Záznam
zo zasadnutia AS SvF UNIZA v akad. r. 2019/2020, ktoré sa konalo
vo štvrtok 5. 12. 2019 o 7:30 hod. v 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie a schválenie programu
Schválenie overovateľov zápisu
Schválenie zmeny Organizačného poriadku SvF UNIZA v časti „Príloha č. 1 Organizačná štruktúra
SvF UNIZA“
Prerokovanie Štatútu Výskumného a laboratórneho centra Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity
v Žiline
Schválenie členov študentskej časti Disciplinárnej komisie SvF UNIZA
Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 1 k Študijnému poriadku SvF UNIZA
Prerokovanie Správy o činnosti AS SvF UNIZA za rok 2019
Rôzne

Predseda AS SvF dal hlasovať o predloženom programe.
Hlasovanie:

Za: 15

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0 Stav: Schválené

Ad 2) Schválenie overovateľov zápisu
Predseda AS navrhol za overovateľov: Ing. Jozefa Gocála, PhD. a Ing. Filipa Gagu, ktorí s návrhom
súhlasili.
Hlasovanie:
Hlasovanie:

Za: 14
Za: 14

Proti: 0
Proti: 0

Zdržal sa: 1
Zdržal sa: 1

Nehlasoval: 0 Stav: Schválené
Nehlasoval: 0 Stav: Schválené

Ad 3) Schválenie zmeny Organizačného poriadku SvF UNIZA v časti „Príloha č. 1 Organizačná štruktúra
SvF UNIZA“
Predseda senátu prof. Decký odovzdal slovo p. dekanovi prof. Drusovi, ktorý prítomných oboznámil
so zmenami v Organizačnej štruktúre SvF UNIZA. Zmeny sa týkajú katedier, kde boli vymenovaní
docenti a vzniku nového pracoviska „Výskumné a laboratórne centrum“ SvF UNIZA. Senátori
nesúhlasili s doplnením do Organizačnej štruktúry s Výskumným a laboratórnym centrom SvF UNIZA,
preto bola zo schémy odstránená táto súčasť Organizačnej štruktúry. Predseda senátu prof. Decký dal
k predloženej Organizačnej štruktúre SvF UNIZA hlasovať.
Hlasovanie:

Za: 16*

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0 Stav: Schválené

*Počas zasadania AS SvF UNIZA prišiel nový člen senátu Ďugel, ktorému zároveň predseda senátu
odovzdal menovací dekrét, ktorý doplnil študentskú časť AS SvF UNIZA.
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Ad 4) Prerokovanie Štatútu Výskumného a laboratórneho centra Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity
v Žiline
V priebehu prerokovania tohto bodu prišiel na rokovanie aj senátor Ing. Šedivý.
Predseda senátu prof. Decký odovzdal slovo p. dekanovi prof. Drusovi, ktorý prítomných oboznámil
s predkladaným Štatútom výskumného a laboratórneho centra SvF UNIZA (VLC). Dekan fakulty
poukázal na najdôležitejšie body z prekladaného štatútu a to, že:
- postavenie VLC je na úrovni katedry,
- prvoradou úlohou VLC je zabezpečiť výučbu, grantové úlohy a až následne výskumné
a nevýskumné podnikateľské činnosti,
- výberovým konaním bude zvolený vedúci VLC,
- VLC nebude samofinancované, jeho požiadavky budú vykryté v rámci dotácií,
- po prechodnom období prejde prístrojové vybavenie z iných centier do správy VLC.
Diskusia k predloženému návrhu:
Predseda senátu pripomenul postupnosť krokov potrebných k vytvoreniu pracoviska VLC a to:
1) Prerokovať s právnym oddelením,
2) Prerokovanie v legislatívnej komisii AS UNIZA,
3) Zmena Štatútu SvF UNIZA,
4) Schválenie v AS UNIZA,
Ďalej do diskusie sa zapojili (Bahleda, Gocál, Farbák, Remišová) s pripomienkami a otázkami
k predkladanému štatútu:
- Centrum by nemalo byť na úrovni katedier.
- Centrum má mať len vyslovene podpornú funkciu.
- Centrum v žiadnom prípade nezabezpečuje výučbu, výučbu zabezpečujú vyučujúci. Návrh na
úplné zrušenie Ods. (6) v §4 Štatútu VLC.
- Kto bude zabezpečovať financovanie, poistenie a servis prístrojového vybavenia?
- Plánuje sa v budúcnosti prevod prístrojového vybavenia katedier na nové Výskumné a
laboratórne centrum SvF?
- Bude sa novovzniknuté centrum o dva roky schopné financovať samo? Odpoveď dekana: - Nie.
- Remišová: - Ako sa bude deliť rozpočet po prechodnom období? Odpoveď dekana: Nepredpokladá samofinancovanie.
- Šedivý: - Čo sa stane, ak si katedra neobjedná výkon u Centra?
- Farbák navrhuje, vzhľadom na mimoriadne dôležitý a citlivý krok, akým je vytvorenie tejto
štruktúry, ešte pred schválením Výskumného a laboratórneho centra SvF ako časti SvF vypracovať
všetky dokumenty, ktorými sa bude činnosť centra riadiť - správa a vlastníctvo prístrojov, využitie
zamestnancov, ich zaradenie atď... (napr. formou podrobného pracovného poriadku centra).
- Nedostatok času na diskusiu ohľadom centra.
Z diskusie vyplynulo, že treba zaslať pripomienky, podnety pánovi dekanovi k návrhu štatútu, ktoré
budú zapracované legislatívnou komisiou AS SvF a následne prerokované s právnym oddelením
UNIZA.
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Ad 5) Schválenie členov študentskej časti Disciplinárnej komisie SvF UNIZA
Prodekanka pre študijnú a pedagogickú činnosť predložila návrh na doplnenie Disciplinárnej komisie
z radov študentov, nakoľko predchádzajúcim skončil mandát 25. 10. 2019. Navrhla za členov Ing.
Filipa Gagu a Ing. Martina Vavruša. Menovaní s návrhom súhlasili, preto dal predseda senátu
o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:

