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Záznam 
zo zasadnutia AS SvF UNIZA v akad. r. 2021/2022, ktoré sa konalo 

v piatok 10.9.2021 o 8:30 hod. v AULE 1 

 

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

Predseda AS UNIZA prof. Decký privítal členov senátu a hostí, skonštatoval, že počet prítomných členov/niek senátu 
je dostatočný na to, aby bol AS SvF UNIZA uznášaniaschopný. Oboznámil prítomných s programom a dal následne 
hlasovať o jeho schválení: 
 

1. Otvorenie a schválenie programu 
2. Schválenie overovateľov zápisu 
3. Návrh predsedu AS SvF UNIZA na zrušenie Študijného poriadku SvF UNIZA. V zmysle § 27 Pôsobnosť 

akademického senátu fakulty, ods (1), vysokoškolského zákona č. 131/2002 Z.z.  Akademický senát fakulty: 
a) schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy fakulty podľa § 33 ods. 2 písm. a), b) a g) a vnútorné 
predpisy fakulty podľa § 33 ods. 3, ak sa na návrh dekana nerozhodne, že fakulta sa bude riadiť príslušnými 
vnútornými predpismi verejnej vysokej školy; schvaľuje na návrh predsedu akademického senátu fakulty 
vnútorné predpisy fakulty podľa § 33 ods. 2 písm. c) a d),. 

4. Schválenie návrhu dekana, v zmysle §27, ods. 1), písm. a) zákona č. 131/2002 Z.z., že bakalárske a inžinierske 
štúdium na SvF UNIZA sa bude riadiť Smernicou č. 209 Študijný poriadok pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského 
štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline, schválenej Akademickým senátom UNIZA dňa 28. 6. 2021 a s 
účinnosťou od 1.9.2021. 

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

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

7. Rôzne 
8. Záver 

 

Hlasovanie:  Za:  10   Proti:  0   Zdržal sa: 0  Nehlasoval:  0        Stav:  Schválené 
 
Ad 2) Schválenie overovateľov zápisu 

 

Predseda AS navrhol za overovateľov doc. Ing. E. Remišovú, PhD. a Ing. M. Jančulu, ktorí s návrhom súhlasili. 
 
Hlasovanie za doc. Ing. Ing. E. Remišovú, PhD.  Za: 10 Proti:0  Zdržal sa:0  Nehlasoval:0 Stav: Schválené 
Hlasovanie za Ing. M. Jančulu.        Za: 10 Proti:0  Zdržal sa:0  Nehlasoval:0 Stav: Schválené 
 

Ad 3) Návrh predsedu AS SvF UNIZA na zrušenie Študijného poriadku SvF UNIZA.  
 

Predseda AS Svf UNIZA konštatoval, že na dodržanie legislatívneho postupu – možnosť schválenia návrhu dekana 
že bakalárske a inžinierske štúdium na SvF UNIZA sa bude riadiť Smernicou č. 209 Študijný poriadok pre 1. a 2. 
stupeň vš štúdia na UNIZA (bod 4. rokovania AS SvF UNIZA), je potrebné najskôr zrušiť platnosť súčasného 
Študijného poriadku SvF UNIZA. Hlasovanie o zrušení: 
 
 Hlasovanie:  Za:  10   Proti: 0   Zdržal sa: 0  Nehlasoval:0  Stav:  Schválené 
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Ad 4 Schválenie návrhu dekana, v zmysle §27, ods. 1), písm. a) zákona č. 131/2002 Z.z., že bakalárske a inžinierske 
štúdium na SvF UNIZA sa bude riadiť Smernicou č. 209 Študijný poriadok pre 1. a 2. stupeň vš štúdia na Žilinskej 
univerzite v Žiline, schválenej Akademickým senátom UNIZA dňa 28. 6. 2021 a s účinnosťou od 1.9.2021 
 
Predseda AS Svf UNIZA odovzdal slovo dekanovi SvF, prof. Drusovi. Ten stručne vysvetlil, že ide o tendenciu zosúladiť 
jednotlivé predpisy a redukovať ich počet s tým, že podstatné časti sa nemenia (vrátane klasifikačnej stupnice 
napr.).  
 
