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1. Úvod 

 
Spracovanie predkladanej správy vyplýva z nasledujúcich ustanovení zákona č. 131/2002 Z.z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj vysokoškolský zákon) 

V zmysle § 24 Orgány akademickej samosprávy fakulty vysokoškolského zákona aplikovaného na 

podmienky Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej aj SvF UNIZA) orgánmi akade-

mickej samosprávy fakulty sú: 

a) akademický senát fakulty, 

b) dekan, 

c) vedecká rada fakulty, 

d) disciplinárna komisia fakulty pre študentov. 

Podľa § 26 Akademický senát fakulty zákona č.131/2002 Z.z. Akademický senát (ďalej aj AS) 

fakulty je jej samosprávnym zastupiteľským orgánom. Má najmenej 11 členov, z toho najmenej 

1/3 tvoria študenti. V § 27 Pôsobnosť akademického senátu fakulty, odsek 1, písm. l) sa uvádza, 

že akademický senát fakulty raz za rok podáva akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti, 

ktorú zverejní na webovom sídle vysokej školy najmenej na štyri roky. 

2. Zloženie Akademického senátu SvF UNIZA  k 31. 12. 2019 

Zamestnanecká časť Akademického senátu SvF (AS SvF) 

Ing. František Bahleda, PhD. 

prof. Dr. Ing. Martin Decký (predseda AS SvF UNIZA, zástupca SvF v AS UNIZA) 

Ing. Matúš Farbák, PhD. (člen Legislatívnej komisie AS SvF UNIZA, zástupca SvF v AS 

UNIZA) 

Ing. Jozef Gocál, PhD. 

Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD. (tajomníčka AS SvF UNIZA) 

doc. Ing. Stanislav Hodás, PhD. 

Ing. Jakub Chromčák 

Ing. Soňa Masarovičová, PhD. (podpredseda AS SvF UNIZA - zamestnanecká časť) 
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Ing. Daniel Papán, PhD.  (predseda Legislatívnej komisie AS SvF UNIZA a zástupca AS SvF 

UNIZA v Rade vysokých škôl (najvyšší reprezentatívny orgán vy-

sokých škôl Slovenskej republiky) 

Ing. Peter Pisca, PhD. (člen Legislatívnej komisie AS SvF UNIZA) 

doc. Ing. Eva Remišová, PhD. (predseda Hospodárskej komisie AS SvF UNIZA) 

Ing. Štefan Šedivý, PhD. (člen Hospodárskej  komisie SvF UNIZA pre študentov, zástupca 

SvF v AS UNIZA) 

Študentská časť Akademického senátu SvF 

Daniel Ďugel  

Lucia Dzurecová (člen Legislatívnej komisie AS SvF UNIZA) 

Ing. Filip Gago (člen Disciplinárnej komisie SvF UNIZA pre študentov) 

Ing. Miroslav Jančula (podpredseda AS SvF UNIZA - študentská časť, zástupca AS SvF 

UNIZA v Študentskej rade vysokých škôl, člen Hospodárskej a Legisla-

tívnej  komisie AS SvF UNIZA, zástupca SvF v AS UNIZA) 

Ing. Jozef Prokop (člen Disciplinárnej komisie SvF UNIZA pre študentov) 

Ing. Martin Vavruš (člen Disciplinárnej komisie SvF UNIZA pre študentov) 

3. Základné informácie o zasadnutiach AS SvF v roku 2019 

 

Dátum  

zasadnutia 

Poradové číslo  

zasadnutia v rámci 

FO 2018 až 2022 

Počet  prítomných na 

začiatku  zasadnutia  

Overovatelia  

zápisu 

28. 3. 2019 7. 16 
Ing. Matúš Farbák, PhD. 

Ing. Martina Margorínová 

2. 5. 2019 8. 18 
doc. Ing. Stanislav Hodása, 

PhD., Lucia Dzurecová 

24. 5. 2019 9. 13 
Ing. Daniel Papán, PhD. 

Ing. Miroslav Jančula 

27. 6. 2019 10. 15 
Ing. Štefan Šedivý, PhD. 

Ing. Miroslav Jančula 

19. 9. 2019 11. 15 
Ing. Daniel Papán, PhD. 

Ing. Miroslav Jančula 

5.12.2019 12. 15 
Ing. Jozef Gocál, PhD. 

Ing. Filip Gago 

4. Schválené programy zasadnutí AS SvF UNIZA v 2019  

Zasadnutie AS SvF 28. 3. 2019 

1.  Otvorenie a schválenie programu 

2.  Schválenie overovateľov zápisu 

3.  Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o činnosti SvF za rok 2018 predloženú deka-

nom SvF UNIZA  

4.  Informácie z Konventu akademických senátov 2019 konaného 22.-23.3.2019 v rokova-

cej sále NR SR za účasti ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR, JUDr. Mgr. 

Martiny Lubyovej, PhD.  

5.  Rôzne 

6. Záver 

Zasadnutie AS SvF 2. 5. 2019 

1.  Otvorenie a schválenie programu  
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2.  Schválenie overovateľov zápisu  

3.  Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o hospodárení SvF UNIZA za rok 2018 v 

zmysle § 27 Pôsobnosť akademického senátu fakulty, ods.1), písm. g).  

4.  Prerokovanie a schválenie Návrhu rozpočtu SvF UNIZA na rok 2019 v zmysle § 27 Pô-

sobnosť akademického senátu fakulty, ods.1), písm. e). 

 5.  Prezentácia doc. Ing. Daniely Kuchárovej, PhD. o možnostiach zvýšenia výkonových 

ukazovateľov Katedry stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky  

6.  Rôzne  

7.  Záver 

Zasadnutie AS SvF 24. 5. 2019 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Schválenie overovateľov zápisu 

3. Prerokovanie a schválenie ďalších podmienok prijatia na štúdium študijných programov 

uskutočňovaných SvF U NIZA predložené dekanom v zmysle §  15, ods, 1, písm. h) vy-

sokoškolského zákona č. 131/2002 Z.z. 

4. Prerokovanie a schválenie zmeny Organizačného poriadku SvF UNIZA, Príloha č.1 Or-

ganizačná štruktúra SvF UNIZA platného od 1.9.2018 

5.. Prerokovanie zmeny Rokovacieho poriadku AS SvF UNIZA platného od 18.12.2015 

6. Rôzne 

7. Záver 

Zasadnutie AS SvF 27. 6. 2019 

1.  Otvorenie a schválenie programu 

2.  Schválenie overovateľov zápisu 

3. Prerokovanie návrhu dekana na zmenu organizačnej štruktúry Stavebnej fakulty UNIZA 

v zmysle § 27 Pôsobnosť akademického senátu fakulty, ods. (1) Akademický senát fa-

kulty, písm. i) vyjadruje sa o návrhu dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie 

alebo zrušenie pracovísk fakulty zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

4.   Informácie zástupcu AS SvF UNIZA Ing. Daniela Papána, PhD. v Rade vysokých škola 

(RVŠ)o aktivitách RVŠ. 

5.  Rôzne 

6.   Záver  

Zasadnutie AS SvF 19. 9. 2019 

1.  Otvorenie a schválenie programu 

2.  Schválenie overovateľov zápisu 

3.  Prerokovanie a schválenie vybraných legislatívnych zmien v súvislosti so vznikom Vý-

skumného a laboratórneho centra SvF UNIZA  (predmetom schvaľovania bude schvále-

nie zriadenia uvedeného pracoviska, ktoré nadobudne účinnosť až dňom schválenia šta-

tútu SvF UNIZA, tzn. v prípade neschválenia zmeny štatútu by zmeny nenadobudli 

účinnosť) 

4.  Stanovenie komisie pre prípravu Štatútu nového pracoviska a úprav Štatútu SvF UNIZA. 

5.  Projektová spolupráca katedier, manažment publikačnej činnosti SvF 

6.  Organizácia plesu študentov SvF 

7.  Rôzne 

Zasadnutie AS SvF 5. 12. 2019 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Schválenie overovateľov zápisu 
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3. Schválenie zmeny Organizačného poriadku SvF UNIZA v časti „Príloha č. 1 Organizač-

ná štruktúra SvF UNIZA“ 

4. Prerokovanie Štatútu Výskumného a laboratórneho centra Stavebnej fakulty Žilinskej 

univerzity v Žiline 

5. Schválenie členov študentskej časti Disciplinárnej komisie SvF UNIZA 

6. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 1 k Študijnému poriadku SvF UNIZA 

7. Prerokovanie Správy o činnosti  AS SvF UNIZA za rok 2019 

8. Rôzne 

5. Najdôležitejšie výstupy zasadnutí AS SvF UNIZA v 2019 

5.1.  Zasadnutie AS SvF UNIZA 28. 3. 2019 

 Výročnú správu o činnosti SvF za rok 2018  predniesol dekan SvF prof. Ing. Marián Dru-

sa, PhD., v rámci ktorej najmä pripomenul neustále klesajúci počet študentov,  prebiehajúci audit 

vyťaženosti jednotlivých výskumných a technických pracovníkov.  V oblasti vzdelávania dokto-

randov konštatoval nepriaznivý pomer medzi študujúcimi doktorandami a úspešne ukončenými, 

poukázal na nevyhnutnosť ich zapájania do kvalitnej vedeckej práce a z nej do početnejších pub-

likačných výstupov. Upozornil na nepriaznivú situáciu v rámci ŠVOČ, v ktorej je ťažké udržať 

motiváciu študentov a pomôcť vo vedení kvalitných prác, ktoré by sa presadili v medzinárodnom 

kole. V rámci programu Erasmus+ p. dekan informoval o plánoch na vytvorenie siete európskych 

výskumných univerzít (o.i. Brno, Ostrava, Krakow, Pisa, Parma, Braga a ďalšie), ktoré by úzko 

spolupracovali a okrem výmenných pobytov a stáží jednotlivcov – študentov aj pedagógov – by 

bolo možné organizovať výmenné pobyty celých kolektívov – študijných skupín niektorých odbo-

rov, či ročníkov. Do zoznamu partnerov Erasmus+ pribudne Srbsko. Ing. Šedivý vzniesol otázku, 

či má fakulta pripravené a či aplikuje opatrenia v súvislosti s reálnou krízovou situáciou fakulty 

