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VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2018 –  

AKADEMICKÝ SENÁT ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 

 

 
S P R Á V A 

o činnosti Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2018 
 

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 2018. Od roku 2006 sú skrátené zápisy                 
zo zasadnutia AS UNIZA publikované aj v Spravodajcovi UNIZA.  

 
Zloženie AS UNIZA  
 
Predseda AS UNIZA:  
 

 prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici, začiatok funkcie: 25. 5. 2015, SjF UNIZA, zamestnanecká časť  
 
Podpredseda AS UNIZA: 
 

 prof. Dr. Ing. Martin Decký, začiatok funkcie: 25. 5. 2015, SvF UNIZA, zamestnanecká časť 
 
Predseda študentskej časti AS UNIZA: 
 

 Bc. Damián Michalco, začiatok funkcie: 25. 5. 2015, začiatok funkcie predsedu študentskej časti 
AS UNIZA: 11. 12. 2017, FHV UNIZA, študentská časť  

 
Podpredseda študentskej časti AS UNIZA:  
 

 Ing. Martin Boroš, začiatok funkcie: 11. 12. 2017, FBI UNIZA, študentská časť   
 
Členovia AS UNIZA:  
 

 doc. Dr. Ing. Margita Majerčáková, začiatok funkcie: 25. 5. 2015, FPEDAS UNIZA, 
zamestnanecká časť  

 RNDr. Milan Stacho, PhD., začiatok funkcie: 25. 5. 2015, FPEDAS UNIZA, zamestnanecká časť, 
po zániku členstva bola zvolená doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD., začiatok funkcie: 
21. 5. 2018, FPEDAS UNIZA, zamestnanecká časť 

 Ing. Jozef Paľo, PhD., začiatok funkcie: 25. 5. 2015, FPEDAS UNIZA, zamestnanecká časť  

 prof. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD., začiatok funkcie: 25. 5. 2015, SjF UNIZA, zamestnanecká 
časť 

 prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici, začiatok funkcie: 25. 5. 2015, SjF UNIZA, zamestnanecká časť 

 doc. Ing. Jozef Bronček, PhD., začiatok funkcie: 25. 5. 2015, SjF UNIZA, zamestnanecká časť 

 doc. Ing. Roman Jarina, PhD., začiatok funkcie: 25. 5. 2015, EF UNIZA, zamestnanecká časť 

 doc. Ing. Daniel Káčik, PhD., začiatok funkcie: 25. 5. 2015, EF UNIZA, zamestnanecká časť  

 prof. Ing. Róbert Hudec, PhD., začiatok funkcie: 25. 5. 2015, EF UNIZA, zamestnanecká časť  

 prof. Dr. Ing. Martin Decký, začiatok funkcie: 25. 5. 2015, SvF UNIZA, zamestnanecká časť 

 prof. Ing. Marián Drusa, PhD., začiatok funkcie: 25. 5. 2015, SvF UNIZA, zamestnanecká časť,  
po zániku členstva bol zvolený Ing. Štefan Šedivý, PhD., začiatok funkcie: 12. 11. 2018, SvF 
UNIZA, zamestnanecká časť  

 prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., začiatok funkcie: 25. 5. 2015, SvF UNIZA, zamestnanecká časť 

 Ing. Jozef Mičic, začiatok funkcie: 25. 5. 2015, FRI UNIZA, zamestnanecká časť  

 doc. Ing. Norbert Adamko, PhD., začiatok funkcie: 25. 5. 2015, FRI UNIZA, zamestnanecká časť  

 RNDr. Hynek Bachratý, PhD., začiatok funkcie: 12. 12. 2016, FRI UNIZA, zamestnanecká časť   

 doc. Ing. Andrej Veľas, PhD., začiatok funkcie: 25. 5. 2015, FBI UNIZA, zamestnanecká časť  
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 doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD., začiatok funkcie: 25. 5. 2015, FBI UNIZA, zamestnanecká časť  

 prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD., začiatok funkcie: 25. 5. 2015, FBI UNIZA, zamestnanecká časť  

 prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc., začiatok funkcie: 23. 10. 2017, FHV UNIZA, 
zamestnanecká časť 

 PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., začiatok funkcie: 25. 5. 2015, FHV UNIZA, zamestnanecká časť  

 Mgr. Eva Augustínová, PhD., začiatok funkcie: 25. 5. 2015, FHV UNIZA, zamestnanecká časť  

 doc. Ing. Michal Zábovský, PhD., začiatok funkcie: 25. 5. 2015, ostatné súčasti UNIZA, 
zamestnanecká časť  

 Ing. Milan Tabak, začiatok funkcie: 25. 5. 2015, ostatné súčasti UNIZA, zamestnanecká časť  

 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD., začiatok funkcie: 25. 5. 2015, ostatné súčasti UNIZA, 
zamestnanecká časť  

 Ing. Ján Stehlík, začiatok funkcie: 25. 5. 2015, ostatné súčasti UNIZA, zamestnanecká časť  

 Miriam Birtusová, začiatok funkcie: 23. 10. 2017, FPEDAS UNIZA, študentská časť   

 Bc. Monika Jacková, začiatok funkcie: 23. 10. 2017, FPEDAS UNIZA, študentská časť, po zániku 
členstva bol zvolený: Bc. Igor Dömény, začiatok funkcie: 12. 11. 2018, FPEDAS UNIZA, 
študentská časť 

 Ing. Ján Šteininger, začiatok funkcie: 12. 12. 2016, SjF UNIZA, študentská časť, po zániku členstva 
bol zvolený: Ing. Jaromír Klarák, začiatok funkcie: 12. 11. 2018, SjF UNIZA, študentská časť 

 Ing. Michal Herda, začiatok funkcie: 11. 12. 2017, SjF UNIZA, študentská časť  

 Ing. Martin Šinko, začiatok funkcie: 11. 12. 2017, EF UNIZA, študentská časť 

 Ing. Tomáš Miždoš, začiatok funkcie: 11. 12. 2017, EF UNIZA, študentská časť 

 Ing. Martina Margorínová, začiatok funkcie: 23. 10. 2017, SvF UNIZA, študentská časť  

 Ing. Matej Hájek, začiatok funkcie: 24. 10. 2016, SvF UNIZA, študentská časť, po zániku členstva 
bol zvolený: Ing. Miroslav Jančula, začiatok funkcie: 12. 11. 2018, SvF UNIZA, študentská časť 

 Ing. Milan Straka, začiatok funkcie: 11. 12. 2017, FRI UNIZA, študentská časť  

 Ing. Patrik Ferenc, začiatok funkcie: 11. 12. 2017, FRI UNIZA, študentská časť 

 Ing. Romana Erdélyiová, začiatok funkcie: 11. 12. 2017, FBI UNIZA, študentská časť 

 Ing. Martin Boroš, začiatok funkcie: 11. 12. 2017, FBI UNIZA, študentská časť 

 Bc. Miroslava Poláčková, začiatok funkcie: 23. 11. 2015, FHV UNIZA, študentská časť 

 Bc. Damián Michalco, začiatok funkcie: 25. 5. 2015, FHV UNIZA, študentská časť  

 Kristína Hrivnáková, začiatok funkcie: 12. 12. 2016, VÚVB, ostatná študentská časť 
 
 
Zasadnutia AS UNIZA  
 

V roku 2018 sa uskutočnilo šesť zasadnutí AS UNIZA. Rokovania viedol predseda AS UNIZA 
prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici.  

 

ZASADNUTIE AS UNIZA – 26. február 2018 
 
 V pondelok dňa 26. 2. 2018 sa uskutočnilo devätnáste zasadnutie AS UNIZA (15:00 hod., zasadacia 

miestnosť Vedeckej rady UNIZA). 
 

