AKADEMICKÝ SENÁT
Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline
Záznam
zo zasadnutia AS SvF UNIZA v akademickom roku 2016/2017, ktoré sa konalo
vo štvrtok 06. 04. 2017 o 08:00 hod. v zasadačke dekana AE307
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – pozri príloha
Ad 1) Otvorenie a schválenie programu
Predsedníčka AS SvF UNIZA doc. Zgútová privítala členov AS SvF UNIZA a otvorila rokovanie senátu s
návrhom na schválenie bodov programu na prerokovanie:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie a schválenie programu
Schválenie overovateľov zápisu
Informácie z posledného zasadnutia AS UNIZA
Prerokovanie a schválenie Správy o hospodárení fakulty za rok 2016 - pozri príloha
Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o činnosti za rok 2016 - pozri príloha
(Správu prerokovala VR SvF UNIZA na svojom zasadnutí 30. 03. 2017)
6. Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu na rok 2017 - pozri príloha
(Návrh bol prerokovaný a odsúhlasený na ostatnom KD dňa 23. 03. 2017)
7. Rôzne
8. Záver
Nasledovalo hlasovanie o predloženom programe zasadania.
Hlasovanie:
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Stav: schválené
Ad 2) Schválenie overovateľov zápisu
Predsedníčka navrhla za zapisovateľa Ing. Odrobiňáka. Predsedníčka senátu navrhla za overovateľov
zápisu Ing. Masarovičovú a Ing. Papána, všetci menovaní s návrhmi súhlasili. Hlasovanie o návrhoch.
Hlasovanie:
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Stav: schválené
Ad 3) Informácie z posledného zasadnutia AS UNIZA
Informácie podal dekan fakulty prof. Vičan. Hlavným bodom posledného zasadnutia bol rozpočet
univerzity. Detaily sú v zápise zo zasadnutia AS UNIZA.
Ad 4) Prerokovanie a schválenie Správy o hospodárení fakulty za rok 2016
Dekan prof. Vičan predstavil Správu o hospodárení fakulty za rok 2016. Správa bola prekonzultovaná s
členmi hospodárskej komisie AS SvF UNIZA pani doc. Remišovou, PhD. a pánom Ing. Pitoňákom, PhD.,
ktorí ju odporučili senátu na schválenie. V diskusii vystúpili: Ing. Pitoňák, doc. Zgútová, prof. Vičan a
Ing. Klinková.

Nasledovalo hlasovanie o Správe o hospodárení fakulty za rok 2016.
Hlasovanie:
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Stav: schválené
Na záver odporučil člen hospodárskej komisie AS SvF UNIZA Ing. Pitoňák aj ostatným senátorom, aby
si bližšie pozreli dáta v predmetnej správe pre vytvorenie si lepšieho obrazu o finančnom fungovaní
jednotlivých útvarov fakulty.
Ad 5) Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o činnosti za rok 2016
Dekan prof. Vičan predstavil Správu o hospodárení fakulty za rok 2016. Správu prerokovala VR SvF
UNIZA na svojom zasadnutí 30. 03. 2017. V správe sa detailne venoval všetkým oblastiam činnosti
fakulty. Okrem zhodnotenia každej z nich poukázal najmä na niektoré negatívne trendy (detaily
v správe). Bez diskusie. Nasledovalo hlasovanie o Výročnej správe o činnosti za rok 2016.
Hlasovanie:
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Stav: schválené
Ad 6) Návrhu rozpočtu na rok 2017
Dekan fakulty prof. Vičan predložil návrh rozpočtu na rok 2017. Návrh bol prerokovaný a odsúhlasený
na ostatnom KD dňa 23. 03. 2017.
Dekan najskôr vysvetlil delenie finančných prostriedkov z úrovne ministerstva na vysoké školy
a následne z úrovne univerzity na fakulty. Nasledovalo predstavenie delenia finančných prostriedkov
na jednotlivé oblasti činnosti. Diskusia: Ing. Klinková, Ing. Pitoňák, prof. Vičan. Následne Ing. Pitoňák
referoval, že návrh rozpočtu bol prekonzultovaný aj v rámci hospodárskej komisie AS SvF UNIZA, ktorá
odporúča senátu schválenie rozpočtu so zmenou aby sa odpisy vykazovali v rezerve dekana.
Nasledovalo hlasovanie o návrhu rozpočtu s touto zmenou na rok 2017 (bez delenia dotácií na
jednotlivé katedry).
Hlasovanie:
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Stav: schválené
Po všeobecnom súhlase nasledovalo rokovanie o návrhu delenia dotácie na jednotlivé katedry. Dekan
informoval, že vedúci katedier odsúhlasili predložené delenie na ostatnom KD. Predložené delenie
vykrývalo všetky straty niektorých katedier plynúce z rozdielnych požiadaviek na platy v rámci
príslušnej katedry oproti realizovaným výkonom katedry v pomere k výkonu fakulty. Diskusia bola
zameraná najmä na obrovské rozdiely vo výkonnosti jednotlivých katedier podľa jednotnej metodiky,
na každoročne sa opakujúcu situáciu niektorých katedier v „červených“ číslach, na objektívnosť
samotného delenia, ale aj na možné budúce trendy (či už progresívne alebo regresívne) v rámci
niektorých katedier. V diskusii striedavo i viackrát vystúpili: Ing. Pitoňák, Ing. Masarovičová, Ing.
Odrobiňák, doc. Zgútová, doc. Korenková, Ing. arch. Krušinský, prof. Vičan, doc. Koteš, Ing. Brodňan,
Ing. Papán, Ing. Pisca.

