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Záznam 
zo zasadnutia AS SvF UNIZA v akad. r. 2020/2021, ktoré sa konalo 

v pondelok 21.6.2021 o 8:30 hod. v AULE 6 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 
Ad 1) Otvorenie a schválenie programu 
 

Predseda AS UNIZA prof. Decký privítal členov senátu a hostí a konštatoval, že v čase prebiehajúcich štátnych 
záverečných skúšok je extrémne zložité zaistiť termín rokovania dostupný všetkým, a teda sú mnohí členovia 
ospravedlnení. Senát je uznášaniaschopný v počte 10 prítomných členov. 
 

Predseda AS SVF UNIZA prof. Decký oboznámil prítomných s programom a dal následne hlasovať o jeho schválení: 
 

1. Otvorenie a schválenie programu 
2.  Schválenie overovateľov zápisu 
3.  Schválenie Výročnej správy o hospodárení SvF UNIZA za rok 2020 v zmysle požiadaviek vysokoškolského zákona 

č. 131/2002 Z.z., § 27 Pôsobnosť akademického senátu fakulty, ods. (1), písm. g) Akademický senát fakulty 
schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení fakulty predloženú dekanom 

4.  Schválenie zmeny organizačnej štruktúry SvF UNIZA navrhnutej dekanom v zmysle § 27 ods. (1), písm. a) 
vysokoškolského zákona č. 131/2002 Z.z. 

5. Informácie o „zosúlaďovaní“ študijných programov (ŠP) na nové štandardy stanovené SAAVŠ (Slovenská 
akreditačná agentúra pre vysoké školstvo), materiály budú informačné bez požiadavky schvaľovania 

6.  Informácia o Správe o činnosti AS SvF UNIZA za rok 2020 vypracovanej v zmysle § 27 ods. (1) vysokoškolského 
zákona č. 131/2002 Z.z. 1) Akademický senát fakulty raz za rok podáva akademickej obci fakulty správu o svojej 
činnosti, ktorú zverejní na webovom sídle vysokej školy najmenej na štyri roky. 

7.   Rôzne 
 

Hlasovanie:  Za:  10   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. Jozefa Gocála, PhD., ktorí s návrhom 
súhlasili. 

 

Hlasovanie za doc. Ing. Stanislava Hodása, PhD. Za: 10 Proti:0  Zdržal sa:0  Nehlasoval:0 Stav: Schválené 
Hlasovanie za Ing. Jozefa Gocála, PhD.      Za: 10 Proti:0  Zdržal sa:0  Nehlasoval:0 Stav: Schválené 
 

Ad 3) Schválenie Výročnej správy o hospodárení SvF UNIZA za rok 2020 v zmysle požiadaviek vysokoškolského 
zákona č. 131/2002 Z.z., § 27 Pôsobnosť akademického senátu fakulty, ods. (1), písm. g) Akademický senát fakulty 
schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení fakulty predloženú dekanom 
 

Predseda AS Svf UNIZA odovzdal slovo p. dekanovi, ktorý po krátkom úvode o spracovateľkách správy (Ing. Klinková 
a Ing. Kaisová) odovzdal slovo tajomníčke fakulty, Ing. Renáte Kaisovej. V prehľade oboznámila členov senátu 
s obsahom správy: 
• Prešla štruktúru textovej časti, v ktorej sú zhrnuté informačné zdroje dát, legislatíva a opis jednotlivých oblastí 

a pod. 
• V tabuľkovom prehľade ujasnila stav v oblasti získavania zdrojov za pedagogickú, výskumnú činnosť. 
• Stručne spomenula možnosti grantovej schémy UNIZA i výsledky hospodárenia pri získavaní iných grantových 

dotácií – APVV, KEGA, VEGA. V tabuľke boli zhrnuté aj účelovo viazané prostriedky – rôzne formy štipendií. 
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• Ďalšími zdrojmi sú nedotačné zdroje zo vzdelávania (školné, poplatky za nadštandardnú dĺžku štúdia, súbežné 
štúdium a pod.), tiež dary. 

• Zdrojom príjmu je i podnikateľská činnosť, ktorá generuje prostriedky najmä pre marketingové aktivity a ďalšie 
a v súvislosti s pandémiou sa časť ušetrila oproti iným rokom. 

V závere prehľadu spomenula, že dotácie za hlavnú činnosť – pedagogiku – sú v strate, podnikateľská činnosť je 
v zisku a oboje typy zdrojov slúžia najmä na pokrytie základných potrieb platov a ďalších záväzkov na ne 
naviazaných. 
 

