SPRÁVA
o činnosti Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2015
V zmysle § 9 ods. 1 písm. r) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „akademický senát verejnej vysokej školy
raz za rok podáva akademickej obci verejnej vysokej školy správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na
webovom sídle verejnej vysokej školy najmenej na štyri roky“.
Zápisy zo zasadnutí Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „AS
UNIZA“) sa v úplnom znení nachádzajú na intranete UNIZA v priečinku UNIZA dokumenty /
Akademický senát / Zasadnutia AS UNIZA / 2 Zápisy zo zasadnutí AS UNIZA. Prerokované materiály
sú v úplnom znení k dispozícii na intranete UNIZA v priečinku UNIZA dokumenty / Akademický senát
/ Zasadnutia AS UNIZA / 3 Archivované materiály zo zasadnutí AS UNIZA / rok 2015. Od roku 2006
sú skrátené zápisy zo zasadnutia AS UNIZA publikované aj v Spravodajcovi UNIZA.
AS UNIZA v roku 2015 rokoval šesťkrát a zasadnutie predsedníctva AS UNIZA sa
uskutočnilo trikrát. Hlasovanie členov AS UNIZA formou „per rollam“ sa uskutočnilo štyrikrát.
1. zasadnutie predsedníctva AS UNIZA - 23. február 2015
 Predseda AS UNIZA členov informoval o bodoch programu, ktoré budú predmetom rokovania AS
UNIZA dňa 16. marca 2015. Tiež o tom, že je potrebné, aby zamestnanecká časť AS UNIZA
predložila návrh na vymenovanie člena Správnej rady UNIZA z dôvodu uplynutia funkčného
obdobia prof. RNDr. Milanovi Malchovi, PhD.
 V ďalšom bode oznámil, že pripravil návrh časového harmonogramu volieb do AS UNIZA.
V zmysle Zásad volieb do AS UNIZA je potrebné voľby vyhlásiť najneskôr 6 týždňov pred
ukončením funkčného obdobia AS UNIZA, ale zároveň je potrebné, aby predseda zvolal
ustanovujúce zasadnutie v lehote do 6 týždňov od vyhlásenia volieb. Tiež je potrebné
aktualizovať zloženie miestnych volebných komisií (ďalej len „MVK“) na FHV
(zamestnanecká aj študentská časť) a na FBI (študentská časť). Na zabezpečenie priebehu volieb
do AS UNIZA sa schvaľuje zloženie spoločnej volebnej komisie (ďalej len „SVK“), v ktorej je
každá fakulta zastúpená 1 členom zamestnaneckej časti a 1 členom študentskej častí AS UNIZA,
ostatné súčasti majú 1 zástupcu zo zamestnaneckej časti a ostatná študentská časť akademickej
obce UNIZA má 1 člena. AS UNIZA na zasadnutí schváli aj zloženie MVK, ktoré zabezpečia
voľby do AS UNIZA. MVK vytvárané pre každú fakultu môžu mať okrem 3 členov z AS UNIZA
ďalších 2 členov určených AS fakulty. Predsedovia fakultných AS budú o tejto možnosti
informovaní. Jedného zástupcu si do komisie vytváranej pre ostatné súčasti môže delegovať každá
z týchto súčastí. Rozoberala sa tiež potreba zostavenia zoznamu oprávnených voličov, ktoré
MVK predložia personálne útvary a študijné referáty, o čom budú vopred informované. V
súvislosti s otázkou volieb na detašovaných pracoviskách v LM (IAS EF) a v PD (FRI) sa
členovia vyjadrili, že voľby by mali byť ponechané na organizácii fakúlt s príslušnými MVK.
 Predseda AS UNIZA navrhol nasledovný časový harmonogram volieb do AS UNIZA:
 15. apríl 2015 - Vyhlásenie volieb do AS UNIZA a zverejnenie vyhlásenia na všetkých
súčastiach UNIZA a na intranete UNIZA (zodpovedný predseda AS UNIZA).
 16. apríl – 24. apríl 2015 - Odovzdávanie návrhov na kandidátov za členov AS UNIZA
členom miestnych volebných komisií v písomnej forme najneskôr do 24. apríla 2015 do 14:00
hod. (zodpovedné MVK).
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do 29. apríla 2015 - Vyžiadanie písomných súhlasov s kandidatúrou, odovzdanie stručnej
životopisnej a profesijnej charakteristiky kandidátov, zostavenie kandidátnej listiny pre voľby
do AS UNIZA a ich zverejnenie (zodpovedné MVK). Zverejnenie kandidátnej listiny a spôsob
zverejnenia je ponechaný na MVK (web, písomná forma na katedrách a pod.).
 14. máj 2015 - Voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS UNIZA od 8:00 hod. do
16:00 hod. súčasne (zodpovedné MVK). Voľby sa uskutočňujú v rovnakom termíne
a v rovnakom mieste konania volieb, ktoré je určené pre fakulty, ostatné súčasti a ostatnú
študentskú časť akademickej obce UNIZA.
 18. máj 2015 - Odovzdanie výsledkov volieb členom SVK do 14:00 hod., zasadnutie SVK
o 14:00 hod. a vypracovanie správy o priebehu a výsledku volieb (zodpovední MVK a SVK).
Výsledky volieb odovzdá člen MVK, ktorý bude súčasne členom SVK.
 19. máj 2015 - Vyhlásenie výsledkov volieb do AS UNIZA, zverejnenie vyhlásenia na
všetkých súčastiach UNIZA a na intranete UNIZA (zodpovedná SVK).
 25. máj 2015 - Ustanovujúce zasadnutie AS UNIZA, schválenie správy o priebehu a výsledku
volieb, odovzdanie dekrétov novozvoleným členom, začiatok plynutia funkčného obdobia
novozvoleného AS UNIZA (zodpovedný predseda AS UNIZA). Na zasadnutí bude tiež
potrebné odovzdať ďakovné listy doterajším členom, zvoliť nového predsedu a podpredsedu,
predsedu a podpredsedu študentskej časti, predsedníctvo, stále poradné pracovné komisie a iné
záležitosti. Je potrebné mať technické zabezpečenie na vyhotovenie hlasovacích lístkov.
Členovia predsedníctva súhlasili s návrhom časového harmonogramu a s jeho predložením na
zasadnutí AS UNIZA dňa 16. marca 2015.
2. zasadnutie predsedníctva AS UNIZA – 4. marec 2015
 Predseda AS UNIZA členov oboznámil s programom: 1. Oznámenie o doručení žiadosti o
zaujatie stanoviska v súvislosti s priebehom volieb na FHV, 2. Oznámenie o doručení
anonymného listu predsedovi AK (poukázanie na nedostatky vyskytujúce sa na FHV).
 Predseda AS UNIZA prečítal celý obsah písomnej žiadosti zo dňa 2. marca 2015: postup volebnej
komisie AS FHV pri zverejňovaní zoznamu kandidátov na dekana FHV s výnimkou 3
predložených návrhov, konkretizácia nezverejnených návrhov a odôvodnenie ich vylúčenia
predsedom AS FHV kvôli absencii niektorých náležitostí. Členovia sa oboznámili s relevantnými
ustanoveniami zákona o VŠ, Štatútu FHV, s Vyhláškou o voľbe kandidáta na dekana FHV, najmä
so spôsobom navrhovania kandidátov a s náležitosťami návrhu. Na základe ustanovení opísali
zrejmé nedostatky a nejasnosti priebehu volieb kandidáta na dekana FHV. Súhlasili, aby predseda
AS UNIZA zaslal predsedovi AS FHV a na vedomie predsedovi volebnej komisie AS FHV
žiadosť o zaujatie stanoviska k vyššie uvedenej problematike.
 Predseda AS UNIZA informoval o doručení anonymného listu predsedovi AK prof. Ing. Ľuborovi
Fišerovi, DrSc. a jeho zaslaní na vedomie predsedovi AS UNIZA a rektorke UNIZA. Obsahom
listu bolo najmä poukázanie na údajné nedostatky vyskytujúce sa na FHV. Následne prečítal
vybrané odseky z anonymného listu. Predsedníctvo vzalo obsah daného listu na vedomie
a uviedlo, že vzhľadom na jeho anonymný charakter sa ním zatiaľ nebude podrobnejšie zaoberať.
3. zasadnutie AS UNIZA – 16. marec 2015
V pondelok dňa 16. marca 2015 sa uskutočnilo štvrté zasadnutie AS UNIZA v akademickom roku
2014/2015.
 Po schválení návrhu programu rokovania rektorka UNIZA predložila návrh Pracovného
poriadku. Prorektor pre informačné systémy uviedol, že návrh je inováciou aktuálne účinného
Pracovného poriadku zo dňa 14.5.2012. Legislatívna komisia požadovala vysvetlenie k čl. 8a
(Pracovný čas) ods. 6, ktorý sa týkal nasledovného návrhu: „základný pracovný čas je v dĺžke 6
hodín, od 8.00 hod. do 14.00 hod.“ a k čl. 3a (Pracovný pomer) ods. 16, v zmysle ktorého „Ak sa
vedúci zamestnanec univerzity vzdá funkcie alebo bude z funkcie odvolaný, prestane spĺňať
požiadavky na výkon funkcie, zamestnávateľ s ním môže skončiť pracovný pomer podľa §63 ods. 1
písm. d) bod 2 ZP, ...“, pričom zdôraznila nejednoznačnosť uvedenej formulácie a žiadala uvedené
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upresniť. Prorektor pre informačné systémy uviedol, že navrhovaná zmena základného
pracovného času do 14.00 hod. bola požadovaná najmä zo strany vedenia fakúlt UNIZA. Vedúca
právneho oddelenia JUDr. Janka Staníková členom vysvetlila a odôvodnila formuláciu článku 3a
ods. 16. Po ukončení diskusie predložila z dôvodu odstránenia nejasností návrh, aby sa čl. 3a
ods. 16 obsahovo zhodoval s čl. 1 ods. 6 Zásad výberového konania ... a navrhla jeho znenie.
AS UNIZA schválil návrh Pracovného poriadku v zmysle §9 ods. 1 písm. b) zákona č.
131/2002 Z. z. o VŠ vrátane návrhu zmeny čl. 3a ods. 16, ktorý bude znieť nasledovne: „Ak
sa vedúci zamestnanec vzdá funkcie, bude z funkcie odvolaný alebo v nasledujúcom výberovom
konaní nebude úspešný, prestane spĺňať požiadavky na výkon funkcie podľa § 42 ods. 2 ZP,
a v prípade, ak sa so zamestnávateľom nedohodne na inej pre neho vhodnej práci, skončí
pracovný pomer výpoveďou podľa § 63 ods. 1 písm. d) ZP (bod 2 a bod 3)“.
 V druhom bode programu rektorka UNIZA predložila návrh Zásad výberového konania na
obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných
pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na UNIZA.
Prorektor pre informačné systémy uviedol, že návrh dopĺňa a rozširuje Zásady výberového
konania ... zo dňa 17.12.2007. Legislatívna komisia požadovala vysvetlenie k čl. 1 ods. 5
(Základné ustanovenia), v zmysle ktorého „vedúci zamestnanec obsadí funkciu na základe jedného
výberového konania najviac na 4 roky“ a tiež upresnenie pojmov „vedúci zamestnanec univerzity
a fakúlt“ a „vedúci zamestnanci“, ktoré sa používajú v čl. 1. Vedúca právneho oddelenia
odpovedala, že §14 zákona o VŠ špecifikuje, kto sa považuje za vedúcich zamestnancov
univerzity, ustanovenie citovala a odôvodnila. Rovnako citovala a odôvodnila §32 zákona o VŠ,
ktorý vymedzuje vedúcich zamestnancov fakulty. Zároveň dodala, že iní zamestnanci označení
v organizačnej štruktúre ako vedúci zamestnanci, sa považujú za riadiacich pracovníkov, a z toho
dôvodu sa v Zásadách výberového konania uvádza rozlíšenie týchto pojmov. V diskusii sa
PaedDr. Róbert Janikovský k čl. 1 ods. 5 vyjadril, či by sa výberové konania nemohli vzťahovať
na novoprijatých vedúcich zamestnancov a na tých súčasných by sa vzťahovali vnútorné predpisy
účinné v čase ich prijatia na vedúce pozície, ďalej či je nutné uskutočniť každé 4 roky výberové
konania a či by bolo možné opätovne predĺžiť vedúce pozície bez výberového konania. Prorektor
pre informačné systémy odpovedal, že aj profesori a docenti sa musia zúčastňovať pravidelných
výberových konaní a takouto úpravou sa doterajšia diskriminácia odstránila. Dodal, že úprava sa
bude vzťahovať aj na súčasných vedúcich zamestnancov a že nie je vylúčené, aby súčasní vedúci
zamestnanci boli vybratí na základe výsledkov výberového konania aj na ďalšie 4 roky. V prípade
ukončenia funkcie vedúceho zamestnanca, ktorý je aj pedagogickým pracovníkom s dobou
neurčitou, ostáva na pracovnom mieste ako pedagogický zamestnanec. V závere JUDr. Janka
Staníková dodala, že ostatné prípady skončenia pracovného pomeru ako tie, ktoré sú uvedené v čl.
