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

vo štvrtok 21.10.2021 o 8:30 hod. v AULE 3 

 

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

 

Predseda AS UNIZA prof. Decký privítal členov senátu a hostí a skonštatoval, že oproti zaslanému predbežnému 
programu navrhol výmenu poradia niektorých bodov programu (oproti zaslanému predbežnému programu) 
vzhľadom na časové možnosti prof. Drusu, dekana SvF, ktoré limitujú diskusiu v neskoršom priebehu rokovania. 
Oboznámil prítomných s programom a dal následne hlasovať o jeho schválení: 
 

1.  Otvorenie a schválenie programu 
2.  Schválenie overovateľov zápisu 
3.  Schválenie zmeny organizačnej štruktúry SvF UNIZA  navrhnutej dekanom v zmysle § 27 ods. (1), písm. a) 

vysokoškolského zákona č. 131/2002 Z.z. 
4.  Návrh dekana SvF UNIZA na schválenie Zásad a pravidiel prijímacieho konania na 1. a 2. stupeň 

vysokoškolského štúdia študijných programov, ktoré zabezpečuje SvF UNIZA pre akademický rok 2022/2023.  
Materiál bude schvaľovaný v zmysle § 27 Pôsobnosť akademického senátu fakulty, ods. (1), vysokoškolského 
zákona č. 131/2002 Z.z.  Akademický senát fakulty: h) schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium 
študijných programov uskutočňovaných fakultou predložené dekanom. Podmienky musia byť v súlade s §15 
Vnútorné predpisy verejnej vysokej školy, ods. 2 Štatút verejnej vysokej školy obsahuje najmä, písm. f rámcové 
podmienky prijatia na štúdium (§ 57 Ďalšie podmienky prijatia na štúdium) vrátane spôsobu určovania počtu 
prijímaných 

5.  Informácie dekana SvF UNIZA prof. Ing. Mariána Drusu, PhD. a prodekanky doc. Ing. Márii Kúdelčíkovej, PhD. 
o prebiehajúcom procese príprav akreditácie študijných odborov a programov zabezpečovaných fakultou. 

6.  Prerokovanie prípravy volieb do Akademického senátu SvF UNIZA pre funkčné obdobie 2022 až 2026. 
7.  Rôzne, Záver 

 

Hlasovanie:  Za:  11   Proti:  0   Zdržal sa: 0  Nehlasoval:  0        Stav:  Schválené 
 
 
Ad 2) Schválenie overovateľov zápisu 

 

Predseda AS navrhol za overovateľov Ing. M. Farbáka, PhD. a Ing. Mareka Bartka, ktorí s návrhom súhlasili. 

 

Hlasovanie za: Ing. Matúš Farbák, PhD.   Za: 11 Proti:0  Zdržal sa:0  Nehlasoval:0 Stav: Schválené 

Hlasovanie za: Ing. Marek Bartko        Za: 11 Proti:0  Zdržal sa:0  Nehlasoval:0 Stav: Schválené 

 

 

Ad 3) Schválenie zmeny organizačnej štruktúry SvF UNIZA.  

 

Predseda AS SvF UNIZA, prof. Decký vyzval dekana na vysvetlenie a komentár k jednotlivým zmenám. Prvé 2 zmeny 
– zrušenie miesta odborného asistenta v následnosti na presun doc. Papána na miesto docenta na katedre KSMAM 
a zrušenie miesta výskumníka na CEDS – prešli bez závažných otázok.  
 
Dlhšia diskusia prebehla po otázke (Ing. Masarovičová), ako sú obsadené v štruktúre uvádzané 4 miesta odborných 
asistentov na katedre geodézie. Jedno miesto nie je momentálne obsadené a najviac námietok smerom k jeho 
zrušeniu zo štruktúry (prodekan Koteš, Ing. Farbák) sa dotýkalo najmä dlhodobej negatívnej bilancie katedry 
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a udržania pracovného miesta. Navrhované bolo miesto otvoriť až po zabezpečení jeho obsadenia vhodným 
kandidátom s predpokladmi vylepšenia bilancie katedry.  Prof. Decký konštatoval, že na katedre prebieha výrazná 
generačná obmena a nie je vhodné očakávať, že katedra, operujúca s minimom obsadenia dokáže vygenerovať zisk 
na finančné zabezpečenie nového pracovníka. Zástupca katedry v AS SvF UNIZA Ing. Chromčák konštatoval, že 
námietky porovnávajú výkon katedry s minimálnym počtom a vysokou pedagogickou záťažou s výkonom  plne 
obsadenej katedry.  
 