Za: 15

Proti: 0

Zdržal sa: 2

Nehlasoval: 0 Stav: Schválené

Ad 6) Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 1 k Študijnému poriadku SvF UNIZA
Prodekanka pre študijnú a pedagogickú činnosť oboznámila prítomných so zmenami v Študijnom
poriadku SvF UNIZA, ktoré vyplynuli z novelizácie zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, účinnej od 01. 09. 2019, vydania novej vyhlášky MŠVVŠ SR č.
244 o sústave študijných odborov SR s účinnosťou od 01. 09. 2019, zákona č. 269/2018 Z. z.
o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zmeny sú zahrnuté v dodatku č. 1 k Študijnému poriadku SvF UNIZA. K predkladanému dokumentu
nebola diskusia, preto predseda senátu dal o Dodatku č. 1 hlasovať.
Hlasovanie:

Za: 17

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0 Stav: Schválené

Ad 7) Prerokovanie Správy o činnosti AS SvF UNIZA za rok 2019
Predseda senátu predložil na rokovanie Správu o činnosti AS SvF UNIZA za rok 2019, v zmysle § 27
Pôsobnosť akademického senátu fakulty, ods. (1) Akademický senát fakulty, písm. l) raz za rok podáva
akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na webovom sídle vysokej školy
najmenej na štyri roky. Pri vypracovaní správy čerpal s podrobne vypracovaných zápisov, čím
poďakoval za prácu tajomníčke senátu. Vyzdvihol koncepčnú prácu senátu a za úspech považuje
získanie miestnosti pre prácu AS SvF, nakoľko táto požiadavka bola dlhé roky predkladaná vedeniu
fakulty.
V diskusii dekan fakulty prisľúbil väčšiu podporu aktivitám spojených s prehlbovaním vzťahov medzi
fakultou a študentami. Ing. Farbák požiadal vedenie senátu o doplnenie informácií o činnosti senátu
na internetovej stránke.
Ad 8) Rôzne
Ing. Šedivý sa vrátil ešte k téme VLC, opýtal sa dekana fakulty, či sa môže proces vytvorenia VLC
zastaviť, napr. na kolégiu dekana. Dekan odpovedal, že KD dáva len podporné stanovisko, ale ak sa
vyskytnú okolnosti, ktoré nebudú naklonené k vytvoreniu centra, proces sa môže zastaviť.
Ing. Jančula pripomenul prítomným, že dňa 5. 12. 2019 sa koná ples fakulty, na ktorý pozval členov
senátu.
Na záver predseda senátu poďakoval za prácu senátorom v roku 2019 a zaželal im príjemné vianočné
sviatky a veľa síl v novom roku.
V Žiline, 16. 12. 2019
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PRÍLOHY:
 Prezenčná listina
 Organizačný poriadok SvF UNIZA časť „Príloha č. 1 Organizačná štruktúra SvF UNIZA“ platná
od 1. 1. 2020.
 Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku SvF UNIZA

Zapisovateľka:

Ing. Soňa Masarovičová, PhD.

.............................................

Overovatelia:

Ing. Jozef Gocál, PhD.

.............................................

Ing. Filip Gago

.............................................

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