1 ods. 6 Zásad výberového konania, sú upravené Zákonníkom práce. Aby boli Zásady výberového
konania v súlade s Pracovným poriadkom, upravil sa čl. 1 ods. 6.
AS UNIZA schválil návrh Zásad výberového konania ... v zmysle §9 ods. 1 písm. b) zákona
č. 131/2002 Z. z. o VŠ vrátane návrhu zmeny čl. 1 ods. 6, ktorý bude znieť nasledovne: „Ak
sa vedúci zamestnanec vzdá funkcie, bude z funkcie odvolaný alebo v nasledujúcom výberovom
konaní nebude úspešný, prestane spĺňať požiadavky na výkon funkcie podľa § 42 ods. 2
Zákonníka práce (ďalej len „ZP“), a v prípade, ak sa so zamestnávateľom nedohodne na inej
pre neho vhodnej práci, skončí pracovný pomer výpoveďou podľa § 63 ods. 1 písm. d) ZP (bod
2 a bod 3)“.
 V ďalšom bode programu AS UNIZA rokoval o návrhu časového harmonogramu volieb do AS
UNIZA. Predložený návrh korešpondoval s návrhom, ktorý bol odprezentovaný na zasadnutí
predsedníctva AS UNIZA dňa 23.2.2015.Legislatívna komisia k návrhu pripomienky nemala.
AS UNIZA schválil návrh časového harmonogramu volieb do AS UNIZA, ktoré sa budú
konať dňa 14. mája 2015.
 Následne AS UNIZA rokoval o návrhu aktualizácie zloženia MVK pre voľby do AS UNIZA
na FHV a FBI. Navrhovanými členmi boli: PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., (FHV), Bc. Andrea
Kovaľová, (FHV) a Bc. Dávid Fekete (FBI).
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V tajnom hlasovaní AS UNIZA schválil návrh aktualizácie zloženia MVK pre voľby do AS
UNIZA v zmysle čl. 4 ods. 5 Zásad volieb do AS UNIZA.
V ďalšom bode programu predseda AS UNIZA predložil návrh na schválenie zloženia spoločnej
volebnej komisie pre voľby do AS UNIZA. Členov oboznámil s čl. 4 ods. 4 Zásad volieb do AS
UNIZA, ktorý SVK upravuje. Zloženie komisie: FPEDAS - RNDr. Milan Stacho, PhD., Ing.
Martina Rypáková, SjF - prof. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD., Ing. Katarína Sulovcová, EF - doc.
Ing. Martin Vaculík, PhD., Ing. Štefan Hardoň, SvF - Ing. Ľubomír Pepucha, PhD., Ing. Peter
Kotek, FRI - prof. Ing. Juraj Miček, PhD., Ing. Michal Kochláň, FBI - Ing. Jozef Svetlík, PhD.,
Bc. Dávid Fekete, FHV - PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., Bc. Andrea Kovaľová, Ostatné súčasti
- Ing. Jozef Mužík, Ostatná študentská časť - Michaela Tomášová.
V tajnom hlasovaní AS UNIZA schválil návrh zloženia spoločnej volebnej komisie pre voľby
AS UNIZA v zmysle čl. 4 ods. 4 Zásad volieb do AS UNIZA.
Následne predseda AS UNIZA predložil návrh na schválenie zloženia miestnych volebných
komisií pre voľby do AS UNIZA. Členov oboznámil s čl. 4 ods. 5 a 6 Zásad volieb do AS
UNIZA. Súčasne AS UNIZA schválil návrh zmeny v MVK pre ostatné súčasti UNIZA so sídlom
v Z - za člena bol navrhnutý namiesto PhDr. Anny Tománkovej prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.
Zloženie MVK je nasledovné: FPEDAS - RNDr. Milan Stacho, PhD., Ing. Jozef Paľo, PhD., Ing.
Martina Rypáková, SjF - doc. Ing. Jozef Bronček, PhD., prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici, Ing. Katarína
Sulovcová, EF - doc. Ing. Martin Vaculík, PhD., prof. Ing. Pavol Špánik, PhD., Ing. Štefan
Hardoň, SvF - Ing. Ľubomír Pepucha, PhD., prof. Dr. Ing. Martin Decký, Ing. Peter Kotek, FRI prof. Ing. Juraj Miček, PhD., Ing. Peter Palúch, PhD., Ing. Michal Kochláň, FBI - doc. Ing. Andrej
Veľas, PhD., Ing. Jozef Svetlík, PhD., Bc. Dávid Fekete, FHV - PhDr. Bronislava Jakubíková,
PhD., PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., Bc. Andrea Kovaľová, ostatné súčasti so sídlom v ZA Ing. Jozef Mužík, PaedDr. Róbert Janikovský, prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc., ostatné súčasti
so sídlom mimo ZA - Mgr. Zuzana Hrehová, MVDr. Martina Kufelová, ostatná študentská časť
- Radoslava Korčeková, Martin Zahurák.
V tajnom hlasovaní AS UNIZA schválil návrh zloženia miestnych volebných komisií pre
voľby do AS UNIZA v zmysle čl. 4 ods. 5 Zásad volieb do AS UNIZA.
Ďalej rektorka UNIZA a predseda AS UNIZA predložili návrhy na členov Správnej rady
UNIZA, a to návrh na člena, ktorého navrhuje na vymenovanie zamestnanecká časť AS UNIZA a
návrhy na dvoch členov, ktorých navrhuje na vymenovanie so súhlasom AS UNIZA rektorka
UNIZA. Predseda AS UNIZA oznámil, že súčasnému členovi Správnej rady UNIZA prof. RNDr.
Milanovi Malchovi, PhD. končí mandát dňa 23. apríla 2015. Navrhnutým členom nemusí byť člen
zamestnaneckej časti AS UNIZA. Návrhy na člena boli nasledovné: prof. RNDr. Milan Malcho,
PhD. (SjF), prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici (SjF), prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. (EF) a Ing. Ľubomír
Pepucha, PhD. (SvF). Vzhľadom na to, že vnútorné predpisy UNIZA neupravujú spôsob voľby
kandidáta na člena Správnej rady UNIZA, AS UNIZA si najskôr na návrh predsedu schválil
spôsob voľby. Zamestnanecká časť AS UNIZA člena v 1. kole tajnej voľby nezvolila. Do druhého
kola postúpili kandidáti, ktorí získali najvyšší a druhý najvyšší počet hlasov: prof. Dr. Ing. Juraj
Gerlici (SjF), prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. (EF) a Ing. Ľubomír Pepucha, PhD. (SvF). Člen nebol
zvolený ani v 2. kole. Do tretieho kola postúpili dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov: prof.
Ing. Pavol Špánik, PhD. (EF) a Ing. Ľubomír Pepucha, PhD. (SvF).
Zamestnanecká časť AS UNIZA tajným hlasovaním zvolila v 3. kole prof. Ing. Pavla
Špánika, PhD. za člena Správnej rady UNIZA, ktorého navrhuje na vymenovanie
zamestnanecká časť AS UNIZA v zmysle § 40 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ.
Po vyhlásení výsledkov rektorka UNIZA predstavila ďalších dvoch navrhovaných členov
Správnej rady UNIZA - Ing. Milana Chúpeka, PhD. a Ing. Jozefa Antošíka.
V tajnom hlasovaní AS UNIZA vyslovil súhlas s návrhmi členov Správnej rady UNIZA,
ktorých navrhuje na vymenovanie so súhlasom AS UNIZA rektorka UNIZA v zmysle §9
ods. 1 písm. h) a §40 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ.
Následne AS UNIZA rokoval o štyroch návrhoch na schválenie odpredaja nehnuteľností
UNIZA, ktoré predložila rektorka UNIZA. Prvý návrh sa týkal odpredaja pozemku
Ubytovacieho objektu a súvisiacich pozemkov v Inštitúte A. Stodolu EF so sídlom
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v Liptovskom Mikuláši. V LM sú celkovo tri objekty a návrh sa v súčasnosti týka jedného z nich
- objektu vrátnice a súvisiacej administratívnej budovy vrátane súvisiacich pozemkov. Tento
objekt má v prenájme veterinár, ktorý má záujem o jeho kúpu vrátane pozemkov, na ktorých je
objekt postavený. Hodnota objektu vrátane pozemkov bola podľa ZP z roku 2013 približne 34 800
eur. Momentálne ide o nadbytočný majetok a UNIZA objekt nevyužíva pre svoje potreby, preto
bolo vydané rozhodnutie rektorky o nepotrebnosti týchto nehnuteľností. Hospodárska komisia
upozornila, že neboli predložené aktuálne znalecké posudky (ďalej len „ZP“), chýbalo
odôvodnenie odpredaja, ako aj katastrálne mapy. Uvedené sa týkalo aj ďalších návrhov. Preto je
v budúcnosti potrebné presne upozorniť na to, ktorých konkrétnych objektov sa odpredaj a ZP
týkajú. Po vysvetlení zo strany rektorky UNIZA komisia nemala zásadné pripomienky. Rektorka
UNIZA uviedla, že tieto objekty sú v správe UNIZA až od 1.1.2015, dovtedy ich spravovala
EF. Aktuálne ZP sa dajú vypracovať v prípade schválenia predložených návrhov. Dodala, že
objekty sa nikdy nepredávajú za sumu nižšiu, ako je určená ZP.
AS UNIZA schválil návrh na odpredaj majetku UNIZA, ktorý je zapísaný v katastri
nehnuteľností na LV č. 6779, k. ú. Liptovský Mikuláš ako: STAVBY - Vrátnica, súpisné
číslo 3981, na parc. KN C č. 1726/34, Administratívna budova, súpisné číslo 3982, na parc.
KN C č. 1726/35 a POZEMKY - parc. KN C č. 1726/34 zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 18 m2, parc. KN C č. 1726/35 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 256 m2.
 Druhý návrh sa týkal odpredaja nehnuteľností UNIZA – ubytovne a kuchyne v Ružomberku.
Objekty sú v správe UNIZA od 1.1.2015, dovtedy ich spravovala FRI. UNIZA tu nemá svojich
študentov ani pracovníkov a internát slúži najmä pre potreby študentov KU v RK. Hodnota
nehnuteľností podľa ZP z roku 2013 bola 927 000 eur. Nehnuteľnosti sa odpredávajú na základe
verejnej obchodnej súťaže (potrebné informácie sa zverejňujú na úradnej tabuli na webovej
stránke UNIZA). Pokiaľ ide o použitie finančných prostriedkov z odpredaja, tieto prostriedky
budú súčasťou rozpočtu UNIZA a mohli by sa použiť napr. na spolufinancovanie projektov,
rekonštrukciu auly FRI či na iné zámery UNIZA.
AS UNIZA schválil návrh na odpredaj majetku UNIZA, ktorý je zapísaný v katastri
nehnuteľností na LV č. 4392, k. ú. Ružomberok, a to: STAVBY – 1. Ubytovňa, súpisné číslo
1920, na parc. KN č. 7020/2 a 2. Kuchyňa, súpisné číslo 5049, na parc. KN č. 7020/1.
 Tretí návrh sa týkal odpredaja pozemku KN C č. 5038/5 k. ú. Žilina. Hospodárska komisia
uviedla, o aký pozemok ide a že je to lukratívna časť v Žiline. Pozemok už bol viackrát
predmetom rokovania a jeho hodnota stanovená ZP z roku 2014 bola vo výške 360 000 eur.
