
Záznam 

Z riadneho zasadnutia AS Svf UNIZA v akad. r. 2021/2022, ktoré sa konalo 

v piatok 17.6.2022 o 10:00 hod. v miestnosti AE307 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (12 členov AS; otvorenie: 10 členov; po druhom bode: 11 

členov; po treťom bode: 12 členov) 

AD 1) Otvorenie a schválenie programu 

Predsedníčka AS SvF UNIZA doc. Ing. Eva Remišová, PhD. privítala členov senátu a hostí na 

piatom zasadnutí senátu s mandátom 2022 – 2026 a navrhla nasledujúci program: 

1. Otvorenie a schválenie programu 
2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisu 
3. Návrh na schválenie výročnej Správy o hospodárení fakulty za rok 2021, podľa 

ustanovení zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov  
4. Návrh na schválenie rozpočtu fakulty pre rok 2022, podľa ustanovení zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov 
5. Prerokovanie plánovaných počtov prijatých uchádzačov na SvF v bakalárskom, 

inžinierskom a doktorandskom štúdiu pre ak. rok 2023/2024 
6. Prerokovanie a schválenie Rokovacieho poriadku AS SvF 
7. Rôzne 

Predsedníčka AS SvF UNIZA dala hlasovať o predloženom programe: 

Hlasovanie: ZA: 10 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0 Stav: Schválené 

AD 2) Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisu 

Predsedníčka AS SvF UNIZA doc. Remišová navrhla za zapisovateľa Ing. Romana Bulka, PhD 

a za overovateľov Ing. Jozefa Gocála, PhD. a Ing. Mareka Bartka, ktorí s návrhom súhlasili. 

Hlasovanie za zapisovateľa: 

Ing. Roman Bulko, PhD. ZA: 10 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0 Stav: Schválené 

Hlasovanie za overovateľov zápisu: 

Ing. Jozef Gocál, PhD. ZA: 10 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0 Stav: Schválené 

Ing. Marek Bartko ZA: 10 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0 Stav: Schválené 

AD 3) Návrh na schválenie výročnej Správy o hospodárení fakulty za rok 2021, podľa 

ustanovení zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov 

Tajomníčka Stavebnej fakulty Ing. Renáta Kaisová predstavila formou prezentácie Výročnú 

správu o hospodárení Stavebnej fakulty za rok 2021. Správa o hospodárení fakulty za rok 2021 

pozostáva z textovej a tabuľkovej časti. Štruktúra Správy o hospodárení fakulty za rok 2021 

pozostáva z hlavnej činnosti fakulty, ktorá sa delí na dotačnú a nedotačnú; potom 

z podnikateľskej činnosti; náklady, výnosy a výsledok hospodárenia; a z majetku fakulty. 

Počas prezentácie prišiel 1 člen akademického senátu: Ing. Jakub Chromčák, PhD. 



Dekan prerušil na 2 min. zasadnutie AS SvF, aby mohol navrhnúť úpravu rokovacieho bodu 

v univerzitnom senáte, ktoré sa konalo on-line. 

Po skončení prezentácie pani predsedníčka poďakovala pani tajomníčke za prezentáciu 

a otvorila diskusiu. Predsedníčka informovala o diskusii s predsedom hospodárskej komisie, 

ktorý odporúča výročnú Správu o hospodárení fakulty za rok 2021 schváliť. Diskutovalo sa na 

otázky, či budeme musieť platiť daň z podnikateľskej činnosti, aké bude finančné vákuum 

počas grantových projektov UNIZA, o čerpaní prostriedkov z agentúr, že je plánované kúpiť 

jedno nové osobné auto. Na otázky odpovedali pán dekan a pani tajomníčka. 

Hlasovanie o schválení výročnej Správy o hospodárení Stavebnej fakulty za rok 2021: 

ZA: 11 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0 Stav: Schválené 

AD 4) Návrh na schválenie rozpočtu fakulty pre rok 2022, podľa ustanovení zákona 

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov 

Dekan Stavebnej fakulty prof. Ing. Marián Drusa, PhD. predstavil formou prezentácie rozpočet 

fakulty pre rok 2022. Prezentácia pozostávala z troch tabuliek. 1. Zdroje financovania – 

disponibilné zdroje na celofakultne potreby; 2. Zostatky dotácie z roku 2021 podľa pracovísk 

+ zostatky fondu PČ podľa pracovísk; 3. Návrh rozpočtu na rok 2022 – celofakultné potreby. 

Dekan podrobne informoval o stave financií na univerzite a fakulte. 

