Záznam

zo zasadnutia AS SvF UNIZA v akad. r. 2019/2020, ktoré sa konalo
v piatok 3. 7. 2020 o 8:00 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.

Otvorenie a schválenie programu
Schválenie overovateľov zápisu
Prerokovanie a schválenie Správy o hospodárení SvF UNIZA za kalendárny rok 2019
Informácie zo zasadnutia AS UNIZA uskutočneného 29. 6. 2020
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: doc. Ing. Stanislava Hodása, PhD. a Ing. Filipa Gagu, ktorí
s návrhom súhlasili.
Hlasovanie:
Hlasovanie:

Za: 15
Za: 14

Proti: 0
Proti: 0

Zdržal sa: 0
Zdržal sa: 1

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

Ad 3) Prerokovanie a schválenie Správy o hospodárení SvF UNIZA za kalendárny rok 2019
Predseda senátu prof. Decký odovzdal slovo p. dekanovi prof. Drusovi, ktorý požiadal pani tajomníčku
fakulty, aby oboznámila prítomných so Správou o hospodárení SvF UNIZA za kalendárny rok 2019. Na
úvod poďakovala doc. Remišovej a Ing. Šedivému členom hospodárskej komisie za podrobnú kontrolu
predkladaného materiálu. Členom senátu objasnila štruktúru jednotlivých príloh k správe. Dekan
poďakoval tajomníčke a členom hospodárskej komisie za precíznu prácu. K predloženej správe sa
vyjadrila doc. Remišova ako členka hospodárskej komisie, že do predmetnej správy boli zapracované
pripomienky a preto odporúča správu schváliť. Iné pripomienky od členov senátu neboli znesené, preto
predseda senátu prof. Decký dal o Správe o hospodárení SvF UNIZA za kalendárny rok 2019 hlasovať.
Hlasovanie:

Za: 16*

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0 Stav: Schválené

*Počas zasadania AS SvF UNIZA prišla členka senátu Ing. arch. Grúňová.
Ad 4) Informácie zo zasadnutia AS UNIZA uskutočneného 29. 6. 2020
Predseda senátu prof. Decký informoval o poslednom zasadnutí AS UNIZA, ktoré sa riadilo týmto
programom:
1) Návrh rozpočtu výnosov a nákladov Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2020.
2) Návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 117 – Študijný poriadok celouniverzitných študijných programov.
3) Návrh na odsúhlasenie predaja nehnuteľnosti v Liptovskom Mikuláši.
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4) Rôzne
Predkladané dokumenty boli schválené.
Ad 5) Rôzne
-

-

Dekan fakulty informoval, že je pripravený plán delenia rozpočtu na rok 2020, ktorý bol už
prerokovaný na kolégiu dekana. Poukázal na nárast miezd oproti výkonom na fakulte, čo do
budúcna nie je udržateľné. Na tento rok by mal byť rozpočet vyrovnaný. Preto odporúča zvolať na
9. 7. 2020 zasadnutie AS SvF aby sa mohol predkladaný dokument schváliť. Tiež by na ďalšom
zasadnutí mala byť prerokovaná Organizačná štruktúra fakulty, kde je potrebné vytvoriť miesto
odborného asistenta na Katedre stavebných konštrukcií a mostov a tiež vytvoriť
postdoktorandských miest.
doc. Remišova žiada pri predkladaní Organizačnej štruktúry predložiť Dôvodovú správu o navýšení
mzdových nákladov.
Ing. Šedivý si žiadal informáciu, koľko miest sa plánuje vytvoriť pre postdoktorandov a koľko pre
doktorandov. Dekan informoval, že by to mali byť 4 miesta pre postdoktorandov a 6 pre
doktorandov.
Z diskusie o optimalizácii nákladov na fakulte by bolo potrebné tiež zoptimalizovať množstvo
vyučujúcich predmetov a aj počet študentov v krúžku.
Ing. Jančula navrhuje osloviť aktuálnych aj skončených študentov o vyjadrenie sa k vyučovaným
predmetom, čo im chýba a čo je napr. duplicitné.
Ing. arch. Grúňova a Ďugel, informovali o zlej spolupráci s vydavateľstvom EDIS počas
vyhotovovania záverečných prác (nekvalitná väzba, neskorá distribúcia...)

Na záver predseda senátu poďakoval senátorom za účasť a rokovanie ukončil.
V Žiline 3. 7. 2020
PRÍLOHY:
 Prezenčná listina
 Správou o hospodárení SvF UNIZA za kalendárny rok 2019
Zapisovateľka:

Ing. Soňa Masarovičová, PhD.

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

Overovatelia:

doc. Ing. Stanislav Hodás, PhD.
Ing. Filip Gago

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

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