Predmetom diskusie bola nevyhnutná starostlivosť o pozemok, kontrola správnosti aktuálneho ZP
zo strany ÚSI a predloženie ich stanoviska, vymedzenie pozemku pre objekty občianskej
vybavenosti podľa územného plánu mesta, možnosť využitia financií získaných z odpredaja na
spolufinancovanie projektov, ako aj možnosť nájomných bytov pre mladých výskumníkov, na čo
reagoval prorektor pre rozvoj, že podpora môže byť poskytnutá napr. na internátoch na Hlinách
alebo v priestoroch bývalej SvF. Ing. Jozef Mičic požadoval, aby sa pri všetkých návrhoch na
odpredaj nehnuteľností predkladali dôvodové správy, predpokladané ekonomické dopady, ako aj
snímky z katastra nehnuteľností.
AS UNIZA schválil návrh na odpredaj majetku UNIZA, ktorý je zapísaný v katastri
nehnuteľností na LV č. 111, k. ú. Žilina, a to: POZEMOK – 1. KN C č. 5038/5 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 4632 m2.
 Štvrtý návrh sa týkal odpredaja nehnuteľností UNIZA v detašovanom pracovisku v Prievidzi.
Nehnuteľnosti sú v správe UNIZA od 1.1.2015, dovtedy ich spravovala FRI. Hodnota
nehnuteľností podľa ZP z roku 2014 bola 1 470 000 eur. Hospodárska komisia nemala zásadné
pripomienky. Predseda AS UNIZA požiadal vedenie UNIZA, aby sa pri každom návrhu na
schválenie odpredaja nehnuteľností UNIZA predkladali všetky relevantné podklady a najmä
odôvodnenie rozhodnutia rektorky s ekonomickým dopadom.
AS UNIZA schválil návrh na odpredaj majetku UNIZA, ktorý je zapísaný v katastri
nehnuteľností na LV č. 5300, k. ú. Prievidza, a to: STAVBY – 1. Budova vysokej školy,
súpisné číslo 727, na parc. KN č. 2152, 2. Plot pri vjazde do dvora, 3. Spevnená plocha dvora
asfaltová na parc. KN č. 2152, 4. Rozvody a prípojky vody k objektu, 5. Vodomerná šachta,
6. Rozvody a prípojky kanalizácie k objektu, 7. Rozvody elektro NN a POZEMKY – 8. parc.
CKN č. 2152 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3547 m2.
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 Následne rektorka UNIZA predložila návrh na schválenie člena Vedeckej rady UNIZA.
Navrhovaným členom bol dekan FBI prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.. Aj v tomto prípade sa
naplnil požadovaný ukazovateľ, a to zabezpečenie zastúpenia vo Vedeckej rade UNIZA z
hľadiska vedných odborov – oblasť bezpečnostného inžinierstva.
V tajnom hlasovaní AS UNIZA schválil prof. Ing. Zdenka Dvořáka, PhD. za člena Vedeckej
rady UNIZA podľa §9 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ.
 V ďalšom bode programu rektorka UNIZA predložila návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 121 –
Organizačný poriadok UNIZA. Návrh sa týkal zmeny organizačnej štruktúry Ústavu znaleckého
výskumu a vzdelávania (ďalej len „ÚZVV“). V zmysle žiadosti riaditeľa ÚZVV prof. Ing.
Gustáva Kasanického, PhD. sa podal návrh na zníženie 5 pracovných miest v sekcii výskumu
ÚZVV. Podľa rozboru čerpania miezd z dotačných prostriedkov podprogramu VaV dotačné
prostriedky nepokrývali potrebné prostriedky na základné platy zamestnancov a na pokrytie týchto
platov v poslednom období nepostačuje výkon výskumnej činnosti. Podľa návrhu sa od 1.4.2015
v Sekcii výskumu rušia dve pracovné miesta „Referent po dobu trvania projektu“ a tri pracovné
miesta „Výskumný pracovník“. Legislatívna komisia nemala zásadné pripomienky.
AS UNIZA schválil návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 121 – Organizačný poriadok UNIZA
v zmysle §9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ.
 Predmetom rokovania AS UNIZA bol tiež návrh na schválenie Štatútu FRI a Organizačného
poriadku FRI, ktorý predložil dekan FRI doc. Ing. Emil Kršák, PhD. Zmeny v návrhu Štatútu
FRI sa vykonali z dôvodu jeho zosúladenia so Štatútom UNIZA. Organizačný poriadok sa zmenil
z dôvodu zrušenia dvoch katedier a z dôvodu, že sa pracovisko Ubytovňa RK dostalo do priamej
riadiacej pôsobnosti riaditeľa UZ VD.
AS UNIZA schválil návrh Štatútu FRI UNIZA v zmysle §9 ods. 1 písm. b) zákona
č. 131/2002 Z. z. o VŠ. Súčasne AS UNIZA vzal na vedomie zmeny a úpravy vykonané
v Organizačnom poriadku FRI UNIZA.
 V ďalšom bode programu rektorka UNIZA predložila návrh Zmluvy o nájme nebytových
priestorov č. 4-3/2015. Nájomcom priestorov v budove Starej Menzy USZ UNIZA Hliny je
spoločnosť XOX, s.r.o.. Súčasná zmluva je účinná do 31. marca 2015 a nájomca predložil žiadosť
o predĺženie doby nájmu na dobu neurčitú. Dodala, že si všetky povinnosti vyplývajúce zo zmluvy
plní riadne a včas. Kvestorka UNIZA ozrejmila, že ceny nájmu spojené s užívaním nebytových
priestorov sú upravené podľa semestrov z dôvodu, že mimo semestra prenajaté priestory nie sú
študentmi využívané v plnom rozsahu. Zmluvu bude možné vypovedať bez uvedenia dôvodu
a výpovedná lehota bude 6 mesiacov.
AS UNIZA vyslovil súhlas v súlade s čl. 2 ods. 2 písm. h) smernice Zásady nakladania
s majetkom s predĺžením nájmu predmetu Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 49/2005 uzavretej dňa 15.1.2005 v znení Dodatkov č. 1 až 7 medzi UNIZA a spoločnosťou
XOX, s.r.o., a to na dobu neurčitú od 1. apríla 2015. Jednotlivé články vyššie uvedenej
zmluvy vrátane jej Dodatkov č. 1 až 7, ako aj schválená doba nájmu sú zapracované do
nového návrhu Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 4-3/2015 medzi UNIZA
a spoločnosťou XOX, s.r.o., ktorá nadobudne účinnosť dňom 1. apríla 2015.
 V bode Rôzne prorektor pre rozvoj predložil Zámery v oblasti rozvoja infraštruktúry UNIZA
na roky 2015 – 2020. UNIZA prijala Dlhodobý zámer na roky 2015 – 2020, v ktorom je zahrnutá
aj oblasť rozvoja infraštruktúry UNIZA. Cieľom UNIZA je najmä dobudovať kampus na VD.
Dôležité je zapracovať do územného plánu zóny všetky požiadavky UNIZA. Prorektor pre rozvoj
spolu s rektorkou UNIZA uviedli, že je v súčasností ťažké uvádzať finančnú náročnosť zámerov,
pretože je potrebné pripraviť projektovú dokumentáciu a súvisiace podklady. Priorita zámerov je
rôzna a je potrebné klásť dôraz aj na projektovú náročnosť. V prípade rozvoja infraštruktúry ide
o dlhodobú záležitosť a prvoradá je príprava investičných zámerov a potrebných projektov.
Členovia boli oboznámení s navrhovaným zoznamom zámerov a požiadaní o predloženie ďalších
návrhov. Spísané zámery sa potom odzrkadlia v projektovej dokumentácii. Riaditeľ ÚIaKT Ing.
Jozef Mužík navrhol, aby sa do zoznamu pridala rekonštrukcia bloku HB. Rektorka UNIZA na
návrh zrekonštruovať nefunkčnú aulu na FRI odpovedala, že sa plánuje vytvorenie
Multimediálneho prezentačného centra UNIZA. Cieľom je tiež príprava UNIZA na výzvy na
predkladanie žiadostí o NFP, pretože zámery UNIZA plánuje realizovať aj pomocou projektov zo
ŠF. Vedenie UNIZA na otázku výstavby SZ na rektoráte odpovedalo, že výdajňa stravy sa
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nachádza v CO kryte, nie je tam dobrá vzduchotechnika a priestory nie sú vhodné na výdaj stravy.
Plánuje sa výstavba výdajne a rozšírenie priestorov pre potreby zamestnancov a študentov. Tiež by
sa mala uskutočniť prestavba budovy UZVV a ÚSI a v budúcnosti sa plánuje ich presťahovanie
spolu s FBI a ÚCV na Veľký Diel. Prorektor pre rozvoj dodal, že je momentálne vecou diskusie,
ktoré zámery sa do návrhu zahrnú a zdôraznil, že ide o dôležitý a závažný dokument, ktorým sa
bude UNIZA do budúcnosti spravovať.
AS UNIZA vzal na vedomie predložené zámery v oblasti rozvoja infraštruktúry UNIZA na
roky 2015 – 2020 vrátane zámerov navrhnutých na zasadnutí AS UNIZA a vyslovil
navrhovaným zámerom podporné stanovisko.
4. zasadnutie AS UNIZA – 27. apríl 2015
 V pondelok dňa 27. apríla 2015 sa uskutočnilo piate zasadnutie AS UNIZA v akademickom roku
2014/2015.
 Po schválení návrhu programu rokovania predseda AS UNIZA predložil návrh výročnej správy
o činnosti AS UNIZA za rok 2014. V rámci prezentácie sa zaoberal jednotlivými aktivitami AS
UNIZA za rok 2014. Uviedol dôležité skutočnosti, materiály či dokumenty, ktoré boli
schvaľované na rokovaniach AS UNIZA. Z hľadiska UNIZA dôležitou udalosťou bola voľba
kandidáta na rektora UNIZA. Pri záležitostiach AS UNIZA zdôraznil voľbu podpredsedu AS
UNIZA, voľbu predsedu a podpredsedu študentskej časti AS UNIZA, zmeny predpisov AS
UNIZA, aktualizáciu zloženia predsedníctva a komisií AS UNIZA, ako aj doplňujúce voľby do
zamestnaneckej a študentskej časti AS UNIZA. Uviedol, že AS UNIZA sa zaoberal tiež
odvolávaním a schvaľovaním prorektorov UNIZA, schvaľovaním členov Vedeckej rady UNIZA a
vnútorných predpisov UNIZA. Informoval, že AS UNIZA tiež rokoval o záležitostiach súvisiacich
s hospodárením s majetkom vo vlastníctve UNIZA a zaoberal sa aj problematikou vyhotovovania
záznamu zo zasadnutí AS UNIZA a jeho následného sprístupnenia pre akademickú obec. Dodal,
že na zasadnutiach AS UNIZA prebehla konštruktívna diskusia medzi členmi a vedením UNIZA.
AS UNIZA schválil návrh správy o činnosti AS UNIZA za rok 2014 podľa §9 ods. 1 písm. r)
zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ.
 V druhom bode programu rektorka UNIZA predložila návrh výročnej správy o činnosti UNIZA
za rok 2014. Uviedla, že určité časti výročnej správy boli prerokované Vedeckou radou UNIZA
dňa 9.4.2015 a že po schválení v AS UNIZA sa k nej vyjadrí Správna rada UNIZA. Výročná
správa sa pripravovala v súlade s predpísanou štruktúrou MŠVVaŠ SR. V rámci prezentácie sa
venovala nasledovným hlavným častiam výročnej správy: zamestnanci UNIZA, vzdelávanie
UNIZA, vedecko-výskumná činnosť a doktorandské štúdium, medzinárodná spolupráca v roku
2014 a rozvoj UNIZA. Predmetom diskusie bola otázka súvisiaca s potrebou zvýšenia počtu
študentov doktorandského štúdia na fakultách.
AS UNIZA schválil návrh výročnej správy o činnosti UNIZA za rok 2014 podľa §9 ods. 1
písm. k) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ.
 Ďalej AS UNIZA rokoval o návrhu rozpočtu UNIZA na rok 2015, ktorý predložila rektorka
UNIZA. Predložený návrh bol výsledkom dohody medzi vedením UNIZA a dekanmi fakúlt.
Zdôraznila, že došlo k navýšeniu rozpočtu pre UNIZA a uviedla aj spôsoby získavania zdrojov pre
UNIZA vrátane dotácie MŠVVaŠ SR, ako aj spôsob, akým sa postupovalo pri tvorbe návrhu.