 Po schválení návrhu programu rokovania predseda AS UNIZA prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici predložil 
návrh zloženia návrhovej komisie pre voľbu kandidáta na rektora UNIZA. Uviedol, že návrhová 
komisia je upravená v  § 12 ods. 1 až 3 smernice č. 106 - Štatút UNIZA. 
AS UNIZA schválil návrh zloženia návrhovej komisie pre voľbu kandidáta na rektora UNIZA 
v zmysle § 12 ods. 3 smernice č. 106 – Štatút UNIZA. 
 

 V ďalšom bode programu rokovania predseda AS UNIZA predložil návrh zloženia sčítacej 
komisie pre voľbu kandidáta na rektora UNIZA. Členov informoval, že sčítacia komisia je 
upravená v  § 12 ods. 4 smernice č. 106 - Štatút UNIZA. Predseda AS uviedol, že v súčasnosti 
existuje sčítacia komisia ako stála poradná pracovná komisia, z toho dôvodu sa členom AS UNIZA 
navrhlo toto zloženie komisie aj pre voľbu kandidáta na rektora. Zo strany členov AS UNIZA neboli 
predložené pripomienky. 
AS UNIZA schválil návrh zloženia sčítacej komisie pre voľbu kandidáta na rektora UNIZA 
v zmysle § 12 ods. 4 smernice č. 106 – Štatút UNIZA. 
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 Ďalej predseda AS UNIZA predložil  návrh harmonogramu voľby kandidáta na rektora UNIZA. 
Uviedol, že harmonogram voľby je upravený v § 12 ods. 8 smernice č. 106 - Štatút UNIZA. Predseda 
AS UNIZA v súvislosti s harmonogramom volieb uviedol, že doc. Ing. Daniel Káčik, PhD. ako člen 
Legislatívnej komisie pred zasadnutím AS UNIZA navrhol, aby sa začiatok zasadnutia AS UNIZA, 
na ktorom sa uskutoční voľba kandidáta na rektora zmenil z 13:00 hod. na 14:00 hod. 
AS UNIZA neschválil návrh na zmenu času začiatku zasadnutia AS UNIZA dňa 9. 4. 2018,         
na ktorom sa uskutoční voľba kandidáta na rektora, z 13:00 hod. na 14:00 hod. Zasadnutie 
AS UNIZA sa uskutoční dňa 9. 4. 2018 o 13:00 hod. 
Vzhľadom k tomu, že Kontrolná komisia pred zasadnutím AS UNIZA vo svojom zápise navrhla 
zmenu v harmonograme voľby, predseda AS UNIZA požiadal v danom bode o stanovisko Kontrolnú 
komisiu. Vystúpil predseda Kontrolnej komisie prof. Ing. Róbert Hudec, PhD., ktorý uviedol, že 
Kontrolná komisia dňa 21. 2. 2018 prejednala znenie vyhlášky o vyhlásení voľby kandidáta                 
na rektora UNIZA. Zaoberala sa spôsobmi doručenia návrhov na kandidáta na rektora UNIZA, ako 
aj harmonogramom voľby. Vzhľadom na problematické doručenie návrhu prostredníctvom pošty 
a stanovené termíny vo vyhláške navrhla posunúť termín uzávierky a potvrdenia zoznamu 
kandidátov z pôvodne navrhovaného termínu 14. 3. 2018 o 13:00 hod. na termín 19. 3. 2018 o 12:00 
hod. Vzhľadom na posun termínu uzávierky a potvrdenia zoznamu kandidátov bol posunutý aj 
termín vyžiadania písomného súhlasu s kandidatúrou a stručnej životopisnej a profesijnej 
charakteristiky na 20. 3. 2018. 
AS UNIZA schválil návrh harmonogramu voľby kandidáta na rektora UNIZA v zmysle § 12 
ods. 8 písm. a) smernice č. 106 – Štatút UNIZA vrátane navrhovaných zmien: 
 

termín uzávierky a potvrdenia zoznamu 
kandidátov na rektora                          
(návrhová komisia) 

19. marec 2018       
(pondelok) 

o 12:00 hod.              
zasadacia miestnosť AS 
UNIZA 

vyžiadanie písomného súhlasu 
s kandidatúrou a stručnej životopisnej 
a profesijnej charakteristiky* 

20. marec 2018 
(utorok) 

    

 
 AS UNIZA ďalej rokoval o návrhu vyhlášky o vyhlásení voľby kandidáta na rektora UNIZA. 

