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Záznam 

zo zasadnutia AS SvFUNIZA v akad. r. 2018/2019, ktoré sa konalo 
voštvrtok25.10.2018 o 8:00hod. v zasadačke dekanaAE307. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 
Ad1) Otvorenie a schválenie programu 

 
Predseda AS SvFUNIZA prof. Decký privítal členov a hostí a otvoril rokovanie senátu návrhom na 
schválenie bodov programu na prerokovanie: 
 
1. Otvorenie a schválenie programu 
2. Schválenie overovateľov zápisu   
3. Prezentácia doc. Ing. Janky Ižvoltovej, PhD. o možnostiach zvýšenia výkonových ukazovateľov 

Katedry geodézie SvF UNIZA  
4. Schválenie členov Vedeckej rady SvF UNIZA pre funkčné obdobie 2018 až 2022 (Podľa zákona 

č.131/2002 Z.z. o VŠ Akademický senát fakulty v zmysle § 27, ods. (1)  písm. d) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie 
a odvolanie členov vedeckej rady fakulty 

5. Schválenie členov Disciplinárnej komisie  SvF UNIZA (Podľa zákona č.131/2002 Z.z. o VŠ Akademický senát 

fakulty v zmysle § 31, ods. (2) Členov disciplinárnej komisie fakulty a jej predsedu vymenúva z radov členov jej 
akademickej obce po schválení akademickým senátom fakulty dekan; polovicu členov tejto komisie tvoria študenti) 

6. Rôzne  
7. Záver 
 

Hlasovanie:   Za:15   Proti:0   Zdržal sa: 0   Nehlasoval: 0 Stav: Schválené 

     
Ad 2) Schválenie overovateľov zápisu 

 
Predseda AS navrhol za overovateľov Ing. F. Bahledu, PhD. a Ing. Gaga, ktorí s návrhom súhlasili. 
Hlasovanie-Ing. Bahleda:  Za:14   Proti: 0   Zdržal sa: 1   Nehlasoval:  0Stav:    Schválené 

Hlasovanie- Ing. Gago:  Za:14   Proti: 0   Zdržal sa: 1   Nehlasoval:  0Stav:    Schválené 

 

Ad 3) Prezentácia doc. Ing. Janky Ižvoltovej, PhD. 

 

Vedúca Katedry Geodézie oboznámila členov senátu so základnými bodmi spolupráce katedry 
s ostatnými katedrami SvF, poukázala na špičkovú prístrojovú a softwarovú vybavenosť katedry, ktorá 
zaručuje široké možnosti využitia aj v rámci plánovaných grantových úloh. Spomenula už riešené granty 
vrátane tých, ktoré sú stále v období udržateľnosti, najmä projekty Rozvoj kultúry kvality na ŽU na báze 
štandardov vzdelávania 2011-2013 a Inovácia a internacionalizácia vzdelávania – nástroje zvyšovania 
kvality ŽU v európskom vzdelávacom priestore 2013-2015, ktoré umožnili o. i. vznik nových publikácií. 
Poukázala na aktivity v spolupráci s ostatnými katedrami– posudky, geofyzikálne prieskumy, vytvorenie 
ortofotomáp (úsek Diaľnice D3), mikrogravimetrické prieskumy sakrálnej architektúry, 3D scany 
(Hričovský hrad), zamerania (letisko Žilina, Čierny Balog a mnohé ďalšie). V závere uviedla ďalšie 
vedecké a propagačné aktivity ako účasť na Európskej noci výskumníkov alebo organizáciu GISday 
v spolupráci. 
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V následnej diskusii odznelo viacero názorov a podnetov – prítomný dekan prof. Drusa skonštatoval, 
že európsky trend podpory b.c. bakalárskeho štúdia, ktoré je preferované ako plne postačujúce 
a adekvátne pre množstvo pozícií a tvorí 70% z počtu absolventov, sa na Slovensku zatiaľ neuplatňuje 
a nie je ani zohľadnený v stanovovaní koeficientov v rozpočte – následne sa to prejaví i u katedier, ktoré 
nemajú akreditovaný ing. stupeň štúdia. Dekan, aj člen AS Ing. Bahleda v diskusii hodnotili spoluprácu 
a prístup katedry ako pozitívny. Prodekan Koteš prispel konštruktívnou kritikou s poukázaním na 
nutnosť pretavenia množstva kvalitných riešených grantov aj do publikačných aktivít a tiež na zvýšenie 
aktivity smerujúcej ku graduačnému rastu členov katedry. V reakcii vedúca katedry poukázala na 
súčasnú nie veľmi priaznivú situáciu v oblasti nevyhnutnej spolupráce na graduačnom raste so 
zahraničnými vysokými školami. Dekan diskusiu ukončil konštatovaním, že diskusia je prínosom a je 
žiadúce pokračovať diskusiou i s ďalšími vedúcimi katedier, ktoré mali záporný podiel na rozpočte. 
 