(súvisiacou najmä s počtom študentov) dostatočne rýchlo a účinne. Dekan skonštatoval, že si uve-

domuje vážnosť situácie a na doplňujúcu otázku Ing. Papána porovnal stav so situáciou iných VŠ, 

kde STU zaznamenala nevýrazné zvýšenie počtu študentov a TUKE má stabilizovaný resp. stúpa-

júci trend počtu študujúcich najmä vďaka zahraničným / ukrajinským študentom. Ing. Šedivý do-

plnil otázku konštatovaním nelichotivého poklesu počtu publikačných výstupov a kritizoval za-

meranie nie na vedecký výskum, ale iba na počty publikácií, ktoré aj tak klesajú. Porovnateľné 

výskumné pracovisko dokáže generovať z výskumu 10,8% podiel publikácií s polovičným poč-

tom výskumníkov, SvF má iba 3,5% podiel. Prediskutovaná bola tiež vízia komplexnej reštruktu-

ralizácie fakulty, kritizovaný bol súčasný stav, kedy na stavebná fakulta 8 katedier, niektoré s 

malým počtom zamestnancov, pričom každá z katedier má viacero administratívnych, vý-

skumných a technických zamestnancov. Dekan v diskusii uviedol, že reštrukturalizácia je jedným 

z možných východísk, no v blízkom horizonte nie je s ňou zatiaľ uvažované a zatiaľ je postupo-

vané systémom nepredlžovania zmlúv alebo zrušením pracovnej pozície po odchode zamestnanca 

do dôchodku. V diskusii (p. dekan, Ing. Farbák, Ing. Papán, Ing. Šedivý) bol analyzovaný stav a 

nedostatočný, neprehľadný dizajn súčasnej webstránky fakulty. Dekan oznámil, že fakulta zakúpi-

la viacero domén s názvami súvisiacimi so stavebníctvom a prevádzkuje aj novú populárne sme-

rovanú stránku www.stavitelstvo.sk, s moderným dizajnom a prístupnejšie podaným relevantným 

obsahom a ktorá je postupne dopĺňaná. Fakulta po zvážení výdavkov zrejme pristúpi k spolupráci 

s profesionálnou marketingovou agentúrou a rovnako bude v priebehu krátkeho času inovovaný 

dizajn webu fakulty. V téme vedy a výskumu p. dekan na otázky členov senátu uviedol, že plán 

vytvoriť špecializovaný projektový tým, venujúci sa koordinácii a príprave grantov je zatiaľ iba 

vo verbálnej rovine, no je veľmi potrebný. K téme bola Ing. Piscom vznesená pripomienka neú-

činnosti súčasného systému predstavovania vedeckej činnosti na katedrách, nakoľko sa jej zvy-

čajne nezúčastňujú iní výskumníci a pedagógovia, iba členovia jednotlivých katedier. P. dekan 

pripustil možnosť zváženia nejakej formy spoločných prezentácií, pričom by v nich boli spojené 

katedry s príbuznými témami výskumu. V diskusii vystúpil Ing. Gocál – je malý počet študentov, 

napriek tomu je ponúkaných pomerne veľký počet študijných odborov, otvorený bol nový a chys-

tajú sa ďalšie, či je tento postup zmysluplný? P. dekan vysvetlil, že v prípad niektorých ide o ino-
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váciu obsahu/nahradenia staršieho odboru (TMS v inžinierskom stupni) v procese adaptácie na 

potreby praxe a záujem študentov. Prediskutované boli možnosti a problémy programu IKDS v 

súvislosti v novou akreditáciou v roku 2021. Vo vzťahu k študentskej vedeckej činnosti vystúpili 

v diskusii viacerí (dekan, Ing. Gocál, Ing. Farbák, Ing. Papán), pričom odznel aj návrh podmieniť 

/ zvýhodniť študentov, ktorí sa zúčastnia ŠVOČ pri prihlasovaní na 3. stupeň štúdia. Hlasovanie: 

Za:16  Proti:0  Zdržal sa: 0  Nehlasoval: 0  Stav: Schválené 

 

 Ing. Miroslav Jančula informoval o témach a rokovaní 4. Konventu akademických se-

nátov 2019. uskutočneného 22.-23.3.2019 v priestoroch NR SR. Hlavnou témou konventu bolo 

Postavenie študentov v novom systéme zabezpečovania kvality, ministerka školstva JUDr. Mgr. 

Martina Lubyová, PhD. oboznámila zúčastnených so súčasným stavom školstva a akreditačných 

štandardov pre SR s dôrazom na nové akreditačné postupy, v rámci ktorých sa na hodnotení škol-

stva budú môcť podieľať študenti, absolventi školení v Bruseli, kde budú mať možnosť získať 

medzinárodný nadhľad v problematike hodnotenia kvality vysokého školstva na Slovensku (v 

danom odbore).  Jedným z dôležitých kritérií bude aj celkový obraz sociálneho a spoločenského 

života študenta na danej univerzite – o.i. študentské spolky, kluby, aktivity zamerané na spoluprá-

cu a spoločné podujatia pedagógov a študentov, "začlenenie do komunity". Spomínaná bola aj 

revízia študijných odborov s cieľom redukovať počet na 45-50 a umožniť interdisciplinárne štú-

dium. V druhom dni pracovali študenti formou workshopov v pracovných skupinách s hlavnými 

témami zameranými na vnútorné systémy zabezpečovania kvality, budovanie študentskej expert-

nej hodnotiteľskej základne, kvalitu vysokoškolského vzdelávania a efektivitu akademických se-

nátov a ich problémy. Akreditačné štandardy budú vytvorené do októbra 2019, následne budú do 

roku 2021 vytvorené programy.  

 

 V Rôznom predseda AS SvF informoval o dostupnosti miestnosti AE108 pre potreby AS 

SvF a o jej vybavení, tajomníčka fakulty informovala o možnostiach dovybaviť priestor počíta-

čom. Predseda AS SvF informoval o priebehu prípravy volieb do AS UNIZA – do 1. 4. 2019 sa 

schvaľuje harmonogram, predpokladaný dátum volieb je predbežne stanovený na 6. 5. 2019. Na 

základe podnetu tajomníčky AS SvF Ing. arch. Grúňovej bol prediskutovaný prístup k zápisom z 

kolégií rektora a dekana, predseda navrhol umožniť prístup predsedníctvu senátu (predseda + 

podpredsedovia) a tajomníčke, ktorá následne zápisy rozošle členom senátu. Viacerí členovia 

senátu (Ing. Šedivý, Ing. Farbák, predseda AS prof. Decký) a tajomníčka fakulty Ing. Klinková 

vstúpili do diskusie o časovom horizonte a možnostiach financovania opravy strešnej konštrukcie 

po poruchách v zimných a jarných mesiacoch 2019, ktoré boli viackrát urgované na úrovni rekto-

rátu. Bolo navrhnuté predložiť relevantné námietky na rokovanie hospodárskej komisie UNIZA. 

5.2. Zasadnutie AS SvF UNIZA 2. 5. 2019 

 Výročnú správu o hospodárení SvF UNIZA za rok 2018 predniesol dekan SvF prof.  

Drusa a tabuľkovú časť interpretovala tajomníčka fakulty, Ing. Klinková, spolu s vysvetlením 

jednotlivých položiek a ich prípadnej účelovej viazanosti. Ing. Masarovičová vzniesla otázky k 

sume viazanej na doplnkové dôchodkové poistenie a sociálny fond, ktorá sa delila podľa reálnych 

zmluvných vzťahov zamestnancov, a teda nie podľa pomerových koeficientov výkonov katedier. 

Ing. Klinková vysvetlila aj prenos zostatku medzi rokmi 2017 – 2018, ktorý sa takmer celý minul 

(na rozdiel od predošlých rokov) na výplatu miezd za 12/2017 (v termíne 01/2018). Hlasovanie: 

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

 

 V rámci prerokovania Návrhu rozpočtu SvF UNIZA na rok 2019 dekan konštatoval, že 

neboli najskôr vyčlenené prostriedky pre výkonové fakulty a až následne na potreby rektorátu a 

ústavov. Po odčítaní účelovo viazaných prostriedkov a valorizácie platov je rozpočet SvF nižší, 

ako minulý rok, najmä pre nižšie výkony v oblasti vedy a výskumu (publikačná činnosť). V rámci 

univerzity prispievajú fakulty o. i. väčšou položkou do Výskumného centra, v ktorom je realizo-

vaný aj výskum fakulty (s nevyhnutnou udržateľnosťou). Ústav celoživotného vzdelávania ponú-

ka fakulte v rámci protislužieb určitý objem bezplatných korektúr a prekladov do anglického ja-
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zyka (koordinácia požiadaviek vedenie SvF). Dekan uviedol, že účelovo viazané prostriedky, 

poskytnuté Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR prioritne na zvýšenie počtu kon-

čiacich študentov Bc. štúdia, budú použité na:  

 zavedenie doplnkových seminárov na predmety s nízkou úspešnosťou absolvovania, 

 kreovanie nového predmetu BIM a Virtuálna realita (s učebným vybavením), 

 internacionalizácia a marketing (web stavitelstvo.sk v srbskej a ukrajinskej mutácii).  

Dekan konštatoval, že v priebehu posledných 10 rokov sme najviac dotovaná fakulta (dotácie 

celkovo 2,81% objem cca 142 500€). V rámci výkonov jednotlivých katedier existujú rozdiely, 

niektoré sú dlhodobo v stratách, majú málo ľudí a celkovo je na fakulte slabšia úspešnosť v získa-

vaní projektov. Na iných fakultách dochádza k personálnym zmenám, ktoré bude nevyhnutné 

realizovať aj na SvF. Prof. Drusa prešiel položky rozpočtu, oboznámil senát s nevyhnutnými vý-

davkami (organizácia a odmeny medzinárodného kola ŠVOČ, rovnako sme hostiteľmi Seminára 

R-P-S). Dlhšia diskusia prebehla ku prostriedkov na poškodenú strechu nad krídlom AF/AE (Ing. 

Bahleda, Ing. Šedivý, prof. Decký, dekan), v ktorej bolo poukázané na to, že nemôžeme pro-

striedkami fakulty zhodnocovať majetok univerzity a dekan skonštatoval, že fakulta potrebné pro-

striedky k dispozícii nemá a argumentácia zo strany rektorátu s využitím zostatkov prostriedkov 

jednotlivých katedier nie je aplikovateľná (Ing. Klinková). Ing. Šedivý poukázal na to, že v ko-

nečnom dôsledku sa pôvodný odhad ceny opráv na cca 50 000€ môže navýšiť a oboznámil senát s 

tým, že napriek nesúhlasu zástupcov v Hospodárskej komisii bola schéma financovania opravy 

schválená na AS UNIZA a tiež kolégiom dekana SvF s tým, že bude v kompetencii prorektora 

prof. Vičana. 

