
Zápis z 15. zasadnutia AS SvF UNIZA 

vo volebnom období 2014 až 2018  

   uskutočneného 19. 10. 2017 so začiatkom o 8:00h  

v miestnosti AE 307 UNIZA  

 

     

Zasadnutie sa uskutočnilo v zasadacej miestnosti dekana Stavebnej fakulty Žilinskej 

univerzity v Žiline (AE 307) so začiatkom o 8:00 hod. Účasť na zasadnutí členov 

Akademického senátu Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len AS SVF 

UNIZA) je v súlade s prezenčnou listinou tvoriacou prílohu tohto zápisu. 

 

Prítomní: Katarína Zgútová (predseda AS SvF UNIZA), Miroslav Brodňan, Martin 

Decký, Filip Gago, Matej Hájek, Stanislav Hodas, Katarína Krkošková, Peter 

Krušinský, Vojtech Lampart,  Soňa Masarovičová,  Daniel Papán, Peter Pisca, 

Martin Pitoňák, Eva Remišová, Juraj Šrámek 

Hostia:  Janka Šestáková (prodekanka pre vzdelávanie), Jozef Vičan (dekan)  

 

1. Otvorenie a schválenie programu 

 

Zasadnutie zahájila predsedkyňa AS SvF UNIZA doc. Zgútová a po privítaní prítomných 

navrhla odsúhlasiť program rozposlaný vopred elektronickou formou: 

 

1. Otvorenie a schválenie programu  

2. Schválenie overovateľov zápisu  

3. Privítanie nových členov AS SvF UNIZA  - odovzdanie menovacích dekrétov 

4. Prerokovanie a schválenie návrhu zmien organizačnej štruktúry SvF UNIZA  

5.  Prerokovanie návrhu - študijné programy inžinierskeho štúdia SvF UNIZA, u ktorých 

bude v roku 2017 požiadané o reakreditáciu z dôvodu časového obmedzenia priznaných 

práv (študijné programy boli v roku 2015 akreditované ako nové). 

6. Rôzne 

7. Záver 

Uznesenie č. 15-001 

AS SvF UNIZA   

schvaľuje:  

Program 15. zasadnutia AS SvF UNIZA. 

       

Prítomní senátori: 15 

Ospravedlnení senátori: 3 

Hlasovali za: 15 

                proti: 0  

                zdržali sa (menovite): 0   

 

 

 

 

 



2. Schválenie zapisovateľa a overovateľa zápisu 

 

Za zapisovateľa bol určený prof. Decký a za overovateľov doc. Remišová a Ing. Pisca, PhD. 

Uvedení senátori s návrhmi súhlasili, na základe čoho dala predsedajúca o predmetných 

návrhoch hlasovať s nasledujúcim výsledkom. 

 

Uznesenie č. 15-002 

AS SvF UNIZA   

schvaľuje:  

Za overovateľov zápisnice členov AS SvF UNIZA  doc. Ing. Evu Remišovú, PhD. a Ing. 

Petra Piscu, PhD.      

 

doc. Ing. Eva Remišová, PhD. 

Prítomní senátori: 15 

Ospravedlnení senátori: 3 

Hlasovali za: 15 

                proti: 0  

                zdržali sa (menovite): 0   

Ing. Peter Pisca, PhD. 

Prítomní senátori: 15 

Ospravedlnení senátori: 3 

Hlasovali za: 15 

Ospravedlnení senátori: 3 

Hlasovali za: 15 

                proti: 0  

                zdržali sa (menovite): 0   

 

3. Privítanie nových členov AS SvF UNIZA 

 

Doc. Zgútová informovala prítomných o zmenách v zložení AS SvF UNIZA spôsobených 

ukončením pracovného pomeru doc. Korenkovej a ukončenia druhého stupňa 

vysokoškolského štúdia na SvF UNIZA Ing. Eriky Sochuliakovej. Na uvoľnené miesto 

v súlade s platnou legislatívou SR a vnútornými predpismi AS SvF UNIZA v zamestnaneckej 

časti senátu nastúpili náhradníci Ing. Juraj Šrámek, PhD., ktorému bol na zasadnutí slávnostne 

odovzdaný menovací dekrét a v študentskej časti Ing. Eva Pitlová. 

Bc. Vojtech Lampart pred riadnym skončením štúdia prvého stupňa na SvF UNIZA 

v súlade s § 26 vysokoškolského zákona č. 131/2002 Z.z. písomne požiadal  o pozastavenie 

členstva v akademickom senáte SvF UNIZA. Jeho členstvo bolo pozastavené odo dňa 

nasledujúceho po dni riadneho skončenia jeho štúdia a obnovené dňom, keď sa opätovne stal 

členom študentskej časti akademickej obce SvF UNIZA. Žiadosť o pozastavenie členstva 

tvorí prílohu tohto zápisu. 

 

4. Prerokovanie a schválenie návrhu zmien organizačnej štruktúry SvF UNIZA 

 

Predsedajúca v tomto bode na úvod odovzdala slovo dekanovi SvF UNIZA prof. Vičanovi, 

ktorý navrhovanú zmenu Organizačného poriadku Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v 



Žiline zdôvodnil ako problémom predchádzajúcu zmenu a konštatoval, že obdobné zmeny 

boli schválené resp. navrhnuté aj na ostatných fakultách UNIZA. Zmeny bolo potrebné 

vykonať v dôsledku novely smernice UNIZA č. 158 Zásady výberového konania na 

obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných 

pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Žilinskej 

univerzite v Žiline ako aj v dôsledku požiadavky Katedry stavebnej mechaniky a aplikovanej 

matematiky (KSMAM) na zrušenie oddelení.  

