
Záznam 

z riadneho zasadnutia AS SvF UNIZA v akad. r. 2021/2022,ktoré sa konalo 
v pondelok 5.5.2022 o 08:00 hod. v miestnosti  AF1A2  

Prítomný: podľa prezenčnej listiny (všetci členovia AS) 

Ad 1) Otvorenie a schválenie programu 

Predsedníčka AS SvF UNIZA doc. Remišová privítala členov senátu a hostí na treťom zasadnutí 
senátu s mandátom 2022 – 2026 a navrhla nasledujúci program: 

1. Otvorenie a schválenie programu 
2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisu 
3. Predstavenie kandidátov na dekana Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline pre 

funkčné obdobie 2022–2026 
4. Voľba kandidáta na dekana Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline pre funkčné 

obdobie 2022–2026 členmi Akademického senátu SvF, v zmysle § 12 ods. 11 Štatútu 
SvF UNIZA. 

5. Prestávka 15 min. 
6. Rozprava k ustanoveniu poradných pracovných komisií AS  
7. Rôzne, záver. 

predsedníčka AS SvF UNIZA dala hlasovať o predloženom programe: 

Hlasovanie:  Za:  18 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0 
Stav:  Schválené 

Ad 2) Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisu 

Predsedníčka AS SvF UNIZA doc. Remišová navrhla za zapisovateľku Ing. Zuzanu Papánovú, 
PhD. a za overovateľov Ing. Peter Danišovič, PhD. a Ing. Miroslav Jančula, ktorí s návrhom 
súhlasili. 

 Hlasovanie za zapisovateľku:  
Ing. Zuzana Papánová, PhD.  Za:17  Proti:0  Zdržal sa:1  Nehlasoval:0    Stav: Schválené 

 Hlasovanie za overovateľov zápisu:  
Ing. Peter Danišovič, PhD.  Za:17  Proti:0  Zdržal sa:1  Nehlasoval:0    Stav: Schválené 
Ing. Miroslav Jančula   Za:17  Proti:0  Zdržal sa:1  Nehlasoval:0    Stav: Schválené 

Ad 3) Predstavenie kandidátov na dekana Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline 
pre funkčné obdobie 2022–2026 

Predsedníčka AS SvF UNIZA doc. Remišová vyzvala predsedu návrhovej komisie pre voľbu 
kandidáta na dekana Ing. Farbáka, PhD., aby oboznámil prítomných členov AS s doterajším 
priebehom príprav a vyhlásenia voľby kandidáta na dekana.  Ing. Farbák zhrnul najdôležitejšie 
termíny a fakty týkajúce sa príprav voľby kandidáta na dekana. AS SvF na svojom zasadnutí 
dňa 22.3.2022 schválil členov návrhovej komisie pre voľbu kandidáta na dekana, a na 



zasadnutí dňa 28.3.2022 vyhlásil voľbu kandidáta na dekana a schválil harmonogram voľby. 
V termíne od 29.3.2022 do 5.4.2022 boli návrhovej komisii predložené návrhy kandidátov na 
dekana, ktoré komisia uzavrela a potvrdila zoznam kandidátov na dekana na svojom zasadnutí 
dňa 6.4.2022. Nominovaní boli (v abecednom poradí): 

  prof. Ing. Marián Drusa, PhD.  
doc. Ing. Peter Koteš, PhD. 
prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc. 

Súhlas s kandidatúrou pre voľbu dekana SvF UNIZA vyjadrili dvaja nominovaní (v abecednom 
poradí): 

   prof. Ing. Marián Drusa, PhD.  – nomináciu prijal 
doc. Ing. Peter Koteš, PhD.   – nomináciu prijal 

Kandidátna listina s krátkym životopisom a profesijnou charakteristikou bola zverejnená na 
úradnej výveske a na webovej stránke fakulty dňa 21.4.2022. Verejné predstavenie a diskusia 
kandidátov na dekana akademickej obci SvF UNIZA sa uskutočnili dňa 28.4.2022 v miestnosti 
AF104.  
 
Po úvodnom zhrnutí doterajšieho priebehu príprav voľby,  predsedníčka AS privítala 
nominovaných kandidátov na dekana SvF UNIZA, ktorí si vylosovali poradie predstavovania 
kandidátov pred AS SvF. Výsledok losovania určil poradie predstavovania nasledovne: 

1. prof. Ing. Marián Drusa, PhD.  
2. doc. Ing. Peter Koteš, PhD. 

Prvý kandidát prof. Drusa sa predstavil so svojou prezentáciou, v ktorej identifikoval 
najdôležitejšie problémy riešené na SvF v aktuálnom období (pokles študentov, efektivita 
výučby, konkurencia a kooperácia katedier, personálne zabezpečenie katedier, problémy 
súvisiace s vedecko – výskumnou činnosťou, publikačnou činnosťou a iné), ako aj plány 
a opatrenia pre zmenu aktuálneho stavu do budúcnosti. 