V rámci diskusie na zvýšenie počtov pracovníkov na katedrách v reakcii na poznámku predsedajúceho, že aj ich 
katedra zvýšila počet zamestnancov o doc. Pitoňáka, Ing. Šedivý dôrazne skonštatoval, že rozšírenie katedry 
konkrétne o doc. Pitoňáka nebolo potrebné, nakoľko podľa neho nepredstavuje prínos. 
 
Predseda AS SvF UNIZA dal hlasovať o tom, kto je za zrušenie 1 (momentálne neobsadeného) funkčného miesta 

odborného asistenta na katedre geodézie. 

 

Hlasovanie:  Za:  4   Proti: 7   Zdržal sa: 0  Nehlasoval:0  Stav:  Neschválené 

 
 
Prof. Decký konštatoval, že táto zmena v prílohe – Zmene organizačnej štruktúry SvF UNIZA nebola schválená. 
Navrhol oddelené hlasovanie o dvoch ostávajúcich zmenách: 

 
 

Hlasovanie - zrušenie 1 miesta odborného asistenta na KSMAM 
Hlasovanie:  Za:  10   Proti: 0   Zdržal sa: 1  Nehlasoval:0  Stav:  Schválené 

 
 

Hlasovanie – zrušenie 1 miesta výskumníka v CEDS 
Hlasovanie:  Za:  11   Proti: 0   Zdržal sa: 0  Nehlasoval:0  Stav:  Schválené 

 
 
Predseda AS SvF UNIZA konštatoval, že obe zmeny budú platné od 1.11.2021. 
 
 
Ad 4 Návrh dekana SvF UNIZA na schválenie Zásad a pravidiel prijímacieho konania na 1. a 2. stupeň 

vysokoškolského štúdia študijných programov, ktoré zabezpečuje SvF UNIZA pre akademický rok 2022/2023.   
 

Predseda AS Svf UNIZA odovzdal slovo dekanovi SvF, prof. Drusovi. Ten stručne vysvetlil, že počty zamýšľaných 
prijatých už boli prerokované minule. Konštatoval, že z hľadiska prijímacieho konania je potrebné zvýhodniť 
študentov, ktorí sa venujú mimoškolským aktivitám, prípadne sa venujú športovej činnosti.  
 
Dlhšia diskusia (Ing. Farbák, prof. Decký, Ing. Šedivý) prebehla ohľadom stavu na katedre geodézie a reálnosti 
akreditácie odboru Geodézia a kartografia. Doc. Koteš, prodekan opäť namietal ponechanie voľného miesta 
odborného asistenta na katedre, pričom nie je známy zatiaľ vhodný kandidát/tka s primeraným vedeckým 
prínosom.  
 

Detaily ohľadom predložených dokumentov sprostredkovala prodekanka Kúdelčíková, ktorá stručne spomenula už 
schválené Smernice, konštatovala, že Zásady a pravidlá prijímacieho konania sú zostavené pre každý stupeň štúdia 
zvlášť a tiež vybrala niekoľko detailov, ako napríklad, že dekan môže po zvážení prijímacie skúšky odpustiť. Ohľadom 
obsahu na otázku (Ing. Masarovičová) prodekanka uviedla, že otázky smerujú na zistenie všeobecného rozhľadu 
a matematických zručností. 
 

Ing. Šedivý sa vrátil otázkami ku osobe garanta – prodekanka uviedla, že vek nie je limitovaný, no v rade garantov 
študijného programu je požadovaná kontinuita a zároveň konštatovala, že podľa informácií prof. Redhammera bude 
každý odbor posúdený pracovnou skupinou ad hoc a je ťažké zaručiť presný a istý výsledok či predvídať konkrétne 
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námietky. Prof. Decký doplnil, že garant môže byť aj vo veku nad 70 rokov, no tu už podlieha každoročnému 
schvaľovaniu.  
 