Po diskusii dala predsedníčka hlasovať o delení dotácií na jednotlivé katedry.
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 2
Zdržal sa: 4
Stav: neschválené
Na základe zamietavého stanoviska senátu potvrdeného hlasovaním predložil dekan druhý návrh
delenia dotácie na jednotlivé katedry. Toto delenie pokrýva 95 % požiadaviek katedier, ktorých
výkonnosť v rámci predloženej metodiky delenia dotácie zaostáva za ich potrebami na platy. V diskusii
vystúpili: Ing. Pitoňák, Ing. Masarovičová, Ing. Odrobiňák, doc. Zgútová, Ing. arch. Krušinský, prof.
Vičan, Ing. Papán. Po diskusii dala predsedníčka hlasovať o tomto druhom delení dotácií na jednotlivé
katedry.
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 2
Zdržal sa: 4
Stav: neschválené
Na základe opätovného zamietavého stanoviska potvrdeného hlasovaním predložil dekan tretí návrh
delenia dotácie na jednotlivé katedry. Toto delenie pokrýva 97 % požiadaviek katedier, ktorých
výkonnosť v rámci predloženej metodiky delenia dotácie zaostáva za ich potrebami na platy. V diskusii
vystúpili: doc. Zgútová, Ing. Odrobiňák, Ing. Pitoňák, prof. Vičan. Po diskusii dala predsedníčka senátu
hlasovať o tomto treťom delení dotácií na jednotlivé katedry.
Hlasovanie:
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Stav: schválené
Ad 7) Rôzne
Na základe predchádzajúceho bodu a priebehu hlasovania o návrhu rozpočtu na rok 2017 ako aj na
základe každoročnej potreby dofinancovania platov pri zohľadnení výkonov na niektorých katedrách
prebehla ďalšia diskusia, v ktorej vystúpili: Ing. Pitoňák, doc. Zgútová, prof. Vičan, Ing. Odrobiňák, Ing.
Masarovičová. Na základe diskusie potom na návrh Ing. Pitoňáka senát so všeobecným súhlasom
zaviazal dekana, aby dal úlohu vedúcim katedier, ktoré sa v návrhu delenia dotácie nachádzajú
permanentne v „červených číslach“, spracovať plán personálneho a finančného rozvoja príslušnej
katedry do roku 2020. Tieto plány dekan predloží AS SvF UNIZA na prerokovanie.
Ing. Masarovičová požiadala dekana o zbežnú informáciu o hodnotení zamestnancov (tzv. bodovník).
Dekan prof. Vičan predstavil sumarizáciu za fakultu s poukázaním na význam vedecko-výskumnej
činnosti. Diskusia: Ing. Pisca, Ing. Odrobiňák, Ing. Masarovičová, Ing. Pitoňák, Ing. Papán.
Ing. Odrobiňák poukázal na situáciu v programoch ODS a NKB, kde študenti nemajú záujem
zúčastňovať sa ŠVOČ. Motiváciu nemajú často ani výborní študenti.
Ing. Odrobiňák načrtol problematiku náboru študentov a propagácie fakulty. Diskusia: prof. Vičan,
doc. Koteš, Ing. Korenková, Ing. Odrobiňák, doc. Zgútová. Odporúčanie na zintenzívnenie propagácie
fakulty a jej študijných programov, ale najmä profesionálnejšou formou.

Ad 8) Záver
Na záver predsedníčka senátu poďakovala všetkým prítomným za účasť a vecnú diskusiu na zasadnutí
AS SvF UNIZA a zasadnutie ukončila.

V Žiline, dňa 06. 04. 2017

PRÍLOHY:
•
•
•
•

Prezenčná listina
Správa o hospodárení fakulty za rok 2016
Výročná správa o činnosti za rok 2016
Návrh rozpočtu na rok 2017 (vrátane schváleného návrhu delenia dotácie na jednotlivé katedry)

Zapisovateľ:

Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD.

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

Overovatelia: Ing. Soňa Masarovičová, PhD.

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

Ing. Daniel Papán, PhD.

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

....................................................................
doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová
predsedníčka AS SvF UNIZA

