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Záznam 
Z mimoriadneho zasadnutia AS SvF UNIZA v akad. r. 2021/2022, ktoré sa konalo 
vo štvrtok 16.12.2021 o 12:00 hod. prostredníctvom online aplikácie MS TEAMS 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 
Ad 1) Otvorenie a schválenie programu 
 

Podpredsedníčka Ing. Masarovičová, PhD. privítala členov senátu a hostí a skonštatovala, že oproti zaslanému 
predbežnému programu, ktorom mali byť iba 2 body, do programu bol doplnený ďalší, a teda program je 
nasledujúci:   
 

1.  Otvorenie a schválenie programu 
2.  Schválenie overovateľov zápisu 
3.  Návrh dekana SvF UNIZA na schválenie Zásad a pravidiel prijímacieho konania na 3. stupeň vysokoškolského štúdia 

študijných programov, ktoré zabezpečuje SvF UNIZA pre akademický rok 2022/2023.   
4.  Voľba zástupcov študentov do Disciplinárnej komisie SvF UNIZA (podľa Smernice č. 201, článok 5) 
5.  Vyhlásenie volieb do Akademického senátu SvF UNIZA pre funkčné obdobie 2022 až 2026. 
6.  Rôzne, Záver 

 
Ing. Remišová vzniesla otázku ohľadom zaslaných podkladov – kedy bol email zaslaný iba predsedovi prof. Deckému 
a podpredsedníčke Ing. Masarovičovej. Materiál – zásady a pravidlá prijímacieho konania teda budú prezentované 
priamo na zasadnutí s komentárom prítomnej pani prodekanky pre študijnú a pedagogickú činnosť doc. Ing.  
Kúdelčíkovej, PhD. 
 

Hlasovanie:  Za:  10   Proti:  0   Zdržal sa: 0  Nehlasoval:  0        Stav:  Schválené 
 
Ad 2) Schválenie overovateľov zápisu 

 

Predseda AS navrhol za overovateľov doc. Ing. Evu Remišovú, PhD. a Ing. Mareka Bartka, ktorí s návrhom súhlasili. 

 

Hlasovanie za: doc. Ing. Eva Remišová, PhD.   Za: 10 Proti:0  Zdržal sa:0  Nehlasoval:0 Stav: Schválené 

Hlasovanie za: Ing. Marek Bartko        Za: 10 Proti:0  Zdržal sa:0  Nehlasoval:0 Stav: Schválené 

 

Ad 3) Návrh dekana SvF UNIZA na schválenie Zásad a pravidiel prijímacieho konania na 3. stupeň 

vysokoškolského štúdia študijných programov. 
 

Podpredsedníčka AS SvF UNIZA, Ing. Masarovičová vyzvala dekana na vysvetlenie a komentár predloženému 
materiálu. Dekan SvF objasnil, že daný materiál je nový, zatiaľ nebol určený presný, zosúladený postup, určený 
Zásadami a pravidlami. Na jeho vytváraní spolupracovali prodekani doc. Koteš a doc. Kúdelčíková.  Dekan, prof. 
Drusa postupne prešiel všetky body od výberu tém až po podmienky prijímacieho konania, dotkol sa plánovaných 
počtov prijatých a aj podmienok na publikačnú činnosť doktorandov (viď. príloha).  
Podpredsedníčka AS SvF UNIZA, Ing. Masarovičová následne otvorila diskusiu (bez námietok a otázok) a dala o bode 
hlasovať.  
 

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

 
Ad 4) Voľba zástupcov študentov do Disciplinárnej komisie SvF UNIZA (podľa Smernice č. 201, článok 5) 
 

Podpredsedníčka AS SvF UNIZA, Ing. Masarovičová udelila slovo prodekanke pre vzdelávanie, ktorá vysvetlila, že 
funkčné obdobie pre zástupcov študentov v Disciplinárnej komisii je iba jeden rok a súčasným zástupcom skončí 
mandát v decembri. Spomenula návrhy – opakovane sú navrhnutí súčasní členovia, ktorí s kandidatúrou súhlasili - 
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Ing. Bartko, Bc. Ďugel, Bc. Martinovičová. Podpredsedníčka AS SvF UNIZA, Ing. Masarovičová otvorila diskusiu 
a nakoľko neboli iné návrhy či príspevky do diskusie, otvorila tajné hlasovanie. 
 
Hlasovanie:  Za:  10   Proti: 0   Zdržal sa: 0  Nehlasoval:0  Stav:  Schválené 

 

Ad 5) Vyhlásenie volieb do Akademického senátu SvF UNIZA pre funkčné obdobie 2022 až 2026. 
 

Podpredsedníčka AS SvF UNIZA, Ing. Masarovičová udelila slovo doc. Papánovi. Ten objasnil situáciu – upozornil na 
existujúce zásady volieb do AS SvF a konštatoval, že je potrebné vytvoriť dve komisie – pre zamestnaneckú 
a študentskú časť. Členovia komisie – ak budú kandidovať do senátu, vzdajú sa členstva v komisii, resp. nemôžu byť 
nominovaní. Konštatoval tiež, že každá katedra môže nominovať jedného člena komisie. 
 
Ing. Masarovičová upozornila na harmonogram – doc. Papán konštatoval, že harmonogram si stanovuje potom 
komisia, jej predseda či predsedníčka. 
 