Návrh predložil predseda AS UNIZA, ktorý členov informoval, že obsah vyhlášky je upravený v § 12 
ods. 8 smernice č. 106 - Štatút UNIZA. Legislatívna a Kontrolná komisia nemali k návrhu 
pripomienky.  
AS UNIZA schválil návrh vyhlášky o vyhlásení voľby kandidáta na rektora UNIZA v zmysle    
§ 12 ods. 8 smernice č. 106 - Štatút UNIZA. 
 

 Predseda AS UNIZA ďalej predložil  návrh na schválenie tajomníka AS UNIZA. 
AS UNIZA schválil za tajomníka AS UNIZA Ing. Irenu Kubinovú v zmysle článku 7 ods. 2 
smernice č. 157 – Rokovací poriadok AS UNIZA. 

 
 V ďalšom bode programu predložil predseda AS UNIZA návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu 

poriadku AS UNIZA. Uviedol, že predmetom dodatku je úprava článku 4 Predseda a podpredseda 
AS UNIZA a článku 5 Predseda a podpredseda študentskej časti AS UNIZA týkajúca sa voľby         
do týchto funkcií. Legislatívna komisia AS UNIZA nemala k návrhu pripomienky. 
AS UNIZA schválil návrh Dodatku č. 1 k smernici č. 157 – Rokovací poriadok AS UNIZA 
v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov. 
 

 AS UNIZA ďalej rokoval o návrhu Dodatku č. 7 k smernici č. 149 – Organizačný poriadok 
UNIZA. Návrh predložila rektorka UNIZA Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. Zmeny 
odôvodnil prorektor pre informačné systémy prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. podľa predloženého 
návrhu Dodatku č. 7. Išlo o vytvorenie 1 pracovného miesta s názvom Referent pre ochranu 
osobných údajov v priamej riadiacej pôsobnosti rektora UNIZA (v časti kancelária rektora), ktoré 
bude metodicky riadiť prorektor pre informačné systémy a o zrušenie smernice č. 27/2002 Štruktúra 
funkčných miest vysokoškolských učiteľov mimofakultných súčastí Žilinskej univerzity. Legislatívna 
komisia AS UNIZA nemala k návrhu pripomienky. 
AS UNIZA schválil návrh Dodatku č. 7 k smernici č. 149 – Organizačný poriadok UNIZA 
v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov. 
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 V ďalšom bode programu AS UNIZA rokoval o návrhu Študijného poriadku Fakulty 

humanitných vied UNIZA. Návrh predložila dekanka FHV doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.  

K návrhu sa vyjadril prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc., ktorý uviedol, že na zasadnutí 
Pedagogickej komisie sa podrobne zaoberali Študijným poriadkom FHV. Dodal, že pripomienky 
komisie k predpisu boli zaslané kompetentným osobám z FHV a podľa potreby zapracované. 
Členov AS UNIZA informoval, že sa dňa 26. 2. 2018 o 10:00 hod. konalo zasadnutie AS FHV, kde 
bol jednomyseľne schválený Študijný poriadok FHV a predložený na zasadnutie AS UNIZA. 
Následne sa vyjadrila predsedníčka Pedagogickej komisie doc. Dr. Ing. Margita Majerčáková, ktorá 
uviedla, že po zasadnutí AS FHV jej bol dokument zaslaný a zodpovedne prehlasuje, že 
pripomienky boli zapracované a odporúča tento Študijný poriadok FHV prijať. 
AS UNIZA schválil návrh Študijného poriadku Fakulty humanitných vied UNIZA v zmysle § 9 
ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.  
 