Ad 4) Schválenie členov Vedeckej rady SvF UNIZA pre funkčné obdobie 2018 až 2022 

 

Dekan oboznámil členov AS stručne s profesijnými charakteristikami ním navrhovaných členov 
vedeckej rady. V diskusii reagoval na podnet doc. Remišovej vysvetlením, že skrátený pracovný úväzok 
prof. Kováříka zapríčinil možnosť jeho zaradenia iba ako externého člena. Dlhšia diskusia prebehla na 
tému rozporu medzi legislatívou, ktorá určuje priamo iba dekana ako člena vedeckej rady (ostatní sú 
schvaľovaní AS) a rokovacím poriadkom vedeckej rady, v ktorom je uvedené, že členmi vedeckej rady 
sa stávajú bez schvaľovania aj prodekani SvF. Prerokovaný bol podnet predsedu senátu, či je 
nutné/vhodné schvaľovať čestných členov ved. rady (ako je určené rokovacím poriadkom vedeckej 
rady). Podnety z diskusie boli navrhnuté na ďalšiu diskusiu do vedeckej rady s prípadnými zmenami 
v jej rokovacom poriadku. Predseda As SvF navrhol komisiu pre tajné hlasovanie v nasledujúcom zložení 
na odhlasovanie členmi AS Svf: 
 

• Predsedkyňa komisie - Ing. S. Masarovičová, PhD. 
Hlasovanie:    Za: 14    Proti: 0   Zdržal sa: 1  Nehlasoval:  0    Stav:    Schválené 

• Ing. Jančula 
Hlasovanie:    Za: 14    Proti: 0   Zdržal sa: 1  Nehlasoval:  0    Stav:    Schválené 

• Ing. Šedivý, PhD. 
Hlasovanie:    Za: 14    Proti: 0   Zdržal sa: 1  Nehlasoval:  0    Stav:    Schválené 

 

Z tajného hlasovania o návrhu členov Vedeckej rady SvF UNIZA pre funkčné obdobie 2018 – 2022 
(zoznam v prílohe), ktorého sa zúčastnilo 15 prítomných členov AS SvF vyplynulo: 
 

• Odovzdaných 15 hlasovacích lístkov 

• Z toho1 neplatný hlasovací lístok  

• Všetci kandidáti získali 14 platných hlasov, okrem prof. Ing. Mikolaja, PhD. (interný člen), ktorý 
získal 13 hlasov a doc. Ing. Tesára, DrSc. (externý člen, ÚSTARCH SAV Bratislava), ktorý získal 
rovnako 13 hlasov. 
 

