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Záznam zo zasadnutia AS SvF UNIZA  
v akad. r. 2019/2020, ktoré sa konalo vo štvrtok 9. 7. 2020 o 8:00 hod. v zasadačke dekana AE 307 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 

Ad 1) Otvorenie a schválenie programu 
 

Predseda AS SvF UNIZA prof. Decký privítal členov a hostí a otvoril rokovanie. Konštatoval, že 
predbežný program bol senátorom zasielaný emailom 6.7.2020. Na námietku bol pozmenený názov 4 
bodu z „Schválenie zmeny Organizačnej štruktúry SvF UNIZA...“ a znenie „Schválenie zmeny prílohy 
Organizačného poriadku SvF UNIZA..“ a následne dal predseda senátu o bodoch programu hlasovať 
v nasledujúcom znení: 
 

1.    Otvorenie a schválenie programu  
2.    Schválenie overovateľov zápisu  
3.   Schválenie návrhu rozpočtu SvF UNIZA  v zmysle § 27, ods. 1, písm. e) Akademický senát fakulty  schvaľuje 

návrh rozpočtu fakulty, ktorý predložil dekan, a kontroluje nakladanie s finančnými prostriedkami fakulty. 
4.  Schválenie zmeny prílohy Organizačného poriadku SvF UNIZA v zmysle § 27, ods. 1, písm. a) Akademický 

senát fakulty schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy fakulty podľa § 33 ods. 2 písm. a), b) a g)... 
5.    Rôzne 
 

Hlasovanie:  Za:15   Proti:  0   Zdržal sa: 0   Nehlasoval:0   Stav: Schválené 
     

Ad 2) Schválenie overovateľov zápisu 
 

Predseda AS navrhol za overovateľov: Ing. Piscu, PhD. a Ing. Jančulu, ktorí s návrhom súhlasili. 
 
Hlasovanie za Ing. Petra Piscu, PhD. Za: 15 Proti:0  Zdržal sa:0   Nehlasoval:0 Stav: Schválené 
Hlasovanie za Ing. Jančulu   Za: 14 Proti:0  Zdržal sa:1  Nehlasoval:0 Stav: Schválené 
 

Ad 3) Schválenie návrhu rozpočtu SvF UNIZA  v zmysle § 27, ods. 1, písm. e) Akademický senát fakulty  
schvaľuje návrh rozpočtu fakulty, ktorý predložil dekan, a kontroluje nakladanie s finančnými 
prostriedkami fakulty. 
 

Celkový počet zúčastnených senátorov na začiatku rokovania o bode 3 stúpol na 16 (Ing. Gocál).  
Na výzvu predsedu senátu prof. Deckého prítomný p. dekan začal s predstavením štruktúry rozpočtu 
a stavu prostriedkov v jednotlivých kapitolách a konštatoval napríklad: 

 Fakulta aj univerzita od začiatku roka fungovali v stave rozpočtového provizória, pretože 
pandemická situácia neumožnila riadne prerokovanie a odsúhlasenie rozpočtu. 

 Oboznámil o raste výkonov SvF o 8,7% oproti r. 2019, ktorý však žiaľ nedostihol rast výdavkov, 
valorizáciu miezd na úrovni +10% a platové postupy so zvyšovaním sa praxe.  

 Prezentoval niektoré časti diskusie na úrovni univerzity – napríklad predpoklad zníženia 
výdavkov – počas epidémie šetrenie na prevádzkových nákladoch.  

 Konštatoval nutnosť viaczdrojového pokrytia niektorých výdavkov – napríklad štipendií 
doktorandov a vysvetlil, aké sú prínosy / náklady súvisiace so štúdiom doktorandov a zdôraznil 
potrebu kvalitného výberu uchádzačov v súvislosti s úspešnosťou absolvovania štúdia 3. 
stupňa.  
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 Konštatoval, že rezervy na fondoch podnikateľskej činnosti na niektorých katedrách slúžia na 
mnohé potrebné aktivity (napr. spolufinancovanie projektov), ale zároveň v celkovom obraze 
pri rokovaniach môžu pôsobiť ako voľne využiteľné prostriedky pre vykrytie potrieb celej 
fakulty v prípade finančných ťažkostí. 

