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Záznam 

zo zasadnutia AS SvFUNIZA v akad. r. 2018/2019, ktoré sa konalo 
vo štvrtok 28.03.2019 o 8:00 hod. v miestnosti AE013. 

 

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

 
Predseda AS SvF UNIZA 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.  Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o činnosti SvF za rok 2018 predloženú dekanom SvF UNIZA 
4.  Informácie z Konventu akademických senátov 2019 konaného 22. až 23. 3. 2019 v rokovacej sále Národnej 

rady Slovenskej republiky za účasti ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR,  JUDr. Mgr. Martiny 
Lubyovej, PhD. 

5.  Rôzne  
6.  Záver 
 

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

     
Ad 2) Schválenie overovateľov zápisu 

 

Predseda AS navrhol za overovateľov Ing. Matúša Farbáka, PhD., a Ing. Martinu Margorínovú, ktorí 
s návrhom súhlasili. 
Hlasovanie-Ing. Farbák:   Za:15   Proti: 0   Zdržal sa: 1   Nehlasoval:  0   Stav:    Schválené 

Hlasovanie- Ing. Margorínová:  Za:15   Proti: 0   Zdržal sa: 1   Nehlasoval:  0  Stav:    Schválené 

 

Ad 3) Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o činnosti SvF za r. 2018  
 

Výročnú správu predniesol prítomným dekan SvF prof. Ing. Marián Drusa, PhD., členovia senátu mali 
správu v dispozícii v digitálnej podobe (email) pred zasadaním na oboznámenie sa s jej obsahom 
a prípravu podnetov do diskusie. 
 

Dekan skonštatoval, že v auguste bude riešený dlhodobý zámer rozvoja fakulty a v záverečnej správe 
je časť plánovaných opatrení taktiež zmieňovaná. Zo správy pripomenul niekoľko zásadných bodov pre 
ďalšiu prácu fakulty – dlhšie sa venoval najmä klesajúcemu trendu počtu študentov a zohľadneniu tejto 
skutočnosti vo vzťahu k počtu pedagógov, možnostiam a podmienkam práce výskumného 
a technického personálu, kde prebieha audit intenzity vyťaženia jednotlivých osôb a aj klesajúcej 
publikačnej činnosti. V oblasti vzdelávania doktorandov konštatoval nepriaznivý pomer medzi 
študujúcimi doktorandami a počtom doktorandov, ktorí úspešne končia štúdium a poukázal tiež na 
nevyhnutnosť ich zapájania do kvalitnej vedeckej práce a z nej do početnejších publikačných výstupov. 
Upozornil na nepriaznivú situáciu v rámci Študentskej vedeckej činnosti, v ktorej je ťažké udržať 
motiváciu študentov a pomôcť vo vedení kvalitných prác, ktoré by sa presadili v medzinárodnom kole. 
Záujem študentov klesá a pri veľmi malých počtoch v niektorých odboroch je takmer nemožné viesť 
väčší počet kolektívov a zostaviť potrebný počet prác.  
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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 odborov, či 
ročníkov. Do zoznamu partnerov Erasmus+ pribudne Srbsko. Pri študijných výmenách jednotlivcov 
skonštatoval, že záujem zahraničných študentov rastie, zvyšujú sa tým nároky na zabezpečenie výučby 
nad rámec výučby v slovenskom jazyku a možným opatrením do budúcnosti bude ponúknutie 
predmetov záujemcom tak, aby boli koordinovaní do vytvorenia väčších skupín v rámci menšieho počtu 
predmetov.  
 

Okrem už zavedeného digitálneho systému rezervácií služobných automobilov oboznámil p. dekan 
o zámere vytvoriť systém registrácie dovolenky taktiež digitálne/online. 
 

Po predstavení Výročnej správy predseda senátu poďakoval p. dekanovi a otvoril diskusiu. 
 

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 uvedomuje 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. stúpajúci trend počtu študujúcich najmä vďaka zahraničným / ukrajinským študentom. Ing. Šedivý 
doplnil otázku konštatovaním nelichotivého poklesu počtu publikačných výstupov a kritizoval 
zameranie 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 počtom 
výskumníkov, SvF má iba 3,5% podiel. Prediskutovaná bola tiež vízia komplexnej reštrukturalizácie 
fakulty, kritizovaný bol súčasný stav, kedy na stavebná fakulta 8 katedier, niektoré s malým počtom 
zamestnancov, pričom každá z katedier má viacero administratívnych, výskumných a technických 
zamestnancov. Poukázané boli príklady iných vš, kde sú katedry 20 - 30 členné. P. dekan v diskusii 
uviedol, že reštrukturalizácia je jedným z možných východísk, no v blízkom horizonte nie je s ňou zatiaľ 
uvažované a zatiaľ je postupované systémom nepredlžovania zmlúv alebo zrušením pracovnej pozície 
po odchode zamestnanca do dôchodku. Ďalším opatrením je zrušenie vyplácania odmien a zároveň 
uviedol, že bude viac zviditeľnený bodový systém hodnotení jednotlivých výkonov zamestnancov – 
minimálne uvedením priemeru fakulty, uvedením poradia zamestnanca a % jeho/jej príspevku 
k výkonom fakulty. Rozsiahlejšia diskusia bola po súhlase odsunutá na plánované zasadanie senátu 
v súvislosti s odsúhlasením rozpočtu fakulty. 
 