 Ing. Farbák sa (opakovane) obrátil na p. dekana s otázkou, aké konkrétne opatrenia plánu-

je zaviesť v kontexte nepriaznivej situácie (výška rozpočtu, pokles publikačnej činnosti, nízka 

úspešnosť v získavaní projektov, pokles počtu študentov)? Dekan, prof. Drusa uviedol v diskusii, 

že u výskumného a technického personálu prebiehala počas posledných 4 mesiacov analýza pra-

covných činností a vyťaženosti jednotlivých zamestnancov fakulty. Informoval o zámere vytvoriť 

jedno spoločné pracovisko s určeným vedúcim, v ktorom budú prijatí a ďalej zamestnávaní pra-

covníci na základe efektívnych pracovných výkonov. V rámci jednotlivých katedier uvažuje v 

dohľade s odchodom zamestnancov do dôchodku a dekan bude zvažovať vyhlásenie konkurzov 

na pracovné miesta na katedrách, ktoré sú dlhodobo nevýkonné. Rovnako bude zvažovať výsled-

ky konkurzov v prípade uchádzačov z radov dlhodobo nevýkonných pedagogických zamestnan-

cov fakulty. Uviedol, že je možná i reštrukturalizácia fakulty so zmenou katedier na ústavy, ktorá 

bude potenciálne možná podľa vývoja situácie v roku 2020. Ing. Šedivý informoval v diskusii o 

vývoji výkonov v oblasti vedy a výskumu, kvantifikované cez publikačnú činnosť 2016-2017, aj 

na základe ktorej boli stanovené výkony do delenia rozpočtu, napr: FEI 36%, PEDAS 10,7%, 

Výskumné Centrum 10,5% (s 10,5 pracovníkmi na ½ úväzok), FHV 9,8%, SvF 3,8%, FBI 2,8% a 

Vedecký park 0,14%. Zdôraznil potrebu obhájiť si primerane väčšiu časť z rozpočtu oproti po-

dielu rektorátu a konštatoval, že sme posledný rok nevyužili na obrátenie negatívneho trendu. 

Dekan vyjadril súhlas a poukázal aj na pokles počtu študentov z cca 12 000 pred 5 rokmi na sú-

časných cca 7600, pričom požiadavky na finančný podiel rektorátu stúpa. V následnej diskusii 

vystúpili Ing. Gocál, Ing. Šedivý, Ing. Papán s námietkami a poukázaním na to, že výkony pra-

covníkov rektorátu nie sú hodnotené/kvantifikované. Ing. Šedivý poukázal na príklady rektorátom 

vynaložených prostriedkov (nová vrátnica FBI + prístrešok na bicykle v sume 177 000€, vypílenie 

stromov v areáli UNIZA 70 000€) – predseda AS SvF prof. Decký skonštatoval, že riešenie ta-

kýchto podnetov je mimo pôsobnosti senátu. V reakcii skonštatoval prodekan Koteš, že vzhľadom 

na zhruba 10% podiel na počte zamestnancov UNIZA by mala SvF reagovať primeraným výko-

nom namiesto 3,6% podielu na publikačnej činnosti, a teda je potrebné poukázať na vlastnú nee-

fektivitu, bez zdôvodňovania problémami rektorátu. V ďalšej diskusii boli prerokované možnosti 

grantových projektov (dekan, Ing. Farbák, prodekan Krušinský, prof. Decký, Ing. Papán). Prof. 

Drusa, dekan skonštatoval, že nebude postačovať iba priebežne trvajúca úloha s publikovaním 

článku v zahraničnom karentovanom časopise – čo je dôležité pre kariérny rast, no bude požado-

vané aspoň 2 publikácie v časopisoch kvartilu Q2 + 1 v karentovanom časopise. Po námietke pro-

dekana pre vedecko-výskumnú činnosť o dlhodobom neplnení tohto záväzku bez vyvodenia dô-
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sledkov pre jednotlivé katedry sa rozprúdila diskusia (dekan, prof. Decký, Ing. Bahleda, prodekan 

Koteš), ktorá dospela po diskusnom príspevku prof. Komačku k záveru, že jediná možnosť, ako 

ovplyvniť výkon zamestnancov je uloženie úloh pre ďalšie obdobie v procese hodnotenia zamest-

nancov vedúcim danej katedry. V diskusii (doc. Remišová, prof. Decký, Ing. Gocál) bola zmiene-

ná aj potreba znížiť počet predmetov/zefektívniť výučbu v externej forme a možnosť prejsť na 

dištančnú formu vzdelávania. Hlasovanie o Návrhu rozpočtu SvF UNIZA na rok 2019: Hlaso-

vanie: Za:17 Proti: 1 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0 Stav: Schválené  

 Po diskusii s viacerými podnetmi (Ing. Pisca, doc. Remišová, prof. Komačka, Ing. Klin-

ková, dekan) prof. Drusa, dekan, skonštatoval, že je legislatívnou požiadavkou, aby AS SvF 

schválil rozpočet fakulty ako celok, pričom podrobnejšie delenie dotácií na jednotlivé katedry je v 

pôsobnosti a zodpovednosťou dekana, pričom sa odsúhlasenie aj tejto časti rozpočtu na rokovaní 

AS SvF opiera o viacročnú prax. Predstavil jednotlivé časti hodnotenia výkonu (veda a výskum, 

pedagogika), ktoré majú vplyv na podiely jednotlivých katedier a poukázal na sumy valorizácie 

(pridelené Ministerstvom podľa stavu zamestnancov k 10/2018), ktoré boli delené v závislosti od 

platových potrieb katedier bez pomerového delenia. V diskusii (dekan, Ing. Šedivý, Ing. Farbák, 

prodekan Koteš, prof. Decký a Ing. Bahleda) odzneli podnety a otázky týkajúce sa Katedry geo-

dézie a kartografie a jej možností (napr. predmety aj v inžinierskom stupni štúdia ako najnovšie 

rozšírenie výučby) a dekan tému uzatvoril tým, že študenti geodézie predstavujú hodnotný prínos 

pre fakultu úrovňou vedomostí a oblasti, zabezpečované katedrou obohacujú možnosti celej fakul-

ty. Poukázané bolo aj na to, že napriek realizovaným aktivitám, príspevkom či mera-

niam/výskumu, realizovanému členmi Katedry geodézie, tieto ostávajú v niektorých prípadoch 

neviditeľné, obsiahnuté vo výskume iných katedier – preto je nutné dôsledne dosledovať uznanie 

svojej práce a vystupovať aktívnejšie, resp. prísť aj s iniciatívou (prodekan Krušinský, prodekan 

Koteš). Tento postoj bude o to potrebnejší, že v súčasnosti sú vytvárané študijné programy zame-

rania na geodéziu aj na Technickej Univerzite vo Zvolene v inžinierskom stupni štúdia (predpo-

klad delenia záujmu študentov). Témy diskusie obsiahli aj otázky ďalšieho zaradenie výskumných 

a technických pracovníkov v organizačnej štruktúre fakulty – za Katedru technológie a manaž-

mentu stavieb Ing. Šedivý poukázal na to, že napriek racionalizácii stavu zamestnancov a znížení 

počtu o techničku sa toto nepreukázalo ako úspora do ďalšieho obdobia – ušetrené prostriedky 

boli v delení rozpočtu na katedry premietnuté aj ako dotácie iných katedier. Prodekan Koteš podo-

tkol, že v prípade zotrvania technických a výskumných pracovníkov nie je možné postupovať na 

princípe solidárnosti, ale efektivity a výkonu. Dekan opätovne informoval o zámere vytvoriť spo-

ločné servisné pracovisko s výskumnými a technickými pracovníkmi. Po otázkach a podnetoch 

dekan predniesol konkrétne opatrenia, ktoré plánuje zaviesť s ohľadom na zvýšenie ukazovateľov 

a vyvodenie dôsledkov z neplnenia si stanovených úloh jednotlivým katedrám – prostriedky, ktoré 

majú katedry v rozpočte pridelené v položke tovary a služby budú uvoľnené do úrovne 50% urče-

nej sumy, preúčtovanie zvyšku bude podmienené splnením dekanom určených opatrení a oznámil, 

že prehodnotí zmluvné vzťahy s pracovníkmi dlhodobo nevýkonných katedier v rámci konkurzov 

na pracovné miesta. Následne prof. Drusa, dekan SvF, predložil na hlasovanie členom senátu roz-

delenie finančných prostriedkov s pridelením 100% pokrytia platov výkonným katedrám, 95% 

nevýkonným a s pomerným delením ostatných prostriedkov na položku tovary a služby (50% 

podmienené). Hlasovania/rokovania senátu sa už nezúčastnil Ing. Jozef Gocál (výučba). Hlasova-

nie o Návrhu rozpočtu SvF UNIZA na rok 2019 – delenie prostriedkov na katedry (95%): Hla-

sovanie: Za:5 Proti: 7 Zdržal sa: 5 Nehlasoval: 0 Stav: Neschválené  

 Prof. Drusa, dekan SvF, predložil druhý možný variant, a to rozdelenie finančných pro-

striedkov s pridelením 100% pokrytia platov výkonným katedrám, 92% nevýkonným a s pomer-

ným delením ostatných prostriedkov na položku tovary a služby (50% podmienené) a potvrdil 

(podnet Ing. Bahleda), že hlasovanie senátu bude brať ako smerodajné. Hlasovanie o Návrhu 

rozpočtu SvF UNIZA na rok 2019 – delenie prostriedkov na katedry (92%): Hlasovanie: Za:2 

Proti: 3 Zdržal sa: 12 Nehlasoval: 0 Stav: Neschválené 

 Dekan SvF predložil po kratšej diskusii tretí variant, a to rozdelenie finančných prostried-

kov s pridelením 100% pokrytia platov výkonným katedrám, 90% nevýkonným a s pomerným 

delením ostatných prostriedkov na položku tovary a služby (50% podmienené). Hlasovanie o 
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Návrhu rozpočtu SvF UNIZA na rok 2019 – delenie prostriedkov na katedry (90%): Hlasova-

nie: Za:10 Proti: 3 Zdržal sa: 4 Nehlasoval: 0 Stav: Schválené 

 Prezentáciu vedúcej katedry doc. Kuchárovej o možnostiach zvýšenia výkonových ukazo-

vateľov Katedry stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky ocenil prof. Drusa ako iniciatí-

vu nad rámec pôsobnosti senátu a poďakoval doc. Kuchárovej za ochotu podieľať sa na riešení 

ďalšej perspektívy katedry aj týmto spôsobom. Doc. Kuchárová, vedúca Katedry stavebnej me-

chaniky a aplikovanej matematiky poukázala na viaceré fakty – od poslednej analýzy v roku 2017 

došlo na katedre v rámci krátkodobých opatrení ku zníženiu počtu pracovníkov o 2,8 a tým úspore 

platov. Informovala o všetkých aktivitách – 6 podaných a nefinancovaných návrhoch grantových 

projektov (7 APVV, 3 VEGA 7 KEGA), ktoré napriek vysokým hodnoteniam nedostali finančné 

krytie. Katedra riešila viaceré úspešné grantové projekty, z ktorých časť zatiaľ neuzatvorených a 

zapojila sa úspešne aj do nového grantového programu UNIZA pre doktorandov a mladých ve-

deckých pracovníkov. Pracovníci katedry publikovali 4 monografie, 8 skrípt a vysokoškolských 

učebníc a medzi publikačnou činnosťou vyzdvihla 3 články v karentovaných časopisoch + 2 už za 

rok 2019. Katedra sa dlhodobo snaží o podporu úspešného absolvovania predmetov študentmi, 

spolupracuje s praxou a ponúka v rámci činností napr. prípravné kurzy z matematiky. Pracovníci 

organizujú a zúčastňujú sa podujatí a konferencií – celkové hodnotenie nie je v porovnaní s ostat-

nými katedrami nízke, stratu spôsobuje problematické získanie lepšie financovaných projektov – 

čo je ale problémom všetkých katedier fakulty. V diskusii dekan navrhol zvážiť opätovné zamest-

nanie bývalej členky katedry, doc. Kuchárová oponovala tým, že počas jej pôsobenia na katedre 

nebola jej publikačná aktivita primeraná. Reagovala aj na príspevok Ing. Šedivého s poukázaním 

na to, že výkony technického pracovníka, zamestnaného na katedre sú aj vykazované na Katedre 

Technológie a manažmentu stavieb a obrátila sa s výzvou na riešenie situácie mimo senát na prí-

tomného p. dekana. Prof. Decký diskusiu ukončil. 