 
Ing. Šedivý požiadal dekana o informáciu o výhľade pre ďalšie rozpočty. Dekan SvF prof. Drusa 
spolu s prodekanom pre vedecko-výskumnú činnosť doc. Ing. Kotešom oboznámili senátorov 
o výsledkoch publikačnej činnosti, ktorá je významným činiteľom tvorby zdrojov rozpočtu pre 
ďalšie obdobie – konštatovali, že sa síce znížil celkový počet publikovaných prác, no zvýšila sa ich 
kvalita v zmysle zaradenia do vyšších publikačných kategórií, najmä časopisov vyšších kvartilov či 
karentovaných publikácií. Prodekan však zdôraznil, že podobný trend zrejme nastal aj na iných 
fakultách, a teda sa toto nemusí nevyhnutné prejaviť vo zvýšením pridelenej časti rozpočtu na 
fakultu pri pomernom delení daného objemu prostriedkov. Dekan konštatoval, že boli 
preventívne v rámci šetrenia zastavené aj niektoré prebiehajúce opatrenia – napríklad postupná 
výmena počítačového vybavenia učební jednotlivých katedier, nakoľko výučba v letnom semestri 
bola pre pandémiu limitovaná. Predseda AS SvF prof. Decký dal o predloženom celkovom 
rozpočte fakulty hlasovať: 
 
Hlasovanie:  Za:  16   Proti:  0Zdržal sa: 0Nehlasoval:   0         Stav:  Schválené 

 
Diskusia sa presunula k problémom jednotlivých katedier, kde bola po otázke Ing. Farbáka 
prediskutovaná (dekan, Ing. Remišová, prof. Decký) téma tzv. refundačných prostriedkov 
a možnosti ich použitia pre rozpočtovanie financií v r. 2020. Dekan podotkol, že do započítania 
výkonov katedier boli nastavené nové váhové koeficienty na publikačnú činnosť v zmysle 
metodiky MSMVVaŠ pre r. 2020, pričom bolo  zohľadnené členenie výstupov v časopisoch podľa 
kvartilov za r. 2017/18, ktoré spracoval prodekan doc. Koteš.  
 
Dekan prezentoval aj grafický prehľad dlhodobej výkonnosti jednotlivých katedier v r. 2010-2020, 
v ktorej sú viditeľné trendy vývoja na jednotlivých katedrách, pričom niektoré sa dostali do 
pozitívnej bilancie (napr. KPSU), iné ostávajú naďalej v negatívnej bilancii (KGd, KŽSTH, KSMAM). 
Následne dekan prof. Drusa oboznámil senátorov s jednotlivými variantmi delenia: 
 

1. variant je celkovo solidárnejší, kedy výkonné katedry prispievajú vyššími podielmi na platy 
katedier s negatívnou bilanciou, pričom platová zložka je započítaná u všetkých katedier 
s váhou 90%. Tento variant bol s ostatnými prerokovaný na kolégiu dekana s tým, že práve 
1. variant prítomní vedúci/e katedier podporili. 

2. Variant je solidárny, no v menšej miere. Výkonné katedry dostanú dotáciu vo výške 
pokrytia platov na 100%, u ostatných je rozsah po zohľadnení ostatných koeficientov vo 
výške 95% platov. Katedry potom podľa výkonov dostanú pridelený aj istý podiel na 
položku Tovary a Služby. 

3. Variant pokrýva na všetky katedry 100% výšky mzdových nákladov, pričom v tomto delení 
ide o výrazné dotácie nevýkonným katedrám a žiadna s katedier nebude mať pridelené 
prostriedky na iné výdavky. 
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Prof. Decký do diskusie doplnil stanovisko Pedagogickej komisie AS UNIZA, kde je toho času 
predsedom, v rámci ktorého uviedol, že dlhodobo je podhodnotená váha pedagogickej 
činnosti pri delení rozpočtovej dotácie na fakulty a následne katedry. Pri publikačnej činnosti 
by mali byť prehodnotené priority – prvotný záujem musí byť sústredený na splnenie 
požiadaviek akreditácie, potom perspektívu graduačného rastu a tiež  požiadaviek rozpočtu . 
 
Dekan SvF reagoval na viaceré otázky (prof. Decký) s vysvetlením možností šetrenia 
prostriedkov na menej výkonných katedrách (o. i. neobsadenie voľného miesta ak 
zamestnanec odíde do dôchodku) a konštatoval, že rok 2020 je z mnohých dôvodov 
prelomový aj pre zavedenie nových akreditačných štandardov. Konštatoval, že dlhé roky 
doplácame na nízku efektivitu výučby – množstvo programov s množstvom predmetov, najmä 
voliteľných, v ktorých je naplnenosť študentmi nízka či veľmi nízka. Konštatoval tiež vysoký 
počet pedagógov na stále sa znižujúci počet študentov. Prof. Decký namietal, že toto nie je 
jediný argument – je možné túto finančnú stránku kompenzovať výskumnými aktivitami a naši 
absolventi majú v podstate 100% zamestnanosť. Ing. Papán poukázal na reálne viditeľné už 
realizované možnosti šetrenia, ktoré sa prejavili po odchode málo výkonných či nevyťažených 
technických pracovníkov v súvislosti so snahou o vytvorenie osobitného výskumného 
a laboratórneho centra SvF.  
  
