hospodárska a legislatívna). 
 

Navrhnutý predseda legislatívnej komisie Ing. Papán s nomináciou súhlasil.  
 

Hlasovanie:   Za:  14  Proti:   0  Zdržal sa:   1 Nehlasoval:  0 Stav:  Schválené 
 

Zvolený predseda legislatívnej komisie AS SvF UNIZA Ing. Papán navrhol za ďalších členov Ing. Piscu, 
Ing. Farbáka a po diskusii so študentskou častou senátu boli vznesené návrhy na nomináciu zo 
študentskej časti AS SvF UNIZA L. Dzurecová a Ing. Jančula. Všetci nominovaní s nomináciou súhlasili. 
 

Hlasovanie – Ing. Pisca:    Za:  15  Proti:   0  Zdržal sa:   0  Nehlasoval:  0 Stav:  Schválené 
Hlasovanie – Ing. Farbák:    Za:  15  Proti:   0  Zdržal sa:   0   Nehlasoval:  0 Stav:  Schválené 
Hlasovanie – L. Dzurecová:    Za:  14  Proti:   0  Zdržal sa:   1   Nehlasoval:  0 Stav:  Schválené 
Hlasovanie – Ing. Jančula:    Za:  15  Proti:   0  Zdržal sa:   0   Nehlasoval:  0 Stav:  Schválené 
 

Predseda AS SvF UNIZA oznámil nomináciu na predsedkyňu hospodárskej komisie – doc. Remišová, 
ktorá nebola prítomná na zasadnutí, no nomináciu odsúhlasila pred zasadnutím AS SvF UNIZA. Návrhy 
na ďalších členov – za zamestnaneckú časť Ing. Šedivý, za študentskú časť Ing. Jančula, všetci 
s nomináciou súhlasili. Následne prof. Decký navrhol hlasovanie o uvedených nomináciách. 
 

Hlasovanie – doc. Remišová:   Za:  15  Proti:   0  Zdržal sa:   0  Nehlasoval:  0 Stav:  Schválené 
Hlasovanie – Ing. Šedivý:    Za:  14  Proti:   0  Zdržal sa:   1   Nehlasoval:  0 Stav:  Schválené 
Hlasovanie – Ing. Jančula:    Za:  15  Proti:   0  Zdržal sa:   0   Nehlasoval:  0 Stav:  Schválené 

 
Ad 6) Rôzne 

 

Predseda AS SvF UNIZA prof. Decký informoval o výsledkoch volieb do AS UNIZA pre funkčné obdobie 
2019 - 2023 a zasadnutí AS UNIZA 16. 5. 2019.  
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SvF zastupujú v AS UNIZA členovia: prof. Dr. Ing. Martin Decký, Ing. Štefan Šedivý, PhD., Ing. Matúš 
Farbák, PhD. za zamestnaneckú časť a Ing. Miroslav Jančula a Ing. Lenka Mičechová - študentská časť. 
Predsedom Akademického senátu sa stal doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. z Fakulty riadenia a 
informatiky; podpredsedom prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. z Fakulty elektrotechniky a informačných 
technológií.  
 
Predseda študentskej časti senátu Ing. Jančula sa automaticky stáva členom Rady kvality UNIZA a bude 
prizývaný aj na zasadnutia kolégia dekana SvF – najbližšie sa uskutoční 13. 6. 2019. 
 
Ing. Jančula informoval o najdôležitejších podnetoch, ktoré odzneli na konferencii KOSTAF - 
konferencie študentských komôr akademických senátov stavebných fakúlt, ktorá sa uskutočnila 23. 5. 
2019 v Brne na pôde Fakulty Stavební VUT. Skonštatoval, že sa KOSTAFu zúčastnili všetky fakulty a témy 
sa podstatne nemenili – podmienky pre štúdium, študentský život, kvalita stravovania a pod., pričom 
ani výsledky či kvalita sa podstatnejšie nezmenili. Poukázal na niektoré podnety, atraktívne aj pre 
aplikáciu na SvF UNIZA, napríklad v Bratislave je odozva v rámci evaluácie predmetov zhruba 80 %, 
pričom odovzdanie hodnotenia (a teda záujem o kvalitu vzdelávania) znamená pridelenie ďalších bodov 
pri prideľovaní internátov alebo možnosti výberu predmetov (v Bratislave je iná schéma tvorby rozvrhu 
– na študenta/predmet a nie na študijnú skupinu). V Brne sú vytvorené vhodné podmienky pre 
uľahčenie práce študentov – k dispozícii majú miestnosť vybavenú počítačmi, tlačiarňami a plotrom. 
S požiadavkou na zváženie vytvorenia takéhoto centra pre tlač študentských prác a zadaní sa Ing. 
Jančula s ostatnými členmi študentskej časti AS SvF UNIZA (do diskusie sa zapojila najmä L. Dzurecová) 
obrátil smerom k prítomnému p. dekanovi. Zdôraznili najmä možnosť plotrovania, keďže prioritne sú 
výstupom veľkoplošné výkresy. 
 