Druhý kandidát doc. Koteš  vo svojej prezentácii taktiež poukázal na viaceré problémy 
súvisiace s pedagogickou a vedecko-výskumnou činnosťou, uviedol porovnanie postavenia 
SvF v konkurencii ostatných stavebných fakúlt v ČR a SR, povzbudil aktívnych zamestnancov 
a objasnil možnosti pre zlepšenie aktuálnej situácie (motivácia výkonných pracovníkov a  
vymieňanie nevýkonných). 

Po predstavení kandidátov na dekana, predsedníčka AS obom poďakovala a otvorila diskusiu 
prítomných s kandidátmi na dekana. Diskusia prebiehala na nasledujúce témy: 

- akreditácia odborov na SvF: plán a termíny súvisiace s akreditáciou a napĺňanie kritérií  
- súčasná pripravenosť zamestnancov viesť výuku študentov ERASMUS v anglickom 

jazyku 
- pedagogická a vedecko-výskumná činnosť jednotlivých katedier (podávanie projektov 

vo všetkých sférach, publikovanie článkov a iné) 



- počet pedagogických a nepedagogických pracovníkov (výskumníkov a administratíva) 
na jednotlivých katedrách a s tým súvisiaca téma motivácie výkonných zamestnancov 
a personálne zmeny nielen medzi zamestnancami, ale aj vo vedení katedier 

- prínos vytvorenia post – doktorandských miest a vytvorenie ďalších takých miest na 
katedrách, ktoré ich ešte nemajú (KSMAM a PS) 

- porovnanie pôsobenia fakulty a ostatných stavebných fakúlt na SR a v ČR 
v medzinárodnom meradle 

- viaczdrojové financovanie a problém prerozdeľovania financií na jednotlivé katedry 
SvF 

- výučba problematických predmetov a možnosti riešenia problémov opakujúcich 
študentov 

Obaja kandidáti na dekana postupne striedavo odpovedali na položené otázky, v ktorých 
vyjadrili svoj názor na jednotlivé témy. Po ukončení rozsiahlej diskusie predsedníčka AS doc. 
Remišová obom poďakovala a uzavrela 3. bod programu - predstavovanie kandidátov. 

Ad 4) Voľba kandidáta na dekana Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline pre funkčné 
obdobie 2022–2026 členmi Akademického senátu SvF, v zmysle § 12 ods. 11 Štatútu SvF 
UNIZA. 

Predsedníčka AS informovala, že podľa §12 ods. 11 Štatútu SvF UNIZA, voľba kandidáta na 
dekana sa uskutoční, ak je na zasadnutí akademického senátu fakulty prítomných najmenej 
2/3 jeho členov (t.j. 12 členov) a skonštatovala, že na rokovaní je prítomných všetkých 18 
členov AS a voľbu je možné vykonať. 

Voľba kandidáta na dekana sa v zmysle § 12 ods. 11 Štatút SvF UNIZA uskutočňuje tajným 
hlasovaním pomocou hlasovacích lístkov s uvedenými menami kandidátov. Na zvolenie 
kandidáta na dekana je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov AS SvF UNIZA 
(10 hlasov). Predsedníčka AS objasnila situácie, ktoré môžu nastať počas voľby:  

1. ak jeden z kandidátov dosiahne nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov členov AS, 
hlasovanie bude úspešné a stáva sa kandidátom na dekana 

ak ani jeden z nich nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, nasleduje rozprava, ktorej sa môžu 
zúčastniť iba členovia AS SvF UNIZA. Po rozprave nasleduje druhé kolo voľby. Ak v druhom 
kole voľby ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov AS SvF 
UNIZA, uskutoční sa do štrnástich dní nová voľba kandidáta na dekana, ktorú AS SvF UNIZA 
vyhlási do 48 hodín od skončenia neúspešnej voľby. Do tejto voľby vstupujú tí istí kandidáti. 
Následne požiadala Návrhovú komisiu o zabezpečenie voľby kandidáta na dekana SvF. 
Predseda návrhovej komisie Ing. Farbák vysvetlil spôsob hlasovania, vykonanie voľby a postup 
vyhodnotenia hlasovania (spočítavania hlasov). Potom sa pristúpilo k prvému kolu tajnej voľby 
kandidáta na dekana. Návrhová komisia spočítala hlasy odovzdané jednotlivým kandidátom 
na dekana a vyhotovila zápisnicu, ktorú potvrdila svojimi podpismi. Zápisnica je prílohou tohto 
zápisu. Výsledky 1.kola hlasovania kandidáta na dekana SvF boli nasledujúce: 

 prof. Ing. Marián Drusa, PhD.  Počet hlasov:13 
 doc. Ing. Peter Koteš, PhD.  Počet hlasov:5    Stav: 

Schválené 



Na základe výsledkov voľby kandidáta na dekana predsedníčka AS konštatovala, že v zmysle 
§12 ods. 11 Štatútu SvF UNIZA Akademický senát SvF zvolil kandidáta na dekana SvF UNIZA 
pre funkčné obdobie 2022-2026 prof. Ing. Mariána Drusu, PhD. , ktorému zablahoželala. Prof. 
Ing. Marián Drusa, PhD. poďakoval za prejavenú dôveru a pozitívnu motiváciu od druhého 
kandidáta, ako aj od členov AS. 

