Záznam

zo zasadnutia AS SvF ŽU v akad. r. 2017/2018, ktoré sa konalo
v piatok 15. 6. 2018 o 8:00 hod. v miestnosti AF106.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Ad 1) Otvorenie a schválenie programu
Predseda AS SvF UNIZA prof. Decký privítal členov a hostí a otvoril rokovanie senátu návrhom na
schválenie bodov programu na prerokovanie:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Schválenie overovateľov zápisu
3. Predstavenie kandidáta na dekana Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline pre funkčné
obdobie 2018 až 2022
4. Voľba kandidáta na dekana Stav. fakulty Žilinskej univerzity v Žiline pre funkčné obdobie 2018 2022
5. Prestávka 10 min
6. Schválenie ďalších podmienok prijatia na štúdium na štúdium študijných programov
uskutočňovaných fakultou, predložených dekanom v zmysle §27 ods. 1. písm. i) zákona o vysokých
školách.
7. Zmena organizačnej štruktúry Stavebnej fakulty UNIZA
8. Informácia o konferencii KOSTAF 2018 – 17. ročník stretnutia zástupcov študentských častí
akademických senátov Stavebných fakúlt Českej a Slovenskej Republiky, uskutočneného 21. 5.24. 5. 2018 v UVZ Herľany.
9. Rôzne
10. Záver
Hlasovanie: Za: 17 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0

Stav: schválené

Ad 2) Schválenie overovateľov zápisu
Predseda senátu navrhol za overovateľov zápisu Ing. Masarovičovú a Ing. Jančulu, ktorí s návrhom
súhlasili.
Hlasovanie: Za: 17 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0

Stav: schválené

Ad 3) Predstavenie kandidáta na dekana Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline pre funkčné
obdobie 2018 až 2022
Predseda návrhovej komisie informoval, že v súlade s Harmonogramom volieb kandidáta na dekana
SvF UNIZA, splnil všetky požadované náležitosti a písomne potvrdil kandidatúru jeden kandidát a to
doc. Ing. Marián Drusa, PhD. Predseda senátu privítal a vyzval kandidáta na dekana, aby predstavil
svoju víziu ďalšieho vedenia fakulty.

Doc. Drusa skonštatoval, že UNIZA má dobré zázemie, na ktorom je možné stavať, poukázal na
problémy s poklesom študentov, ktorý je celoeurópskym javom aj na problémy s ich motiváciou. Ako
dôležité body vyzdvihol nutnosť spolupráce s praxou aj prípravu študentov pre potreby praxe, napríklad
prípravou akreditácie nových medziodborových študijných programov. Tu sa javí byť výraznou potreba
vzdelávania v aplikačných programoch informačných systémov a technológií v stavebníctve, BIM a tiež
zameranie a životné prostredie. Po ukončení predstavenia predseda senátu vyzval prítomných na
diskusiu s kandidátom, no neboli položené už žiadne ďalšie otázky.
Ad 4) Voľba kandidáta na dekana Stav. fakulty Žilinskej univerzity v Žiline pre funkčné obdobie 2018 2022
Priebeh volieb usmerňovala a kontrolovala návrhová komisia, pozostávajúca z 5 členov:
Ing. arch. Peter Krušinský, PhD. - predseda
doc. Ing. Eva Remišová, PhD.
Ing. Štefan Šedivý, PhD.
Ing. Filip Gago
Ing. Jozef Prokop
Po sčítaní všetkých odovzdaných hlasov vyhlásil predseda senátu výsledok volieb (prítomných 17
členov senátu):
Hlasovanie: Za: 17 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0

Stav: schválené

Kandidátom na dekana SvF UNIZA pre funkčné obdobie 2018 - 2022 sa stal doc. Ing. Marián Drusa PhD.
Predseda skonštatoval, že voľba sa uskutočnila v súlade so Štatútom SvF UNIZA a zablahoželal
zvolenému kandidátovi na dekana. V súlade s §12 ods. 10, písm. p) vyhotoví návrhová komisia zápis o
priebehu a výsledku volieb kandidáta na dekana SvF UNIZA, na základe ktorého predseda AS SvF UNIZA
doručí návrh na vymenovanie dekana SvF UNIZA rektorovi UNIZA.
Doc. Ing. Marián Drusa PhD. poďakoval za podporu a prejavenú dôveru členom AS SvF UNIZA s vierou
v dobrú spoluprácu v nasledujúcom funkčnom období, ak bude menovaný rektorom UNIZA za dekana
SvF. Na záver sa poďakoval a vyzdvihol prácu, vykonanú v uplynulom období dekanom SvF UNIZA prof.
Ing. Josefom Vičanom.
Ad 5) Prestávka
Ing. Papán sa ospravedlnil z ďalšieho priebehu zasadania senátu, t.j. počnúc bodom 6. už bolo
prítomných na zasadaní AS SvF UNIZA iba 16 členov senátu.
Ad 6) Schválenie ďalších podmienok prijatia na štúdium na štúdium študijných programov
uskutočňovaných fakultou, predložených dekanom v zmysle §27 ods. 1. písm. i) zákona o vysokých
školách.
Predseda senátu vyzval prítomného p. dekana prof. Ing. Josefa Vičana, CSc., aby oboznámil senát
s predkladanými podmienkami prijatia na štúdium a štruktúrou študijných programov. Po prezentácii
predseda senátu vyzval prítomných na diskusiu o predloženom materiáli.