Kvestorka UNIZA vysvetlila zmenu, ktorá sa vykonala v návrhu v súvislosti so štipendiami. Išlo
o jedinú zmenu v predloženom návrhu. Hospodárska komisia po rokovaní s kvestorkou UNIZA
nemala zásadné pripomienky. Riaditeľka ÚCJ sa zaujímala o to, či boli komisii poskytnuté
informácie v súvislosti s rozpočtom a ÚCJ a o tom, že ÚCJ sa má stať súčasťou ÚCV. Kvestorka
UNIZA odpovedala, že boli poskytnuté základné informácie o pripravovaných zmenách. Rektorka
UNIZA uviedla, že pri vyhotovovaní návrhu rozpočtu sa hodnotí, kto sa podieľa na tvorbe
rozpočtu a že ÚCJ pokrýva oblasť vzdelávania, ale je dôležité, aby sa súčasti podieľali aj na
vedecko-výskumnej činnosti a na rozvoji UNIZA.
AS UNIZA schválil návrh rozpočtu UNIZA na rok 2015 podľa §9 ods. 1 písm. f) zákona č.
131/2002 Z. z. o VŠ vrátane zmien v dokumente s názvom Návrh rozpočtu UNIZA 2015 –
podprogram 077 15 01, 077 15 02 (štipendiá) – Motivačné štipendiá – rozpočet 2015.
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Rozdelenie prostriedkov na odborové štipendiá sa zmenilo po doplnení študentov
chýbajúceho študijného programu na Stavebnej fakulte UNIZA.
Následne AS UNIZA rokoval o návrhu na schválenie účtovnej uzávierky za rok 2014
a prerozdelenie hospodárskeho výsledku UNIZA, ktorý predložila rektorka UNIZA. Kvestorka
UNIZA informovala o základných zákonoch a smernici, v ktorých sú dané otázky upravené,
a následne členov oboznámila s predloženým návrhom: výška hospodárskeho výsledku po zdanení
za rok 2014, návrh na tvorbu rezervného fondu, fondu reprodukcie, štipendijného fondu, ako aj
fondu na podporu štúdia študentov so zdravotným postihnutím a o nerozdelený zisk roku 2014.
Ing. Jozef Mičic uviedol, že suma 1000 eur navrhovaná pri fonde na podporu štúdia študentov so
zdravotným postihnutím je nízka, preto Hospodárska komisia navrhla, aby sa tento fond
každoročne vytvoril vo výške 10 000 eur zo zisku. Z tohto dôvodu kvestorka UNIZA stiahla daný
bod z programu rokovania. Odôvodnila to potrebou najskôr zmeniť Smernicu č. 90 - Tvorba
a použitie finančných fondov v podmienkach UNIZA, v ktorej sa zmení navrhovaná výška fondu.
Návrh sa predloží na schválenie spolu s návrhom Správy o hospodárení UNIZA za rok 2014.
V bode Rôzne predseda AS UNIZA prítomných členov informoval o oznámení funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov rektorky UNIZA. Uviedol, že bolo sprístupnené
na intranete. AS UNIZA prijal túto informáciu.
Predseda AS UNIZA upozornil, že do 29. apríla 2015 je potrebné v súlade s časovým
harmonogram volieb do AS UNIZA vyžiadať písomné súhlasy s kandidatúrou, odovzdať
stručnú životopisnú a profesijnú charakteristika kandidátov, zostaviť kandidátnu listinu
a zverejniť ich. Požiadal, aby sa materiály zasielali aj tajomníčke na zverejnenie na intranet.
Predmetom diskusie bola forma životopisu študentov - o študenta ktorej fakulty ide, v akom je
ročníku, ktorý študijný odbor študuje, príp. aké študijné pobyty či prax absolvoval.
Následne informoval o hlasovaní „per rollam“, ktoré prebehlo v dňoch 2.4. - 10.4.2015 a 7.4. 13.4.2015. AS UNIZA schválil návrhy zmeny v MVK FPEDAS pre voľby do AS UNIZA.
Členom komisie sa namiesto Ing. Martiny Rypákovej stal člen študentskej časti AS FPEDAS
Boris Ďurko a namiesto RNDr. Milana Stacha, PhD. členka zamestnaneckej časti AS UNIZA doc.
Dr. Ing. Margita Majerčáková.
V danom bode Hospodárska komisia predložila návrhy na uznesenia v súvislosti s predkladaním
materiálov, ktoré sa týkajú návrhu rozpočtu UNIZA a odôvodnila ich podstatu. AS UNIZA sa
následne uzniesol, že požaduje od vedenia UNIZA, aby súčasťou predkladaného návrhu
rozpočtu UNIZA bol k tabuľkám priložený rozpis prostriedkov pre rektorát a ústavy
v členení na mzdy a tovary a služby. Ďalej sa uzniesol, že AS UNIZA požaduje, aby z tabuľky
celouniverzitných potrieb boli odčlenené prostriedky na stravné zamestnancov, odstupné,
odchodné a príspevok na nemocenské, ktoré nemajú priamu súvislosť s celouniverzitnými
potrebami a pre ktoré bude vytvorená samostatná tabuľka.
Predseda Hospodárskej komisie vystúpil aj s návrhom na zrušenie poplatkov za parkovanie
v areáli UNIZA. Predseda AS UNIZA uviedol, že do pôsobnosti AS UNIZA v zmysle §9 zákona
o VŠ nepatrí zrušovanie cenníkov, ktorými sa stanovuje výška parkovného. V rámci diskusie
predseda komisie hovoril o diskriminácii v tejto oblasti, pretože nie všetci zamestnanci platia za
parkovné. Kvestorka UNIZA uviedla aktuálne ceny parkovného. Odpovedala, že v minulosti bolo
parkovanie problémové s že vďaka spoplatneniu sa UNIZA v súčasnosti snaží zabezpečiť komfort
a udržiavanie priestorov parkoviska. Cenníky stanovuje vedenie UNIZA a AS UNIZA môže
vedenie UNIZA len zaviazať prehodnotiť danú situáciu v parkovaní. Ďalej upozornila na riziká
s tým spojené. V rámci diskusie sa spomenula aj otázka schvaľovania procesu spoplatnenia
parkovného na zasadnutí AS UNIZA, potreba zjednotenia pre všetkých zamestnancov, analýza
obsaditeľnosti parkoviska, potrebná garancia parkovacích miest pre tých, ktorí za ne zaplatia,
zvýšenie parkovného pre návštevníkov UNIZA s výnimkou zamestnancov, s čím nesúhlasila
študentská časť AS UNIZA, ako aj nekompatibilita zamestnaneckej karty s parkovacím systémom
a pod. Kvestorka UNIZA uviedla, že zjednotenie podmienok pre všetkých nemôže v súčasnosti
zabezpečiť a tiež nemôže garantovať zabezpečenie parkovacích miest. AS UNIZA sa uzniesol, že
od vedenia UNIZA požaduje, aby prehodnotilo situáciu týkajúcu sa parkovania v areáli
UNIZA vrátane vyberania poplatkov za parkovanie.
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5. spoločné zasadnutie odstupujúceho a novozvoleného AS UNIZA – 25. máj 2015
 V pondelok dňa 25. mája 2015 sa uskutočnilo spoločné zasadnutie odstupujúceho a
novozvoleného AS UNIZA. Rokovanie do zvolenia nového predsedu viedol predseda AS UNIZA
doc. Ing. Martin Vaculík, PhD..
 Po schválení návrhu programu rokovania predseda poďakoval členom odstupujúceho AS UNIZA
za spoluprácu, aktívnu činnosť a konštruktívny prístup k rokovaniu a následne im odovzdal
ďakovné listy. Rektorka UNIZA vyjadrila poďakovanie doc. Ing. Martinovi Vaculíkovi, PhD.
a odovzdala mu ďakovný list. Súčasne poďakovala za spoluprácu aj ostatným členom.
 V ďalšom bode programu predseda odovzdal dekréty novozvoleným členom. Následne im ako
zástupcom fakúlt a ostatných súčastí UNIZA poprial dobré a správne rozhodnutia počas celého
funkčného obdobia, ktoré budú v súlade so záujmami UNIZA. V zmysle čl. 7 ods. 4 Zásad volieb
do AS UNIZA odovzdaním dekrétov končí funkčné obdobie odstupujúceho a začína plynúť
funkčné obdobie nového AS UNIZA. Na základe výsledkov volieb zo dňa 14. mája 2015 sa
členmi AS UNIZA stali: FPEDAS: zamestnanecká časť - Ing. Jozef Paľo, PhD., doc. Dr. Ing.
Margita Majerčáková, RNDr. Milan Stacho, PhD. a študentská časť - Ing. Peter Skotnický a Ing.
Mário Al Kassiri; SJF: zamestnanecká časť - prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici, doc. Ing. Jozef Bronček,
PhD., prof. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD. a študentská časť - Ing. Marián Jobb a Ing. Branislav
Krchňavý; EF: zamestnanecká časť - doc. Ing. Roman Jarina, PhD. , doc. Ing. Daniel Káčik, PhD.,
doc. Ing. Róbert Hudec, PhD.a študentská časť- Ing. Tibor Trnovszký a Ing. Ján Račko; SVF:
zamestnanecká časť - prof. Dr. Ing. Martin Decký, doc. Ing. Marián Drusa, PhD., prof. Ing. Libor
Ižvolt, PhD. a študentská časť – Ing. DašaFullová a Ing. Zuzana Florková; FRI: zamestnanecká
časť - Ing. Jozef Mičic, Ing. Peter Palúch, PhD., doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.a študentská časť
– Ing. Veronika Olešnaníková a Ing. Peter Šarafín; FBI: zamestnanecká časť - Ing. Jozef Svetlík,
PhD., doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD., doc. Ing. Andrej Veľas, PhD. a študentská časť – Ing. Ján
Mišík a Ing. Viktor Šoltés; FHV: zamestnanecká časť - PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., doc. Mgr.
Michal Valčo, PhD., Mgr. Eva Augustínová, PhD. a študentská časť – Bc. Andrea Kovaľová a
Damián Michalco; ostatné súčasti a ostatná štud. časť: zamestnanecká časť - doc. Ing. Michal
Zábovský, PhD., Ing. Milan Tabak, doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD., Ing. Ján Stehlík a
študentská časť – Lenka Zábojníková.
 Následne predložil predseda za SVK Správu o priebehu a výsledku volieb do AS UNIZA.
Správu prečítal a konštatoval, že v zmysle čl. 7 Zásad volieb do AS UNIZA komisia preskúmala
doručené výsledky MVK fakúlt a ostatných súčastí, výsledky volieb potvrdila a v súlade so
schváleným časovým harmonogramom volieb výsledky vyhlásila dňa 19.5.2015. SVK odovzdala
hlasovacie lístky spolu s dokumentáciou k voľbám tajomníčke AS UNIZA, ktorá ich bude
uchovávať počas funkčného obdobia AS UNIZA.
AS UNIZA schválil Správu o priebehu a výsledku volieb do AS UNIZA v zmysle čl. 7 ods. 5
Rokovacieho poriadku AS UNIZA (uznesenie č. 1).
 Predseda ďalej informoval, že v zmysle čl. 1 ods. 7 Rokovacieho poriadku AS UNIZA je potrebné
zvoliť volebnú komisiu na vykonanie volieb predsedníctva AS UNIZA, zástupcu do RVŠ SR,
stálych poradných pracovných komisií AS UNIZA a schválenie tajomníka AS UNIZA. Návrhy na
členov volebnej komisie boli predložené nasledovne: Ing. Jozef Paľo, PhD. (FPEDAS), prof. Ing.
Nadežda Čuboňová, PhD. (SjF), doc. Ing. Jozef Drusa, PhD. (SvF), Ing. Jozef Mičic (FRI), doc.
Ing. Tomáš Loveček, PhD. (FBI), doc. Mgr. Michal Valčo, PhD. (FHV), doc. Ing. Daniel Káčik,
PhD. (EF), doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD. (ostatné súčasti), Ing. Viktor Šoltés (študentská
časť), Damián Michalco (študentská časť).
AS UNIZA v tajnej voľbe zvolil členov volebnej komisie v zmysle čl. 1 ods. 7 Rokovacieho
poriadku AS UNIZA (uznesenie č. 2).
 V ďalšom bode programu sa uskutočnila voľba predsedu AS UNIZA. Predseda odstupujúceho
AS UNIZA informoval o obsahu čl. 1 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS UNIZA. Uviedol, že pred
zasadnutím AS UNIZA boli predložené nasledovné návrhy: prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici (SjF), doc.
