Záznam

zo zasadnutia AS SvF ŽU v akad. r. 2018/2019, ktoré sa konalo
v piatok 28. 9. 2018 o 8:00 hod. v zasadačke dekana AE307.

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie a schválenie programu
Schválenie overovateľov zápisu
Prezentácia PaedDr. Róberta Janikovského – riaditeľa Ústavu telesnej výchovy UNIZA na tému
Telesná výchova a šport v podmienkach UNIZA (súčasnosť a perspektíva)
Schválenie prodekanov SvF UNIZA pre funkčné obdobie 2018 až 2022
Voľba zástupcu SvF UNIZA do rady vysokých škôl
Informácie z Kolégia dekana SvF UNIZA a zasadnutia AS UNIZA z 24. 9. 2018
Rôzne (ples, ubytovanie, miestnosť pre AS SvF,....)
Záver
Hlasovanie: Za: 16

Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0 Stav: Schválené

Ad 2) Schválenie overovateľov zápisu
Predseda AS navrhol za overovateľov doc. Ing. Hodása, PhD. a Ing. Vavruša, ktorí s návrhom súhlasili.
Hlasovanie za doc. Hodása : Za: 16 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0 Stav: Schválené
Hlasovanie za Ing. Vavruša : Za: 16 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0 Stav: Schválené
Ad 3) Prezentácia PaedDr. Róberta Janikovského
Riaditeľ Ústavu telesnej výchovy UNIZA, PaeDr. Janikovský poďakoval predsedovi AS za možnosť
vystúpiť s prezentáciou, objasňujúcou súčasný nepriaznivý stav a postavenie telesnej výchovy a športu
v rámci vzdelávania na UNIZA. Ako jednu z príčin stavu PaeDr. Janikovský uviedol, že po r. 1990 už nie
je Telesná výchova (ďalej Tv) ako povinný predmet, čo spôsobilo okamžitý pokles záujmu študentov až
na úroveň 10 % a prepustenie polovice pedagógov Ústavu Tv. Konštatoval nasledujúce problémy, ktoré
dokladoval aj anketou medzi študentami (zúčastnilo sa 537 študentov UNIZA, z ktorých 90% navštevuje
niektorú z aktivít Tv):
• Objekty a priestory Ústavu sú využívané preferenčne po vyučovaní 17,00-22,00. Počas dňa nie je
možné ich ekonomicky využiť, večer sú často kapacity nedostatočné.
• Medzi študentami výrazne poklesol kladný vzťah k športu, až 32 % z nich sú neplavci/slabí plavci.
• Pokles záujmu je spôsobený aj tým, že predmet Tv je kreditovaný, ale započítaný len k prestupu
medzi ročníkmi, nie do celkového kredit. súčtu, potrebného pre prihlášku na záverečnú štát. skúšku.
Z ankety vyplynulo konkrétne:
• 36 % študentov sa vyslovilo za to, aby bola Tv v štud. programoch ako povinný predmet

•
•
•
•

62 % navrhlo Tv ako povinne voliteľný predmet (72 % navrhlo zaradenie na viac ako 4 semestre)
Iba 2 % opýtaných nepovažuje za potrebné Tv zaradiť medzi povinné či povinne voliteľné predmety.
65 % využíva aktivity viac ako 2x/týždeň, 27 % športuje 1-2x do týždňa.
Až 46 % opýtaných sa vyjadrilo, že ich dostupnosť športových aktivít ovplyvnila ich preferencie pri
výbere univerzitného vzdelania v prospech UNIZA.