Ing. Gocál poukázal na nutnosť zváženia znovu zavedenia nadväznosti jednotlivých predmetov
v študijných programoch, pretože v súčasnosti existujú študenti, ktorí nedokážu reagovať na
prednášané témy a zvládnuť vedomosti predmetu, pretože nemajú základy z predmetu, ktorý ho
tematicky či rozsahom predchádza. Prof. Ing. Josef Vičan, CSc., dekan odporúčal na zváženie
nadväznosť v súvislosti s problémami s postupom študentov v predmete Pružnosť a plasticita.
Z prítomných hostí doc. Ing. P. Koteš, PhD., prodekan SvF UNIZA reagoval návrhom na to, aby boli
študentom vytvorené „balíčky predmetov“, vhodnú štruktúru a skladbu predmetov, ktoré je potrebné,
aby absolvoval v rámci študijného programu IKDS v nadväznosti na zvolený profesijný smer (cestné či
železničné stavby atď.). Na tento návrh reagovala prítomná prodekanka SvF UNIZA, doc. Ing. Janka
Šestáková, PhD. Informáciou, že dané skladby predmetov existujú, no sú zavedené iba ako odporúčané,
t.j. študent nimi nie je pri výbere predmetov štúdia viazaný. Ing. Gocál v tejto súvislosti ilustroval
situáciu existujúcimi príkladmi, kedy si študent napríklad zvolil mostné konštrukcie iba na jednej
materiálovej bázy, ignorujúc predmety špecifické pre ostatné materiály a technológie používané pri
konštrukciách mostov.
P. prodekanka Šestáková reagovala veľmi pozitívne v diskusii na jeden z bodov vízie SvF UNIZA,
predstavenú kandidátom na dekana doc. Ing. M. Drusom, a to zadávanie tém diplomových prác v oveľa
skoršom termíne, ako je to v súčasnosti zvykom (študent by mal tému diplomovej práce zadanú hneď
v prvom semestri 1. roku inžinierskeho štúdia). Prof. Ing. Josef Vičan, dekan reagoval na návrh skorého
zadania dipl. prác s tým, že to považuje za efektívne iba v niektorých prípadoch. V iných by to mohlo
podporiť práve vyšší stupeň špecializácie zo strany študenta, ktorý by vedome vylúčil predmety,
potrebných pre dané profesijné smerovanie, ale ktoré sú zložité, prípadne možno nie v úzkej
nadväznosti na zadanie diplomovej práce. Rovnako reagoval do istej miery skepticky k vízii budúceho
rozširovania študijných programov SvF UNIZA, poukázal na súčasné trendy, ktoré smerujú skôr
k menšiemu počtu programov, v rámci ktorých je ponúknuté širšie spektrum možností špecializácie
s tým, že výsledkom vzdelávania je osobnosť absolventa komplexnejšia pre prax.
Ing. arch. Grúňová vzniesla otázku na určenie určitého minimálneho počtu prihlásených ako
podmienku pre otvorenie prvého ročníka externých programov – prodekanka Šestáková poukázala na
už určený podmieňujúci počet minimálne 5 prihlásených záujemcov o externé štúdium.
Prof. Ing. Josef Vičan, dekan poukázal taktiež v diskusii na to, že je možné aj v období medzi
akreditáciami študijných programov znovu otvoriť a prípadne zaviesť podmienku potrebnej
nadväznosti u niektorých predmetov, no takéto zásahy vždy podliehajú ohláseniu Akreditačnej komisii.
Predseda AS SvF UNIZA na záver skonštatoval, že u niektorých predmetov vznikajú problémy
s absolvovaním skôr zásluhou ľudského faktoru, nie objektívnej zložitosti rozsahu a preberanej témy
a následne vyzval prítomných členov senátu na hlasovanie o schválení dekanom predložených
podmienok prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných SvF UNIZA:
Hlasovanie: Za: 16 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0

Stav: schválené

Ad 7) Zmena organizačnej štruktúry Stavebnej fakulty UNIZA
Dekan SvF UNIZA prezentoval navrhované zmeny organizačnej štruktúry SvF UNIZA, konkrétne:

•

Na katedre Geotechniky ostáva prof. Kovařík na funkčnom mieste odborného asistenta, t.j.
pribúda jedno miesto odborného asistenta na tejto katedre.
• Na katedre Geotechniky ostáva miesto profesora pre doc. Drusu, ktorý je v súčasnosti vo
vymenovacom konaní na titul profesora.
Organizačná štruktúra SvF UNIZA by v tomto zložení bola platná od 1. 9. 2018. Predseda senátu vyzval
členov na hlasovanie o odsúhlasení predloženej organizačnej štruktúry SvF UNIZA.
Hlasovanie: Za: 16 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0