Diskusia (Ing. Chromčák, dekan, Ing. Jančula, Ing. Farbák, prodekan Koteš, Ing. Papán) sa ďalej 
dotkla dilemy zachovania pracovného miesta a pracovníka s ohľadom na potrebu 
nevyhnutného odborného zabezpečenia existujúcich študijných programov (aj časového 
naplnenia úväzku) verzus možné problémy s prepustením zamestnancov, ich preradením na 
60%-70% pokrytie platu alebo preradenie na pozíciu lektora s výrazným zvýšením zaťaženia 
pedagogickým úväzkom. Dekan na záver konštatoval, že dané problémy v konkrétnych 
prípadoch na jednotlivých katedrách bude riešiť s vedúcimi katedier za prítomnosti 
zástupcu/kyne odborov.  
 
Ďalšia rozprava (prof. Decký, Ing. Papán) zdôraznila aj potrebu reflektovať rovnako nielen 
výkony pedagogických zamestnancov ale aj administratívnych pracovníkov, pričom katedry 
s malým počtom členov majú výrazne nižšie zaťaženie a požiadavky na administratívu. Dekan 
stručne konštatoval aj problém nevýkonných či málo vyťažených technikov, ktorý napriek už 
vykonaným opatreniam v niektorých katedrách pretrváva. 
 
Pre hlasovanie predložil dekan SvF 1. variant (90% platov, vyššia solidarita) a predseda senátu 
otvoril hlasovanie: 
 

Hlasovanie:  Za: 4  Proti:  1  Zdržal sa: 11   Nehlasoval:   0         Stav: Neschválené 
 

Po kratšej diskusii s námietkou a konštatovaním predsedu senátu sa dekan rozhodol predložiť 
na hlasovanie následne 2. variant a prebehla krátka diskusia pred hlasovaním. 
 
Predseda senátu vyjadril, že ide o variant s nesystémovými prvkami (rozdielne % pokrytia 
platov) a subjektivizáciu použitých % či koeficientov. Ing. Gocál aj prodekan Koteš sa vyjadrili 
za uplatnenie nižšej solidárnosti, nakoľko tento princíp pôsobí na dlhodobo výkonných 
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katedrách demotivačne a mohol by spôsobiť rezignáciu s následným znížením výkonov aj na 
týchto katedrách s negatívnymi dôsledkami pre rozpočet celej fakulty. Dekan konštatoval, že 
v zásade všetky varianty delenia sú kompromisom, pričom je nevyhnutné zachovať motiváciu, 
no rozpočet nesmie byť priamo likvidačný pre nevýkonné katedry. Predseda senátu prof. 
Decký dal hlasovať o dekanom predloženom 2. variante rozpočtu: 
 

Hlasovanie:  Za:  11   Proti:  1   Zdržal sa: 4    Nehlasoval:   0 Stav:  Schválené 
 

Ad 4 Schválenie zmeny prílohy Organizačného poriadku SvF UNIZA v zmysle § 27, ods. 1, písm. a) 
Akademický senát fakulty schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy fakulty podľa § 33 ods. 2 
písm. a), b) a g)...   

 
Predseda senátu opäť odovzdal slovo dekanovi SvF, aby objasnil jednotlivé presuny či zmeny 
počtu pracovníkov a zároveň vytvorenie nových miest výskumných pracovníkov. Pri posilnení 
výskumných kapacít by malo ísť o v podstate post-doktorandské miesta, resp. miesta ľudí 
z praxe do 5 rokov po absolvovaní, ktorí majú rozpracované výskumy, je veľká 
pravdepodobnosť ich úspešného zapojenia do výskumných aktivít s predpokladom efektívnej 
a vyššie hodnotenej publikačnej činnosti, najmä v súčinnosti s jednotlivými profesormi 
a docentami.  
 
 
Dekan tiež konštatoval, že sa snažil vyrovnane podporiť výskumné aktivity jednotlivých 
katedier tým, že katedry, ktoré budú mať možnosť prijať nových doktorandov nebudú mať 
pridelené miesto výskumníka a naopak, katedry podporené post-doktorandským miestom 
(financovaným z tzv. projektového balíka vytvoreného fakultou) nebudú prijímať nových 
doktorandov. 
 
Nové miesta výskumných pracovníkov sú v štruktúre vytvorené na katedrách KSKM (1), KGt 
(1) a KTMS (1). 
 