Stav:    Schválené 
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Ad 5) Schválenie členov Disciplinárnej komisie  SvF UNIZA 

 

Prítomná prodekanka pre študijnú a pedagogickú činnosť doc. Kúdelčíková oboznámila s návrhom 
zloženia disciplinárnej komisie v zložení 3 pedagógovia (s volebným obdobím 4 roky) a 3 zástupcovia 
študentov (na 1 rok), s kandidatúrou všetci navrhnutí súhlasili. Predseda AS navrhol aklamačné 
hlasovanie o návrhu (čo členovia AS odsúhlasili) v zložení – pedagogická časť: 
 

• doc. Ing. Remišová, PhD. 
Hlasovanie:    Za: 15     Proti: 0   Zdržal sa: 0   Nehlasoval:  0    Stav:    Schválené 

• Ing. Odrobiňák, PhD. 
Hlasovanie:    Za: 15     Proti: 0   Zdržal sa: 0   Nehlasoval:  0    Stav:    Schválené 

• doc. Ing. Kúdelčíková, PhD. 
Hlasovanie:    Za: 15     Proti: 0   Zdržal sa: 0   Nehlasoval:  0    Stav:    Schválené 

 
Študentská časť: 
 

• Ing. Gago 
Hlasovanie:    Za: 14    Proti: 0   Zdržal sa: 1   Nehlasoval:  0    Stav:    Schválené 

• Ing. Vavruš 
Hlasovanie:    Za: 14    Proti: 0   Zdržal sa: 1   Nehlasoval:  0    Stav:    Schválené 

• Ing. Prokop 
Hlasovanie:    Za: 15     Proti: 0   Zdržal sa: 0   Nehlasoval:  0    Stav:    Schválené 

 

Ad 6) Rôzne 

 

Ing. Miroslav Jančula (podpredseda AS SvF UNIZA - študentská časť) informoval o ďalšom priebehu príprav 
na Ples Stavebnej fakulty, ktorý sa bude konať 6.12.2018 pod záštitou dekana SvF UNIZA. Dekana zároveň 
požiadal o pomoc pri oslovení rektorátu a prerokovaní spolupráce s Menzou, ktorá navrhla zatiaľ pomerne 
finančne náročné podmienky pre zabezpečenie plesu. Pripravuje sa grafika plagátu a rovnako prebiehajú 
oslovenia a rokovania s rôznymi sponzormi. 
 
Predseda AS znovu pripomenul otázku zabezpečenia miestnosti pre AS SvF. Dekan v reakcii skonštatoval, 
že audit miestností je vykonaný, v najbližšom čase bude zadaná úloha vedúcim katedier – priradiť 
k miestnostiam mená osôb, ktoré ich užívajú. Následne bude možné v horizonte do konca novembra 
požiadať o uvoľnenie vhodného priestoru pre potreby stretávania sa a diskusií členov AS SvF UNIZA. 
 
Ing. arch. Grúňová sa obrátila s podnetom na dekana SvF Fohľadom zabezpečenia redizajnu webstránok 
– či pôjde iba o fakultu alebo aj katedry. Reakcia dekana – celý webdizajn bude riešiť profesionálna firma, 
na úroveň katedier bude poskytnutý redakčný systém s rozhraním na spravovanie webu s tým, že vizuál 
bude jednotný pre fakultu aj katedry. Následne si obsah a publikáciu vlastného webu zabezpečí katedra 
cez vedenie katedry, resp. určením zodpovedného pracovníka. 
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Ad 8)  Záver 

 

Nebol určený presný termín ďalšieho zasadnutia AS, v súčinnosti s vedením môže byť podľa potreby 
termín určený a zasadanie sa uskutoční ešte do konca roka 2018. Predseda senátu prof. Decký poďakoval 
prítomným hosťom za účasť a prediskutovanie informácií a problémov a ukončil rokovanie. 

 
V Žiline 25.10.2018 
 
PRÍLOHY: 

• Prezenčná listina 

• Návrh zloženia vedeckej rady SvF UNIZA 
 
 
Zapisovateľka:   Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD.  ............................................. 
 
 
 
Overovatelia: Ing. František Bahleda, PhD.  ............................................. 
 
 
 
   Ing. Filip Gago    ............................................. 
 

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

        prof. Dr. Ing. Martin Decký 

 