 V bode Rôzne Predseda AS SvF uviedol stručne informácie o harmonograme volieb do 

Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline, ktorej hlasovanie sa uskutoční 6. 5. 2019 od 

8:00 do 16:00 v AE107. Písomne potvrdilo súhlas 8 kandidátov za SvF pre funkčné obdobie 2019 

až 2023: 1. Ing. Roman Bulko, PhD. 2. prof. Dr. Ing. Martin Decký 3. Ing. Matúš Farbák, PhD. 4. 

RNDr. Michaela Holešová, PhD. 5. doc. Ing. Agnes Iringová, PhD. 6. prof. Ing. Libor Ižvolt, 

PhD. 7. doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD. 8. Ing. Štefan Šedivý, PhD. V diskusii (Ing. arch. Grú-

ňová) prof. Decký uviedol, že harmonogram je záväzný a čas hlasovania nie je možné predĺžiť či 

zmeniť. Ing. Papán uviedol, že jeho mandát ako zástupcu v Rade vysokých škôl (RVŠ)  končí 

nakoľko 31. 5. 2019 končí funkčné obdobie RVŠ SR. Predseda AS SvF navrhol po krátkej disku-

sii hlasovanie o schválení mandátu Ing. Papánovi, ako zástupcovi SvF do RVŠ pre funkčné ob-

dobie od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2023. Výsledok hlasovania / zápisnica o voľbe člena bude zaslaná s 

formulárom o zvolení do 16. 5. 2019 na sekretariát RVŠ SR. Hlasovanie: Za:16 Proti: 0 Zdržal 

sa: 1 Nehlasoval: 0 Stav: Schválené 

5.3. Zasadnutie AS SvF UNIZA 24. 5. 2019 

 Materiál na  Prerokovanie a schválenie ďalších podmienok prijatia na štúdium študij. 

programov uskutočňovaných SvF UNIZA predložili dekan SvF UNIZA a prodekanka pre študij-

nú a pedagogickú činnosť doc. Kúdelčíková. Prodekanka upozornila najmä na zmeny, ktoré boli 

v jednotlivých bodoch – napríklad: Dátum prijímacieho konania je pre všetky fakulty UNIZA 

jednotný,  a to 31. 3. 2019; odstránená bola veta o vylúčení z prijímacieho konania v prípade štu-

dentov, ktorí už 2 a viackrát neúspešne začali štúdium na UNIZA. Prihláška na štúdium môže byť 

tento rok podávaná iba digitálne (scany všetkých potrebných príloh). Dekan informoval o úvahách 

vedúcich k otvoreniu spoločného programu IKDS a nie otvoreniu ponuky všetkých potenciálne 

možných špecializovanejších programov. Celkovo k dátumu 24. 5. 2019 bolo podaných 120 pri-

hlášok, z toho väčšina - 63 na program pozemné stavby. Na odbor Geodézia a kartografia je poda-

ných 8 prihlášok. V diskusii vystúpil Ing. Šedivý s otázkou efektivity výučby v prípade iba 8 štu-

dentov a teda či nie je potrebné prediskutovať otvorenie daného odboru aj vzhľadom na odlev 
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študentov na otvorený odbor Aplikovaná geoinformatika a geodézia na Technickej univerzite vo 

Zvolene. V následnej diskusii vystúpili viacerí (Ing. Pisca, dekan, prof. Decký, Ing. arch. Grúňo-

vá, doc. Hodas, Ing. Masarovičová) s viacerými podnetmi a názormi: 8 študentov znamená 7% 

z podaných prihlášok; ide o študentov s výbornými študijnými predpokladmi; vysoká úspešnosť 

absolvovania celého štúdia; členov katedry Geodézie je v súčasnosti už iba 5, pričom zabezpečujú 

predmety aj v iných študijných odboroch/programoch a to aj v inžinierskom stupni štúdia; každý 

uchádzač o pre získanie oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa musí 

mať vzdelanie v príslušnom odbore, iné zamerania pre študentov nich nie sú atraktívne vo vzťahu 

k ďalšej plánovanej kariére geodeta. Ing. Farbák vzniesol návrh na prepočítanie finančných ná-

kladov na odbor Geodézia a kartografia – p. dekan v reakcii skonštatoval, že existuje projekt, 

v rámci ktorého je možné prepočty vyčísliť a môže takúto úlohu vzniesť na zasadaní AS UNIZA. 

Ing. Šedivý konštatoval, že katedra Geodézie sa za 15 rokov nikam neposunula v zmysle kvalifi-

kačnej štruktúry, je nevyhnutné výkony zvýšiť. Dekan súhlasil s poukázaním na chyby predošlého 

vedenia katedry s nedostatočným sledovaním graduačného rastu a smerovaním k akreditácii aj 

inžinierskeho stupňa. Spomenul možnosti inaugurácie aj v zahraničí, keďže na Slovensku nie sú 

priaznivé možnosti, pretože ostatné fakulty rovnakého zamerania (Košice, Bratislava) vnímajú 

akýkoľvek progres v rámci SvF UNIZA ako zvyšovanie konkurenčného prostredia a tento prístup 

aplikujú aj na našich študentov v pokračujúcich inžinierskych stupňoch. V diskusii (predseda AS 

a dekan) zdôraznili nevyhnutnosť zaistenia nielen zastúpenia nielen hlavného garanta (prof.) ale aj 

na pozíciách docentov. Ing. Šedivý skonštatoval, že ak existuje silná obhajoba potreby zabezpe-

čenia výučby (reakcia na predošlé diskusné príspevky), potom ale nespájať túto s existenciou sa-

mostatnej katedry a orientovať sa na personálne zabezpečenie, konkrétnych ľudí, ktorých presu-

núť do inej štruktúry väčších katedier. K zachovaniu odboru sa súhlasne vyjadril aj Ing. Gocál 

a Ing. Papán poukázal na to, že podobná situácia sa 15 rokov riešila na odbore Pozemné stavby, 

ktorý v súčasnosti má zabezpečený aj inžiniersky stupeň štúdia. Predseda AS SvF následne disku-

siu uzatvoril a navrhol hlasovanie o schválení predložených podmienok prijatia na štúdium (na 

zasadnutí – predloženie bodu a diskusia - bolo prítomných už 15 senátorov AS SvF UNIZA). 

Hlasovanie:  Za: 14  Proti: 0  Zdržal sa: 1 Nehlasoval:  0 Stav: Schválené 

 V rámci  Prerokovania a schválenia zmeny Organizačného poriadku Stavebnej fakulty 

Žilinskej univerzity v Žiline, Príloha č. 1: Organizačná štruktúra SvF UNIZA platnej od 

1.9.2018.  Dekan ozrejmil zmeny, ktoré sú zapracované v navrhovanej Organizačnej štruktúre 

a nastali na jednotlivých katedrách, na ktorých v rámci graduačného rastu boli vytvorené pracovné 

pozície docentov. Poukázal na nevyhnutnosť rastu aj na iných katedrách, napr. Pozemného stavi-

teľstva a urbanizmu (s ohľadom na to, že ide o nosný program fakulty a potrebuje perspektívnych 

garantov). Hlasovanie:   Za:  15  Proti:   0  Zdržal sa:   0 Nehlasoval:  0 Stav: Schválené 

 V rámci  Prerokovania zmeny Rokovacieho poriadku AS SvF UNIZA platného od 

18.12.2015 Predseda AS SvF prof. Decký poukázal na doplnené body – ide najmä 

o inštitucionalizáciu predsedníctva senátu (predseda, podpredsedovia, tajomník, predsedovia le-

gislatívnej a hospodárskej komisie). Na návrh doc. Remišovej boli kompetencie akademického 

senátu fakulty vypísané podľa zákona o vysokých školách konkrétne, nielen odkazom.  V kratšej 

diskusii (dekan, prof. Decký, Ing. Pisca, Ing. Šedivý) boli prediskutované možnosti postupu: buď 

najskôr vytvoriť inštitúcie – komisie a následne po prerokovaní legislatívnej komisie predložený 

návrh ostatných zmien alebo schváliť/odmietnuť návrh Rokovacieho poriadku v predloženom 

znení so všetkými zapracovanými zmenami  s tým, že legislatívna komisia môže navrhnúť ďalšie 

zmeny neskôr. Predseda AS SvF diskusiu uzatvoril s návrhom hlasovať o Rokovacom poriadku 

ako o celku, v predloženom znení.  

 

Hlasovanie:   Za:  11  Proti:   1  Zdržal sa:   3 Nehlasoval:  0 Stav: Schválené 

 

Následné hlasovanie o predsedoch a členoch komisií navrhoval prof. Decký realizovať aklamač-

ným hlasovaním. Ing. Šedivý namietal protinávrhom o tajnom hlasovaní. Predseda AS SvF navr-

hol hlasovanie o podpore/odsúhlasení hlasovania aklamačným spôsobom. 
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Hlasovanie:   Za:  13  Proti:   0  Zdržal sa:   2 Nehlasoval:  0 Stav: Schválené 

 

Predseda AS SvF navrhol za predsedu Legislatívnej komisie AS SvF UNIZA Ing. Papána, ktorý 

s nomináciou súhlasil.  