Ing. Andrej Veľas, PhD. (FBI) a doc. Ing. Michal Zábovský, PhD. (ostatné súčasti). Ďalšie návrhy
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predložené neboli. Navrhovaní kandidáti súhlasili s kandidatúrou. Následne sa v krátkosti
predstavili. Predseda odstupujúceho AS UNIZA oznámil, že vnútorné predpisy AS UNIZA
neupravujú spôsob voľby kandidáta na predsedu AS UNIZA, preto je potrebné navrhnúť
a schváliť spôsob voľby. Následne AS UNIZA uznesením schválil návrh predsedu AS UNIZA,
ktorý sa týkal nasledovného spôsobu voľby kandidáta na predsedu AS UNIZA: ak v 1. kole ani
jeden z kandidátov nezíska potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov AS UNIZA,
do ďalšieho kola postúpia všetci kandidáti s najvyšším a druhým najvyšším počtom hlasov.
Uvedený spôsob voľby bol schválený aj v 5., 7. až 9. bode programu rokovania.
AS UNIZA v tajnej voľbe zvolil prof. Dr. Ing. Juraja Gerliciho za predsedu AS UNIZA
v zmysle čl. 1 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS UNIZA (uznesenie č. 3).
Predseda odstupujúceho AS UNIZA zablahoželal novozvolenému predsedovi AS UNIZA a
zároveň mu udelil slovo. Novozvolený predseda poďakoval členom AS UNIZA za prejavenú
dôveru a od ďalšieho bodu programu viedol rokovanie.
V ďalšom bode programu sa schvaľoval tajomník AS UNIZA. Predseda AS UNIZA informoval
o obsahu čl. 1 ods. 8 Rokovacieho poriadku AS UNIZA. Tajomníka schvaľuje na návrh predsedu
AS UNIZA plénum AS UNIZA. Navrhovanou kandidátkou bola JUDr. Renáta Nováková, ktorú
AS UNIZA v tajnej voľbe schválil za tajomníčku AS UNIZA v zmysle čl. 1 ods. 8
Rokovacieho poriadku AS UNIZA (uznesenie č. 4).
Následne sa uskutočnila voľba podpredsedu AS UNIZA. Predseda AS UNIZA informoval o
obsahu čl. 1 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS UNIZA. Po stiahnutí kandidatúry doc. Ing. Jozefa
Brončeka, PhD. zo SjF boli návrhy predložené nasledovne: prof. Dr. Ing. Martin Decký (SvF),
prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD. (SvF) a doc. Ing. Andrej Veľas, PhD. (FBI). Navrhovaní kandidáti
s kandidatúrou súhlasili a v krátkosti sa predstavili. AS UNIZA nezvolil v 1. kole tajnej voľby
podpredsedu AS UNIZA. Po stiahnutí kandidatúry prof. Ing. Libora Ižvolta, PhD. do 2. kola tajnej
voľby postúpili prof. Dr. Ing. Martin Decký a doc. Ing. Andrej Veľas, PhD..
AS UNIZA zvolil v 2. kole tajnej voľby prof. Dr. Ing. Martina Deckého za podpredsedu AS
UNIZA v zmysle čl. 1 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS UNIZA (uznesenie č. 5).
V ďalšom bode programu sa uskutočnila voľba predsedu a podpredsedu študentskej časti AS
UNIZA (ďalej len „ŠČ AS UNIZA“). Predseda informoval o obsahu čl. 1 ods. 4 Rokovacieho
poriadku AS UNIZA. Pred zasadnutím AS UNIZA boli predložené tieto návrhy na predsedu ŠČ
AS UNIZA: Bc. Andrea Kovaľová, Ing. Ján Mišík a Ing. Peter Skotnický. Návrhy na podpredsedu
ŠČ AS UNIZA boli nasledovné: Ing. Marián Jobb, Bc. Andrea Kovaľová a Ing. Ján Mišík. Ďalšie
návrhy predložené neboli. Po stiahnutí kandidatúry Ing. Jána Mišíka na predsedu ŠČ AS UNIZA
ostatní navrhovaní kandidáti s kandidatúrou súhlasili. Následne sa v krátkosti predstavili.
ŠČ AS UNIZA zvolila v tajnej voľbe Ing. Petra Skotnického za predsedu ŠČ AS UNIZA
v zmysle čl. 1 ods. 4 Rokovacieho poriadku AS UNIZA (uznesenie č. 6).
Po vyhlásení výsledkov sa Ing. Ján Mišík vzdal kandidatúry na podpredsedu ŠČ AS UNIZA.
Následne ŠČ AS UNIZA v tajnej voľbe zvolila Ing. Mariána Jobba za podpredsedu ŠČ AS
UNIZA v zmysle čl. 1 ods. 4 Rokovacieho poriadku AS UNIZA (uznesenie č. 7).
Následne sa uskutočnila voľba členov predsedníctva AS UNIZA. Predseda informoval o obsahu
čl. 1 ods. 2 Rokovacieho poriadku AS UNIZA. Návrhy kandidátov na členov predsedníctva AS
UNIZA boli predložené nasledovne: RNDr. Milan Stacho, PhD. (FPEDAS), doc. Ing. Andrej
Veľas, PhD. (FBI), Ing. Jozef Mičic (FRI), doc. Ing. Roman Jarina, PhD. (EF), PhDr. Slavka
Pitoňáková, PhD. (FHV) a doc. Ing. Michal Zábovský, PhD. (ostatné súčasti). Navrhovaní
kandidáti súhlasili s kandidatúrou a v krátkosti sa predstavili.
AS UNIZA v tajnej voľbe zvolil ďalších členov predsedníctva AS UNIZA v zmysle čl. 1 ods.
2 Rokovacieho poriadku AS UNIZA (uznesenie č. 8).
V ďalšom bode programu prebehla voľba zástupcu UNIZA do Rady vysokých škôl SR.
Predseda AS UNIZA informoval, že predsedom Akademických senátov VŠ bolo doručené
oznámenie o ukončení funkčného obdobia Rady VŠ SR dňa 31.5.2015 a súčasne žiadosť
o zvolenie nového zástupcu UNIZA do Rady VŠ SR. Návrhy boli nasledovné: doc. Ing. Jozef
Bronček, PhD.(SjF), doc. Ing. Roman Jarina, PhD. (EF) a RNDr. Milan Stacho, PhD. (FPEDAS).
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Navrhovaní kandidáti súhlasili s kandidatúrou. AS UNIZA nezvolil zástupcu v 1. kole tajnej
voľby. Do 2. kola tajnej voľby postúpili podľa výsledkov hlasovania z 1. kola všetci traja
kandidáti. AS UNIZA ani v 2. kole tajnej voľby zástupcu nezvolil. Do 3. kola tajnej voľby
postúpili títo kandidáti: doc. Ing. Jozef Bronček, PhD.(SjF) a doc. Ing. Roman Jarina, PhD. (EF).
AS UNIZA zvolil v 3. kole tajnej voľby doc. Ing. Romana Jarinu, PhD. za zástupcu UNIZA
do Rady VŠ SR v zmysle § 9 ods. 1 písm. p) zákona o VŠ (uznesenie č. 9).
 V závere sa uskutočnila voľba členov stálych poradných pracovných komisií AS UNIZA –
hospodárska, kontrolná, legislatívna, pedagogická a sčítacia komisia. Predseda AS UNIZA
informoval o obsahu čl. 7 Rokovacieho poriadku AS UNIZA. Návrhy na členov komisií boli
nasledovné: Hospodárska komisia: Ing. Jozef Paľo, PhD., prof. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD.,
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD., Ing. Jozef Mičic, doc. Ing. Marián Drusa, PhD., doc. Ing. Róbert
Hudec, PhD., PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., doc. Ing. Michal Zábovský, PhD., Ing. Branislav
Krchňavý, Ing. Ján Račko. Legislatívna komisia: RNDr. Milan Stacho, PhD., prof. Ing. Nadežda
Čuboňová, PhD., doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD., doc. Ing. Norbert Adamko, PhD., prof. Dr. Ing.
Martin Decký, doc. Ing. Daniel Káčik, PhD., Mgr. Eva Augustínová, PhD., Ing. Ján Stehlík, Ing.
Ján Mišík, Ing. Tibor Trnovszký. Kontrolná komisia: doc. Dr. Ing. Margita Majerčáková, doc.
Ing. Jozef Bronček, PhD., Ing. Jozef Svetlík, PhD., Ing. Jozef Mičic, prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.,
doc. Ing. Róbert Hudec, PhD., PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., Ing. Milan Tabak, Ing. Mário Al
Kassiri, Bc. Andrea Kovaľová. Pedagogická komisia: doc. Dr. Ing. Margita Majerčáková, doc.
Ing. Jozef Bronček, PhD., Ing. Jozef Svetlík, PhD., Ing. Peter Palúch, PhD., prof. Ing. Libor
Ižvolt, PhD., doc. Ing. Roman Jarina, PhD., doc. Mgr. Michal Valčo, PhD., doc. Ing. Branislav
Hadzima, PhD., Ing. Daša Fullová, Ing. Viktor Šoltés. Sčítacia komisia: Ing. Jozef Paľo, PhD.,
prof. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD., doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD., Ing. Peter Palúch, PhD.,
prof. Dr. Ing. Martin Decký, doc. Ing. Daniel Káčik, PhD., Mgr. Eva Augustínová, PhD., Ing.
Milan Tabak, Lenka Zábojníková, Damián Michalco. Predseda AS UNIZA požiadal členov
komisií AS UNIZA, aby si spomedzi seba zvolili svojho predsedu.
AS UNIZA v tajnej voľbe schválil návrh zloženia stálych poradných pracovných komisií AS
UNIZAv súlade s čl. 7 ods. 2 Rokovacieho poriadku AS UNIZA (uznesenie č. 10).
 V bode Rôzne rektorka UNIZA členom AS UNIZA poďakovala za účasť a popriala veľa
úspechov v ich rozhodnutiach.
6. zasadnutie AS UNIZA – 1. jún 2015
 V pondelok dňa 1. júna 2015 sa uskutočnilo druhé zasadnutie AS UNIZA.
 Po schválení návrhu programu rokovania kvestorka UNIZA predložila a odôvodnila návrh na
doplnenie fondu reprodukcie UNIZA a návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2014
a prerozdelenie hospodárskeho výsledku UNIZA. Vysvetlila dôvody predloženia návrhu na
doplnenie fondu, a to z rezervného fondu UNIZA vo výške 800 000 eur. Hospodárska komisia
nemala žiadne pripomienky.
AS UNIZA schválil návrh na doplnenie fondu reprodukcie UNIZA v zmysle §16a zákona č.
131/2002 Z. z. o VŠ (uznesenie č. 11).
 Následne predložila návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2014 a prerozdelenie
hospodárskeho výsledku UNIZA. Členov oboznámila so smernicou o tvorbe a použití
finančných fondov v podmienkach UNIZA, s výškou hospodárskeho výsledku po zdanení za rok
2014 a jednotlivých fondov. Ďalej sa venovala fondu na podporu štúdia študentov so zdravotným
postihnutím. Informovala, že na zasadnutí AS UNIZA dňa 27. apríla 2015 bol návrh stiahnutý
z programu rokovania kvôli návrhu Hospodárskej komisie, aby sa fond každoročne vytvoril vo
výške 10 000 eur zo zisku. Informovala tiež o zmene smernice, v ktorej sa navrhovaná výška
fondu upravila. Hospodárska komisia nemala pripomienky.
AS UNIZA schválil návrh účtovnej závierky za rok 2014 a prerozdelenie hospodárskeho
výsledku UNIZA v zmysle §16a zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ (uznesenie č. 12).
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 Ďalej AS UNIZA rokoval o návrhu výročnej správy o hospodárení UNIZA za rok 2014, ktorý
predložila a odôvodnila kvestorka UNIZA. Uviedla, že Správa o hospodárení UNIZA spolu
s tabuľkami je vyhotovená vo forme predpísanej MŠVVaŠ SR. Informovala o obsahu správy a jej
prílohách. V rámci prezentácie vysvetlila jednotlivé časti výročnej správy: ročná účtovná
závierka, aktíva UNIZA, prehľad pohybu majetku, pasíva UNIZA, fondy, rozbor výsledku
hospodárenia, rozdelenie zisku, analýza výnosov, nákladov, príjmov a výdavkov, dotácia bežných
výdavkov a prehľad jej čerpania, dotácia kapitálových výdavkov a prehľad jej čerpania, otázka
štrukturálnych fondov EÚ a spolufinancovania UNIZA, čerpanie Výskumného centra a
Univerzitného vedeckého parku, záver (opatrenia zrealizované v roku 2014 k efektívnejšiemu
využitiu financií pridelených na oblasť energetiky UNIZA, navrhované opatrenia na zníženie
nákladov na energie v roku 2015 a plány v oblasti hospodárenia na rok 2015). Následne
komentovala tabuľky vyhotovené na základe textových informácií uvedených v správe a
schválené MŠVVaŠ SR. Hospodárska a Kontrolná komisia nemali žiadne pripomienky. V rámci
diskusie vystúpili členovia AS UNIZA, ktorí požadovali vysvetlenie k niektorým častiam správy
alebo upozornili na chyby vyskytujúce sa v textovej časti správy. Kvestorka UNIZA na otázky
odpovedala a následne uviedla, že zabezpečí opravu chýb v textovej časti správy
odprezentovaných na zasadnutí.