Ing. Pitoňák, PhD. v rámci diskusie konštatoval, že po schválení predloženého 

materiálu bude potrebné každé nové miesto na SvF schvaľovať  AS SvF UNIZA. Prof. Decký 

ako podpredseda AS UNIZA uvedenú zmenu podporil a uviedol že analogicky sa postupuje aj 

v rámci UNIZA, kde AS UNIZA schvaľuje novovytvorené pracovné miesta. Ku zrušeniu 

oddelení na KSMAM sa prof. Decký spýtal zástupcov tejto katedry v AS SvF UNIZA na 

dôvod návrhu na zrušenie oddelení.  Bolo zodpovedané, že návrh na zrušenie oddelení je 

konsenzuálnou požiadavkou katedry vyplynuvšou zo zníženia počtov pracovníkov na 

oddelení aplikovanej matematiky.   

 

Po ukončení  diskusie predsedajúca dala najskôr hlasovať o zrušení platnej Prílohy č. 1: 

Organizačná štruktúra Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline tvoriacej súčasť 

Organizačného poriadku Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline z 19. 01. 2017 

 

Uznesenie č. 15-003 

AS SvF UNIZA   

ruší:  

Prílohu č.1: Organizačná štruktúra Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline 

Organizačného poriadku Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline z 19. 01. 2017. 

 

Prítomní senátori: 15 

Ospravedlnení senátori: 3 

Hlasovali za: 15 

                proti: 0 

                zdržali sa (menovite): 0 

 

Následne predsedajúca dala hlasovať o schválení dekanom SvF UNIZA navrhnutej verzie 

predmetnej Prílohy č.1.  

 

Uznesenie č. 15-004 

AS SvF UNIZA   

schvaľuje:  

Prílohu č.1: Organizačná štruktúra Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline 

Organizačného poriadku Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline z 19. 10. 2017. 

 

Prítomní senátori: 15 

Ospravedlnení senátori: 3 

Hlasovali za: 15 

                proti: 0  

                zdržali sa (menovite): 0   



5. Prerokovanie návrhu študijných programov  inžinierskeho štúdia SvF UNIZA 
 

Prerokovanie tohto materiálu vyplynulo z  § 27 Pôsobnosť akademického senát fakulty 

vysokoškolského zákona č.131/2002 Z.z., v ktorom v ods. (1) písm. h) je uvedené, že 

akademický senát fakulty pred schválením vo vedeckej rade fakulty prerokúva návrh 

študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta, predložený dekanom. Prerokovanie 

návrhu - študijné programy inžinierskeho štúdia SvF UNIZA sa týkalo študijných programov, 

u ktorých bude v roku 2017 požiadané o reakreditáciu z dôvodu časového obmedzenia 

priznaných práv (študijné programy boli v roku 2015 akreditované ako nové). 
 

Dekan súvzťažne ku tomuto bodu ozrejmil aktuálnu personálnu situáciu fakulty týkajúcu sa 

možnosti garantovania resp. spolugarantovania jednotlivých študijných programov  

zabezpečovaných SvF UNIZA.  
 

Uznesenie č. 15-005 

AS SvF UNIZA   

berie na vedomie:  

Návrh študijných programov  inžinierskeho štúdia zabezpečovaných SvF UNIZA, u ktorých 

bude v 2017 požiadané o reakreditáciu. 
  

6. Rôzne 
 

V rámci tohto bodu sa uskutočnili doplňujúce voľby chýbajúceho člena Disciplinárnej 

komisie pre študentov SvF UNIZA predstavujúcej v zmysle vysokoškolského zákona orgán 

akademickej samosprávy fakulty. Miesto v komisii sa uvoľnilo z dôvodu ukončenia štúdia na 

SvF UNIZA Ing. Eriky Sochuliakovej. Do komisie bola navrhnutá Ing. Katarína Krkošková, 

ktorá kandidatúru priala. Predsedajúca dala najskôr hlasovať o aklamačnom spôsobe voľby 

člena uvedenej komisie. 
 

Uznesenie č. 15-006 

AS SvF UNIZA   

schvaľuje:  

Aklamačný spôsob voľby člena Disciplinárnej komisie pre študentov SvF UNIZA. 
 

Prítomní senátori: 15 

Ospravedlnení senátori: 3 

Hlasovali za: 15 

                proti: 0  

                zdržali sa (menovite): 0   
 

Uznesenie č. 15-007 

AS SvF UNIZA   

zvolil:  

Ing. Katarínu Krkoškovú za členku Disciplinárnej komisie pre študentov SvF UNIZA 

 

Prítomní senátori: 

 

15 

 

 

Ospravedlnení senátori: 3  

Hlasovali za: 14  

                proti: 0   

                zdržali sa (menovite): 1    

 

 



7 Záver 

 

Predsedajúca doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová poďakovala prítomným za konštruktívnu 

spoluprácu a ukončila zasadanie. 

 

 

 

Zápis vypracoval dňa: 19. 10. 2017  ................................................................... 

        prof. Dr. Ing. Martin Decký 

 

 

      .................................................................... 

Overovatelia:       doc. Ing. Eva Remišová 

 

 

.................................................................... 

                              Ing. Peter Pisca, PhD. 

. 

   

 

        ...................................................................... 

                     doc. Dr. Katarína Zgútová 

             predseda AS SvF UNIZA 

 

Prílohy: 

Prezenčná listina 

Žiadosť Ing. Vojtecha Lamparta 