Na záver PaeDr. Janikovský predložil návrh ďalšieho vývoja z hľadiska Ústavu:
1. Zaradiť pre 1.-2. ročník štúdia Tv ako povinný predmet (4 semestre)
2. Zaradiť pre 3.-5. ročník Tv ako voliteľný predmet (6 semestrov)
3. Zaradiť povinné športové sústredenie 1x za celé štúdium
Skonštatoval, že uvedené nebude mať impakt na výšku miezd+odvodov, pretože súčasné kapacity
Ústavu sú dostatočné na pokrytie výučby podľa návrhu, materiálne zabezpečenie je z vlastných zdrojov
Ústavu a využívané športové objekty budú do budúcnosti posilnené realizáciou plánovanej
multifunkčnej športovej haly a revitalizáciou bežeckej dráhy.
Predseda AS poďakoval za prezentáciu aj úspešnú organizáciu Športového dňa a prisľúbil, že sa bude
touto témou, najmä zaradením kreditov za Tv do celkového súčtu kreditov za štúdium zaoberať
v diskusii vedecká rada (súvislosť s existujúcou akreditáciou štud. odborov). Súhlasne sa k diskusii
o obsiahnutí Tv do celkového počtu kreditov vyslovil aj prítomný dekan SvF prof. Ing. Drusa, PhD.
Ad 4) Schválenie prodekanov SvF UNIZA pre funkčné obdobie 2018 až 2022
Predseda AS vyzval dekana SvF na predstavenie návrhov na budúcich prodekanov. Prof. Drusa
oboznámil senát s návrhmi a konštatoval, že postupoval najmä podľa zásady výberu mladých,
ambicióznych pedagógov aj z dôvodu, že UNIZA sa nachádza v období generačnej výmeny. Konštatoval
veľmi dobré skúsenosti a teda predpoklad pokračovania v úspešnej práci na poste prodekana, len
s výmenou smerovania u doc. Koteša, doterajšieho prodekana pre rozvoj a zahraničné vzťahy.
U ďalšieho kandidáta, Ing. arch. Krušinského vyzdvihol súčasnú potrebu udávania trendov v aktivitách
medzinárodnej spolupráce a podotkol, že jeho dobré kontakty sú predpokladom pre zodpovedné
a pozitívne vykonávanie činnosti v oblasti rozvoja a zahraničných vzťahov. Dekan sa vyjadril pochvalne
na adresu bývalej prodekanky pre študijné záležitosti doc. Šestákovej, ktorá precíznou a detailnou,
dôslednou prácou položila dobrý základ pre oblasť interakcie so študentami, v ktorej bude pokračovať
doc. Kúdelčíková s potrebnou empatiou a zaujatím. Predseda vyzval členov senátu na diskusiu – bez
otázok.
Členovia senátu následne schvaľovali návrh predsedu AS na členov volebnej komisie pre voľbu
prodekanov pre funkčné obdobie 2018-2022. Členovia volebnej komisie:
1. Ing. Soňa Masarovičová, PhD.
Hlasovanie: Za: 15 Proti: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasoval: 0 Stav: Schválené
2. Ing. Miroslav Jančula
Hlasovanie: Za: 15 Proti: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasoval: 0 Stav: Schválené
3. Ing. Martina Margorínová
Hlasovanie: Za: 15 Proti: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasoval: 0 Stav: Schválené

Zvolená komisia dohliadala nad uskutočnením tajného hlasovania s výsledkami:
•
•
•

Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť – návrh: doc. Ing. Peter Koteš, PhD.
Hlasovanie: Za: 14 Proti: 1 Zdržal sa: 0 neplatný hlas. lístok 1 Stav: Schválené
Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy – návrh: Ing. arch. Peter Krušinský PhD.
Hlasovanie: Za: 12 Proti: 2 Zdržal sa: 0 neplatné hlas. lístky 2 Stav: Schválené
Prodekanka pre študijnú a pedagogickú činnosť – návrh: doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.
Hlasovanie: Za: 14 Proti: 1 Zdržal sa: 0 neplatný hlas. lístok 1 Stav: Schválené

Ad 5) Voľba zástupcu SvF UNIZA do rady vysokých škôl
Predseda AS SvF predniesol návrh na zástupcu SvF UNIZA – Ing. Daniel Papán, PhD., ktorý s nomináciou
vyslovil súhlas. Následne predseda menoval návrh volebnej komisie pre voľbu zástupcu SvF UNIZA do
rady vysokých škôl a členovia senátu hlasovali nasledovne:
1. Ing. Soňa Masarovičová, PhD.
2. Ing. Miroslav Jančula
3. Ing. Martina Margorínová
Hlasovanie: Za: 16

Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0 Stav: Schválené

V tajnom hlasovaní AS SvF UNIZA hlasoval pre voľbu Ing. Papána, PhD. ako zástupcu SvF UNIZA do Rady
vysokých škôl nasledovne:
Hlasovanie: Za: 13

Proti: 1 Zdržal sa: 1 Neplatný hlas. lístok: 1 Stav: Schválené

Ad 6) Informácie z Kolégia dekana SvF UNIZA 12.9.2018 a zasadnutia AS UNIZA z 24.9.2018
Predseda AS SvF vyzval prítomného p. dekana na informovanie členov senátu o dôležitých informáciách
z kolégia dekana, uskutočneného 12. 9. 2018. Dekan uviedol:
• Zdôraznil potrebu výraznejšej a kvalitnej publikačnej činnosti s dôrazom na kvalitné vedecké
časopisy. Uviedol, že i UNIZA má dva, zaradené v indexovaných databázach – Komunikácie a
Stavebné a environmentálne inžinierstvo.
• Informoval o tom, že všetci doktorandi 2. ročníka odovzdali načas projekty diz. prác
a v termínoch od 22. 10. budú prebiehať obhajoby.
• Z dát p. prodekanky doc. Šestákovej (štud. a pedagog. činnosť) uviedol, že na štúdium
v programoch SvF UNIZA nastúpilo v akad. r. 2018/2019 :
o denní študenti b.c. stupňa: 290, z toho do 1. ročníka 141 (pokles oproti 2017/2018 - 299
študentov)
o externí b.c.: 41, z toho 1. ročník 21 (pokles oproti 72 nastúpeným v 2017/2018)
o denní študenti inž. stupňa: 83, do 1. roč. 48 (pokles oproti 2017/2018: 120 študentov)
o externí ing.: 31, do 1. ročníka 16.