Prodekanka pre študijnú a pedagogickú činnosť, doc. Ing. Mária Kúdelčíková objasnila, že ide o dlho vytváraný aj 
pripomienkovaný dokument a spomenula niektoré rozdiely oproti samostatnému Študijnému poriadku SvF UNIZA 
– 3 roky dozadu je možné uznať predmety, komisionálna skúška prebehne aj po porušení vnútorných predpisov 
univerzity alebo na 3. opravnom termíne bude potrebná prítomnosť ďalšieho vyučujúceho. Aj predseda AS SvF prof. 
Decký zdôraznil prepracovanosť a dlhšiu diskusiu k danému dokumentu aj so zapracovaním pripomienok a dal 
o schválení hlasovať: 

 
Hlasovanie:  Za:  10   Proti: 0   Zdržal sa: 0  Nehlasoval:0 Stav:  Schválené 
 
Ad 5 Schválenie zmeny organizačnej štruktúry SvF UNIZA   
 
Predseda AS Svf UNIZA odovzdal slovo dekanovi SvF, prof. Drusovi, ktorý stručne oboznámil s jednotlivými zmenami 
v prílohe – organizačná štruktúra SvF UNIZA. Vysvetlil potrebu zaradiť do štruktúry podľa požiadaviek akreditačného 
procesu Radu garantov štud. odboru stavebníctvo, Radu garantov štud. odboru geodézia a kartografia a tiež Rady 
štud. programov. Spomenul personálne zmeny na jednotlivých katedrách najmä vo vzťahu ku graduačnému rastu.  
 
Prebehla krátka diskusia (Ing. Bahleda, prodekan Koteš, prof. Decký, dekan a tajomníčka Ing. Kaisová) o počte 
pracovných pozícií na katedre Geodézie a kartografie, kde je počet navýšený o 1 miesto vzhľadom na to, že 
pracovníčka katedry odchádza do dôchodku vo februári 2022 a katedra už prijala ďalšieho člena. Námietky sa týkali 
najmä faktu, že katedra sa dlhodobo nachádza medzi menej výkonnými, čo sa týka publikačnej činnosti (a teda 
príspevku na financovanie), pričom pracovnú činnosti by mohli zabezpečiť aj externým vyučujúcim, napr. prijatým 
výskumným pracovníkom Ing. Piscom na inej katedre (prof. Decký). 
 
Predseda AS SvF prof. Decký dal hlasovať: 

 
Hlasovanie:  Za:  10   Proti: 0   Zdržal sa: 0  Nehlasoval:0 Stav:  Schválené 
 

Ad 6  Informácie o aktuálnom stave „zosúlaďovania“  študijných programov     
 
Predseda AS Svf UNIZA odovzdal slovo dekanovi SvF, prof. Drusovi a prodekanke Kúdelčíkovej. Stručne oboznámil 
členov senátu s dotknutými dokumentami, najmä Smernicou č. 204 a informáciami zo stretnutia na úrovni 
rektorátu. Prodekanka spomenula harmonogram zosúlaďovania, z ktorého vyplýva potreba do 31.8. 2022 zosúladiť 
študijné programy so štandardami ESG, ktoré vychádzajú z európskych smerníc.  
 
Upozornila na niektoré z množstva materiálov, ktoré boli prerokované, pripomienkované a vydané v letných 
mesiacoch 2021 – okrem Smernice 204 aj Smernica 209 (Študijný poriadok, viď. bod 4 rokovania vyššie), alebo 
Smernica č. 214, v ktorej sú detaily volieb, zloženia a pod. jednotlivých Rád garantov študijných programov. 
Konštatovala, že v termíne 1-15.11.2021 bude stanovený harmonogram, 15.11.2021 až 31.3.2022 budú podľa neho 
podávané žiadosti do Akreditačného systému UNIZA (spomenula už prezentovanú, zatiaľ nedokončenú digitálnu 
verziu webu).  
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Do 31.5.2022 budú žiadosti posúdené a  následne do 30.7.2022 UNIZA bude tento proces a žiadosti oznámené 
Akreditačnej Agentúre. Pripomenula viaceré druhy podkladov a materiálov potrebných spracovať už do 22.9.2021, 
kedy je potrebné predložiť jeden pilotný študijný program. 
 
Profesor Decký položil otázku o zástupcoch/nomináciách zástupcov do Akreditačnej rady UNIZA – dekan v odpovedi 
spomenul profesorov Bujňáka, Kovaříka a Melcera – v diskusii odoznel i návrh na nomináciu prof. Schlossera. 
 