V diskusii (p. dekan, Ing. Farbák, Ing. Papán, Ing. Šedivý) bol analyzovaný stav a nedostatočný, 
neprehľadný dizajn súčasnej webstránky fakulty. Dekan oznámil, že fakulta zakúpila viacero domén 
s názvami súvisiacimi so stavebníctvom a prevádzkuje aj novú populárne smerovanú 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 neúčinnosti súčasného systému 
predstavovania vedeckej činnosti na katedrách, nakoľko sa jej zvyčajne nezúčastňujú iní výskumníci 
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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 s viacerými otázkami Ing. Gocál – je malý počet študentov, napriek tomu je 
ponúkaných pomerne veľký počet študijných odborov, otvorený bol nový a chystajú sa ďalšie, či je 
tento postup zmysluplný? P. dekan vysvetlil, že v prípad niektorých ide o inováciu 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. 
 

Diskusiu ukončil predseda AS SvF prof. Decký s návrhom na hlasovanie o schválení výročnej správy. 
 

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

 
Ad 4) Informácie z Konventu akademických senátov 2019 konaného 22. až 23. 3. 2019 v rokovacej sále 

Národnej rady Slovenskej republiky za účasti ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR, JUDr. Mgr. 

Martiny Lubyovej, PhD. 
 

Ing. Miroslav Jančula (podpredseda AS SvF UNIZA - študentská časť) informoval o témach a rokovaní 
Konventu akademických senátov 2019. V dňoch 22.03.2019 a 23. 03. 2019 sa konal 4. ročník konventu 
akademických senátov v priestoroch NR SR, za AS SvF UNIZA sa zúčastnili Miroslav Jančula Ing., Milan 
Straka Ing., Miroslava Poláčková Bc., Marián Šotek Bc., Jaromír Klarák Ing., Igor Dömény, Bc.. Hlavnou 
témou konventu bolo Postavenie študentov v novom systéme zabezpečovania kvality, v dvoch dňoch 
sa konali diskusie, prednášky a workshopy, pričom pozvaná bola aj 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 školstva 
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 spoluprácu 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 štúdium. V panelovej diskusii sa k problematike hodnotenia kvality vysokých škôl 
vyjadrili aj predseda Slovenskej akreditačnej agentúry (SAA) Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., člen 
výkonnej rady SAA prof. Július Horváth, PhD. a zástupca študentov vo Výkonnej rade SAA Mgr. art. 
Bálint Lovász. V druhom dni pracovali študenti formou workshopov v pracovných skupinách s hlavnými 
témami zameranými na vnútorné systémy zabezpečovania kvality, budovanie študentskej expertnej 
hodnotiteľskej základne, kvalitu vysokoškolského vzdelávania a efektivitu akademických senátov a ich 
problémy. 
 

V diskusii boli spomenuté viaceré témy (Ing. Jančula, Ing. Farbák, prof. Decký) – napríklad možnosť 
delenia vš v budúcnosti na vš zamerané na vzdelávanie tzv. profesijných bakalárov, s dôrazom na 
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pedagogiku a na vš výskumné, ktoré budú vzdelávať aj v 2. a 3. stupni. Prebehli tiež informácie 
o zámeroch ministerstva vytvoriť konzorciá univerzít a vš tak, aby mali takto spojené vš efektívnejší 
a menej limitovaný prístup k financovaniu z grantových programov. Akreditačné štandardy budú 
vytvorené do októbra 2019, následne budú do roku 2021 vytvorené programy.  
 

Ad 5) Rôzne 
 

Predseda AS SvF informoval o dostupnosti miestnosti AE108 pre potreby AS SvF a o jej vybavení, 
tajomníčka fakulty informovala o možnostiach dovybaviť priestor počítačom. 
 

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 
rektorátu. Bolo navrhnuté predložiť relevantné námietky na rokovanie hospodárskej komisie UNIZA. 
 
V Žiline 28. 3. 2019 
 
PRÍLOHY: 

• Prezenčná listina 
 
 
Zapisovateľka:   Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD.  ............................................. 
 
 
Overovatelia: Ing. Matúš Farbák, PhD.  ............................................. 
 
 
   Ing. Martina Margorínová  ............................................. 
 

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

        prof. Dr. Ing. Martin Decký 

 