•
•

•
•
•
•
•

Za p. prodekana prof. Komačku (vedecko-výsk. činnosť) uviedol, že do 1. ročníka PhD. Štúdia
nastúpili 8 doktorandi, 2 doktorandi štúdium úspešne ukončili udelením titulu.
Za p. prodekana doc. Koteša informoval o XXVII R-S-P Seminári TFoCE 2018, konanom 17. - 21.
9. 2018 v Rostove na Done, Rusko, ktorý úspešne prebehol s účasťou 9 účastníkov zo SvF UNIZA.
Ďalší rok organizuje seminár SvF UNIZA, dekan preto informoval o začatí príprav a organizácii.
Seminár bude mať určené vložné, príspevky sa plánujú publikovať ako open-access, indexované.
Na aktivity propagácie UNIZA zakúpila prezentačný stánok. Konštatovaná bola nutnosť
koordinácie prezentačných aktivít tak, aby nedochádzalo k duplikácii a až odmietaniu ponúk
strednými školami.
Bude organizovaný Deň otvorených dverí SvF a okrem neho i Deň otvorených dverí UNIZA –
niektorú sobotu, presný dátum zatiaľ neurčený.
Boli schválené učiteľské mobility aj mobilit prof. zamestnancov.
Pretrváva problém s čerpaním dovoleniek – je možné, že bude po dohode nariadené čerpanie
dvoch týždňov v auguste ako celouniverzitná dovolenka.
Bude sa meniť vizuál fakulty, interné dokumenty budú presunuté do intranetu, dostupné
všetkým zamestnancom. Na zdieľanie bude slúžiť rozšírený, posilnený cloud.

Predseda AS SvF prof. Decký informoval senát o diskusii na stretnutí AS UNIZA dňa 24. 9. 2018:
• Schválené menovanie prorektorov:
o Ostáva - Prorektor pre informačné systémy - prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
o Ostáva - Prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing - doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.
o Nový - Prvý prorektor a prorektor pre vzdelávanie - doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.
(PEDaS-Katedra cestnej a mestskej dopravy)
o Nový - Prorektor pre rozvoj - prof. Ing. Josef Vičan, CSc. (SvF-Katedra stav. konštr. a mostov)
o Nový - Prorektor pre vedu a výskum - prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. (EF-Katedra výk. a
elektr. systémov)
• AS UNIZA schválil návrh premenovania Elektrotechnickej fakulty na Fakultu elektrotechniky
a informačných technológií.
• Bude iniciované vytvorenie volebných komisií a následne voľby na uvoľnené miesta v AS UNIZA.
Ad 7) Rôzne
Ing. Miroslav Jančula (podpredseda AS SvF UNIZA - študentská časť) informoval o prípravách na Ples
Stavebnej fakulty, ktorý sa bude konať 6. 12. 2018 pod záštitou dekana SvF UNIZA.
Prebehla diskusia o problémoch s ubytovaním na internátoch Hliny, kde síce majú všetci zamestnanci –
doktorandi zaistené ubytovanie, no v nevyhovujúcej kapacite (8 na jednej z izieb bunky). Zamestnanecký
blok je využívaný aj pre študentov nižších stupňov štúdia a v areáli sú poskytované aj ubytovacie kapacity
v rámci turistického ruchu. Uvedené spolu s rekonštrukčnými prácami na budovách prispieva k súčasnému
nevyhovujúcemu stavu.
Predseda senátu zdôraznil ako požiadavku potrebu vyčlenenia priestoru pre AS SvF, ktorý by bol
k dispozícii najmä študentskej časti. Dekan SvF skonštatoval, že už bol realizovaný podrobný audit
a prečíslovanie miestností UNIZA. Je potrebné prepojiť dáta s personálnym obsadením a z rezervných

kapacít bude AS SvF poskytnutý priestor v časovom horizonte do konca roka 2018. Predseda požiadal
dekana o urýchlenie postupu.
Doc. Remišová vystúpila s otázkou riešenia obsadenia voľného miesta v AS SvF po tom, čo člen AS Ing.
arch. Krušinský, PhD. odstúpil 26. 9. 2018 (menovaný prodekanom). Diskusiu uzatvoril predseda AS SvF –
na miesto nastúpi prvý náhradník, ktorý vo voľbách do As SvF získal najvyšší počet hlasov, t. j. Ing. František
Bahleda, PhD. Skonštatoval tiež, že proces menovania – doplnenia členov je nutné doriešiť ohľadom na
zvykový postup nominácie jedného delegovaného člena za každú katedru.
Ad 8) Záver
Predbežný dátum ďalšieho stretnutia As SvF predseda navrhol na 25. 10. 2018 (štvrtok) s ohľadom na
dátumy zasadnutí vedeckej rady (29. 11. 2018) a kolégia dekana (4. 10. 2018). Predseda senátu prof. Decký
poďakoval prítomným hosťom za účasť a prediskutovanie informácií a problémov a ukončil rokovanie.
V Žiline 28. 9. 2018
PRÍLOHY:
• Prezenčná listina

Zapisovateľka:

Ing.arch. Zuzana Grúňová, PhD.

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

Overovatelia:

doc. Ing. Hodás, PhD.

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

Ing. Vavruš

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

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

