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Záznam 

zo zasadnutia AS SvF UNIZA v akad. r. 2019/2020, ktoré sa konalo 
v piatok 12.06.2020 o 8:00 hod. v zasadačke dekana AE307. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 

Ad1) Otvorenie a schválenie programu 
 

Predseda AS SvF UNIZA prof. Decký privítal členov a hostí a po stručnej informácii prezentovanej 
dekanom SvF prof. Drusom o aktuálnych protiepidemiologických opatreniach otvoril rokovanie senátu 
návrhom na schválenie bodov programu na prerokovanie: 
 

1.    Otvorenie a schválenie programu  
2.    Schválenie overovateľov zápisu  
3.   Schválenie ďalších podmienok prijatia na štúdium vybraných študijných programov uskutočňovaných SvF 

UNIZA pre akademický rok 2021/2022 (Zákon o VŠ §27 písm. h)   
4.    Prerokovanie a schválenie zmeny Organizačnej štruktúry SvF UNIZA (Zákon o VŠ §27 písm. i) 
5.    Rôzne 
 

Predseda AS SvF dal hlasovať o predloženom programe. 
 

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

Ad 2) Schválenie overovateľov zápisu 
 
 

Predseda AS navrhol za overovateľov: Daniela Ďugeľa a Ing. Daniela Papána, PhD., ktorí s návrhom 
súhlasili. 
 
Hlasovanie za Daniela Ďugeľa:  Za:   16 Proti:0  Zdržal sa:1  Nehlasoval:0 Stav: Schválené 
Hlasovanie za Ing. Papána, PhD.:  Za:  16 Proti:0  Zdržal sa:1  Nehlasoval:0 Stav: Schválené 
 
 

Ad 3) Schválenie ďalších podmienok prijatia na štúdium vybraných študijných programov 
uskutočňovaných SvF UNIZA pre akademický rok 2021/2022 (Zákon o VŠ §27 písm. h) 
 

Na úvod prof. Decký vyzval p. dekana – ktorý poveril prezentáciou prodekanku pre študijnú a 
pedagogickú činnosť doc. Ing. Máriu Kúdelčíkovú, PhD., ktorá vysvetlila bližšie najmä rozdiely oproti 
doteraz platným podmienkam: 
 

• Vyhláška č. 244/2019 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o sústave študijných 
odborov SR, účinná od 1.9.2019 spôsobila predefinovanie zaradenia už existujúcich študijných 
programov – všetky okrem Geodézie a kartografie spadajú pod odbor Stavebníctvo. 

• V bakalárskom stupni ostáva program Technológia a manažment stavieb (TMS), v inžinierskom je 
zmena - v dennej forme sa otvára program Technológie, manažment a informačné systémy v 
stavebníctve (TMISS), pričom v externej forme inžinierskeho štúdia zostáva program Technológia a 
manažment stavieb (TMS). 

• Zaradené sú programy v anglickom jazyku - Civil Engineering (CE) v bakalárskom a Civil Engineering 
Structures (CES) v inžinierskom stupni. 
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• Článok 7 v bode "1. Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium... súčet počtu získaných 

kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie a 

počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa, na ktorý sa 

uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov." vychádza priamo z podmienok slovenskej 
legislatívy. 

• Článok 7. bod 2. „O prijatie na štúdium v študijných programoch inžinierskeho štúdia sa môže 

uchádzať absolvent bakalárskeho štúdia v rovnakom študijnom odbore. V prípade uchádzačov, ktorí 

absolvovali bakalárske štúdium v inom študijnom odbore, rozhoduje individuálne podľa 

absolvovaných študijných predmetov o výsledku prijímacieho konania komisia pre prijímacie 

konanie.“ bol doplnený o možnosť individuálneho posúdenia uchádzača komisiou. 
 

V následnej diskusii boli prerokované možnosti budúceho štúdia v programe Geodézia a kartografia 
(GaK), kde môže nastať situácia, že katedra nenaplní požiadavky akreditácie. V diskusii (dekan prof. 
Drusa, Ing. Pisca, Ing. Farbák, prof. Decký, prodekan Koteš a Ing. Šedivý) bolo konštatované, že 
špecializácia geodézia je nevyhnutným podporným prvkom viacerých výskumných úloh, ide aj o žiadaný 
a potrebný odbor pre zameranie SvF UNIZA. Zároveň bola zdôraznená potreba väčšej aktivizácie členov 
katedry v súvislosti s kariérnym rastom. 
 

V obsiahlejšej diskusii bola tiež prerokovaná potreba zmeny názvu programu „Staviteľstvo“ za názov, 
ktorý by bol priliehavejší a výstižnejší (a marketingovo efektívnejšie cielený) aj pre záujemcov – 
potenciálnych študentov, ich rodičov či pedagógov stredných škôl tak. Viaceré hlasy sa zhodli na 
vhodnejšom pojme „Dopravné stavby“ alebo jeho variantoch (prof. Drusa, prof. Decký, Ing. Farbák, 
prodekan Krušinský). Dekan zmienil kreovanie nového programu „Smart cities“, v rámci ktorého vyvíja 
dlhodobo aktivity a má súvzťažné referencie prof. Decký, a tiež stručne spomenul prebiehajúcu diskusiu 
o vhodnosti / nevhodnosti spojenia všetkých zameraní dopravných stavieb v jednom študijnom 
programe inžinierskeho stupňa. 
 