Počas prezentácie prišiel 1 člen akademického senátu: Ing. Štefan Šedivý, PhD. 

Zaznela požiadavka na navýšenie prijatia doktorandov zo 4 na 5, táto požiadavka prebehla 

konsenzom v senáte. Rozpočet bude zohľadňovať piatich a nie štyroch doktorandov.  

Hlasovanie o schválení rozpočtu Stavebnej fakulty pre rok 2022: 

ZA: 11 Proti: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasoval: 0 Stav: Schválené 

Po hlasovaní zaznel návrh o odpočte rozpočtu po pol roku.  

AD 5) Prerokovanie plánovaných počtov prijatých uchádzačov na SvF v bakalárskom, 

inžinierskom a doktorandskom štúdiu pre ak. rok 2023/2024 

Prodekanka doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD. prezentovala návrh plánovaných počtov 

prijatých uchádzačov na SvF v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom štúdiu pre ak. rok 

2023/2024. Po skončení prezentácie, pani predsedníčka poďakovala pani prodekanke za 

prezentáciu a otvorila diskusiu. Diskutovalo sa o výške poplatku za prijímacie konanie 

2023/24, zhodli sme sa na zmene poplatku z 20 na 25 euro. Diskusia o navýšenie externého 

štúdia o 200 euro pre akademický rok 2023/24. Ing. Jozef Gocál, PhD. navrhol zrušiť posielať 

na rozvrhové oddelenie schválené plánované počty prijatých študentov v 1. ročníkoch, ktoré 

sú z marketingových dôvodov značne nadhodnotené, a namiesto nich posielať reálne počty 

študentov resp. ich reálne odhady, aby sa nezahlcoval a neblokoval rozvrh krúžkami, ktoré sa 

neskôr zrušia kvôli menšiemu počtu skutočne prijatých a zapísaných študentov.  

Hlasovanie o schválení plánovaných počtov prijatých uchádzačov na SvF pre ak. rok 2023/24: 

ZA: 12 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0 Stav: Schválené 



AD 6) Prerokovanie a schválenie Rokovacieho poriadku AS SvF 

Predseda legislatívnej komisie Ing. Filip Gago, PhD. predstavil formou prezentácie zmeny 

Rokovacieho poriadku AS SvF UNIZA. Následne pani predsedníčka doc. Remišová otvorila 

diskusiu. V diskusii sa rokovalo o drobných zmenách a pripomienkach od pani právničky JUDr. 

Janky Staníkovej. Nakoľko členovia AS SvF UNIZA nemali zásadné pripomienky, dala pani 

predsedníčka doc. Ing. Eva Remišová, PhD. hlasovať o rokovacom poriadku.  

Hlasovanie o schválení Rokovacieho poriadku Stavebnej fakulty: 

ZA: 12 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0 Stav: Schválené 

Rokovací poriadok Akademického senátu SvF UNIZA sa nachádza na stránke: 

https://svf.uniza.sk/index.php/fakulta/vseobecne-informacie/akademicky-senat-svf. 

AD 7) Rôzne 

Ing. Marek Chabada informoval, že sa konala konferencia študentských zástupcov Stavebných 

fakúlt, na ktorej boli za našu Stavebnú fakultu prítomní Ing. Chabada, Ing. Jančula, Bc. 

Martinovičová, Bc. Prišč. 

Dekan informoval senát, že terajší prodekani budú pokračovať do septembra a v septembri 

bude senát schvaľovať nových prodekanov. 

Ing. Jakub Chromčák, PhD. informoval stručne o svojej účasti na zasadnutí Rady vysokých škôl, 

pričom ako jeden zo záverov tlmočil zámer rektorov vysokých škôl vstúpiť v septembri 2022 

do otvoreného štrajku (formou neotvorenia VŠ) v prípade, že nedôjde k zmene financovania 

VŠ, pričom požiadavky Rady vysokých škôl boli predložené ministerstvu školstva. Informoval 

o zmene metodiky financovania z hľadiska výkonu/ výkonnostných zmlúv 

 

V Žiline 17.6.2022 

Prílohy 

Prezenčná listina 

Zapisovateľ: Ing. Roman Bulko, PhD .............................. 

 

Overovatelia: Ing. Jozef Gocál, PhD. .............................. 

 Ing. Marek Bartko .............................. 

 

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

 doc. Ing. Eva Remišová, PhD. 

 predsedníčka AS SvF UNIZA 

https://svf.uniza.sk/index.php/fakulta/vseobecne-informacie/akademicky-senat-svf