 

Hlasovanie:   Za:  14  Proti:   0  Zdržal sa:   1 Nehlasoval:  0 Stav: Schválené 

 

Zvolený predseda Legislatívnej komisie AS SvF UNIZA Ing. Papán navrhol za ďalších členov 

Ing. Piscu, Ing. Farbáka a po diskusii so študentskou časti senátu boli vznesené návrhy na nomi-

náciu zo študentskej časti AS SvF UNIZA L. Dzurecová a Ing. Jančula. Všetci nominovaní 

s nomináciou súhlasili. 

 

Hlasovanie – Ing. Pisca:       Za: 15  Proti:  0  Zdržal sa:  0  Nehlasoval:  0  Stav: Schválené 

Hlasovanie – Ing. Farbák:   Za: 15  Proti:  0  Zdržal sa:  0  Nehlasoval:  0  Stav: Schválené 

Hlasovanie – L. Dzurecová: Za: 14  Proti:  0  Zdržal sa:  1  Nehlasoval:  0  Stav: Schválené 

Hlasovanie – Ing. Jančula:   Za: 15  Proti:  0  Zdržal sa:  0  Nehlasoval:  0  Stav: Schválené 

 

Predseda AS SvF UNIZA oznámil nomináciu na predsedkyňu hospodárskej komisie – doc. 

Remišová, neprítomná na zasadnutí, ale s nomináciu súhlasila pred zasadnutím. Návrhy na ďal-

ších členov – za zamestnaneckú časť Ing. Šedivý, za študentskú časť Ing. Jančula, všetci 

s nomináciou súhlasili. Následne prof. Decký navrhol hlasovanie o uvedených nomináciách. 

 

Hlasovanie – doc. Remišová: Za:15  Proti: 0  Zdržal sa:  0  Nehlasoval: 0 Stav: Schválené 

Hlasovanie – Ing. Šedivý:    Za: 14  Proti: 0  Zdržal sa:  1 Nehlasoval:  0 Stav: Schválené 

Hlasovanie – Ing. Jančula:    Za: 15  Proti: 0  Zdržal sa:  0 Nehlasoval:  0 Stav: Schválené 

 
 V rámci bodu Rôzne prof. Decký informoval o výsledkoch volieb do AS UNIZA pre 

funkčné obdobie 2019 až 2023 a zasadnutí AS UNIZA 16.5.2019. SvF zastupujú v AS UNIZA 

členovia: prof. Dr. Ing. Martin Decký, Ing. Štefan Šedivý, PhD., Ing. Matúš Farbák, PhD. za 

zamestnaneckú časť a Ing. Miroslav Jančula a Ing. Lenka Mičechová - študentská časť. Pred-

sedom AS UNIZA sa stal doc. Ing. Norbert Adamko, PhD., podpredsedom prof. Ing. Róbert Hu-

dec, predseda študentskej časti senátu Ing. Jančula sa automaticky stáva členom Rady kvality 

UNIZA a bude prizývaný aj na zasadnutia kolégia dekana SvF. Ing. Jančula informoval 

o najdôležitejších podnetoch, ktoré odzneli na konferencii KOSTAF - konferencie študentských 

komôr akademických senátov stavebných fakúlt 23. 5. 2019 v Brne na pôde Fakulty Stavební 

VUT. Skonštatoval, že sa KOSTAFu zúčastnili všetky fakulty a témy sa podstatne nemenili – 

podmienky pre štúdium, študentský život, kvalita stravovania a pod., pričom ani výsledky či kva-

lita sa podstatnejšie nezmenili. Poukázal na niektoré podnety, atraktívne aj pre aplikáciu na SvF 

UNIZA, napríklad v Bratislave je odozva v rámci evaluácie predmetov zhruba 80%, pričom odo-

vzdanie hodnotenia (a teda záujem o kvalitu vzdelávania) znamená pridelenie ďalších bodov pri 

prideľovaní internátov alebo možnosti výberu predmetov (v Bratislave je iná schéma tvorby roz-

vrhu – na študenta/predmet a nie na študijnú skupinu). V Brne sú vytvorené vhodné podmienky 

pre uľahčenie práce študentov – k dispozícii majú miestnosť vybavenú počítačmi, tlačiarňami 

a plotrom. S požiadavkou na zváženie vytvorenia takéhoto centra pre tlač študentských prác 

a zadaní sa Ing. Jančula s ostatnými členmi študentskej časti AS SvF UNIZA (do diskusie sa za-

pojila najmä L. Dzurecová) obrátil smerom k prítomnému p. dekanovi. Zdôraznili najmä možnosť 

plotrovania, keďže prioritne sú výstupom veľkoplošné výkresy. V diskusii (dekan, prof. Decký, 

Ing. Bahleda, Ing. Jančula) bolo konštatované, že podobná možnosť existovala aj na SvF na Ka-

tedre stavebných konštrukcií a mostov, no ploter sa opotrebovaním postupne zničil a v súčasnosti 

nie je takéto miesto v prevádzke; problematická by bola obsluha – vyčlenenie pracovníka. Predse-

da senátu navrhol aspoň možnosť umiestnenia A4/A3 tlačiarne, či kopírky v miestnosti senátu AE 

108. Dekan prisľúbil otvoriť diskusiu k danému problému na kolégiu dekana, spomenul EDIS, 
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vydavateľstvo, ktoré by mohlo službu plotrovania zriadiť priamo v budove UNIZA v spolupráci 

s CEIKT (Centrum informačných a komunikačných technológií UNIZA). Ing. Jančula pripome-

nul, že vec bola diskutovaná aj v rámci zasadnutí AS UNIZA.  

 Dekan, prof. Drusa predniesol senátorom informáciu aj o uvažovanej zmene organizačnej 

štruktúry SvF UNIZA, ktorú už predložil a prebehla diskusia o nej v rámci zasadnutia kolégia 

dekana SvF. Ťažisková navrhnutá zmena spočívala vo vytvorení nového pracoviska s názvom: 

Výskumné a laboratórne centrum fakulty. Pracovisko by bolo mimo štruktúry katedier, malo by 

vedúceho/cu a uvažuje sa v ňom s 5 pozíciami výskumných a 5 pozíciami technických zamest-

nancov. Súčasné pozície výskumných a technických pracovníkov na jednotlivých katedrách SvF 

UNIZA by boli zrušené z organizačných dôvodov. Pracovníci do novovytvoreného centra by boli 

vyberaní na základe výberového konania.  Dekan skonštatoval, že ku kroku je nevyhnutné po 

prerokovaní legislatívnych a administratívnych náležitostí a postupov pristúpiť najmä vzhľadom 

na výsledky 5 mesiacov auditu vyťaženosti výskumných a technických pracovníkov, ktoré vyká-

zali výrazné rozdiely v efektivite práce a vyťaženosti jednotlivých pracovníkov.  Redukcia počtu 

miest a združenie kapacít do spoločného pracoviska zvýši efektivitu, umožní zastupiteľnosť jed-

notlivých zamestnancov. Prístroje ostanú pod správou katedier. Po skončení obdobia udržateľnos-

ti Centier excelentnosti prejdú kapacity pod Výskumné a laboratórne centrum fakulty. Dekan 

skonštatoval, že v zahraničí je bežná veľká fluktuácia zamestnancov na pozíciách výskumníkov 

a najmä technikov, kde sa pracovné miesta vytvárajú pružne podľa možností a časového obdobia 

financovania jednotlivých grantových dotácií, pričom u nás efektivita nebola desaťročia riešená. 

Technický pracovník dostáva pridelené úlohy, na rozdiel od tvorivého zamestnanca tu nie je po-

tenciál vlastnej iniciatívy či vytvárania ďalších zdrojov/zapájania sa do grantových schém 

a podobne. Na otázku Ing. Bahledu o časovom rámci dekan uviedol, že predpokladá vytvorenie 

Výskumného centra k 1. 1. 2020. Na otázky (Ing. Šedivý, Ing. Masarovičová) ohľadom financo-

vania dekan konštatoval, že Výskumné a laboratórne centrum bude mať pracovníkov hodnotených 

rovnako, ako je to u pracovníkov katedier, teda so zhodnotením publikačnej/výskumnej aktivity, 

výšky kontraktačného výskumu (podnikateľská činnosť fakulty) atď. 

 Ing. Šedivý informoval o tom, že v súčasnosti dobieha proces vyhodnocovania refundač-

ných grantov, do ktorých sa zapojili aj zamestnanci SvF UNIZA a do konca mája 2019 by mali 

byť známe výsledky. Prof. Decký poďakoval Ing. Šedivému a dekanovi SvF za aktivitu pri orga-

nizovaní podania refundačného projektu, ktorý by mohol fakultu a jej výskum podporiť ďalšími 

financiami. 

5.4. Zasadnutie AS SvF UNIZA 27. 6. 2019 

 V rámci  Prerokovania návrhu dekana na zmenu organizačnej štruktúry Stavebnej fakulty 

UNIZA bol dekanom ozrejmený postup prerokovania a nevyhnutné kroky pri realizácii zámeru 

zmeny štruktúry SvF UNIZA. Dekan skonštatoval podstatné body súčasného stavu, najmä zložité 

vyčíslenie finančných dopadov, zmenu požiadaviek na prácu technikov v súvislosti so zavedením 

nových techník a sofistikovaných prístrojov s náročnou obsluhou, výrazne zníženie mechanických 

úkonov, ktoré do veľkej miery odstránila digitalizácia a dnes sú už súčasťou práce pedagóga. Po-

ukázal na ostatné faktory ako pokles počtu študentov, zníženie výkonov v publikačnej činnosti za 

roky 2017 až 2018. Skonštatoval, že niektoré problémy s podobnými pracoviskami či iniciatívami 

smerom k reštrukturalizácii ukázala prax, vrátane dlhodobých následkov v prípade súdnych pro-

cesov. Dekan uviedol aj iné možnosti úspory finančných prostriedkov, pričom konštatoval, že 

redukcia počtu výkonových, pedagogických-výskumných kapacít nevedie podľa analýz 

k pozitívnym trendom, rovnako ako je v dlhodobom horizonte demotivujúce určenie pracovného 

úväzku % podľa výkonov dosiahnutých v komplexnom hodnotení zamestnanca. Dekan možnosti 

individuálneho riešenia v prípade dlhodobo nevýkonných zamestnancov prerokuje priamo 

s jednotlivými vedúcimi katedier, pričom ako možné riešenie pri neochote graduačného rastu vidí 

aj v prijatí mladších, perspektívnejších absolventov doktorandského štúdia. Predseda AS SVF 

UNIZA prof. Decký stručne zopakoval postupnosť krokov (zmeny vnútorných predpisov napr. aj 

s procesom schvaľovania v AS UNIZA) a následne vyzval senátorov na diskusiu. Ing. Šedivý 

upozornil na časovú súslednosť a dlhodobý proces – najbližšie zasadnutie AS UNIZA je plánova-
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né až na 10/2019. Po krátkej diskusii (dekan, Decký, Šedivý, Papán) bolo konštatované, že je ne-

vyhnutná diskusia a hlasovanie per rollam o tak dôležitej veci nie je vhodné. Ing. Farbák vzniesol 

otázku a pripomienku na nevyhnutnosť detailnej prípravy – premyslený návrh fungovania vý-

skumného centra, jasné definovanie vzťahov ku katedrám, jasné postupy spolupráce, prehľadné 

financovanie a podmienky pridelenia podielu prostriedkov z rozpočtu. Dekan v reakcii uviedol, že 

pre pracovisko bude spracovaný štatút, bude mať svojho vedúceho (výberové konanie) a bude po 

predpokladanom prechodnom období 2-3 rokov samofinancovateľné, na rovnakej úrovni ako jed-

notlivé katedry. Pracovníci sa môžu podieľať aj na pedagogických aktivitách, prípadne bude ich 

postavenie dostatočne flexibilné, aby bol možný presun aj na katedru. Vedúci centra bude musieť 

zvážiť ďalšie vzdelávanie či školenie pracovníkov tak, aby boli k dispozícii dostatočné kapacity 

a zastupiteľnosť. Uvažuje s nevyhnutných prípadoch aj so zapojením doktorandov – v reakcii doc. 

