
Záznam 

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

vo štvrtok 9.6.2022 o 10:00 hod. v miestnosti AE307 

Prítomný: podľa prezenčnej listiny (11 členov AS) 

 

AD 1)  Otvorenie a schválenie programu 

Predsedníčka AS SvF UNIZA doc. Remišová privítala členov senátu a hostí na štvrtom 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 činnosti za rok 2021 ‐ Stavebnej fakulty, podľa 

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

4. Prerokovanie a schválenie Rokovacieho poriadku AS SvF. 

5. Rôzne. 

Predsedníčka AS SvF UNIZA dala hlasovať o predloženom programe: 

Hlasovanie:  ZA: 11  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. Petra Dobeša, PhD. a Ing. Mareka Chabadu, ktorí s návrhom súhlasili. 

Hlasovanie za zapisovateľa: 

Ing. Roman Bulko, PhD.  ZA: 10  Proti: 0  Zdržal sa: 1  Nehlasoval: 0 

Stav: Schválené 

Hlasovanie za overovateľov zápisu: 

Ing. Peter Dobeš, PhD.  ZA: 10  Proti: 0  Zdržal sa: 1  Nehlasoval: 0 

Stav: Schválené 

Ing. Marek Chabada  ZA: 10  Proti: 0  Zdržal sa: 1  Nehlasoval: 0 

Stav: Schválené 

 

 



AD 3)  Návrh na schválenie Výročnej správy o činnosti za rok 2021 ‐ Stavebnej fakulty, podľa 

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

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

správu o činnosti  Stavebnej  fakulty  za  rok 2021. Výročná  správa o činnosti  za  rok 2021  sa 

nachádza na stránke: 

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

Po  skončení  prezentácie,  pani  predsedníčka  poďakovala  pánovi  dekanovi  za  prezentáciu 

a otvorila diskusiu. Diskutovalo sa na otázky, čo je to publikačný fetišizmus, počet externých 

študentov  v krúžku,  koľko agendy má  robiť  zamestnanec a či  sa bude  zostavovať  rozpočet 

z hľadiska koeficientov. Na otázky pán dekan vyjadril svoj názor.  

Hlasovanie o schválení Výročnej správy o činnosti Stavebnej fakulty za rok 2021: 

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

 

AD 4)  Prerokovanie a schválenie Rokovacieho poriadku AS SvF UNIZA 

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

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

diskusiu. V rámci diskusie bolo položených viacero pripomienok: 

 Paragraf §1 odsek 2: Pôsobnosť AS SvF UNIZA sa riadi podľa § 27 Zákon č. 131/2002 Z. 

z. o vysokých  školách a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v zmysle neskorších 

predpisov. Paragraf 27 zanikol pri novelizácii zákona o vysokých školách. 

 Paragraf §1 odsek 3: Zasadania akademického senátu zvoláva  jeho predseda. Počas 

neprítomnosti  predsedu  zasadanie  zvoláva  podpredseda  AS.  Zmeniť  formuláciu 

podpredsedovia na jeden z podpredsedov alebo obdobne. 

 Paragraf §1 odsek 6: Člen AS SvF UNIZA  je povinný zúčastňovať sa zasadaní senátu. 

V  prípade vážnych dôvodov, pri ktorých sa nemôže zúčastniť zasadania, je povinný sa 

vopred ospravedlniť. Návrh na doplnenie o sankcie za neospravedlnenú neúčasť.  

 Paragraf §3 odsek 1: Zasadania  senátu  sú verejné pre všetkých  členov akademickej 

obce,  pokiaľ  senát  nerozhodne  inak.  Návrh  na  vyškrtnutie  formuly  pre  všetkých 

členov akademickej obce, a ponechať len zasadnutia senátu sú verejné. 

 Paragraf §3 odsek 4: Materiály na rokovanie AS SvF UNIZA sprístupní predseda AS SvF 

UNIZA členom AS SvF UNIZA v elektronickej forme spravidla 10 dní, minimálne 7 dní 

pred termínom zasadnutia senátu. V rovnakom termíne predseda AS SvF UNIZA zašle 

členom AS SvF UNIZA  v elektronickej  forme pozvánku na  zasadnutie AS SvF UNIZA 

spolu  s  návrhom  programu  rokovania,  termínom  a miestom  rokovania.  Návrh  na 

úpravu  časového  sprístupnenia  materiálov  z 10  na  5  pracovných  dní  a vo 

výnimočných prípadoch na 3 pracovné dni. 

 Paragraf  §3  odsek  5:  Program  rokovania  AS  SvF  UNIZA  navrhuje  a  predkladá  na 

schválenie  predsedajúci  v  úvode  rokovania.  Program  je možné  upraviť  na  základe 

návrhov členov AS SvF UNIZA. Po schválení návrhu sa stáva program záväzným. Návrh 



na doplnenie: Program je možné upraviť na základe návrhov členov AS SvF UNIZA, o 

ktorých sa hlasuje samostatne, pred schvaľovaním programu rokovania. 