Prof. Decký dal k predloženému materiálu "Podmienky prijímacieho konania v roku 2021 na štúdium 
študijných programov, ktoré zabezpečuje Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline v bakalárskom a 
inžinierskom štúdiu" hlasovať. 
 

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

Ad 4) Prerokovanie a schválenie zmeny Organizačnej štruktúry SvF UNIZA 
 

Na úvod prof. Decký stručne zhrnul genézu pripravovanej zmeny – zriadenie nového pracoviska na 
úrovni katedier SvF – Výskumného a laboratórneho centra SvF UNIZA, citoval z viacerých zápisov 
rokovaní senátu či zo zápisu z kolégia dekana, ktoré zriadenie pracoviska podporilo už v máji 2019.  
 
Konkrétne prezentoval, že AS SvF v zmysle svojich kompetencií: § 27 Pôsobnosť akademického senátu 

fakulty, ods. (1), písm. i) vyjadruje sa o návrhu dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo 

zrušenie pracovísk fakulty vykonal všetky potrebné aktivity ku zriadeniu Výskumného a laboratórneho 
centra SvF UNIZA. AS SvF UNIZA sa ku vzniku Výskumného a laboratórneho centra SvF UNIZA opakovane 
vyjadril na zasadnutiach: 
 19.09.2019 v bodoch rokovania AS SvF UNIZA 
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o 3. Prerokovanie a schválenie vybraných legislatívnych zmien v súvislosti so vznikom 
Výskumného a laboratórneho centra SvF UNIZA  (predmetom prerokovania bude schválenie 
zriadenia uvedeného pracoviska, ktoré nadobudne účinnosť až dňom schválenia štatútu SvF 
UNIZA, tzn. v prípade neschválenia zmeny štatútu by zmeny nenadobudli účinnosť) 

o 4. Stanovenie komisie pre prípravu Štatútu nového pracoviska a úprav Štatútu SvF UNIZA. 
 4.12.2019 v bode rokovania AS SvF UNIZA 

o 4. Prerokovanie Štatútu Výskumného a laboratórneho centra Stavebnej fakulty Žilinskej 
univerzity v Žiline 
 

Dekan zhrnul potenciálne pozitíva zriadenia centra – transparentnejšie manažovanie pracovných miest 
či náplní práce, flexibilnejšia a výrazne lepšia spolupráca medzi katedrami a vytvorenie priestoru pre 
post-doktorandské miesta. Následne sa rozprúdila dlhšia diskusia, súvisiaca s možnosťami rozpočtu 
UNIZA (odznela stručná informácia p. dekana o rokovaní kolégia rektora – rozpočet UNIZA je vyšší, no 
vzhľadom na legislatívne zvýšenie platov a iné podmienky pridelené financie nepokrývajú potreby 
UNIZA), možnosťami a stave financií na SvF (p. tajomníčka Klinková uviedla, že je už takmer pripravená 
správa o hospodárení fakulty a už v minulom roku bolo potrebné vykrývať napr. PhD. Štúdium 
z vlastných zdrojov, v roku 2020 bude táto potreba ešte vyššia).  
 
Dekan prof. Drusa spomenul možnosti dofinancovania z tzv. refundačných grantov, no zdôraznil 
potrebu investície týchto prostriedkov najmä do reštartu fakulty, do kvalitných a perspektívnych 
opatrení, financovania mladých výskumníkov či podpore prístrojového vybavenia fakulty. V diskusii 
(prof. Decký, dekan, Ing. Remišová, Ing. Masarovičová, Ing. Papán, Ing. Farbák) boli prerokované aj 
témy odľahčenia finančnej záťaže malých katedier presunom pracovníkov pod vytvárané centrum, 
pripomienka zníženia počtu zamestnancov niektorých katedier pod požadovanú hranicu na zriadenie 
katedry.  
 

Diskusia sa dotkla aj potreby zvýšenia kvality uchádzačov o doktorandské štúdium, dekan zdôraznil 
dôležitosť tohto faktoru v rámci budúcej akreditácie a vyjadril svoj zámer dohliadnuť dôslednejšie na 
proces výberu uchádzačov. 
 

Ing. Bahleda zdôraznil potrebu vytvorenia jasných pravidiel a procedúr pri financovaní centra, 
prideľovaní / zadávaní pracovných povinností a podobne, ktoré štatút nepokrýva, no je potrebné ich 
mať definované. V diskusii (Ing. Bahleda, dekan, prof. Decký) boli prerokované podrobnosti  a možné 
úskalia presunu pracovníkov –zmena náplne práce či iba zmene názvu pracoviska, nutnosť odsúhlasiť 
túto zmenu zamestnancom a prípadné dopady negatívneho postoja (rozviazanie pracovného pomeru 
z organizačných dôvodov zánikom pracovného miesta na katedre.  
 
