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Záznam 
Z mimoriadneho zasadnutia AS SvF UNIZA v akad. r. 2021/2022, ktoré sa konalo 
vo štvrtok 13.12.2021 o 12:30 hod. prostredníctvom online aplikácie MS TEAMS 

 

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

Podpredsedníčka Ing. Masarovičová, PhD. privítala členov senátu a hostí a vysvetlila dôvody mimoriadneho posunu 
oproti obvyklému termínu stretnutí (štvrtok) vzhľadom na potrebu prerokovania a schválenia viacerých 
dokumentov a možnosti prítomnosti dekana SvF, ktorý materiály predkladá, na rokovaní:   
 

1.  Otvorenie a schválenie programu 
2.  Schválenie overovateľov zápisu 
3.  Schválenie Smernice 1/2021- Organizačný poriadok SvF UNIZA 
4.  Schválenie návrhu dekana SvF UNIZA na schválenie Prílohy 1: Organizačná štruktúra Stavebnej fakulty Žilinskej 

univerzity v Žiline 
5.  Rôzne 
6. Záver 

 
Na námietku Ing. Šedivého ohľadom vedenia rokovania senátu (keďže predseda AS SvF UNIZA prof. Decký je 
prítomný na online rokovaní) uviedla podpredsedníčka, že je poverená vedením rokovania – v reakcii Ing. Šedivý 
namietal neštandardnosť daného postupu. Ostatní prítomní členovia a členky senátu nevyjadrili námietky, 
predseda vysvetlil, že je momentálne na home office s tým, že pripojenie nie je dostatočne kvalitné, aby poskytlo 
záruku neprerušeného pripojenia. Podpredsedníčka dala následne hlasovať o predloženom programe: 
 

Hlasovanie:  Za:  12   Proti:  0   Zdržal sa: 0  Nehlasoval:  0        Stav:  Schválené 
 
Ad 2) Schválenie overovateľov zápisu 

 

Podpredsedníčka AS navrhla za overovateľov doc. Ing. Daniela Papána, PhD. a Ing. Daniela Ďugela, ktorí s návrhom 
súhlasili. 

 

Hlasovanie za: doc. Ing. Daniel Papán   Za: 11 Proti:1  Zdržal sa:0  Nehlasoval:0 Stav: Schválené 
Hlasovanie za: Ing. Daniel Ďugeľ        Za: 11 Proti:1  Zdržal sa:0  Nehlasoval:0 Stav: Schválené 
 
 

Ad 3) Schválenie Smernice 1/2021- Organizačný poriadok SvF UNIZA 
 
Podpredsedníčka AS SvF UNIZA, Ing. Masarovičová vyzvala dekana na vysvetlenie a komentár predloženému 
materiálu. Dekan SvF podrobne predstavil jednotlivé body  materiálu, na začiatok podotkol, že rozhodnutie vytvoriť 
novú Smernicu – Organizačný poriadok vyplynulo zo staršieho dátumu vyhotovenia pôvodnej Smernice (2012) a jej 
inovácie v roku 2016. V súvislosti s vytváraním nových štandardov vznikla potreba jej prepracovania. Všetky úpravy 
či prílohy musia byť prijaté ako dodatky. Dokument je prerokovaný vedením i posúdený právničkou. Oproti 
predbežne predstavenému materiálu sa zmenili a doplnili časti o činnosti poradných orgánov dekana a tiež napr. 
definícia Rád garantov fakulty, poslanie Rady študijných programov. Drobné zmeny o.i.  obsahujú aj formálne 
úpravy štruktúry a formátovania dokumentu a ďalšie, ktoré dekan, prof. Drusa postupne predstavil a porovnal so 
situáciou a obsahom podobných dokumentov na iných fakultách UNIZA. Podpredsedníčka AS SvF UNIZA vyzvala 
následne na otázky či pripomienky a sama podotkla ešte niektoré drobné zmeny vo formátovaní dokumentu. 
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Dekan doplnil ešte nové pravidlo pri vytváraní oddelení na katedrách – pôvodne išlo o 5 potrebných pracovníkov,  
v novej verzii postačujú 4 tvoriví pracovníci, z nich jeden s titulom docent. 
 
Predseda AS SvF UNIZA v diskusii vysvetlil, že hlasovanie k jednotlivým dokumentom prebehne k  ich verzii, zaslanej 
členom senátu pred rokovaním – dokument bude schválený s povinnosťou senátom prediskutované zmeny 
zapracovať do finálnej verzie. 
 
Podpredsedníčka AS SvF UNIZA, Ing. Masarovičová a dala o bode hlasovať.  
 