Remišová upozornila na nevyhnutnosť publikačnej činnosti doktorandov, ktorých teda nie je 

vhodné neprimerane zaťažiť ďalšími povinnosťami. Dekan uviedol aj, že od 09/2019 budú nové 

odborové komisie PhD. štúdia a je uvažované nad zavedením nových podmienok na úspešné 

ukončenie štúdia (napr. min. 1x publikácia v časopise 1-2 kvartilu na doktoranda). Konštatoval, že 

je potrebné nájsť rovnováhu medzi zaťažením a požadovanými výkonmi doktorandov, ktoré nie 

sú vždy adekvátne a uviedol, že ide najmä o prístup školiteľa. 

 Na otázku o priestorovej organizácii pracoviska centra (Ing. Bahleda) uviedol dekan, že zo 

začiatku neuvažuje o koncentrovaní pracovníkov centra aj fyzicky do nových spoločných priesto-

rov centra, ostanú v pôvodnom pracovnom prostredí. Krátko bola prediskutovaná možnosť neskôr 

okrem pracovníkov sústrediť aj techniku, v súčasnosti umiestnenú na jednotlivých katedrách. Na 

otázku o personálnom obsadení pomocou konkurzov na pracovné miesta (Ing. Pisca) dekan uvie-

dol, že v súčasnosti je plánovaný konkurz iba na miesto vedúceho pracoviska, s ostatnými, 

v súčasnosti zamestnanými, technikmi a výskumnými pracovníkmi rieši ďalší postup p. dekan 

osobným pohovorom. 

 Ing. Odrobiňák v diskusii poukázal na negatíva a možné extrémy pri fungovaní centra, 

kedy na jednej strane si centrum vyberie iba realizáciu aktivít spolupráce s praxou a na výskum 

neostanú kapacity (a vykonávajú ho doktorandi v rámci katedier) alebo druhý extrém, kedy vedúci 

katedry nevyžiada technika z centra v snahe ušetriť a nepodieľať sa na spolufinancovaní centra 

z prostriedkov katedry. Dekan v reakcii konštatoval na nevyhnutnosť myslieť na možné dopady 

a nevyhnutnosť mať dôkladne a správne spracovanú rámcovú dohodu.  

 Doc. Remišová vzniesla otázku o mechanizme financovania centra – dekan uviedol, že 

bude na úrovni ostatných katedier a teda jeho zdroje financovania budú z rozpočtu výkonmi 

v publikačnej činnosti, aktivít spolupráce s praxou – kontraktačný výskum či podávaním alebo 

participáciou na projektoch v grantových programoch.  

 

 V rámci Informácie zástupcu AS SvF UNIZA Ing. Papána, PhD. v Rade vysokých škôla 

o aktivitách (RVŠ) odznelo. Plénum RVŠ zasadlo 11. júna 2019 od 11.30 na pôde Technickej 

univerzity vo Zvolene. Najdôležitejšími bodmi rokovania boli: 

 Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie 

 Informačná správa o činnosti odstupujúcej RVŠ za funkčné obdobie 2015-2019. 

 Kontrola uznesení 

 Informácia o stave príprav nového systému akreditácie podľa zákona 269/2018 Z. z. o za-

bezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, ktorý bol schválený NR SR v júni 

2018. 

 Voľby predsedu RVŠ SR a podpredsedov 

 Voľby členov odborných komisií rady – Rada pre vedu, techniku a umenie; Rada pre roz-

voj a financovanie; Rada pre vzdelávanie a výchovu. 

 Voľby členov Legislatívnej komisie 

 Návrh kritérií na udelenie oprávnenia používať označenie „výskumná univerzita“. 

 Novela zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zá-

konov z 13. mája 2019 
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Za predsedu RVŠ SR bol zvolený doc. RNDr. Martin Putala, PhD. (UK Bratislava). Zvolení pod-

predsedovia sú PhDr. Anna Čekanová, PhD. (TUKE) a Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD. (STU). 

Plénum o stave príprav nového systému akreditácie informoval predseda výkonnej rady Sloven-

skej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAA) prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.K 1. 

novembru 2018 zriadená Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo vykonáva ako ne-

závislá verejnoprávna inštitúcia  činnosti externého zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania - rozhoduje o. i. o udelení akreditácie študijného programu, udelení akreditácie habi-

litačného a inauguračného konania atď. Agentúra vedie zoznam posudzovateľov, z ktorých vý-

konná rada agentúry vytvára pracovné skupiny. Agentúra vydáva štandardy pre vnútorný systém 

zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, štandardy pre študijné programy a štandar-

dy pre habilitačné konanie a inauguračné konanie. K návrhu štandardov sa má možnosť pred ich 

schválením vyjadriť verejnosť.  

 V  diskusii (Decký, Papán, Pisca a iní) boli prediskutované možnosti posúdenia kvality – 

H-index, publikácie v periodikách s príslušným kvartilom a pod. – Ing. Papán konštatoval, že 

Prof. Redhammer poukázal na rôzne výpovedné hodnoty jednotlivých kritérií pre rôzne vedné 

odbory a skonštatoval nevyhnutnosť individuálneho výberu kritérií a zdôraznil najmä potrebu 

posúdenia praxou. V bode - kritériá na udelenie oprávnenia používať označenie „výskumná uni-

verzita“ – uviedol Ing. Papán, že sa UNIZA žiaľ umiestnila až na 13. mieste s koeficientom 3,29, 

pričom titul výskumná univerzita má byť udelený až VŠ s koeficientom 3,46 a vyšším. Neudele-

nie titulu sa negatívne premietne do výšky financií, poskytnutých z rozpočtu ministerstva 

v budúcom období. UNIZA z pozície rektora aj ostatnými dostupnými prostriedkami podala ná-

mietky so žiadosťou o prehodnotenie. Na zostavenie koeficientu totiž boli použité výkony z rokov 

2013-2014, kedy bola výrazne oslabená Fakulta humanitných vied (hodnotenie C) a tým znížila 

celkový výsledný priemer UNIZA. Námietkou bolo napr. konštatovanie, že uplatniteľnosť našich 

študentov v praxi je oveľa vyššia u niektorých fakúlt, než absolventov VŠ ktoré sú v rebríčku 

umiestnené nad UNIZA.  RVŠ v uznesení navrhla doplniť navrhnuté kritériá o ďalšie, napr. pri-

meraný podiel študentov a absolventov PhD. Štúdia na celkovom pošte študentov / absolventov; 

existencia špičkového týmu, identifikovaného doterajšou AK a umiestnenie VŠ v hodnotení re-

nomovaných medzinárodných rankingových agentúr. RVŠ požiadala ministerstvo o predloženie 

časového harmonogramu a kritérií periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej 

a ďalšej činnosti VŠ a tiež požiadala ministerstvo o vysvetlenie spôsobu zaokrúhľovania koefi-

cientu. 

 Viaceré závažné pripomienky a námietky smerovali v uznesení RVŠ voči zneniu novely 

o vysokých školách – RVŠ vyjadrila zásadný nesúhlas s postupom prijatia zmien v rámci novely, 

ktoré neboli predmetom odbornej diskusie, subjekty, ktorých sa týka, nemali vôbec možnosť sa 

k novele vyjadriť. Rovnako RVŠ žiada vrátiť do novely časové obmedzenie dvoch po sebe nasle-

dujúcich funkčných období vo vzťahu k rektorom, prorektorom, dekanom a prodekanom, ktorá 

bola z nového znenia vyčiarknutá. V spoločnom vyhlásení RVŠ a Študentskej RVŠ z 13.5.2019 

vyjadrili obavy z obsahu 4 bez diskusie dodatočne vložených pozmeňujúcich návrhov, ktorými sa 

znižuje možnosť participácie akademickej obce na riadení VŠ a zároveň vznikajú obavy 

z vytvorenia pasívneho prostredia, bez kritického prístupu, ktoré motivuje manažment univerzít 

k zamedzeniu zmien.  

 V bode Rôzne dekan prof. Drusa predložil na prerokovanie a schválenie zmenu Organi-

začného poriadku Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, Príloha č. 1: Organizačná 

štruktúra Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá by mala po schválení platnosť 

od 28.6.2019. Navrhnuté zmeny: 

 Katedra stavebných konštrukcií a mostov - vytvorenie miesta VŠ učiteľ profesor a zaniká 

1 pracovné miesto - vysokoškolský učiteľ odborný asistent na oddelení betónových kon-

štrukcií a mostov a 1 pracovné miesto - vysokoškolský učiteľ odborný asistent na oddelení 

kovových konštrukcií a mostov.  

 Katedra geotechniky - má v štruktúre 3 pracovné miesta VŠ učiteľ docent a 4 pracovné 

miesta vysokoškolský učiteľ odborný asistent. 
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Hlasovanie:   Za:   15    Proti:    0    Zdržal sa:     0 Nehlasoval:  0 Stav:      Schválené 

 

Prof. Decký vystúpil s pripomienkou smerom k vedeniu - urgentne riešiť nedôstojný stav priesto-

rov Katedry stavebných konštrukcií a mostov – v kanceláriách zamestnancov dosahuje v letných 

mesiacoch teplota vzduchu nad 30 C. Zatečenie po poruche strešného plášťa a zvýšená vlhkosť 

spôsobila okrem estetických zmien a opadávania omietky aj rast plesní – výrazné zdravotné rizi-

ko. Dekan v reakcii odporučil zamestnancom uplatniť si inštitút práce na doma, prípadne pracovať 

v priestoroch laboratórií a prisľúbil razantnejší prístup a urgenciu opráv.  