V kratšej diskusii po oznámení ďalšieho personálneho obsadenia vzniesol Ing. Papán otázku na dátum konečného 
doladenia informačného systému pre UNIZA a následne prodekani (Koteš, Kúdelčíková) informovali o zatiaľ nie plne 
funkčnom pripravovanom webe zamestnanci.uniza.sk, v ktorom bude potrebné o.i. registrovať údaje aj 
o jednotlivých zamestnancoch. 
 
V krátkej diskusii (Ing. Papán, prodekan Koteš a dekan) prešli požiadavky na garantov študijných programov s tým, 
že dekan a prodekan zdôraznili nevyhnutnosť, aby každý z garantov aktívne participoval na výučbe daného 
študijného programu. Vzhľadom na to, že diskusia sa týkala informácií, predseda AS SvF UNIZA uzatvoril diskusiu 
bez hlasovania. 
 
Ad 7  Rôzne 
 
Ing. Papán upozornil na blížiace sa ukončenie volebného obdobia senátu a teda navrhol diskusiu o možnostiach 
realizácie volieb – dátum aj spôsob, najmä s ohľadom na perspektívne sa zhoršujúcu pandemickú situáciu 
a potrebné lehoty na nomináciu a pod. a zároveň ako zabezpečiť tajnosť hlasovania. Ing. Jančula prispel 
skúsenosťami s bezproblémovým priebehom online volieb na AS UNIZA.  
 
Prof. Decký zdôraznil, že zrejme prišiel čas, kedy by členmi senátu mohli byť (aj) vedúci jednotlivých katedier – 
súčasný stav, kedy nie je členom/kou senátu ani jeden/na z nich je len zvykový. Na otázku prodekana Koteša o to, 
či členstvo vedúceho/cej katedry by malo byť automatické, Ing. Papán zdôraznil, že je nevyhnutné všetkých členov 
senátu voliť.  
 
Dekan SvF prof. Drusa informoval o príprave a sčasti o obsahu Príkazu rektora č.7, týkajúceho sa opatrení ohľadom 
pandemickej situácie a jej dosahoch na priebeh a spôsob vyučovania s tým, že ihneď po odsúhlasení okresným 
hygienikom bude Príkaz zverejnený (predpoklad najneskôr pondelok 13.9.). Diskusia sa týkala najmä problémov 
v súvislosti s ubytovaním a posunom začiatku semestra z 20.9 na 27.9.2021. 
 
Ing. Papán predložil na diskusiu tiež otázky postupu a reakcií katedier na to, ak si študent zvolí ako tému bakalárskej 
či diplomovej záverečnej práce s obsahom a školiteľom/kou z inej – neprofilovej katedry. Konkretizoval problémy 
pri spolupráci katedry pozem. stav. a urbanizmu (profilová) a katedry mechaniky a aplikovanej matematiky 
(neprofilová z hľadiska študijného programu).  
 
V diskusii dekan uviedol, že v prípade, ak by takéto možnosti neboli, znamenalo by to zastavenie graduačného rastu 
na neprofilových katedrách a prisľúbil danú tému a problémy prediskutovať na ďalšom kolégiu dekana najmä 
s uvedenými katedrami.  
 
Prodekan Krušinský uviedol, že v minulosti sa tento problém riešil zvolením a spoluprácou viacerých školiteľov/liek 
a Ing. Jančula zdôraznil, že je potrebné ošetriť postupy s dodržaním etických noriem pedagogického prostredia.  
 
Prof. Decký poďakoval členom/kám senátu aj hosťom za aktívnu účasť a pripomenul potrebu ďalšieho stretnutia 
v blízkej budúcnosti, opäť vo vzťahu k nevyhnutným zmenám v Organizačnej štruktúre alebo i v súvislosti 
s nevyhnutnosťou vyhlásenia volieb do AS SvF UNIZA. 
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V Žiline 10.9.2021 
 
PRÍLOHY: 

• Prezenčná listina 

• Príloha Organizačnej štruktúry SvF UNIZA 

• Smernica Žilinskej univerzity v Žiline č. 209 Študijný poriadok pre 1. a 2. stupeň vš štúdia na Žilinskej univerzite v 
Žiline, schválenej Akademickým senátom UNIZA dňa 28. 6. 2021 a s účinnosťou od 1.9.2021. 
 
Zapisovateľka:   Ing. arch. Grúňová, PhD.   ............................................. 
 
 
Overovatelia:  doc. Ing. Eva Remišová, PhD.  ............................................. 
 
 
   Ing. Miroslav Jančula   ............................................. 
 

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

 
 