Hlasovanie:  Za:  14   Proti: 0   Zdržal sa: 0  Nehlasoval:0  Stav:  Schválené 
 
Ad 4) Schválenie návrhu dekana SvF UNIZA na schválenie Prílohy 1: Organizačná štruktúra Stavebnej fakulty 
Žilinskej univerzity v Žiline 
 

Podpredsedníčka AS SvF UNIZA, Ing. Masarovičová udelila slovo dekanovi SvF, prof. Drusovi, ktorý predstavil 
jednotlivé zmeny v Prílohe 1. oproti predošlému dokumentu. Jednou zo zmien je prepracovanie názvov dvoch 
orgánov a to Rady garantov fakulty pre 1., 2. a 3. stupeň a Rady študijných programov (po ustálení názvov na úrovni 
UNIZA). Zrušená bola Rada kvality, nahradila ju nová štruktúra novej kontroly kvality (činnosti definované novými 
smernicami). Odstránené bolo už zrušené Centrum excelentnosti v dopravnom staviteľstve. Lepšie sú definované 
miesta jednotlivých administratívnych pracovníkov, ktorí sú podriadení vedúcim katedier. Všetky počty reflektujú 
súčasne platný stav (najbližšia zmena je odchod sekretárky KPSaU do dôchodku s náhradníčkou, teraz techničkou 
katedry, dôjde k zrušeniu miesta). Dekan skonštatoval, že nie je možné uvádzať platnosť dokumentu priamo v päte 
– platnosť bude určená hlasovaním a zápisom o hlasovaní senátu. 
 
Predseda AS SvF UNIZA požiadal upresnenie a preformulovanie názvu pozície prodekana pre zahraničné vzťahy 
a rozvoj tak, aby bol slovosled zhodný so Smernicou, schválenou v predošlom bode rokovania. Táto zmena bola 
zapracovaná.  Podpredsedníčka AS SvF UNIZA, Ing. Masarovičová dala o predloženom dokumente s namietanými 
zmenami hlasovať: 
 
Hlasovanie:  Za:  14   Proti: 0   Zdržal sa: 0  Nehlasoval:0  Stav:  Schválené 
 
Ad 5) Rôzne 
 

Dekan SvF poďakoval členom senátu za promptné reagovanie a účasť na rokovaní. 
 
Ing. Farbák v dlhšom vystúpení predstavil prípad viacerých študentov, ktorí študujú dlhodobo, niektorí 6 či dokonca 
13 rokov. U niektorých ide o prerušenie či vylúčenie zo štúdia a následne znovu prihlásenie sa a pokračovanie 
v štúdiu. Zdôraznil, že nejde o zvyšovanie kvality a aký postup či postoj mieni fakulta k tomuto fenoménu zaujať. 
Dekan v reakcii konštatoval, že od roku 2020 je situácia zložitá, najmä v súvislosti s pandémiou a následnými 
problémami študentov v pracovnom (externisti) aj súkromnom živote. Niektorí z nich sú tu dlhodobo, no v žiadnom 
prípade nejde o študentov, ktorí by získali skúšky či hodnotenia získali bez splnenia potrebných vedomostí. 
Prodekanka doc. Kúdelčíková poskytla podrobnejšie vysvetlenie ku prípadu konkrétneho študenta – Ing. Farbák 
namietal, že nejde iba o konkrétneho študenta ale o viacerých, pričom každý má svoje problémy. Prodekanka doc. 
Kúdelčíková skonštatovala, že pokým sme mali v podmienkach prijímacieho konania pravidlo iba možnosti dvoch 
opakovaných prihlášok, tento problém nebol tak vypuklý. Ale táto podmienka musela byť odstránená ako 
diskriminačná, a teda následne sa niektorí študenti pokúšajú o opakovaný nástup na štúdium a prihlásenie aj 
viackrát ako 2. Dekan doplnil, že v nových Smerniciach je presnejšie určené, z akých typov škôl či za akých 
podmienok je možné podať si prihlášku na štúdium na SvF UNIZA. Zatiaľ neexistuje ani dohoda stavebných fakúlt 
v SR o zavedení prijímacích skúšok na všetkých fakultách stavebných vš. Dekan opäť poukázal na výrazný vplyv 
pandemických podmienok. 
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Doc. Papán uviedol k prerokovávanému prípadu študenta, na problémy s diplomovou prácou a podobne – a vyjadril 
sa, že tento postup by mal byť zastavený a nie podporovaný. Prodekanka Kúdelčíková doplnila, že samozrejme, ak 
študent nespĺňa podmienky, nesmie byť pripustený k štátnym skúškam. 
 