 Paragraf §3 odsek 8: Na návrh predsedu AS SvF UNIZA možno uskutočniť hlasovanie o 

neodkladnej  záležitosti  formou  „per  rollam“  (obežníkom). Hlasovanie  formou  „per 

rollam“ musí byť ukončené do 2 pracovných dní od vyhlásenia hlasovania. Výsledky 

budú zverejnené do 3 pracovných dní od vyhlásenia hlasovania. Hlasovanie je platné, 

ak  sa  ho  zúčastnia  najmenej  2/3  členov  AS  SvF  UNIZA.  Návrh  zjednotiť  platnosť 

hlasovania v celom dokumente. 

 Paragraf §3 odsek 9: Pri hlasovaní senátu rozhoduje väčšina hlasov všetkých členov AS 

SvF UNIZA. Návrh na zmenu formuly zo všetkých členov na prítomných členov. Resp. 

doplniť v akých prípadoch sa môže rozhodovať väčšinou všetkých členov. 

 Paragraf  §3  odsek  10:  Z  rokovania AS  SvF UNIZA  vyhotoví  tajomník AS  SvF UNIZA 

písomný  zápis,  ktorého  správnosť  potvrdí  predsedajúci  rokovania  a  dvaja  zvolení 

členovia AS SvF UNIZA. Zápis z rokovania sa zverejní. Návrh na doplnenie, kde a akou 

formou bude zverejnený zápis z rokovania. 

 Paragraf  §3  odsek  12:  Zo  zasadnutia  Akademického  senátu  prostredníctvom 

videokonferencie  je možné v prípade potreby a  so  súhlasom nadpolovičnej väčšiny 

prítomných  členov  AS  SvF  UNIZA  vyhotoviť  obrazovo‐zvukový  záznam.  Návrh:  so 

súhlasom všetkých prítomných členov, GDPR. 

 Paragraf §4 odsek 6: Komisia  sa  skladá  z min. 3  členov. Predsedom komisie  je  člen 

zamestnaneckej časti AS SvF UNIZA, ktorý je volený členmi AS SvF UNIZA. Ďalší členovia 

komisie nemusia byť  členmi AS SvF UNIZA, pričom musia byť  členovia akademickej 

obce  SvF UNIZA.  Počet  a  zloženie  členov  si  akademický  senát  upraví  v  uznesení  o 

zriadení komisie. Diskusia, či členovia komisií môžu byť aj z akademickej obce alebo 

len senátori. Predsedníčka doc. Remišová dala hlasovať o tom, či člen komisie môže 

byť z akademickej obce aj keď nie je v danom čase člen AS Svf UNIZA.  

ZA: 4  Proti: 5  Zdržal sa: 2  Nehlasoval: 0  Stav:  Neschválené  

Ďalej prebiehala diskusia, či v daných komisiách musia mať zastúpenie aj študenti, 

pokiaľ  závery  komisií majú  odporúčaný  charakter,  keďže  každý  senátor  hlasuje 

samostatne.  

Predseda legislatívnej komisie Ing. Filip Gago, PhD. stiahol návrh Rokovacieho poriadku AS SvF 

UNIZA na dopracovanie a predloží ho na ďalšom zasadnutí akademického senátu. 

 

AD 5)  Rôzne 

Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD. upozornila na  zmenu v systéme, aby bolo možné vydávať 

osvedčenia  o štátnych  skúškach  aj  v ženskom  rode  resp.  Prospela  /  Vyhovela  a nie  len 

v mužskom rode. Pán dekan posunie návrh na spracovanie na IT oddelenie. 

Ing.  arch.  Zuzana  Grúňová,  PhD.  upozornila  na  zmenu  tlačenia  záverečných  prác  nie  len 

v EDISe, ale v ktoromkoľvek vydavateľstve a zároveň navrhla urobiť v rámci fakulty šablónu na 

obal záverečných prác. Táto požiadavka vznikla na základe skúseností, ochoty a komunikácie 

študentov s vydavateľstvom EDIS v súvislosti s tlačou záverečných prác. 



Doc.  Ing.  Eva  Remišová,  PhD.  navrhla  ďalší  termín  zasadnutia  akademického  senátu  na 

17.6.2022 resp. náhradný termín 27.6.2022.  

 

V Žiline 9.6.2022 

 

Prílohy 

Prezenčná listina 

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

 

Overovatelia:  Ing. Peter Dobeš, PhD.  .............................. 

  Ing. Marek Chabada  .............................. 

 

  .............................. 

  doc. Ing. Eva Remišová, PhD. 

  predsedníčka AS SvF UNIZA 