Stav: schválené

Ad 8) Informácia o konferencii KOSTAF 2018
Konferencie KOSTAF 2018 – 17. ročník stretnutia zástupcov študentských častí akademických senátov
Stavebných fakúlt Českej a Slovenskej Republiky, uskutočneného 21. 5. - 24. 5. 2018 v UVZ Herľany sa
zúčastnili zástupcovia senátov stavebných fakúlt z Brna, Prahy, Košíc a Žiliny. Za SvF UNIZA sa zúčastnili
Ing. Miroslav Jančula a Ing. Martina Margorínová zo študentskej časti AS SvF UNIZA. O programe,
priebehu rokovania a výsledkoch informoval členov AS SvF UNIZA Ing. Jančula. Témy rokovania:
Predmety štúdia a ich opodstatnenie v jednotlivých študijných programoch
Na všetkých fakultách chýba vyučovanie v počítačovom prostredí, už od prvého ročníka (AutoCAD,
Allplan, Rewit a pod.), potrebné najmä pre absolventov iných škôl ako stav. priemyslovky. V druhom
stupni chýba podpora projektov pomocou BIM. Možné zabezpečiť tieto požiadavky aj formou
voliteľných predmetov či školení pod záštitou fakulty.
Účasť študentov na prednáškach a riešenie problematiky.
Všetky fakulty majú problém s nízkou účasťou študentov na prednáškach, pričom sa zavedenie
povinných prednášok veľmi neosvedčilo (Košice), ostatné fakulty majú prednášky nepovinné, niekde
odporúčané (Brno). Študenti navrhli napomôcť účasti na prednáškach napr. formou umožnenia skúšky
v predtermíne pre študentov s pravidelnou účasťou na prednáškach a tiež snahou zvýšiť atraktivitu
prednášok interaktívnejším spôsobom.
Úroveň komunikácie študentov s pedagogickou obcou.
Študenti skonštatovali, že existuje viacero ponúknutých možností na komunikáciu s pedagógmi aj
vedením fakulty, študijnými poradcami a pod., no sú málo využívané. V Brne je možná komunikácia cez
internet, pričom evaluácia predmetov s hodnotením vyučujúceho sa zobrazuje pri zápise študentov na
predmet. V Košiciach existujú na komunikáciu samostatné priestory pre študentskú časť senátu
s otváracími hodinami.
Výrobná prax a uplatnenie absolventov
Na všetkých fakultách je predmet výrobná prax. Uplatnenie absolventov v súčasných podmienkach trhu
práce je dobré, bez problémov.
Životná úroveň a možnosti študenta v rámci štud. domovov
Ubytovanie v Žiline je zrekonštruované (Hliny V.), výhrady sú k vedeniu internátov, cena za ubytovanie
je nižšia ako inde. Internáty v Brne, Prahe sú cenovo náročnejšie, ponúkajú výber z viacerých
štandardov, rovnako v Košiciach je ubytovanie v obnovenom internáte drahšie ako v Žiline. Všade majú
študenti približne rovnaké možnosti trávenia voľného času, športu, stravovania a kult. podujatí.

Stravovací systém
Systémy stravovania sa rôznia, s kvalitou jedla sú spokojní všade, okrem Žiliny.
Ad 9) Rôzne
V diskusii reagovali viacerí na témy a podnety z konferencie KOSTAF. Dekan vysvetlil systém
financovania menzy a internátnych zariadení – najmä u internátov ide zisk z prevádzky do rekonštrukcie
priestorov a budov internátov. Uviedol, že bola zo strany fakulty podaná sťažnosť riaditeľke menzy p.
Slovákovej na pokles úrovne stravy – odpoveď riaditeľky bola formulovaná pomerne všeobecne, bez
návrhu riešenia.
Prof. Ing. Josef Vičan, dekan oslovil členov senátu a poďakoval za spoluprácu a podporu počas 8 rokov
vo funkcii, ocenil spoluprácu s tým, že mnohé podnety boli úspešne vyriešené, aj keď niektoré ostali aj
do budúcna otvorené. Skonštatoval, že stavebná fakulta je finančne stále s dlhovým rozpočtom, no
situácia sa neustále rokmi zlepšuje. Na záver uviedol názor na systém výberu zloženia senátu s tým, že
zloženie senátu so zastúpením minimálne 1 zástupcu z každej katedry a doplnením ďalších členov
hlasovaním nie je demokratické a v zásade podporuje ducha členenia fakulty na katedry a nie
spoluprácu fakulty ako celku, a teda senát by mal byť fakultným útvarom nie katedrovým útvarom.
Ad 10) Záver
Predseda senátu prof. Decký poďakoval dekanovi za vykonanú prácu aj spoluprácu s pedagogickým
zborom a senátom, poďakoval členom senátu za aktívnu účasť a ukončil rokovanie.
V Žiline 15. 6. 2018
PRÍLOHY:
• Prezenčná listina

Zapisovateľka:

Ing. arch. Grúňová, PhD.

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

Overovatelia:

Ing. Masarovičová, PhD.

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

Ing. Jančula

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

.................................................
prof. Dr. Ing. Martin Decký