Ing. Šedivý v diskusii pripomenul potrebu na ďalšom senáte prerokovať harmonogram volieb a to nielen do senátu, 
ale i vedenia SvF. Doc. Papán pripomenul legislatívny proces týkajúci sa novely zákona o vš, v ktorej nie sú prakticky 
definované orgány samosprávy fakulty, a teda nie je jasné, či vôbec alebo v akom režime budú fungovať po 
zmenách. Dekan SvF uviedol, že bolo síce akceptovaných veľa pozneňovacích návrhov, no mnohé v neprospech 
samostatnosti fakulty ostali. 30.6.2022 je daný dekrétom mandát dekana a vedenia SvF – t.j. plány a harmonogram 
volieb by už začiatkom roka 2022 mali byť dané. Hrozí to, že existovať bude naďalej iba AS UNIZA a rektora bude 
spolu so senátom Správna rada. Dekanov – vedenie fakúlt si bude určovať rektor a teda úloha senátov fakúlt nebude 
podstatná. Prof. Decký namietal, že až také obmedzenia nevidí – senát AS UNIZA a rektor môžu rozhodnutím určiť 
existenciu orgánov fakúlt a pravdepodobne schvália pokračovanie status quo. Teda prejde to z obligatórnej roviny 
do možnej. Doc. Papán namietal reálnu dôležitosť rozhodnutí AS SvF UNIZA, aj ak ostane existovať – ak je akýkoľvek 
dokument prerokovaný a schválený takto nezáväzným orgánom samosprávy fakulty, nie je právoplatný, pokým nie 
je schválený AS UNIZA. V diskusii vznikla zhoda, že napriek možným zmenám, je potrebné rozbehnúť a začať celý 
proces volieb tak, aby nevznikol problém či sklz, ak nebude zákon platný v čase, kedy prejde obdobie mandátu AS 
SvF UNIZA. 
 
Dekan konštatoval, že v polovici či koncom januára bude potrebné zvolať rokovanie senátu, nakoľko už  je 
pripravovaných viacero dokumentov v súvislosti s akreditáciou. V dlhšej diskusii (doc. Papán, Ing. Šedivý) boli 
prerokované možnosti a postup nominácie komisie, získanie súhlasu navrhnutých členov komisie a prípadne potom 
zmeny zloženia, ak nebude získaný súhlas. Namietaný bol aj spôsob, resp. organizácia volieb (Ing. Farbák, Ing. 
Jančula, doc. Papán) vzhľadom na situáciu, kedy bude pravdepodobne potrebné voľby organizovať digitálne 
v dištančnom režime. Zaznel návrh odsúhlasiť a prerokovať tento bod na ďalšom mimoriadnom zasadnutí, ktoré by 
mohlo byť organizované čím skôr – vo štvrtok 16.12.2022, s ktorým prítomní členovia a členky súhlasili. 
 
Podpredseda študentskej časti Ing. Jančula popísal skúsenosti so správou volieb cez software a vysvetlil záruku 
tajnosti hlasovania.  
 
 
Doc. Papán vyzval po dlhšej diskusii členov senátu o vyjadrenie, či chcú komisie vo väčšom, širšom zložení, teda 
každá katedra by mala mať svoje zastúpenie – podpredsedníčka AS SvF Ing. Masarovičová dala o danom hlasovať 
s tým, že iba 6 z prítomných 14 senátorov je za rozsiahlejšiu komisiu. Doc. Papán teda pripomenul potrebu 
prediskutovať a prísť na ďalšie zasadnutie s návrhom člena komisie pre voľby a už mať aj získaný súhlas daného 
člena s účasťou. 
 
Pani prodekanka Kúdelčíková pripomenula, že uplynulo obdobie mandátu študentov, ktorí sú členmi disciplinárnej 
komisie. Požiadala a získala súhlas týchto študentov, ktorí sú zároveň aj členmi senátu. Podpredsedníčka AS SvF 
UNIZA konštatovala, že daný bod a odsúhlasenie daných študentov zaradí do programu rokovania senátu vo štvrtok 
16.12.2021. 
 
 
 
 
 
 
Ad 6) záver 
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Podpredsedníčka AS SvF UNIZA, Ing. Masarovičová pripomenula plánované mimoriadne rokovanie senátu 
v nasledujúci štvrtok 16.12.2021 a rokovanie uzatvorila.  
 
V Žiline 13.12.2021 

 
PRÍLOHY: 

• Prezenčná listina 
• Smernica 1/2021- Organizačný poriadok SvF UNIZA 
• Príloha 1: Organizačná štruktúra Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline 

 
 

Zapisovateľka:   Ing. arch. Grúňová, PhD.   ............................................. 
 
 
Overovatelia:  doc. Ing. Daniel Papán, PhD.  ............................................. 
 
 
   Ing. Daniel Ďugel   ............................................. 
 

 
 
         
        ................................................. 
        Ing. Masarovičová, PhD. 

 
 