Ad 5) prestávka 15 min. 

Ad 6) Rozprava k ustanoveniu poradných pracovných komisií AS 

Po krátkej prestávke predsedníčka AS vysvetlila úlohu a pôsobenie hospodárskej a legislatívnej 
komisie (HK a LK) v AS, v zložení 2xčlen AS za zamestnaneckú časť + 1x člen AS za študentskú 
časť. Tejto časti programu zasadnutia AS sa zúčastnilo 14 členov AS. Keďže pôsobenie oboch 
komisií nebolo v súčasnosti inštitucionalizované v rokovacom poriadku AS, prof. Decký 
navrhol oficiálne zahrnúť túto neformálnu pomoc do rokovacieho poriadku. Prof. Drusa 
objasnil, že funkcia AS je platná podľa pôvodného vysokoškolského zákona do skončenia 
prechodného obdobia 08/2023. V ďalšom období bude podľa vyjadrení nového rektora UNIZA 
snaha o zachovanie pôsobnosti AS fakúlt, preto je nutné revidovať  predpisy, a zahrnúť do nich 
pôsobenie komisií. Po krátkej diskusii prof. Decký navrhol zvoliť predsedov dočasných komisií, 
ktorí budú pracovať na zmene rokovacieho poriadku. Predseda každej z komisií si neskôr sám 
vyberie ďalších členov. Nasledovalo aklamačné hlasovanie za predložené návrhy: 

1. Ustanovenie poradných pracovných komisií AS a to hospodárskej a legislatívnej 
komisie : 

Za:14  Proti:0  Zdržal sa:0  Nehlasoval:4    Stav: Schválené 

2. Ustanovenie počtu členov pracovných komisií - 2xčlen AS za zamestnaneckú časť + 1x 
člen AS za študentskú časť: 

Za:12  Proti:0  Zdržal sa:2  Nehlasoval:4    Stav: Schválené 

Po schválení návrhov predsedníčka AS vyzvala členov AS, aby navrhli kandidátov na miesta 
predsedov HK a LK v AS. Navrhnutí kandidáti a ich vyjadrenie súhlasu s nomináciou: 

Predseda LK: 
Ing. Filip Gago, PhD.   - súhlasil s nomináciou 
Ing. Peter Danišovič, PhD.  - odmietol nomináciu 
Ing. Jozef Gocál, PhD.   - odmietol nomináciu  

Predseda HK: 

Ing. Štefan Šedivý, PhD.  - súhlasil s nomináciou 
Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD. - odmietla nomináciu 

Najskôr vyzvala predsedníčka AS členov, aby vyjadrili hlasovaním súhlas s aklamačnou formou 
hlasovania za predsedov komisií. 

Za:14  Proti:0  Zdržal sa:0  Nehlasoval:4    Stav: Schválené 

Nasledovalo aklamačné hlasovanie za nominovaných predsedov HK a LK v AS: 
 Ing. Filip Gago, PhD.  Za:12  Proti:0  Zdržal sa:2  Nehlasoval:4    Stav: Schválené 
 Ing. Štefan Šedivý, PhD. Za:12  Proti:0  Zdržal sa:2  Nehlasoval:4    Stav: Schválené 



Predsedníčka AS vyzvala schváleného predsedu LK, aby začal pracovať na zmene rokovacieho 
poriadku podľa vyššie spomenutých pokynov. 

Ad 7) Rôzne, záver  

Dekan SvF upozornil na program nasledujúceho kolégia dekana, na ktorom sa bude 
prejednávať rozpočet a výročná správa SvF. Doc. Remišová poďakovala členom senátu 
a ukončila zasadnutie. 

V Žiline 5. 5. 2022 

PRÍLOHY: 

 Prezenčná listina 

Zapisovateľka:  Ing. Zuzana Papánová, PhD. ............................................................ 

 

Overovatelia:  Ing. Peter Danišovič, PhD. ........................................................ 

    Ing. Miroslav Jančula  ........................................................ 

    ............................................................ 
Doc. Ing. Eva Remišová, PhD. 
  predsedníčka AS SvF UNIZA 