Dlhšia diskusia prebehla k navrhovaným dátumom účinnosti a platnosti predkladanej organizačnej 
štruktúry – či v súvislosti s konkrétnym dátumom 1.9. alebo v nadväznosti na schválenie štatútu Centra 
a úprave nadväzných interných dokumentov po rokovaní AS UNIZA. 
 

Ďalšou navrhovanou zmenou v organizačnej štruktúre je vytvorenie nového pracovného miesta na 
dekanáte SvF – prebehla diskusia s výzvou k dekanovi na odôvodnenie vzniku nového miesta v súčasnej 
neistej situácii. Po kratšej diskusii a námietke, či je zverejnenie pracovnej náplne súčasťou osobných 
údajov budúceho zamestnanca – dekan prof. Drusa oboznámil senát so základnými požiadavkami 
a pracovnou náplňou budúcej pozície PR manažéra  fakulty. Medzi povinnosti bude patriť o.i. 
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spolupráca so strednými školami, organizovanie stretnutí, reklamných akcií, propagácie fakulty a jej 
výskumu a pedagogických činností, copywriting – písanie príspevkov a komunikácia na sociálnych 
sieťach vrátane vytvorenia a udržiavania spojenia s absolventmi fakulty, spravovanie reklamných 
aktivít, organizovanie Dňa otvorených dverí a iných akcií fakulty.  
 
Na otázku Ing. Jančulu – miesto si vyžaduje profesionála so skúsenosťami - dekan poznamenal, že ak sa 
nenájde človek s požadovanou charakteristikou z prostredia fakulty, bude vypísané výberové konanie. 
Dekan predpokladá u záujemcu v prvom rade komunikatívnosť, flexibilnosť, skúsenosť s plynulou 
komunikáciou slovom aj písmom na požadovanej úrovni, označil túto pozíciu ako „neoficiálneho 
hovorcu fakulty“. 
 

Predseda senátu SvF prof. Decký diskusiu uzatvoril a skonštatoval, že pri zmenách v organizačnej 
štruktúre ide o tri rôzne zásahy a navrhol dať hlasovať o každom samostatne.  
 

Hlasovanie o schválení vloženia / vytvorenia nového pracoviska Výskumné a laboratórne centrum SvF 
UNIZA do štruktúry na úrovni katedier fakulty s počtom zamestnancov podľa dekanom predkladaného 
materiálu s účinnosťou tejto zmeny štruktúry fakulty SVF UNIZA dňom schválenia zmeny v štatúte SvF 
UNIZA (so zapracovaním pripomienok) a schválením v AS UNIZA: 
 
  

Hlasovanie:   Za:5   Proti:   1  Zdržal sa: 11  Nehlasoval:0 Stav: Neschválené 
 
Druhou predkladanou zmenou je zrušenie 1 pracovného miesta profesora a vytvorenie 1 pracovného 
miesta odborného asistenta na Katedre stavebných konštrukcií a mostov, o ktorej dal predseda 
senátu hlasovať: 
 

Hlasovanie:   Za:16  Proti:   0 Zdržal sa: 1  Nehlasoval:0  Stav: Schválené 
 
Tretie hlasovanie sa týkalo odsúhlasenia zaradenia nového pracovného miesta v štruktúre dekanátu 
pre marketingového manažéra fakulty: 
 

Hlasovanie:   Za:12  Proti:   0 Zdržal sa: 5  Nehlasoval:0  Stav: Schválené 
 
 

Ad 5) Rôzne 
 

Hlavnou témou dlhšej diskusie (prodekanka Kúdelčíková, prof. Decký, Ing. Jančula, tajomníčka Ing. 
Klinková, Ing. Farbák, Ing. Remišová) bolo prerokovanie postupu pri odsúhlasení a prerokovaní 
Výročnej správy o hospodárení SvF UNIZA za rok 2019 a rozpočtu pre SvF v súvislosti s tým, že viacerým 
členom študentskej časti AS SvF končí funkčné obdobie ukončením štúdia.  
 
Vzhľadom na to, že v študentskej časti už nastúpili všetci zvolení náhradníci, je nevyhnutné 
zorganizovať doplňujúce voľby do študentskej časti AS SvF po začiatku ďalšieho akademického roka 
2020/2021 tak, ako bude možné podľa aktuálne epidemiologickej situácie.  
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Dekan informoval, že náležitosti v súvislosti s rozpočtom budú prerokované v AS UNIZA 29.6, nadväzné 
kolégium dekana bude zvolané prvý júlový týždeň a Výročná správa (Ing. Klinková) bude dostupná 
taktiež prvý júlový týždeň.  

 

V Žiline 12.6.2020 
 

PRÍLOHY: 

• Prezenčná listina 

• Organizačná štruktúra Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline 

• Podmienky prijatia na štúdium vybraných študijných programov uskutočňovaných SvF UNIZA 
pre akademický rok 2021/2022 

 

 
Zapisovateľka:   Ing. arch. Grúňová, PhD.   ............................................. 
 
 
Overovatelia: Ing. Papán, PhD.     ............................................. 
 
 

   D. Ďugeľ    ............................................. 
 

 
         
        ................................................. 
        prof. Dr. Ing. Martin Decký 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