Komisia pre zamestnaneckú časť bola podľa vyjadrenia členov senátu z jednotlivých katedier zostavená následne: 
 
KŽSTH Ing. Alžbeta Pultznerová, PhD. - predsedníčka komisie  
KGt doc. Ing. Nguyen Giang, PhD. 
KSMaM doc. Ing. Gabriela Lajčáková, PhD. 
KGd - bez nominácie 
KCEI doc. Ing. Dušan Jandačka, PhD. 
KSKM Ing. Jakub Kraľovanec 
KTMS - bez nominácie 
KPSaU - Ing. arch. Grúňová, PhD. 
študent - Bc. Erik Vrchovský 
študent - Ing. Dušan Briliak 
 
Komisia pre študentskú časť AS SvF: 

Ing. Dušan Briliak - predseda komisie za študentskú časť 
Bc. David Staňo Bc. Erik Vrchovský 
pedagóg - KCEI - doc. Ing. Eva Remišová, PhD. 
pedagóg - KGd - Ing. Soňa Masarovičová, PhD. 
 
doc. Papán upresnil, že je možné byť členom komisie v oboch častiach, t.j. nominovať toho istého pedagóga / 
študenta do oboch častí. Následne dala podpredsedníčka AS SvF hlasovať. 

 

Hlasovanie za navrhnuté komisie podľa zoznamu uvedeného vyššie: 
Hlasovanie:  Za:  10   Proti: 0   Zdržal sa: 0  Nehlasoval:0  Stav:  Schválené 

 

Hlasovanie za voľbu predsedníčky komisie za zamestnaneckú časť - Ing. A. Pultznerová: 
Hlasovanie:  Za:  10   Proti: 0   Zdržal sa: 0  Nehlasoval:0  Stav:  Schválené 

 

Hlasovanie za voľbu predsedu komisie za zamestnaneckú časť - Ing. Dušan Briliak: 
Hlasovanie:  Za:  10   Proti: 0   Zdržal sa: 0  Nehlasoval:0  Stav:  Schválené 

 

Akademický senát zaviazal predsedov/níčky komisií, aby sa riadili Zásadami volieb do Akademického senátu SvF a 
do Akademického senátu UNIZA, schválenými 22.1.2018 a zároveň ich zaväzuje povinnosťou zverejniť 
harmonogram dva mesiace pred ukončením mandátu súčasného senátu AS SvF UNIZA 2018-2022, t.j. do 22.1.2022 
- Hlasovanie:  Za:  8   Proti: 0   Zdržal sa: 0  Nehlasoval:0  Stav:  Neschválené 
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Posledné hlasovanie pre technické problémy nebolo korektne odhlasované, podpredsedníčka na návrh senátorov 
otvorila možnosť opakovaného hlasovania: 
 
Akademický senát zaviazal predsedov/níčky komisií, aby sa riadili Zásadami volieb do Akademického senátu SvF a 
do Akademického senátu UNIZA, schválenými 22.1.2018 a zároveň ich zaväzuje povinnosťou zverejniť 
harmonogram dva mesiace pred ukončením mandátu súčasného senátu AS SvF UNIZA 2018-2022, t.j. do 22.1.2022 
- hlasovanie: 
Hlasovanie:  Za:  9   Proti: 0   Zdržal sa: 0  Nehlasoval:0  Stav:  Schválené 
 
Ad 6) Rôzne, záver 
 

Podpredseda študentskej časti Ing. Jančula prispel informáciou o účasti L. Mirta, študenta SvF na Majstrovstvách 
sveta vo florbale. Turnaj mužov hostilo Fínsko v Hartwall Aréne v Helsinkách, termín bol pre pandémiu koronavírusu 
bol presunutý od 3. do 11. decembra 2021. Slovenskí reprezentanti boli súčasťou skupiny C a nakoniec získali 
historický úspech dosiahnutím 7. miesta. Dekan SvF vyslovil poďakovanie a pochvalu a tiež pripomenul, že fakulta 
oceňuje študentov nielen za podobné úspechy odmenou. 
 
Podpredsedníčka AS SvF UNIZA, Ing. Masarovičová pripomenula v diskusii (Ing. Chromčák, dekan) pripomienku Ing. 
Farbáka z minulého zasadnutia senátu o študentoch, ktorí sa opakovane hlásia či dlhodobo prechádzajú 
medziročníkmi v rámci štúdia a reagovala pripomenutím podmienky zo Študijného poriadku – nevyhnutnosť účasti 
ďalšieho pedagóga v rámci skúšky na 2. opravný termín (teda 3. termín skúšky celkovo). 
 
Dekan SvF prof. Drusa oboznámil členov senátu (otázka Ing. Šedivý) s ďalším harmonogramom, kedy spomenul 
potenciálne zvolanie senátu v polovici či koncom januára vzhľadom na potrebu schváliť členov Priemyselnej rady 
pre prebiehajúcu Akreditáciu. Chystaná je aj výmena niektorých členov v radách študijných programov, ktoré je 
nevyhnutné prerokovať a odsúhlasiť. 
 
Krátka diskusia prebehla ohľadom práce komisie pre voľby do AS SvF UNIZA (Ing. Masarovičová, Ing. Jančula, doc. 
Papán) v prípade online volieb a vhodnosti rôznych software platforiem a so zabezpečením utajenia, možnosti vložiť 
niekoľko stovák účastníkov a zároveň overiť, aby hlasovali iba oprávnení voliči a iba jeden raz. Doc. Papán 
pripomenul, že primárna forma je prezenčná. 
 
Podpredsedníčka uzatvorila diskusiu a rokovanie uzatvorila. 
 
V Žiline 16.12.2021 

 
PRÍLOHY: 

• Prezenčná listina 

• Zásady a pravidlá prijímacieho konania na 3. stupeň vysokoškolského štúdia študijných programov 
 
Zapisovateľka:   Ing. arch. Grúňová, PhD.   ............................................. 
 
Overovatelia:  doc. Ing. Eva Remišová, PhD.  ............................................. 
 
   Ing. Marek Bartko   ............................................. 

         
        ................................................. 
        Ing. Masarovičová, PhD. 
 