AS UNIZA schválil návrh výročnej správy o hospodárení UNIZA za rok 2014 podľa § 9 ods.
1 písm. k) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ. Kvestorka UNIZA zabezpečí opravu chýb
v textovej časti Správy o hospodárení UNIZA za rok 2014 odprezentovaných na zasadnutí
AS UNIZA (uznesenie č. 13).
 V ďalšej časti rektorka UNIZA predložila návrh Dodatku č. 2 k Smernici č. 121 - Organizačný
poriadok UNIZA. Prorektor pre vzdelávanie vysvetlil navrhované zmeny, ktoré sa týkali najmä
organizačnej štruktúry Ústavu telesnej výchovy (zmena názvov pracovných miest „odborný
asistent“ na „VŠ učiteľ“), Ústavu cudzích jazykov a Ústavu celoživotného vzdelávania (ďalej len
„ÚCJ“ a ÚCV“), ako aj Univerzitnej knižnice (oddelenie budovania fondov - ruší sa 1 pracovné
miesto „referent“, oddelenie bibliograficko-informačné – rušia sa 2 pracovné miesta „referent“,
vytvára sa oddelenie rozvoja a používateľskej podpory – 1 pracovné miesto „vedúci“ a 2 pracovné
miesta „referent“). Zmeny organizačnej štruktúry navrhnuté v prípade LVVC vyplývali
z legislatívnych požiadaviek stanovených EÚ, ktoré vysvetlil riaditeľ Ing. Peter Blaško, CSc.
Spomenul najmä „oddelenie organizácie zachovania letovej spôsobilosti“, „oddelenie organizácie
na vykonanie leteckých prác“ a „oddelenie organizácie na preskúšanie jazykovej spôsobilosti“.
Organizačnú štruktúru bolo potrebné uviesť do súladu s nariadeniami EÚ z dôvodu prípadnej
kontroly na LVVC. Jej zmenou nedôjde k navýšeniu pracovných miest. Následne prorektor pre
vzdelávanie ozrejmil návrh na zrušenie ÚCJ dňom 31.8.2015. Uviedol, že ÚCJ by sa v rámci
organizačnej štruktúry zrušil a vytvorili by sa pracovné miesta od 1.9.2015 pod ÚCV. Uviedol, že
na kolégiu rektorky bola dňa 1. júna 2015 riešená problematika zrušenia ÚCJ za prítomnosti
riaditeľky ÚCJ a riaditeľky ÚCV a že vedenie UNIZA s navrhovanou zmenou súhlasilo
s výnimkou navrhovaných názvov oddelení. Z toho dôvodu predložil návrh nových názvov
oddelení: „sekcia cudzích jazykov“ (vedúci sekcie) a „sekcia pre ďalšie vzdelávanie“ (vedúci
sekcie). Vysvetlil ďalšie dôvody navrhovanej zmeny a v návrhu uvedené pracovné miesta
a uviedol, že fakulty budú mať svojho odborného asistenta/koordinátora. Ďalej ozrejmil aj históriu
a činnosť ÚCJ. V apríli 2015 sa uskutočnil prieskum medzi pracovníkmi ÚCJ, ktorého výsledky
sú archivované a dostupné na ÚCV a dňa 8.4.2015 sa konalo stretnutie vedenia UNIZA so
zamestnancami ÚCJ, na ktorom boli oboznámení s navrhovanými zmenami. Legislatívna komisia
odpovedala na pripomienku súvisiacu s uvedením zmeny názvu „vysokoškolský učiteľ“ v prílohe
č. 4 Organizačná štruktúra ÚTV, zatiaľ čo v prílohe č. 5 Organizačná štruktúra ÚCV sa naďalej
uvádzajú názvy ako „odborný asistent“, „asistent“ alebo „lektor“. Uvádzanie názvov v prílohách je
v súlade s §75 ods. 1 zákona o VŠ, pretože pojem vysokoškolský učiteľ zahŕňa aj ďalšie názvy
uvedené v prílohe č. 5. Predmetom diskusie boli najmä: otázka nárastu počtu zamestnancov,
otázka počtu koordinátorov pre fakulty, zabezpečenie prekladov, názvy pracovných miest –
vysokoškolský učiteľ/odborný asistent/asistent a väzba na vedecko-výskumnú činnosť, vedecká
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a publikačná činnosť ÚCJ, otázka finančných prostriedkov ÚCJ, zvýšenie spolupráce s fakultami,
obsadzovanie pracovných miest, odstránenie duplicity (okrem ÚCJ na ÚCV existuje Univerzitná
škola jazykov), ako aj zvýšenie vzdelávania študentov aj zamestnancov UNIZA a pod.
AS UNIZA schválil návrh Dodatku č. 2 k Smernici č. 121 - Organizačný poriadok UNIZA
podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ vrátane navrhovaných zmien, ktoré
boli predložené na zasadnutí AS UNIZA (čl.1 ods. 5 písm. a) až d); príloha č. 5 Organizačná
štruktúra ÚCV; formálna oprava skratiek FPEDAS a SvF; úprava dátumu schválenia
Dodatku č. 2) (uznesenie č. 14).
 V bode Rôzne predseda AS UNIZA rozdal dekréty štyrom členom, ktorí sa ustanovujúceho
zasadnutia AS UNIZA nezúčastnili. Informoval, že členka študentskej časti Bc. Andrea Kovaľová
podala žiadosť o pozastavenie členstva v zmysle § 8 ods. 8 zákona o VŠ. Ďalej oznámil predsedov
komisií: Hospodárska komisia – Ing. Jozef MIČIC, Legislatívna komisia – RNDr. Milan
STACHO, PhD., Pedagogická komisia – doc. Dr. Ing. Margita MAJERČÁKOVÁ, PhD.,
Kontrolná komisia – doc. Ing. Róbert HUDEC, PhD., Sčítacia komisia – Ing. Jozef PAĽO, PhD..
7. zasadnutie predsedníctva AS UNIZA – 26. október 2015
 Zasadnutie predsedníctva otvoril predseda AS UNIZA prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici. Privítal členov
a oboznámil ich s programom: 1. Otázka úhrady nákladov na cestovné a ubytovanie pre
štyroch členov študentskej časti AS UNIZA z dôvodu účasti na konferencii s názvom „Konvent
akademických senátov 2015“, ktorú organizuje ŠRVŠ pod záštitou predsedu NR SR a 2. Rôzne.
 Predseda AS UNIZA uviedol, že ide o konferenciu členov študentských častí AS slovenských VŠ
s názvom „Konvent akademických senátov 2015“, ktorá sa uskutoční dňa 29. októbra 2015 v
priestoroch NR SR za účasti významných osobností VŠ prostredia. Ubytovanie účastníkov
zabezpečí ŠRVŠ v hoteli v BA na dve noci (28. a 29.10.2015). Za UNIZA sa zúčastnia 4 členovia
študentskej časti AS UNIZA: Damián Michalco, Ing. Viktor Šoltés, Ing. Veronika Olešnaníková
a Ing. Marián Jobb. Z dokumentu Organizačný pokyn – Konvent AS 2015 sa prečítalo, že náklady
na ubytovanie a cestovné hradí VŠ a je potrebné požiadať o cestovný príkaz, ktorým rektor vyšle
študentov. Bez toho študentom nebudú náklady na ubytovanie a cestu VŠ preplatené. Zo strany
vedenia UNIZA prišla požiadavka, že vzhľadom na to, že ide o členov AS UNIZA, AS UNIZA by
mal cestovné a ubytovanie uhradiť z financií, ktoré sú v rámci rozpočtu pridelené na činnosť AS
UNIZA. Na základe informácií z EO má AS UNIZA v rozpočte pridelenú sumu vo výške 2605,69
eur (za rok 2014 - 805,69 eur, za rok 2015 – 1800 eur). Navrhol, aby sa z uvedenej sumy uhradilo
cestovné aj ubytovanie. Náklady na ubytovanie vyšli pre všetkých vo výške 320 eur a vyčíslia sa
ešte náklady na cestovné. Členovia predsedníctva súhlasili, aby sa náklady na cestovné
a ubytovanie uhradili z finančných prostriedkov pridelených v rámci rozpočtu UNIZA na
činnosť AS UNIZA.
 V bode Rôzne vystúpil doc. Ing. Roman Jarina, PhD., člen Rady VŠ, ktorý poskytol informácie
o možnosti uskutočniť zasadnutia Rady VŠ aj mimo BA, z toho dôvodu bola predložená
žiadosť, či sa zasadnutie môže konať aj na pôde UNIZA. Členovia odporučili obrátiť sa s touto
žiadosťou na prorektora pre vzdelávanie.
 Predseda AS UNIZA ďalej informoval, že v zmysle Rokovacieho poriadku AS UNIZA udelenie
finančnej odmeny v rámci pridelených rozpočtových finančných prostriedkov schvaľuje
predsedníctvo. V súvislosti s tým požiadal členov o súhlas, na základe ktorého môže dávať
vyplácať finančné odmeny tajomníčke za vykonané práce súvisiace s činnosťou AS UNIZA
z týchto finančných prostriedkov. Keď takáto situácia nastane, bude o tom informovať
predsedníctvo AS UNIZA. Členovia predsedníctva predložený návrh schválili.
8. zasadnutie AS UNIZA – 26. október 2015
 V pondelok dňa 26. októbra 2015 sa uskutočnilo tretie zasadnutie AS UNIZA.
 Po schválení návrhu programu rokovania predseda AS UNIZA predložil návrh na schválenie
členov miestnych volebných komisií pre doplňujúce voľby do AS UNIZA. Informoval
o možnosti určiť k navrhovaným 3 členom MVK akademickým senátom fakulty ďalších 2 členov
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a každou zo súčastí 1 zástupcu. Zloženie MVK je nasledovné: FPEDAS: Ing. Jozef Paľo, PhD.,
RNDr. Milan Stacho, PhD., Ing. Mário Al Kassiri, SjF: prof. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD., doc.
Ing. Jozef Bronček, PhD., Ing. Marián Jobb, EF: doc. Ing. Daniel Káčik, PhD., doc. Ing. Roman
Jarina, PhD., Ing. Tibor Trnovszký, SvF: prof. Dr. Ing. Martin Decký, doc. Ing. Marián Drusa,
PhD., Ing. Daša Fullová, FRI: doc. Ing. Norbert Adamko, PhD., Ing. Peter Palúch, PhD., Ing.
Peter Šarafín, FBI: doc. Ing. Andrej Veľas, PhD., Ing. Jozef Svetlík, PhD., Ing. Ján Mišík, FHV:
Mgr. Eva Augustínová, PhD., PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., Damián Michalco, Ostatné
súčasti: Ing. Ján Stehlík, Ing. Milan Tabak, doc. Ing. Michal Zábovský, PhD., Ostatná štud. časť:
Veronika Ftáčniková, Simona Grešíková.
AS UNIZA v tajnom hlasovaní schválil návrh zloženia MVK pre doplňujúce voľby do AS
UNIZA v zmysle čl. 4 ods. 5 Zásad volieb do AS UNIZA (uznesenie č. 15).
 Ďalej rektorka AS UNIZA predložila návrh Dodatku č. 3 k Smernici č. 121 Organizačný
poriadok UNIZA. Prorektor pre informačné systémy odôvodnil zmeny týkajúce sa oddelenia pre
informačné systémy a kvestorka UNIZA uviedla, že ďalšie navrhované zmeny sa týkajú útvarov
riadených kvestorom, a to oddelenia pre verejné obstarávanie (3 pracovné miesta „administratívny
referent“, ktoré sa presunú z UVP a VC UNIZA), odboru hospodárskej správy (oddelenie
autodopravy a údržby vozidiel a oddelenie správy a údržby budov – pracovné pozície „vodič“ - 1,
„prevádzkový zamestnanec“ - 1, „upratovačka“ – 5 a „vrátnik“ - 10) a odboru ekonomického
(oddelenie účtovníctva – 1 pracovné miesto „referent finančného účtovníctva“ s úväzkom 50% pre
zamestnanca UZ Zuberec). Legislatívna komisia návrh odporučila schváliť.