Prof. Decký tiež konštatoval (na námietku Ing. Šedivého, že Geodézia ako bc. program je neperspektívna 
a neatraktívna), že je potrebné skôr sa zamyslieť, akým spôsobom pomôcť či spolupracovať.  
 
Prodekanka na otázku (Ing. Gocál) objasnila, že aj na základe ústneho pohovoru na prijímaní pre Ing. stupeň štúdia 
je možné zostaviť po porade komisie poradie uchádzačov a prof. Decký doplnil príklady ako pracovný pohovor či 
prijímací pohovor na PhD. štúdium, kde je záverom tiež poradie kandidátov len na základe otázok komisie.  
 
Následne diskusiu uzatvoril a dal hlasovať a predložených Zásadách a pravidlách prijímacieho konania na 1. a 2. 
stupeň vysokoškolského štúdia študijných programov. 

 

Hlasovanie:  Za:  10   Proti: 0   Zdržal sa: 1  Nehlasoval:0 Stav:  Schválené 
 

 

Ad 5 Informácie o prebiehajúcom procese príprav akreditácie študijných odborov a programov zabezpečovaných 

fakultou. 

 

Predseda AS Svf UNIZA odovzdal slovo prodekanke pre študijnú a pedagogickú činnosť doc. Kúdelčíkovej, ktorá 
konštatovala, že v súčasnosti prebieha proces nominácie do rád jednotlivých študijných programov, spolu ich bude 
zhruba 20. V každej je 8 členov – 1 garant, 4 zabezpečujúce osoby, 1 zástupca zamestnancov, 1 absolvent a 1 aktívny 
študent. Tieto osoby budú následne schválené Vedeckou Radou.  
 
Prebieha príprava formuláru opisu študijného programu a vytvárajú sa mnohé požadované smernice. 
 
Pre každý študijný program je rada študijného programu osobitne pre každý stupeň – tu prof. Decký doplnil 
poznámkou, že je vedená diskusia o tom, či napr. komisia pre odbor Stavebníctvo by mala byť delená podľa 
špecializácií a zhodol sa s prodekanom Kotešom, že komunikácia a rozhodovanie je realizované na úrovni vedeckej 
rady a dekanov fakúlt. 
 
 
Ad 6  Prerokovanie prípravy volieb do Akademického senátu SvF UNIZA pre funkčné obdobie 2022 až 2026. 

 

Predseda AS Svf UNIZA otvoril diskusiu, v ktorej bolo o.i konštatované (prof. Decky, Ing. Farbák, Ing. Masarovičová, 
prodekan Koteš), že situácia je zložitá a nie je dôvod na urýchlenie volieb -  aj vzhľadom na pandemickú situáciu aj 
vzhľadom na otáznu existenciu akademických senátov fakúlt po schválení novely zákona o vš. Prodekan Koteš 
vzniesol otázku ohľadom štatútu volieb do AS SvF UNIZA – prof. Decky podotkol, že sa z pedagogických dôvodov 
nemôže zúčastniť rokovania doc. Papán, ktorý je jedným z členov zvykovo zavedenej legislatívnej komisie AS SvF 
UNIZA. Konštatoval, že bude potrebná zmena Štatútu aj ohľadom zmien v CEDS, a teda je vhodné všetky zmeny 
zapracovať a prerokovať súčasne.  
 
Tajomníčka SvF Ing. Kaisová informovala o zmenách v realizácii výučby, ktoré budú určené pripravovaným Príkazom 
rektora – prednášky naďalej online, cvičenia v OTP režime. Prebehla krátka diskusia (prof. Decký, Ing. Kaisová, Ing. 
arch. Grúňová) ohľadom platnej legislatívy a limitovaných kompetencií pedagóga pri kontrole OTP a s tým spojených 
problémov a zodpovednosti. 
 
Predseda AS SvF UNIZA prof. Decký rokovanie uzatvoril, poďakoval za účasť a informoval o tom, že najbližšie 
rokovanie AS SvF UNIZA bude zrejme za dva týždne (po vedeckej rade 4.11.2021) organizované zrejme online. 
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V Žiline 21.10.2021 

 
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:  Ing. Matúš Farbák, PhD.   ............................................. 
 
 
   Ing. Marek Bartko   ............................................. 
 

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

        Prof. Ing. Martin Decký, PhD. 

 
 