5.5. Zasadnutie AS SvF UNIZA 19. 9. 2019 

 K predloženému programu Ing. Šedivý uviedol, že zvažoval reakciu k bodu 3. a 4. na-

koľko materiál (Organizačná štruktúra SvF UNIZA od 1.1.2020) bol zaslaný až deň pred rokova-

ním. Do budúcnosti je potrebné zvážiť vloženie limitu, v ktorom budú musieť byť návr-

hy/materiály zaslané senátorom pred rokovaním, ak majú byť jeho súčasťou. Predseda senátu 

prof. Decký uviedol konkrétne dátumy a čas, kedy bol senátorom zaslaný email s programom 

a jeho bodmi (viac ako 48 hodín vopred). Prof. Decký konkrétne uviedol, že zasadnutie AS SvF 

UNIZA zvolal 5.9.2019 o  13:50 a program a materiály boli poslané  16.9.2019 o 15:31.  Ing. 

Šedivý uviedol, že voči predloženému programu nebude ďalej namietať.  Ing. Remišová 

v diskusii zaujala súhlasné stanovisko s podnetom Ing. Šedivého s tým, že materiály sú zasielané 

senátorom v krajných termínoch, a teda je zložité zaujať stanovisko. K bodom 3. a 4. nevie zaujať 

stanovisko, pretože nebola predložená iná analýza (SWOT) a detailnejšie postrehy bude smerovať 

do diskusie priamo k daným bodom.  

 Dekan SvF UNIZA prof. Drusa v krátkosti uviedol - predložený materiál pokladá za prvý 

impulz, za prejav podpory zo strany akademickej obce, možnosťou prejaviť sa v dialógu, sprevá-

dzajúcom celý proces od návrhu riešenia, cez analýzy a diskusiu až po schválenie v AS UNIZA. 

Konštatoval, že poradný hlas – vyjadrenie kolégia dekana (KD), súhlasilo so vznikom samostat-

ného pracoviska výskumného centra na zasadnutí už v máji 2019, čo je uvedené v zápise z KD.  

Uviedol, že prevažujú pozitíva nad negatívami a napriek tomu, že rozhodovacie právo a iniciatíva 

či zostavenie komisie pre návrh štatútu je v plnej právomoci dekana, súhlas senátu je vítanou pod-

porou. Predseda AS SvF dal hlasovať o predloženom programe. 

 

Hlasovanie:   Za:14 Proti:   0 Zdržal sa: 1 Nehlasoval:0 Stav: Schválené 

     
 V bode Prerokovanie a schválenie vybraných legislatívnych zmien v súvislosti so vzni-

kom Výskumného a laboratórneho centra SvF UNIZA prof. Decký konštatoval, že v tomto bode 

rokovania ide o deklaratívne schválenie existencie pracoviska, pre ktoré bude potrebné  pripraviť 

kvalitný štatút. Prof. Drusa pokladá vznik výskumného centra za míľnik a reakciu na zmeny aka-

demického vývoja, pracovisko by malo byť motorom výskumu a podporným pracoviskom pre 

katedry. Dekan vidí ako problematické, ak existujú dlhodobo výkonné katedry, ktoré solidárne 

prispievajú na prevádzku dlhodobo neefektívnych katedier a vidí jadro problému aj v neochote 

vedúcich katedier hľadať a zabezpečiť dostatočnú pracovnú náplň pre efektívnu prácu málo vyťa-

žených technikov či výskumných pracovníkov na jednotlivých katedrách. Vytvorením samostat-

ného centra by sa personálne vzťahy a pracovná náplň stala transparentnejšou, flexibilnejšou 

a výsledky by boli efektívnejšie. Je demotivačné pracovať v prostredí s neefektívne vyťaženými 

ľuďmi. Uviedol konkrétne mená 3 pracovníkov, ktorí sa už rozhodli rozviazať pracovný pomer 

a konštatoval, že aj medzi ostatnými sú ešte stále nevyťažení pracovníci. Dekan uviedol, že 

z refundačnej grantovej podpory plánuje vytvoriť fond, ktorý bude slúžiť fakulte práve na podpo-

ru napríklad výskumu či zaviesť interný grantový systém podpory, prijať zahraničných expertov 

a pod. Rovnako považuje prácu vo výskumnom centre za dobrý štart pre post-doktorandské mies-

ta. Diskusiu doplnil prof. Decký konštatovaním, že časový horizont prechodného obdobia bude 

pravdepodobne zhruba 3 až 5 rokov. V krátkej diskusii (dekan, Ing. Šedivý) bolo riešené postave-

nie výskumnej pracovníčky, ktorá napriek preradeniu má ako pracovnú náplň administratívne 

činnosti. Vyvstala téma zlučovania katedier (zlúčenie katedier ako oddelení verzus ponechanie 
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katedier a zlúčenie miest administratívnych pracovníkov), ktorú dekan odsunul ako náplň inej 

diskusie.  Ďalšie podnety smerovali k financovaniu (Ing. Šedivý, dekan, prof. Decký), kde v rámci 

témy dekan konštatoval, že nepredpokladá, že sa výskumné centrum bude sebestačné po dotačnej 

stránke – nebudú v ňom primárne pracovníci s akademickým titulom, no finančný efekt pre fakul-

tu bude spočívať v transparentnom a dostatočnom vyťažení zamestnancov pracoviska. 

 Ďalšie otázky smerovali k personálnym perspektívam centra (Ing. Bahleda, dekan, Ing. 

Papán, Ing. Šedivý), najmä vo vzťahu k pracovným zmluvám, hranici odchodu do dôchodku 

a podobne verzus potreba flexibilného zamestnávania a adaptácie počtu pracovníkov aktuálnym 

možnostiam financovania (dotácia, grantové schémy, projekty, spolupráca s praxou atď.). Dekan 

skonštatoval, že extrémne riešenie s komplexnou reštrukturalizáciou (zrušenie katedier aj miest 

pedagógov a následné vytvorenie novej štruktúry SvF UNIZA s potenciálne novým obsadením či 

redukovaným počtom miest), nie je efektívne a podľa existujúcich príkladov prinieslo veľmi veľa 

problémov a situáciu nevyriešilo. 

 Dlhšia rozprava sa týkala otázok pracovných náplní, resp. ich delenia medzi úlohy centra 

a úlohy zadávané katedrami (dekan, Ing. Bahleda, Ing. Šedivý, prof. Decký, Ing. Pisca), v ktorej 

bolo konštatované, že vytvorením centra bude väčšia flexibilita ponúknuť nevyťažené hodiny 

zamestnanca aj iným pracoviskám, čo doteraz možné nebolo, vzťahy a náplň bude transparentnej-

šia. Na námietku, že dôjde k výraznému zhoršeniu medziľudských vzťahov p. dekan v dlhšej ar-

gumentácii uviedol, že v konečnom dôsledku budú vzťahy oveľa viac prepojené v rámci spolu-

práce, ako tomu bolo doteraz pri činnosti v rámci katedier.  

 Prof. Decký vyzval členov študentskej časti senátu, aby sa k prerokovaným témam vyjad-

rili (Ing. Gago, Ing. Jančula, Ing. Prokop a Ing. Vavruš). Prítomní konštatovali, že z pohľadu štu-

dentov ide najmä o zabezpečenie výučby a výskumné centrum môže byť potenciálne zaujímavé 

ako post-doktorandské miesta. Poukázali však na viaceré problémy – platové ohodnotenie oveľa 

nižšie ako v praxi, či nevyhnutnosť zabezpečovať v rámci výskumného centra aj úlohy, ktoré ne-

súvisia so špecializáciou daného výskumníka, a teda limitovanie personálneho rastu a ďalšej ka-

riéry. Ing. Bahleda poukázal na to, že ďalší graduačný rast je spojený s pedagogickými výkonmi 

a teda nie je možný v rámci výskumných činností centra. Dekan v diskusii uviedol na zámer vyu-

žiť centrum aj ako možnosť, miesto s potenciálom ďalšieho rozhodovania a prípadného prestupu 

na pedagogickú dráhu zúčastnením sa konkurzu na miesta na jednotlivých katedrách, čo by pri-

spelo k motivácii pracovníkov v rámci konkurencie a zvýšeniu mobility, flexibility a spolupráce. 

Medzidisciplinárna spolupráca prináša nové impulzy, myšlienky a vo výskumnom centre budú 

pracovné miesta pre technikov (stredoškolské vzdelanie bez úzkej špecializácie) aj výskumných 

pracovníkov s potenciálom pre ďalší rozvoj a výber kariéry. Celý proces skončí až pozitívnym 

hlasovaním v AS UNIZA a hlasovanie AS SvF UNIZA k bodu 3. diskusie je vyjadrením súhlasu 

so spustením procesu vytvorenia nového pracoviska – výskumného centra – v štruktúre SvF 

UNIZA, uviedol na prof. Drusa. Prof. Decký dal k predloženej Organizačnej štruktúre SvF UNI-

ZA hlasovať. 

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

 V bode Projektová spolupráca katedier, manažment publikačnej činnosti SvF Dekan 

informoval členov senátu o pripravovaných riešeniach na zefektívnenie publikačnej činnosti 

a prínosu jej výstupov aj z hľadiska nákladov a rozpočtových ukazovateľov. Katedry v blízkom 

čase dostanú za úlohu v zostavenom tlačive sumarizovať plánovanú publikačnú činnosť tak, aby 

boli pre jednotlivo špecifikované kategórie výstupov jasne viditeľné jej potenciálne prínosy (pod-

ľa metodiky predošlého rozpočtu – delenia dotácií ministerstva na jednotlivé VŠ), náklady (réžia 

výskumu aj procesné poplatky pri publikovaní) a rovnako aj potenciál medzikatedrovej a inej 

spolupráce.  Dlhšia diskusia (dekan, prof. Decký, Ing. Šedivý, Ing.arch. Grúňová, Ing. Pisca, Ing. 

Papán, Ing. Bahleda) sa rozprúdila okolo jednotlivých častí metodiky (WOS verzus Scopus, po-

žiadavky a delenie výstupov podľa kvartilov a ich zohľadnenie cez koeficienty v rámci pridelenej 

dotácie z rozpočtu pre UNIZA. Diskusia sa dotkla aj požiadavky ponechať celý prínos 

z publikačnej činnosti na danej katedre, bez solidárneho delenia (Ing. Šedivý), na ktorú následne 

smerovali námietky s uvedením solidárneho delenia prínosov z pedagogickej činnosti (Grúňová), 
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nevyhnutnosti spolupráce, nie vymedzenia katedier (dekan, prof. Decký) a poukázanie na zohľad-

nenie publikačných výstupov už pri súčasnej metodike delenia rozpočtu na úrovni katedier (Ing. 