V diskusii (dekan, prof. Decký, Ing. Bahleda, Ing. Jančula) bolo konštatované, že podobná možnosť 
existovala aj na SvF na Katedre stavebných konštrukcií a mostov, no ploter sa opotrebovaním postupne 
zničil a v súčasnosti nie je takéto miesto v prevádzke; problematická by bola obsluha – vyčlenenie 
pracovníka. Predseda senátu navrhol aspoň možnosť umiestnenia A4/A3 tlačiarne, či kopírky 
v miestnosti senátu AE 108. Dekan prisľúbil otvoriť diskusiu k danému problému na kolégiu dekana, 
spomenul EDIS, vydavateľstvo, ktoré by mohlo službu plotrovania zriadiť priamo v budove UNIZA 
v spolupráci s CEIKT (Centrum informačných a komunikačných technológií UNIZA). Ing. Jančula 
pripomenul, že vec bola diskutovaná aj v rámci zasadnutí AS UNIZA.  
 
Dekan, prof. Drusa predniesol senátorom informáciu aj o uvažovanej zmene organizačnej štruktúry SvF 
UNIZA, ktorú už predložil a prebehla diskusia o nej v rámci zasadnutia kolégia dekana SvF. Ťažisková 
navrhnutá zmena spočívala vo vytvorení nového pracoviska s názvom: Výskumné a laboratórne 
centrum fakulty. Pracovisko by bolo mimo štruktúry katedier, malo by vedúceho/cu a uvažuje sa v ňom 
s 5 pozíciami výskumných a 5 pozíciami technických zamestnancov. Súčasné pozície výskumných 
a technických pracovníkov na jednotlivých katedrách SvF UNIZA by boli zrušené z organizačných 
dôvodov. Pracovníci do novovytvoreného centra by boli vyberaní na základe výberového konania. 
Dekan skonštatoval, že ku kroku je nevyhnutné po prerokovaní legislatívnych a administratívnych 
náležitostí a postupov pristúpiť najmä vzhľadom na výsledky 5 mesiacov auditu vyťaženosti 
výskumných a technických pracovníkov, ktoré vykázali výrazné rozdiely v efektivite práce a vyťaženosti 
jednotlivých pracovníkov. Redukcia počtu miest a združenie kapacít do spoločného pracoviska zvýši 
efektivitu, umožní zastupiteľnosť jednotlivých zamestnancov. Prístroje ostanú pod správou katedier. 
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Po skončení obdobia udržateľnosti Centier excelentnosti prejdú kapacity pod Výskumné a laboratórne 
centrum fakulty. Dekan skonštatoval, že v zahraničí je bežná veľká fluktuácia zamestnancov na 
pozíciách výskumníkov a najmä technikov, kde sa pracovné miesta vytvárajú pružne podľa možností 
a časového obdobia financovania jednotlivých grantových dotácií, pričom u nás efektivita nebola 
desaťročia riešená. Technický pracovník dostáva pridelené úlohy, na rozdiel od tvorivého zamestnanca 
tu nie je potenciál vlastnej iniciatívy či vytvárania ďalších zdrojov/zapájania sa do grantových schém 
a podobne. Na otázku Ing. Bahledu o časovom rámci dekan uviedol, že predpokladá vytvorenie 
Výskumného centra k 1. 1. 2020. Na otázky (Ing. Šedivý, Ing. Masarovičová) ohľadom financovania 
dekan konštatoval, že Výskumné a laboratórne centrum bude mať pracovníkov hodnotených rovnako, 
ako je to u pracovníkov katedier, teda so zhodnotením publikačnej/výskumnej aktivity, výšky 
kontraktačného výskumu (podnikateľská činnosť fakulty) atď. 
 
Ing. Šedivý informoval o tom, že v súčasnosti dobieha proces vyhodnocovania refundačných grantov, 
do ktorých sa zapojili aj zamestnanci SvF UNIZA a do konca mája 2019 by mali byť známe výsledky. Prof. 
Decký poďakoval Ing. Šedivému a dekanovi SvF za aktivitu pri organizovaní podania refundačného 
projektu, ktorý by mohol fakultu a jej výskum podporiť ďalšími financiami. 
 
Predseda AS SvF UNIZA prof. Decký poďakoval prítomným za konštruktívny prístup ku zasadnutiu a 
v závere, po dohode s dekanom prof. Drusom, ohlásil plánovaný dátum ďalšieho stretnutia 
akademického senátu a to na: 
                                          28. 06. 2019 (piatok) 
 
V Žiline 24 .5. 2019 
 
PRÍLOHY: 

• Prezenčná listina 
 
 
Zapisovateľka:   Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD.   ............................................................. 
 
 
Overovatelia:  Ing. Daniel Papán, PhD.   ............................................................. 
 
 

     Ing. Miroslav Jančula    ............................................................. 
 

 
         
         .......................................................... 
                prof. Dr. Ing. Martin Decký 
 