Na vyhlásené témy dostupných miest nových študentov doktorandského štúdia budú 
podporené miesta na katedre KSKM v počte 2 doktorandov a po 1 mieste na KŽSTH, KCS, 
KTMS a KPSU. Vypísané bude II. kolo prijímacieho konania pre študijný program PhD 
aplikovaná mechanika. Celkovo budú prijatí 7 denní a 2 externí PhD študenti (1 na KGt a 1 na 
KCS, externí sú bez finančných nárokov). 
 
Prof. Decký zdôraznil požiadavku férového a rovného prístupu a teda v ďalšom najbližšom 
rozširovaní miest pre výskumníkov prioritne podporiť novou pracovnou posilou teraz 
vynechané katedry a to KPSaU, KCS a KSMaM. 
 
Na uvedené reagoval Ing. Šedivý (s dôrazom na uvedenie námietky do zápisu), že žiada, aby 
medzi prioritne pridelené miesta výskumníkov bolo zaradené aj ďalšie nové miesto 
výskumného pracovníka na katedru KTMS. 
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Dekan reagoval oboznámením prítomných s celkovou štatistikou úspešnosti absolventov 
doktorandského štúdia v predošlom období na jednotlivých katedrách, pričom nie veľmi 
priaznivá štatistika absolventov v porovnaní s prijatými doktorandami na katedre KTMS by 
zrejme nabádala na zváženie, či ku istej úrovni obozretnosti. Prof. Decký zdôraznil úlohu 
školiteľov – docentov a profesorov na práci aj úspešnosti jednotlivých doktorandov.  
 
Tajomníčka Ing. Klinková stručne uviedla hlavné oblasti delenia dotácie v projektovom balíku 
(podnety v diskusii a otázky položili Ing. Papán, Ing. Šedivý, dekan, prof. Decký a Ing. 
Remišová) – napr. podpora mladých výskumníkov, priame odmeny (výrazne nízke percento 
z celkovej sumy) a podpora prístrojového vybavenia. Časť financií už bola prevedená, no ešte 
nie sú účtovne k dispozícii. Dekan konštatoval, že až 94% z nich je možné čerpať pre fakultu, 
avšak o 44% musí fakulta súťažiť s inými zložkami UNIZA.  
 
V diskusii bola zmienená aj príprava nového Metodického usmernenia na úrovni univerzity, 
ktoré určí pravidlá a podmienky čerpania a delenia financií z projektového balíka. 
Predpokladané je v ďalšom období delenie formou interných grantov – súťaže s výberom 
z podaných projektov jednotlivými kolektívmi, podpora špičkového výskumu, teda nie 
automatické delenie prostriedkov určeným kľúčom. 
 
Na otázku prof. Deckého dekan prof. Drusa stručne oboznámil senátorov s pojmom 
špičkových tímov, ktoré by mali byť dotované cca 15% z tohto balíka, pričom hlavné okruhy 
tém, ktorými sa kreované tímy venujú sú monitorovanie konštrukcií, optimalizácia prvkov 
infraštruktúry, témy súvisiace so životným prostredím a s vývojom a použitím nových 
materiálov. Výber členov tímu bude podmienený istými predpokladmi (publikačná činnosť 
s naplnením kvót článkov v časopisoch s určeným Q, Hirschov index a pod.).   
 
Predseda senátu diskusiu uzatvoril a vyzval senátorov na hlasovanie o predloženej zmene 
prílohy Organizačného poriadku: 
 
Hlasovanie:  Za:  16   Proti:  0   Zdržal sa: 0  Nehlasoval:   0   Stav:  Schválené 
 
Dekan poďakoval za prejavenú dôveru a konštatoval potrebu perspektívneho zapojenia do 
kreovaných týmov. 
 

Ad 5 Rôzne 
 
Tejto časti rokovania sa už nezúčastnil Ing. Bahleda – celkový počet senátorov je teda 15.  
Ing. Farbák vzniesol otázku k prítomnej prodekanke pre študijnú a pedagogickú činnosť doc. 
Kúdelčíkovej – informovala prítomných o aktuálnom počte zapísaných študentov v 
jednotlivých stupňoch a formách štúdia. 
 
Z celkového počtu 198 prihlásených študentov do prvého ročníka denného bakalárskeho 
stupňa štúdia na SvF UNIZA sa k dnešnému dňu 9.7. (zápis prebieha až do 15.7. teda sa počet 
ešte môže navýšiť) zapísalo celkom 86 študentov. 
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Z toho 12 študentov na geodéziu a kartografiu, 11 na staviteľstvo, 46 na pozemné 
staviteľstvo a 17 na technológiu a manažment stavieb. Do 1. ročníka externého Bc. štúdia je 
zapísaných 21 študentov. 
 