AS UNIZA schválil návrh Dodatku č. 3 k Smernici č. 121 – Organizačný poriadok UNIZA
v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ (uznesenie č. 16).
 V ďalšom bode rektorka UNIZA predložila návrh úpravy rozpočtu výnosov a nákladov na rok
2015, ktorý sa vypracoval z dôvodu neschválenia zmeny rozpočtu projektov UVP UNIZA a VC
UNIZA. Vnútorná úprava rozpočtu vyplynula z potreby dofinancovania stavebných prác UVP
UNIZA a VC UNIZA z vlastných zdrojov univerzity. Kvestorka UNIZA informovala o dôvodoch
dofinancovania nákladov pre VC UNIZA a UVP UNIZA a návrhu dofinancovania, o kompenzácii
nákladov v rokoch 2016 – 2019, ako aj o návrhu úpravy rozpočtu výnosov a nákladov na rok
2015. Uviedla, že výška dofinancovania nákladov vo výške 841,8 tis. € bude kompenzovaná
z vlastných prostriedkov fakúlt a ubytovacích zariadení. V rámci diskusie sa odpovedalo najmä na
otázky súvisiace s realizáciou oboch projektov, so vzniknutými dodatočnými nákladmi na stavby,
potrebou ich dofinancovania, ich oficiálnym otvorením, s formálnou chybou v Prílohe č. 3
(FPEDAS), ktorá vznikla v zaokrúhľovaní, ako aj s poskytnutím finančných prostriedkov zo
strany UZ Hliny a VD. AS UNIZA schválil návrh na vnútornú úpravu rozpočtu výnosov
a nákladov UNIZA na rok 2015 v hlavnej činnosti nedotovanej a podnikateľskej činnosti
v súlade s § 16 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ (uznesenie č. 17). Následne sa hlasovalo
o návrhoch uznesení vyplývajúcich zo stanovísk Hospodárskej a Kontrolnej komisie. Na základe
výsledkov hlasovania bolo prijaté uznesenie, v zmysle ktorého AS UNIZA požaduje od vedenia
UNIZA vydať Metodické usmernenie o postupe pri riešení projektov v podmienkach
UNIZA (uznesenie č. 18). Následne sa uviedlo, že Metodické usmernenie existuje, preto
kvestorka UNIZA informovala o potrebe vypracovať dodatok, ktorým sa upraví spôsob postupu
pri nákladoch, resp. výdavkoch, ktoré vznikajú pri riešení projektov v podmienkach UNIZA pri
prácach naviac. V zmysle ďalšieho prijatého uznesenia AS UNIZA požadovalo od vedenia
UNIZA, aby v súvislosti s kompenzáciou nákladov v rozpočte na rok 2016 ostala položka na
celouniverzitné potreby percentuálne rovnaká ako v roku 2015 alebo bola nižšia (uznesenie
č. 19). Obsahom ďalšieho schváleného uznesenia bola požiadavka AS UNIZA od vedenia
UNIZA, aby sa do konca roka 2015 vykonal vnútorný audit kontrolných mechanizmov
UNIZA pri investíciách vo väzbe na VC a UVP, aby sa na základe vnútorného auditu prijali
opatrenia na odstránenie nedostatkov a po vykonaní auditu prezentovali výsledky na
najbližšom zasadnutí AS UNIZA (uznesenie č. 20).
 Následne AS UNIZA rokoval o návrhu na schválenie člena Vedeckej rady UNIZA, ktorý
predložila rektorka UNIZA. Doterajšiemu členovi prof. Ing. Antonovi Čižmárovi, PhD. sa
skončilo funkčné obdobie rektora TU Košice, preto sa vzdal členstva. Z tohto dôvodu za člena
navrhla rektora TU Košice prof. Ing. Stanislava Kmeťa, CSc. a predstavila ho.
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AS UNIZA v tajnej voľbe schválil prof. Ing. Stanislava Kmeťa, CSc. za člena Vedeckej rady
UNIZA podľa § 9 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ (uznesenie č. 21).
V ďalšom bode rektorka UNIZA predložila návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku
CKN parc. č. 1726/64 V Liptovskom Mikuláši. Uviedla, že UNIZA sa stala vlastníkom
predmetného pozemku v roku 2014 a že žiadateľ, v prospech ktorého má byť vecné bremeno
zriadené, v súvislosti s realizáciou stavebných úprav potrebuje predložiť stavebnému úradu doklad
o možnosti prechodu a prejazdu cez daný pozemok. Zriadenie vecného bremena sa uskutoční
odplatne za cenu v zmysle platných právnych predpisov a v súvislosti s tým bol vypracovaný ZP,
v zmysle ktorého je hodnota zriadeného vecného bremena určená vo výške zaokrúhlene 2560 €
(právo prechodu a prejazdu cez pozemok 546,16 eur a právo prechodu a prejazdu cez
komunikáciu 2016,79 eur). Hospodárska a Legislatívna komisia odporučili návrh schváliť.
AS UNIZA schválil návrh na zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu
a prejazdu osobnými a nákladnými motorovými vozidlami v rozsahu vyznačenom
geometrickým plánom č. 44026595-98/2015 vypracovaným spoločnosťou GEODET-KA,
s.r.o., ul. Gazdovská 972/22, Liptovský Mikuláš, IČO: 44026595 zo dňa 4.8.2015 cez
nehnuteľnosť v kat. území Liptovský Mikuláš – pozemok registra C KN parc. č. 1726/64 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1744 m2 v prospech vlastníka nehnuteľnosti
v katastrálnom území Liptovský Mikuláš: pozemok registra C KN parc. č. 1726/101 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1337 m2. Všeobecná hodnota zriadeného vecného
bremena je stanovená znaleckým posudkom (uznesenie č. 22).
Ďalej sa AS UNIZA zaoberal návrhom Štatútu Stavebnej fakulty UNIZA, ktorý predložil
dekan prof. Ing. Josef Vičan, CSc.. Zmeny boli v predpise vykonané z dôvodu uvedenia do súladu
so Štatútom UNIZA (úprava skratky univerzity na „UNIZA“, formálne úpravy, ako aj úpravy v
§ 26 Základné zásady pracovného zaradenia). Prečítal aj odporúčania na úpravu predpisov SvF
doručené z OKaVA. Legislatívna komisia návrh odporučila schváliť.
AS UNIZA schválil návrh v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ
(uznesenie č. 23).
V ďalšom bode dekan SvF predložil návrh Študijného poriadku Stavebnej fakulty UNIZA. Aj
v tomto prípade boli zmeny vykonané z dôvodu zosúladenia so Štatútom UNIZA a zákonom o VŠ.
Upravil sa aj § 21 Štátne skúšky a slovné spojenie „zdravotne postihnutí študenti“ na „študenti so
špecifickými potrebami“. Legislatívna komisia návrh odporučila schváliť. Pedagogická komisia
odporučila úpravu v § 19 ods. 7, ktorú vzal dekan na vedomie.
AS UNIZA schválil návrh v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ
(uznesenie č. 24).
Následne dekan SjF prof. Dr. Ing. Milan Sága predložil návrh Štatútu Strojníckej fakulty
UNIZA. Zmeny boli vykonané z dôvodu uvedenia do súladu so Štatútom UNIZA a zákonom
o VŠ. Legislatívna komisia návrh odporučila schváliť.
AS UNIZA schválil návrh v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ
(uznesenie č. 25).
Dekan SjF ďalej predložil návrh Študijného poriadku Strojníckej fakulty UNIZA. Zmeny
a úpravy boli uskutočnené z dôvodu zosúladenia so Štatútom UNIZA a zákonom o VŠ.
Legislatívna komisia nemala žiadne pripomienky. Pedagogická komisia uviedla odporúčania v
§13 Organizácia štúdia, v § 22 ods. 11 Skúška – opravná skúška a v § 22 ods. 15 Študijného
poriadku. Dekan SjF a predseda AS SjF ich vzali na vedomie.
AS UNIZA schválil návrh v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ
(uznesenie č. 26).
V bode Rôzne predseda AS UNIZA informoval o liste zo dňa 9.10.2015 - Požiadavka na
zriadenie univerzitnej materskej škôlky od predsedu AS FPEDAS. Predmetom listu bola
žiadosť podporiť zriadenie škôlky zo strany AS UNIZA. V zmysle listu bol podnet prerokovaný
na zasadnutí AS FPEDAS dňa 30.6.2015 a AS FPEDAS vykonal v čase od 30.6.2015 do
20.7.2015 elektronický prieskum (z oslovených 159 zamestnancov FPEDAS záujem potvrdilo 22).
Prorektor pre rozvoj informoval, že UNIZA v súčasnosti nemá dostupné priestory, ktorými by
splnila všetky špeciálne požiadavky potrebné na jej výstavbu a že momentálne nie je možné
požiadavku finančne podporiť. V pripravovanom územnom pláne zóny sa plánujú vytvoriť
priestory pre sociálne záležitosti vo vzťahu k zamestnancom a je tu možné zahrnúť aj niečo
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obdobné škôlke. Je však potrebné vypracovať konkrétny zámer a pripraviť dôkladnú špecifikáciu.
Ďalej predseda AS UNIZA požiadal členov MVK z FHV o uskutočnenie doplňujúcich volieb do
študentskej časti AS z dôvodu ukončenia členstva Mgr. Andrei Kovaľovej.
9. zasadnutie AS UNIZA – 23. november 2015
 V pondelok dňa 23. novembra 2015 sa uskutočnilo štvrté zasadnutie AS UNIZA. Predseda AS
UNIZA privítal novú členku študentskej časti Miroslavu Poláčkovú (FHV) zvolenú
v doplňujúcich voľbách dňa 18.11.2015.
 Po schválení návrhu programu rokovania predložila rektorka UNIZA v zastúpení prorektora pre
informačné systémy návrh Dodatku č. 4 k Smernici č. 121 Organizačný poriadok UNIZA.
Navrhované zmeny vyplynuli z potreby zosúladenia predpisu a jeho príloh so Zákonníkom práce
a Zákonom o VŠ, a preto došlo k úprave textovej časti, ale aj príloh. Odôvodnil najdôležitejšie
navrhované zmeny: a) pod priamu riadiacu pôsobnosť kvestorky UNIZA sa presunul odbor
ekonomický, oddelenie mzdového účtovníctva, odbor hospodárskej správy a oddelenie pre verejné
obstarávanie, b) kvestorka UNIZA hospodársky a administratívne riadi účelové zariadenia,
ktorých riaditelia, resp. správcovia sú priamo zodpovední rektorovi, c) riaditelia pedagogických
pracovísk, vedecko-výskumných pracovísk, univerzitných pracovísk v zmysle čl. 5 až 7
Organizačného poriadku UNIZA sú zodpovední rektorovi UNIZA, d) v dôsledku zmien sa
upravila Príloha č. 1 Organizačná štruktúra UNIZA a Príloha č. 2 Útvary riadené kvestorom a
vypracovali sa samostatné organizačné štruktúry účelových zariadení v zmysle čl. 8
Organizačného poriadku UNIZA (Prílohy č. 16 až 19). Legislatívna komisia nemala pripomienky.
AS UNIZA schválil návrh Dodatku č. 4 k Smernici č. 121 – Organizačný poriadok UNIZA
v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. VŠ (uznesenie č. 27).
 Ďalej AS UNIZA rokoval o návrhu na odpis pohľadávok UNIZA. Kvestorka UNIZA uviedla,
že návrh je predložený na základe stanoviska právneho oddelenia, ktoré navrhlo odpísať
nevymožiteľné pohľadávky uvedené v návrhu z majetku UNIZA. Dodala, že ide o pohľadávky
z nájomných vzťahov. Hospodárska a Kontrolná komisia návrh odporučili schváliť. Ing. Jozef
Mičic požiadal, aby sa v budúcnosti presne uvádzalo, z čoho predmetné pohľadávky vznikli.
AS UNIZA schválil návrh na odpis pohľadávok z majetku UNIZA v celkovej výške 7 990,25
eur v zmysle § 13 ods. 1 písm. k) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií (uznesenie č. 28).
