
AKADEMICKÝ SENÁT 
Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline 

Z á z n a m 

zo zasadnutia AS SvF UNIZA v akademickom roku 2017/2018, ktoré sa konalo  
v pondelok 22. 01. 2018 o 08:00 hod. v zasadačke dekana AE307 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – pozri príloha 

Ad 1) Otvorenie a schválenie programu 

Zasadanie viedla predsedníčka AS SvF UNIZA doc. Zgútová. Najskôr privítala členov AS SvF UNIZA a 
otvorila rokovanie senátu s návrhom na schválenie bodov programu na prerokovanie: 

1. Otvorenie a schválenie programu  
2. Schválenie overovateľov zápisu 
3. Informácie z posledného zasadnutia AS UNIZA  
4. Prerokovanie a schválenie úprav v dokumente Zásady volieb do AS SvF UNIZA a do AS UNIZA 
5. Rôzne  
6. Záver 

Nasledovalo hlasovanie o predloženom programe zasadania. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 
Za: 11 

Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

Stav: schválené 

Ad 2) Schválenie overovateľov zápisu  

Predsedníčka navrhla za zapisovateľa Ing. Odrobiňáka, ktorý funkciu prijal. 

Predsedníčka senátu navrhla za overovateľov zápisu doc. Remišovú a Ing. Krkoškovú. Menovaní 
členovia senátu s návrhmi súhlasili. Hlasovanie o návrhu za overovateľov. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 11 
Za: 11 

Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

Stav: schválené 

Ad 3) Informácie z posledného zasadnutia AS UNIZA  

Informácie podal prof. Decký.  

Z podaných informácií zaujalo najmä vypustenie klauzuly zo Štatútu UNIZA, že kandidát na rektora musí 
byť členom akademickej obce univerzity. Predpokladá sa teda automatická aplikácia aj na kandidátov 
na dekanov fakúlt, teda, že kandidáti nemusia byť členmi akademickej obce príslušnej fakulty.  

Rovnako sa tiež diskutovalo k pokusu zaviesť povinné prednášky pre 1. ročník bakalárskeho štúdia na 
FHV. V diskusii, či je táto cesta možná aj na SvF, a či by to prinieslo želaný efekt na našej fakulte vystúpila 
prodekanka Ing. Šestáková, ďalej prof. Decký, doc. Zgútová a Ing. Papán. 



Ad 4) Prerokovanie a schválenie úprav v dokumente Zásady volieb do AS SvF UNIZA a do AS UNIZA 

Tomuto bodu predchádzala e-mailová diskusia členov senátu viac ako týždeň pred samotným 
zasadnutím o možných úpravách či zmenách v Zásadách volieb do Akademického senátu Stavebnej 
Fakulty Žilinskej univerzity v Žiline a do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline (tvoria prílohu 
tohto zápisu). Všeobecným konsenzom bolo, že v paragrafoch týkajúcich sa volieb iba do AS SvF UNIZA 
sa upravia/opravia/doplnia len tie časti, ktoré nezasahujú do systému voľby. Jediným výraznejším 
zásahom malo byť zvýšenie počtu hlasov, ktorými disponuje volič, teda maximálne možný počet 
označených kandidátov na hlasovacom lístku uvedený v §6, ods. (1). Ing. Pisca ako člen legislatívnej 
komisie AS SvF UNIZA preto pripravil  a predstavil senátu návrh zmien v dokumente, ktoré sa týkali 
okrem už uvedeného počtu označovaných kandidátov na hlasovacom lístku aj členstva v AS SvF UNIZA 
v §3, ods. (1), bod a). Nakoľko z diskusie bolo zrejmé, že členovia senátu majú ešte niektoré menšie 
úpravy  v dokumente, navrhla predsedníčka senátu, aby sa zvlášť hlasovalo o znení §6, ods. (1) a zvlášť 
o ostatných navrhovaných zmenách. Prebehlo hlasovanie za tento procesný návrh. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 13 
Za: 13 

Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

Stav: schválené 

Nasledovala rozprava o znení §6, ods. (1). V diskusii, koľko kandidátov si môže z kandidátskej listiny 
volič vybrať vystúpili: prof. Decký, Ing. Odrobiňák, Ing. Papán, Ing. Pisca, doc. Zgútová, Ing. Krkošková, 
doc. Remišová, Ing. Masarovičová, Ing.arch. Krušinský a Ing. Brodňan. Prof. Decký navrhol, aby 
maximálne možný počet kandidátov, ktorý môže na hlasovacom lístku volič označiť, bol 12 v prípade 
zamestnaneckej časti AS SvF UNIZA. Ing. Odrobiňák navrhol, aby obdobne platilo pre študentskú časť 
senátu maximálne 6 označovaných kandidátov, čo by znamenalo, že počet možných označovaných 
kandidátov kopíruje počet volených členov v príslušných častiach senátu. Predsedníčka senátu doc. 
Zgútová dala hlasovať o týchto navrhovaných zmenách v počte označovaných kandidátov do AS SvF 
UNIZA na hlasovacom lístku. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 13 
Za: 10 

Proti: 0 
Zdržal sa: 3 

Stav: schválené 

Ďalej pokračovala rozprava o zmenách v ostatných paragrafoch, v ktorej vystúpili: Ing. Pisca, Ing. Papán, 
doc. Zgútová, prof. Decký, doc. Remišová, Ing. Brodňan, Ing. Masarovičová a Ing. Odrobiňák. 
Navrhované zmeny a úpravy sa týkali najmä kreovania a schvaľovania volebných komisií, spresnenia 
a doplnenia niektorých ustanovení ohľadom harmonogramu a samotnom priebehu volieb, opráv 
niektorých nezrovnalostí a nejednoznačne formulovaných častí. Nasledovalo hlasovanie o všetkých 
navrhovaných zmenách en bloc. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 14 
Za: 14 

Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

Stav: schválené 



Ad 5) Rôzne 

Predsedníčka pripomenula blížiaci sa termín vyhlásenia volieb do AS SvF UNIZA a nutnosť stihnúť všetky 
definované termíny pre priebeh týchto volieb. Navrhla preto, aby sa ďalšie zasadnutie konalo čo 
najskôr. Po všeobecnej rozprave sa prijal konsenzus pre konanie ďalšieho zasadnutia AS SvF UNIZA dňa 
13.02.2018, kde by bol hlavný bod programu Vyhlásenie volieb do AS SvF UNIZA.  

Predsedníčka senátu ďalej požiadala členov najmä zamestnaneckej časti senátu fakulty, aby na svojich 
pracoviskách vysvetlili systém voľby do senátu, ktorý sa pre zamestnaneckú časť akademickej obce od 
posledných volieb v roku 2014 výraznejšie zmenil. Zároveň apelovala na motiváciu najmä študentov 
v prípade študentskej časti akademickej obce pre kandidatúru do senátu. 

Ad 6) Záver  

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

 
 
V Žiline, dňa 22. 01. 2018 
 
 
PRÍLOHY:  

 Prezenčná listina 

 Zásady volieb do Akademického senátu Stavebnej Fakulty Žilinskej univerzity v Žiline a do 
Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline. 

 

 
Zapisovateľ:  Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD., v. r. .................................................  
 
Overovatelia:  doc. Ing. Eva Remišová, PhD., v. r. .................................................  
 

Ing. Katarína Krkošková, v. r.   .................................................  
 
 
 
 
 .................................................................... 
 doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová, v. r. 
 predsedníčka AS SvF UNIZA 