V 2. ročníku (bc, denná forma) je zapísaných k 9.7. spolu 51 študentov. V 3. ročníku (bc, 
denná forma) je zapísaných k 9.7. spolu 34 študentov. Teda celkový počet zapísaných v bc 
stupni dennej forme na SvF je spolu 187 študentov.  
 
Na denné inžinierske štúdium je na všetky študijné programy zapísaných 22 študentov v 
prvom a 8 študentov v druhom ročníku, prijímacie konanie sa konalo 7.7., do prvého ročníka 
sa môžu zapisovať do 25.7.  
 
Od 16.7 do 31.8. bude prebiehať tretie kolo prijímacieho konania. V druhom kole (do 15.7) je 
zatiaľ 10 zaevidovaných prihlášok. 
 
Ďalšia diskusia bola venovaná problémom s ukončením štúdia a teda opustením radov 
senátorov v študentskej časti. Predseda študentskej časti senátu Ing. Jančula konštatoval 
nevyhnutnosť skorého vyhlásenia nových volieb s tým, že je potrebné všetky prípravné 
náležitosti vyriešiť už na tomto zasadnutím, kedy je senát SvF UNIZA uznášaniaschopný. 
 
Po diskusii a konzultácii legislatívnych požiadaviek (Ing. Papán, Ing. Jančula, prof. Decký) boli 
navrhnutí na odsúhlasenie hlasovaní nasledujúci členovia komisie pre doplňujúce voľby do 
študentskej časti AS SvF UNIZA: 
 

– 2 Zamestnanci fakulty – Ing. Papán, prof. Decký 
– 2 študenti – predseda komisie Ing. Jančula a D. Ďugeľ. 

 
Hlasovanie:  Za:  15   Proti:  0   Zdržal sa: 0   Nehlasoval:   0   Stav:  Schválené 
 
Následne prebehla kratšia diskusia k nevyhnutnosti schváliť už teraz harmonogram (Ing. 
Papán, Ing. Masarovičová, prof. Decký, Ing. Pisca) a predseda študentskej časti AS SvF UNIZA 
dal návrh na odsúhlasenie harmonogramu a uznesenia v nasledujúcom znení: 
 

– Dňom 9.7.2020 AS SvF UNIZA vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti AS SvF 
UNIZA s obsadením 2 miest senátorov. 

– Podávanie návrhov na senátorov (a súhlasov s kandidatúrou) od 21.9.2020 do 
5.10.2020 

– Zverejnenie návrhov na kandidátov 6.10.2020 
– VOĽBY 13.10.2020 (utorok) 

 
Hlasovanie:  Za:  15   Proti:  0   Zdržal sa: 0   Nehlasoval:   0         Stav:  Schválené 
 
V diskusii oboznámil senátorov Ing. Šedivý o prebiehajúcej úprave rokovacieho poriadku AS 
UNIZA, ku ktorému je možné podávať podnety a pripomienky. Ing. Papán vyzval k diskusii 
o možnej úprave rokovacieho poriadku AS SvF UNIZA so zadaním problému pre legislatívnu 
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komisiu senátu. Po prerokovaní (Ing. Jančula, prof. Decký, Ing. Papán) bolo konštatované, že 
prípadné úpravy je vhodné odsunúť až po ukončení úprav rokovacieho poriadku AS UNIZA 
s následnou potrebou harmonizácie aj rokovacieho poriadku a iných materiálov AS SvF UNIZA.  
 
Na záver predseda senátu a po ňom dekan SvF vyjadrili obaja poďakovanie končiacim 
zástupcom senátu v študentskej časti za ich prínosnú činnosť a zaželali im veľa úspechov 
v ďalšom živote a v praxi. Vyjadrili poďakovanie aj všetkým ostatným senátorom 
s konštatovaním, že súčasné obdobie nie je jednoduché a zaprial všetkým oddych počas 
letného obdobia. 
 

V Žiline 9.7.2020 
 
PRÍLOHY: 

 Prezenčná listina 

 Príloha Organizačného poriadku SvF UNIZA, účinná od 1.9.2020 

 Návrh rozpočtu SvF UNIZA  

 Návrh rozpočtu SvF UNIZA s delením na jednotlivé katedry 
 
 
Zapisovateľka:   Ing. arch. Grúňová, PhD.   ............................................. 
 
 
Overovatelia: Ing. Pisca, PhD.     ............................................. 
 
 

   Ing. Jančula    ............................................. 
 

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