Remišová). Dekan uviedol, že plánuje vytvorenie aj motivačných odmien za publikáciu 

v časopisoch vyšších kvartilov.  

 Prof. Decký informoval, že pošle členom AS SvF UNIZA informáciu o aktuálnej situácii 

v používaní kvartilov v rámci WoS a SCOPUS. Kratšia diskusia sa týkala súčasného stavu 

s nezáujmom pracovníkov o obhajoby vedeckej činnosti na jednotlivých katedrách a možnosti 

vytvorenia zlúčených obhajob ako fakultnej konferencie s povinnou aktívnou účasťou zamestnan-

cov (dekan vyjadril súhlas s podnetom). Ing. Masarovičová uviedla, že nezáujem sa žiaľ týka aj 

ochoty zúčastniť sa na rozprave o perspektívach fakulty , kedy na stretnutia s vedením chodí málo 

pracovníkov majúcich záujem diskutovať a problémy riešiť.  

 O organizácii plesu študentov SvF UNIZA informoval člen študentskej časti AS Ing. Mi-

roslav Jančula a konštatoval razantné zvýšenie cien za rovnaké služby, pričom kvalita niektorých 

ponúkaných služieb je neprimeraná kladeným podmienkam. Ples je považovaný za prenájom na 

podnikateľskú činnosť, je nevyhnutné čistenie priestorov zo strany študentov, zabezpečenie po-

platkov/príplatku pracovníkom kuchyne či ich odvoz z pracoviska po skončení akcie, ponúkaný je 

plastový stolový riad. Už minulý rok bolo jedlo zabezpečované ako externý catering, napriek to-

mu, že ples bol organizovaný v priestoroch menzy a bol finančne menej nákladný. Vedenie menzy 

nekomunikuje (z dôvodu pracovnej vyťaženosti) a podmienky, ktoré predkladá, sa neustále me-

nia. Študenti apelovali na dekana SvF UNIZA, aby predniesol ich sťažnosť a vysvetlil problémy 

na zasadnutí kolégia rektora (KR) s cieľom vyriešiť nepríjemnú situáciu. Prof. Decký vyjadril 

plnú podporu požiadavkám študentov v predmetnej záležitosti a v prípade neakceptácie na KR 

odporučil uvedenú záležitosť riešiť na zasadnutí AS UNIZA.  

 V Rôznom Dlhšia diskusia prebehla k témam ako stav financií fakulty pre publikovanie 

reedícií skrípt (Ing. Papán, dekan), kde dekan potvrdil napriek čerpaniu pre potreby ŠVOČ 

a organizácie konferencie XVIII RSP seminár pripravenosť fakulty podporiť vydávanie študijnej 

literatúry. Prerokované boli možnosti a situácia pri podávaní a úspešnosti získania grantov 

z APVV, kde dekan zdôraznil potrebu formovania väčších kolektívov v spolupráci katedier 

a vyjadril optimistickú perspektívu lepšieho a transparentnejšieho manažmentu prideľovania gran-

tov v budúcnosti so zavedením objektívnych prvkov výberu. Prof. Decký, predseda AS SvF UNI-

ZA zasadnutie ukončil poďakovaním za prínosnú diskusiu. 

5.6. Zasadnutie AS SvF UNIZA 5. 12. 2019 

 V rámci bodu Schválenie zmeny Organizačného poriadku SvF UNIZA v časti „Príloha č. 

1 Organizačná štruktúra SvF UNIZA dekan SvF UNIZA prof. Drusa prítomných oboznámil so 

zmenami v Organizačnej štruktúre SvF UNIZA. Zmeny sa týkajú katedier, kde boli vymenovaní 

docenti a vzniku nového pracoviska „Výskumné a laboratórne centrum“ SvF UNIZA. Senátori 

nesúhlasili s doplnením do Organizačnej štruktúry s Výskumným a laboratórnym centrom SvF 

UNIZA, preto bola zo schémy odstránená táto súčasť Organizačnej štruktúry. Predseda senátu 

prof. Decký dal k predloženej Organizačnej štruktúre SvF UNIZA hlasovať. 

Hlasovanie : Za: 16  Proti: 0  Zdržal sa: 2  Nehlasoval: 0 Stav: Schválené 

 V rámci bodu Prerokovanie Štatútu Výskumného a laboratórneho centra Stavebnej fakulty 

Žilinskej univerzity v Žiline dekan SvF UNIZA prof. Drusa prítomných oboznámil 

s predkladaným Štatútom výskumného a laboratórneho centra (VLC) SvF UNIZA.. Dekan fakulty 

poukázal na najdôležitejšie body z prekladaného štatútu a to najmä: 

 postavenie VLC je na úrovni katedry, 

 prvoradou úlohou VLC je zabezpečiť výučbu, grantové úlohy a až následne výskumné 

a nevýskumné podnikateľské činnosti, 

 výberovým konaním bude zvolený vedúci VLC, 

 VLC nebude samofinancované, jeho požiadavky budú vykryté v rámci dotácií, 

 po prechodnom období prejde prístrojové vybavenie z iných centier do správy VLC. 
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 V rámci diskusie k predloženému návrhu predseda AS SvF UNIZA pripomenul postup-

nosť ďalších krokov nevyhnutných k definitívnej inštitucionalizácii VLC a to:  

 prerokovanie s právnym oddelením UNIZA, 

 prerokovanie v legislatívnej komisii AS UNIZA, 

 schválenie zmeny Štatútu SvF UNIZA v AS SvF UNIZA, 

 Schválenie zmeny Štatútu SvF UNIZA v AS UNIZA. 

 

Ďalej do diskusie sa zapojili (Bahleda, Gocál, Farbák, Remišová) s pripomienkami a otázkami 

k predkladanému štatútu, v rámci čoho zaznelo: 

 Centrum by nemalo byť na úrovni katedier. 

 Centrum má mať len vyslovene podpornú funkciu. 

 Centrum v žiadnom prípade nezabezpečuje výučbu, výučbu zabezpečujú vyučujúci, Návrh 

na úplné zrušenie Ods. (6) v §4 Štatútu VLC. 

 Kto bude zabezpečovať financovanie, poistenie a servis prístrojového vybavenia? 

 Plánuje sa v budúcnosti prevod prístrojového vybavenia katedier na nové Výskumné a la-

boratórne centrum SvF? 

 Bude sa novovzniknuté centrum o dva roky schopné financovať samo? Odpoveď dekana 

nie. 

 Doc. Remišová ako sa bude deliť rozpočet po prechodnom období? Odpoveď dekana ne-

predpokladá samofinancovanie. 

 Ing. Šedivý, PhD. čo sa stane ak si katedra neobjedná výkon u Centra? 

 Ing. Farbák, PhD. navrhol, vzhľadom na mimoriadne dôležitý a citlivý krok, akým je vy-

tvorenie tejto štruktúry, ešte pred schválením Výskumného a laboratórneho centra SvF 

ako časti SvF, vypracovať všetky dokumenty, ktorými sa bude činnosť centra riadiť - 

správa a vlastníctvo prístrojov, využitie zamestnancov, ich zaradenie atď... (napr. formou 

podrobného pracovného poriadku centra). 

 Prezentujúci vyjadrili názor, že bol nedostatok času na diskusiu ohľadom centra. 

Z diskusie vyplynulo, že treba zaslať pripomienky, podnety pánovi dekanovi k návrhu štatútu, 

ktoré budú zapracované legislatívnou komisiou AS SvF a následne prerokované s právnym odde-

lením UNIZA. 

 

 V rámci bodu Schválenie členov študentskej časti Disciplinárnej komisie SvF UNIZA pro-

dekanka pre študijnú a pedagogickú činnosť predložila návrh na doplnenie Disciplinárnej komisie 

z radov študentov, nakoľko predchádzajúcim skončil mandát 25. 10. 2019. Navrhla za členov Ing. 

Filipa Gagu a Ing. Martina Vavruša. Menovaní s návrhom súhlasili, preto dal predseda senátu 

o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie : Za: 15  Proti: 0  Zdržali sa: 2  Nehlasoval: 0 Stav: Schválené 

 V rámci bodu Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 1 k Študijnému poriadku SvF UNIZA 

prodekanka pre študijnú a pedagogickú činnosť oboznámila prítomných so zmenami v Študijnom 

poriadku SvF UNIZA, ktoré vyplynuli z novelizácia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinná od 01. 09. 2019, vydanie novej vyhlášky 

MŠVVŠ SR č. 244 o sústave študijných odborov SR s účinnosťou od 01. 09. 2019, zákon č. 

269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení záko-

na č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Zmeny sú zahrnuté  v dodatku č. 1 k Študijnému poriadku SvF UNIZA. 

K predkladanému dokumentu nebola diskusia, preto predseda senátu dal o Dodatku č. 1 hlasovať. 

Hlasovanie : Za: 17  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Nehlasoval: 0 Stav: Schválené 

 V rámci bodu Prerokovanie Správy o činnosti  AS SvF UNIZA za rok 2019 predseda sená-

tu predložil na rokovanie Správu o činnosti  AS SvF UNIZA za rok 2019, v zmysle § 27 Pôsob-

nosť akademického senátu fakulty, ods. (1) Akademický senát fakulty, písm. l) raz za rok podáva 
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akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na webovom sídle vysokej školy 

najmenej na štyri roky. Pri vypracovaní správy čerpal s podrobne vypracovaných zápisov, čím 

poďakoval za prácu tajomníčke senátu. Vyzdvihol koncepčnú prácu senátu a za úspech považuje 

získanie miestnosti pre prácu AS SvF, nakoľko táto požiadavka bola dlhé roky predkladaná vede-

niu fakulty. V diskusii dekan fakulty prisľúbil väčšiu podporu aktivitám spojených 

s prehlbovaním vzťahov medzi fakultou a študentami. Ing. Farbák požiadal vedenie senátu 

o doplnenie informácií o činnosti senátu na internetovej stránke. 

 V Rôznom sa Ing. Šedivý sa vrátil ešte k téme VLC, opýtal sa dekana fakulty či sa môže 

proces vytvorenia VLC zastaviť napr. na kolégiu dekana. Dekan odpovedal, že KD dáva len pod-

porné stanovisko, ale ak sa vyskytnú okolnosti, ktoré nebudú naklonené k vytvoreniu centra pro-

ces sa môže zastaviť. Ing. Jančula pripomenul prítomným, že dňa 5. 12. 2019 sa koná ples fakulty, 

na ktorý pozval členov senátu.  Na záver predseda senátu poďakoval za konštruktívnu prácu sená-

torom v roku 2019 a zaželal im príjemné vianočné sviatky a veľa síl v novom roku. 

 

 

V Žiline, 9. 1. 2020 prof. Dr. Ing. Martin Decký 

  

  