Predseda AS SvF UNIZA vyzval členov senátu na otázky (bez otázok) a následne dal hlasovať o schválení predloženej 
Výročnej správy o hospodárení SvF UNIZA za rok 2020: 
 

Hlasovanie:  Za:  10   Proti: 0   Zdržal sa: 0  Nehlasoval:0  Stav:  Schválené 
 
Ad 4 Schválenie zmeny organizačnej štruktúry SvF UNIZA 
 

Počas rokovania prišiel člen študentskej časti senátu Bc. Vrchovský, a teda počet prítomných členov AS SvF UNIZA 
je 11. Po výzve predsedu AS SvF UNIZA dekan oboznámil členov senátu s jednotlivými zmenami: 
• V rámci dekanátu boli vytvorené nové tri súčasti: Rada garantov študijného odboru Stavebníctvo, Rada garantov 

študijného odboru Geodézia a kartografia a Rady študijných programov (vytvorené podľa Smerníc pre VSHK na 
UNIZA) 

• Na katedre stavebných konštrukcií a mostov bude dočasne vylúčené jedno miesto výskumného pracovníka 
laboratória katedry (celkovo sú 2). 

• Katedra cestného a environmentálneho inžinierstva už vystupuje pod novým názvom a na tejto katedre od 
1.9.2021 vznikne nové miesto výskumného pracovníka (celkovo budú 2). 

• Na Katedre pozem. stav. a urbanizmu sa znižuje počet miest odborných asistentov na 7, vzhľadom na graduačný 
rast jedného z nich na miesto docenta. 

 

K bodu nevznikla diskusia a prof. Decký, predseda AS SvF UNIZA vyzval na hlasovanie: 
Hlasovanie:  Za:  11   Proti: 0   Zdržal sa: 0  Nehlasoval:0 Stav:  Schválené 
 
Ad 5 Informácie o „zosúlaďovaní“ študijných programov (ŠP) na nové štandardy stanovené SAAVŠ (Slovenská 
akreditačná agentúra pre vysoké školstvo) 
 
Prodekanka pre študijnú a pedagogickú činnosť doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD. po vyzvaní predsedu AS SvF UNIZA 
predstavila hlavné body príprav, diskusií ohľadom prebiehajúcich aktivít v súvislosti s novými štandardami. 

• Vysoká škola má povinnosť zosúladiť vnútorný systém zabezpečovania kvality, uskutočňované študijné  
programy a habilitačné konania a inauguračné konania so štandardmi a bezodkladne o tom informovať 
agentúru najneskôr do 1. 9. 2022.   

• Vysoká škola má povinnosť požiadať o posúdenie súladu vnútorného systému VŠ najneskôr do 31. 12. 2022. 
• Pojem zosúladenie obsahuje zosúladenie študijných programov so štandardmi pre študijný program, 

zosúladenie habilitačného konania a inauguračného konania so štandardmi habilitačného konania a 
inauguračného konania. 

• V procese zosúlaďovania študijných programov so štandardmi vysoká škola môže napríklad indikovať 
povolania, na výkon ktorých je potrebná získaná kvalifikácia, upraviť uskutočňované študijné programy 
(doplniť/vypustiť povinné či povinne voliteľné predmety či zmeniť podmienky pre ukončenie štúdia) alebo 
zrušiť študijný program/y. 

Medzi akreditované študijné programy 1. stupňa (Bc.) patria: geodézia a kartografia (denná/externá forma), 
pozemné staviteľstvo (denná), staviteľstvo (denná/externá), Civil Engineering (anglicky, denná), technológia 
a manažment stavieb (denná/externá). 
 

Akreditované študijné programy 2. stupňa (Ing.) sa budú meniť - plánované sú v štruktúre: 
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študijný program študijný odbor forma štúdia časové obmedzenie 

pozemné staviteľstvo 
Špecializácie: pozemné staviteľstvo 
                  nosné konštrukcie budov 

stavebníctvo 

denná - bez - 

inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 
Špecializácie: cestné staviteľstvo, železničné  staviteľstvo, 
objekty dopravných stavieb, plánovanie dopravnej 
infraštruktúry 

denná externá bez bez 

Civil Engineering Structures 
(v anglickom jazyku) 

denná - nový - 

technológia a manažment stavieb denná externá bez bez 
 

Akreditované študijné programy 3. stupňa sa budú meniť - plánované sú v štruktúre bez aplikovanej mechaniky, 
ktorá sa v rámci odborov presunula pod strojárstvo (no na SjF nebol prejavený záujem v programe pokračovať): 

študijný program študijný odbor forma štúdia časové obmedzenie 

teória a konštrukcie inžinierskych stavieb 

stavebníctvo 

denná externá bez bez 

teória a konštrukcie pozemných stavieb denná externá ex offo ex offo 

technológia a manažment stavieb denná externá ex offo ex offo 
 

Plánované odbory pre habilitačné a inauguračné konania sú "Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby" a 
"Stavebníctvo". 
 