 Následne AS UNIZA rokoval o návrhu na schválenie člena Vedeckej rady UNIZA. Prorektor
pre vzdelávanie informoval, že doterajší člen prof. Ing. Štefan Cisko, PhD. sa vzdal členstva
z dôvodu odchodu do starobného dôchodku. Navrhovaným členom bol prof. Ing. Jozef Majerčák,
PhD., ktorého prorektor predstavil.
AS UNIZA v tajnom hlasovaní schválil prof. Ing. Jozefa Majerčáka, PhD. za člena Vedeckej
rady UNIZA podľa § 9 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ (uznesenie č. 29).
 AS UNIZA sa v ďalšej časti zaoberal návrhom Štatútu Univerzitného vedeckého parku
UNIZA (ďalej len „UVP“). Ďalším bodom bol aj návrh Štatútu Výskumného centra UNIZA
(ďalej len „VC“), preto sa prorektor pre informačné systémy v úvode vyjadril k obom návrhom a
ozrejmil genézu vzniku oboch štatútov. Uviedol, že obidva projekty budú od roku 2016
samostatne fungovať, preto bolo potrebné vypracovať vnútorné predpisy, ktorými sa budú riadiť.
Obidva štatúty boli predmetom dlhej diskusie na Kolégiu rektorky a základným cieľom bolo
zabezpečiť s výnimkou určitých rozdielov zhodnosť ich obsahu a štruktúry UVP a VC. Následne
sa v krátkosti venoval § 5 Interné predpisy, § 6 a nasl. Riadenie a organizačná štruktúra, § 11
Základné zásady pracovnoprávnych vzťahov a § 12 Prechodné ustanovenia, ktorý upravoval
najmä tvorbu rozpočtu a spôsob financovania. Predmetom diskusie boli najmä pripomienky
Legislatívnej komisie a členov AS UNIZA. Doc. Ing. Daniel Káčik, PhD. požiadal o objasnenie
§3 Poslanie a činnosť ods. 4 písm. f), ktorý uvádza, že UVP UNIZA zabezpečuje ochranu
duševného vlastníctva UNIZA, pretože mu z toho vyplýva, že rektorát sa vzdal zabezpečovania
danej ochrany. Prorektor pre vedu a výskum odpovedal, že zabezpečenie tejto ochrany naďalej
zastrešuje OVaV, avšak administráciu, poradenstvo a poskytovanie služieb zabezpečuje Centrum
pre transfer technológií zriadené v rámci UVP. Predseda AS UNIZA dal hlasovať o návrhoch
uznesení, ktoré vyplynuli zo stanoviska Legislatívnej komisie a z pripomienok členov AS UNIZA.
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AS UNIZA schválil pripomienku komisie, v zmysle ktorej sa vypustili odseky 2 až 4 v § 12
Prechodné ustanovenia navrhovaného Štatútu UVP (uznesenie č. 30). AS UNIZA tiež schválil
ďalšiu pripomienku komisie, a to podpísanie Štatútu UVP po jeho schválení rektorkou UNIZA
a predsedom AS UNIZA a nie aj riaditeľom UVP, ako to v návrhu bolo uvedené (uznesenie
č. 31). AS UNIZA neschválil návrh Ing. Petra Skotnického, v zmysle ktorého by bol predseda
AS UNIZA členom Dozornej rady UVP (uznesenie č. 32). Odprezentovali sa názory, že nie je
vhodné, aby bol predseda AS UNIZA členom kontrolného orgánu, vzhľadom k tomu, že AS
UNIZA je najvyšší orgán akademickej samosprávy a kolektívny orgán, preto by mal predseda AS
UNIZA konať tak, ako sa senát uznesie a tiež sa bližšie ozrejmilo, z akých dôvodov sú členmi
Dozornej rady funkcionári uvedení v § 9 ods. 3 Štatútu. V súvislosti s vypustením odsekov 2 až 4
v § 12 Prechodné ustanovenia prorektor pre informačné systémy navrhol zmenu odseku 1 v § 12
Prechodné ustanovenia. AS UNIZA na základe toho schválil nasledovné znenie odseku: „Pri
tvorbe rozpočtu súčastí univerzity na roky 2016, 2017 a 2018 určí spôsob tvorby rozpočtu UVP
kolégium rektora na svojom zasadnutí za účasti riaditeľa UVP“ (uznesenie č. 33). Ďalej doc.
Ing. Tomáš Loveček, PhD. navrhol v § 9 ods. 5 písm. b) doplniť za slovami „výsledky
hospodárenia a ...“ slovo „vnútorný“ rozpočet UVP, a to z dôvodu, že je to uvedené v § 10 ods.
3. AS UNIZA z toho dôvodu schválil nasledovné znenie § 9 ods. 5 písm. b): „výsledky
hospodárenia a vnútorný rozpočet UVP UNIZA“ (uznesenie č. 34).
AS UNIZA schválil návrh na základe § 21 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ a v súlade s
§ 5 ods. 5 Štatútu UNIZA vrátane všetkých zmien predložených a schválených na zasadnutí
AS UNIZA (uznesenie č. 35).
 V ďalšom bode sa AS UNIZA zaoberal návrhom Štatútu Výskumného centra UNIZA. Na
základe úprav vykonaných v Štatúte UVP prorektor pre informačné systémy navrhol v Štatúte VC
vypustenie odsekov 2 až 4 v § 12 Prechodné ustanovenia a v § 9 ods. 5 písm. b) za slovami
„výsledky hospodárenia a ...“ doplniť slovo „vnútorný“ rozpočet VC. V diskusii doc. Ing. Daniel
Káčik, PhD. požiadal o objasnenie, z akého dôvodu sa v odseku 1 § 12 Prechodné ustanovenia
uvádzajú len tri roky – 2016, 2017 a 2018. Vedenie UNIZA odpovedalo, že dané roky sú tam
uvedené z dôvodu metodiky tvorby rozpočtu a zabezpečenia doby prvých rokov udržateľnosti
projektu.
AS UNIZA schválil návrh na základe § 21 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ a a v súlade s
§ 5 ods. 5 Štatútu UNIZA vrátane všetkých navrhovaných zmien predložených prorektorom
pre informačné systémy (uznesenie č. 36).
 Následne dekan EF prof. Ing. Milan Dado, PhD. predložil návrh Štatútu Elektrotechnickej
fakulty UNIZA. Prodekan pre vzdelávanie doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD. informoval, že
zmeny boli vykonané na základe odporúčaní OKaVA z dôvodu zosúladenia s predpismi UNIZA
a zákonom o VŠ. Legislatívna komisia nemala k návrhu zásadné pripomienky s výnimkou
pripomienky prof. Dr. Ing. Martina Deckého, ktorý odporučil v § 16 ods. 4 vypustiť slová „najskôr
tri mesiace“ z dôvodu pochybností o ich súlade s príslušnými predpismi. Predseda AS UNIZA
prečítal znenie § 28 ods. 5 zákona o VŠ, pričom vyjadril názor, že v danom prípade nejde o rozpor
so zákonom o VŠ. Dodal, že AS UNIZA môže schváliť návrh, ktorý bol predtým schválený na
zasadnutí AS EF. Z toho dôvodu môže AS EF v prípade potreby uvedené odporúčanie
v budúcnosti prerokovať a schváliť.
AS UNIZA schválil návrh v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ
(uznesenie č. 37).
 Ďalej dekan EF predložil návrh Študijného poriadku Elektrotechnickej fakulty UNIZA.
Dôvody predloženia boli rovnaké ako v prípade Štatútu EF. Väčšie zmeny sa vykonali v § 23 ods.
7 Štátne skúšky a § 27 Priebeh štátnych skúšok. Legislatívna komisia odporučila návrh schváliť.
Pedagogická komisia uviedla odporúčania v odseku 12 § 22 Skúška – opravná skúška a odporučila
upresniť formuláciu odseku 4, druhá veta v § 9 Zápis a absolvovanie predmetov. Doc. Ing. Jozef
Svetlík, PhD. odporučil pri ďalšej úprave predpisu v § 7 ods. 1 odstrániť pojem „jednotky“
študijného programu. Tieto pripomienky neboli dôvodom na neschválenie návrhu na zasadnutí AS
UNIZA. Odporúčania vzal prodekan pre vzdelávanie na vedomie.
AS UNIZA schválil návrh v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ
(uznesenie č. 38).

17

 V bode Rôzne Damián Michalco odprezentoval informácie z konferencie „Konvent
akademických senátov 2015“, ktorú organizovala ŠRVŠ pod záštitou predsedu NR SR a ktorá sa
konala v priestoroch NR SR dňa 29. októbra 2015. Priblížil podstatu stretnutia študentských častí
AS VŠ, na ktorom sa zúčastnil aj minister školstva a ďalšie významné osobnosti a odprezentoval
program podujatia (Budúcnosť akademickej samosprávy a Univerzita v 21. storočí). Následne
prorektor pre vzdelávanie informoval, že bol vypracovaný dotazník na overenie funkčnosti
vnútorného systému kvality vzdelávania. Súčasne požiadal o podporu a vyplnenie uvedeného
dotazníka zo strany členov akademickej obce UNIZA.
10. Hlasovanie AS UNIZA formou „per rollam“ – 1. decembra - 6. decembra 2015
 V zmysle čl. 3 ods. 6 Rokovacieho poriadku AS UNIZA možno na návrh predsedu AS UNIZA
uskutočniť hlasovanie o neodkladnej záležitosti formou „per rollam“. Hlasovanie bolo vyhlásené
elektronickou formou so žiadosťou o vyjadrenie stanoviska členov AS UNIZA k predmetu
hlasovania a k návrhu na uznesenie a uskutočnilo sa v dňoch od 1.12. - 6.12.2015 do 19.00 hod.
 AS UNIZA v súlade s § 9 ods. 1 písm. i) zákona o VŠ schvaľuje návrhy rektora na úkony podľa
§ 41 ods. 1 pred ich predložením na schválenie správnej rade verejnej VŠ. V zmysle § 41 ods. 1
písm. c) zákona o VŠ správna rada verejnej VŠ dáva predchádzajúci písomný súhlas s návrhom
rektora na právne úkony, ktorými chce verejná VŠ zriadiť vecné bremeno k majetku verejnej VŠ.
 Predmetom hlasovania bol návrh na schválenie žiadosti spoločnosti Erste Group Immorent
Slovensko s.r.o. o zriadenie vecného bremena na pozemok v Dolnom Hričove – parcela
registra „C“ s parcelným číslom 1222/10, druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria o
celkovej výmere 14277,0 m2, zapísaný okresným úradom v Žiline, katastrálnym odborom,
na liste vlastníctva č. 597, ktorý je vo vlastníctve UNIZA, ktorý bol predložený rektorkou
UNIZA a schválenie návrhu na uznesenie. Zriadenie vecného bremena bolo odôvodnené v liste s
názvom Návrh na schválenie žiadosti o zriadenie vecného bremena zo dňa 1.12.2015.
 Prílohy ako podklady k hlasovaniu (súčasť záznamu): List rektorky - Návrh na schválenie žiadosti
o zriadenie vecného bremena, Grafický návrh - podklad pre projektovú dokumentáciu, List zo dňa
5.11.2015 - vyčíslenie nákladov na vybudovanie prípojky, List zo dňa 20.11.2015 - žiadosť
o zriadenie vecného bremena, Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena.
 Na základe výsledkov hlasovania bolo prijaté uznesenie: AS UNIZA vyslovil v súlade s § 9 ods.
1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ súhlas so zriadením vecného bremena na pozemku v
Dolnom Hričove – parcela registra „C“ s parcelným číslom 1222/10, druh pozemku:
zastavené plochy a nádvoria o celkovej výmere 14277,0 m2, zapísaný okresným úradom v
Žiline, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 597 tak, ako je vyznačené v grafickom
návrhu v prospech Oprávneného - spoločnosti Erste Group Immorent Slovensko s.r.o.
v súlade s predloženým návrhom zmluvy o zriadení vecného bremena.
Na všetkých zasadnutiach AS UNIZA v uplynulom období členovia AS UNIZA pristupovali k
jednotlivým prerokovávaným návrhom zodpovedne a konštruktívne. Diskusie prebiehali v otvorenom
dialógu s vedením UNIZA a jednotlivých fakúlt UNIZA.
V Žiline, 25. apríla 2016

prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici, v. r.
predseda AS UNIZA

Zapísala: JUDr. Renáta Šebestová, tajomníčka AS UNIZA
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