Plánované počty prijatých študentov - 1. stupeň (Bc.) 
študijný program študijný odbor forma štúdia plánovaný počet prijatých 

geodézia a kartografia geodézia a kartografia denná externá 30 30 

pozemné staviteľstvo 

stavebníctvo 

denná - 120 - 

staviteľstvo denná externá 90 50 

Civil Engineering (EN) denná - 10 - 

technológia a manažment stavieb denná externá 60 30 

SPOLU    310 110 
 

Plánované počty prijatých študentov - 2. stupeň (Ing.) 
študijný program študijný odbor forma štúdia plánovaný počet prijatých 

pozemné staviteľstvo 
Špecializácie: pozemné staviteľstvo,                   
nosné konštrukcie budov 

stavebníctvo 

denná - 
60 
20 

- 

inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 
Špecializácie: cestné staviteľstvo, železničné  
staviteľstvo, objekty doprav. stavieb, plánovanie 
dopravnej infraštruktúry 

denná externá 40 20 

Civil Engineering Structures (EN) denná - 10 - 

technológia a manažment stavieb denná externá 30 20 

SPOLU    160 40 

 

Diskusia sa týkala najskôr plánovaných počtov, pričom prodekanka zdôvodnila výber čísel ako násobkov 30 
veľkosťou plánovaných krúžkov a kapacít miestností. V diskusii odznel aj záver, že niektoré počty budú v 
pripravovaných informačných letákoch kvôli marketingovému hľadisku navýšené. Prof. Drusa, dekan, konštatoval, 
že ide iba o informatívne údaje, ktoré nie sú záväzné pre výslednú hranicu prijatých. Poznamenal, že k realizácii 
prijímacích skúšok SvF UNIZA pristúpi v tom prípade, že dôjde k dohode na realizácii prijímacích skúšok 
koordinovane na všetkých stavebných fakultách v SR. Na otázku Ing. Šedivého dekan popísal doterajší postup pri 
zosúlaďovaní – téme sa zatiaľ venovalo 5 kolégií dekana, materiály boli prerokované vo vedeckej rade. Podľa 
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vyjadrenia dekana u predložených programov ide o záležitosť fakúlt, no po otázke Ing. Farbáka pripustil, že rektorát 
má samozrejme v rámci Akreditačnej rady UNIZA možnosť diskutovať, vrátiť návrh na prepracovanie či ho 
odmietnuť.  Dekan informoval o pretrvávajúcej ambícii vytvoriť nový študijný program, zameraný na spojenie 
oblastí IKT, mestského inžinierstva a ekologických tém. Prodekanka Kudeľčíková podotkla, že v septembri budú do 
senátu predložené Zásady a pravidlá prijímacieho konania pre jednotlivé stupne štúdia. Predseda AS SvF UNIZA 
diskusiu uzatvoriť s tým, že o bode nie je potrebné hlasovať. 
 

Ad 6  Informácia o Správe o činnosti AS SvF UNIZA za rok 2020    
 

So správou boli v predstihu oboznámení všetci členovia senátu, nevznikli námietky či diskusia k obsahu a predseda 
AS SvF UNIZA bod uzatvoril bez zásahov do predloženej Správy. 
 
Ad 7  Rôzne 
 

V diskusii vystúpil najmä p. dekan, ktorý pripomenul naplánované zasadnutie AS UNIZA s tým, že v programe je 
množstvo bodov, týkajúcich sa nových Smerníc a Usmernení v súvislosti s prípravou akreditácie. Vyzval tých 
z prítomných senátorov, ktorí sú aj členmi AS UNIZA, aby vyjadrili ocenenie veľkého množstva práce aj energie 
vynaloženej na vytvorenie daných dokumentov aj ich právne posúdenie a zosúladenie často komplexných 
požiadaviek a podmienok. Pripomenul niektoré body, ktoré sa v diskusii už preberali – napríklad zásady prijímania 
na pracovné miesta docentov a profesorov, kedy bude nevyhnutné dané podmienky splniť aj pri opakovanom 
prihlásení rovnakého záujemcu v následných konkurzoch na dané miesto. Dekan ďalej skonštatoval, že podmienkou 
konkurzu bude aj absolvovanie adaptačného vzdelávania na Ústave celoživotného vzdelávania, uzatvorené 
certifikátom. Návrh s nastavením kreditovej záťaže výučby jazykov na všetkých stupňoch (1. 6 kr., 2. 6. kr. a 3. 10 
kr.) ostal v rovine odporúčania. Dokument Štatút Akreditačnej Rady UNIZA – prebieha výrazná diskusia, najmä 
vzhľadom na dve možnosti – výber neutrálnych, nezávislých odborníkov, alebo obsiahnuť ako súčasť rady i rektora 
a 2 prorektorov. Tu vyjadril v diskusii prof. Decký, predseda AS SvF UNIZA osobný názor, že je vhodné inšpirovať sa 
veľkými univerzitami a Univerzita Karlova sa vydala cestou zaradenia vedenia univerzity do daného orgánu 
akreditácie. Poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil. 

 

V Žiline 21.6.2021 
 
PRÍLOHY: 

• Prezenčná listina 
• Výročná správa o hospodárení SvF UNIZA za rok 2020 
• Príloha Organizačnej štruktúry SvF UNIZA 
• Správa o činnosti AS SvF UNIZA za rok 2020 

 
Zapisovateľka:   Ing. arch. Grúňová, PhD.   ............................................. 
 
 
Overovatelia:  doc. Ing. Stanislav Hodás, PhD.  ............................................. 
 
 
   Ing. Jozef Gocál, PhD.   ............................................. 
 

 
         
        ................................................. 
        Prof. Ing. Martin Decký, PhD. 

 
 