ZASADNUTIE NÁVRHOVEJ KOMISIE AS UNIZA PRE VOĽBU KANDIDÁTA NA REKTORA 
UNIZA – 19. marec 2018 
 
 Predmetom rokovania bolo uzavretie a potvrdenie zoznamu doručených návrhov na zaradenie 

kandidátov pre voľbu kandidáta na rektora UNIZA na kandidátsku listinu. Predseda návrhovej 
komisie prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici prevzal všetky doručené písomné návrhy na zaradenie kandidátov 
pre voľbu kandidáta na rektora UNIZA na kandidátsku listinu, pričom konštatoval, že návrhy              
na kandidátov spĺňajú náležitosti stanovené Smernicou č. 106 – Štatút Žilinskej univerzity v Žiline. 
Zoznam navrhovaných kandidátov bol nasledovný (v abecednom poradí): prof. Ing. Ján Čelko, 
CSc., prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD., prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., prof. Ing. Anna Križanová, 
CSc., prof. Dr. Ing. Milan Sága. Návrhová komisia vyššie uvedený zoznam doručených návrhov     
na zaradenie kandidátov pre voľbu kandidáta na rektora UNIZA na kandidátsku listinu uzavrela 
a potvrdila v súlade s § 12 ods. 11 Smernice č. 106 – Štatút Žilinskej univerzity v Žiline. Súčasne 
jednomyseľne poverila predsedu návrhovej komisie prof. Dr. Ing. Juraja Gerliciho, aby oslovil 
navrhovaných kandidátov, vyžiadal od nich súhlas s kandidatúrou a v prípade súhlasu požiadal 
kandidátov o životopisnú a profesijnú charakteristiku pre zostavenie kandidátskej listiny. 
Kandidátska listina sa zverejnila v zmysle schváleného harmonogramu voľby kandidáta na rektora 
UNIZA dňa 21. marca 2018. 

 
ZASADNUTIE AS UNIZA – 9. apríl 2018 
 

 V pondelok dňa 9. 4. 2018 sa uskutočnilo dvadsiate zasadnutie AS UNIZA (13:00 hod., Aula 
DATALAN BG2A1).  

 
 Po schválení návrhu programu rokovania nasledovalo: Predstavenie kandidátov na rektora 

Žilinskej univerzity v Žiline členom Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline 
v zmysle § 12 ods. 15 Smernice č. 106 – Štatút Žilinskej univerzity v Žiline. V úvode predseda 
AS UNIZA informoval o doterajšom priebehu prípravy voľby kandidáta na rektora. Ďalej uviedol, že 
boli navrhnutí 5 kandidáti, v abecednom poradí: prof. Ing. Ján Čelko, CSc., prof. Ing. Zdeněk 
Dvořák, PhD., prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., prof. Ing. Anna Križanová, CSc., prof. Dr. Ing. Milan 
Sága. Na základe návrhu podaného členom resp. členmi akademickej obce Žilinskej univerzity          
v Žiline podľa § 12 ods. 9 Štatútu UNIZA dali v súlade s § 12 ods. 12 Štatútu UNIZA súhlas 
s kandidatúrou a so zaradením  na kandidátsku listinu pre voľbu kandidáta na rektora Žilinskej 
univerzity v Žiline 2 kandidáti, v abecednom poradí: prof. Ing. Ján Čelko, CSc., prof. Ing. Jozef 
Jandačka, PhD. Predseda AS UNIZA informoval o zverejnení kandidátskej listiny spolu                       
so životopisnou a profesijnou charakteristiku kandidátov na rektora UNIZA. Dodal, že verejné 
predstavenie kandidátov a diskusia s kandidátmi prebehli v Aule DATALAN a v GAMA klube               
v Ubytovacom zariadení Veľký Diel. Následne predseda AS UNIZA predstavil kandidátov na rektora, 
v abecednom poradí: prof. Ing. Ján Čelko, CSc., prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. Kandidáti si 
vylosovali poradie pre predstavenie. Po predstavení kandidátov predseda AS UNIZA vyzval 
prítomných členov AS UNIZA a hostí, aby kandidátom položili otázky. Nasledovala diskusia, v ktorej 
kandidáti postupne striedavo odpovedali a reagovali na položené otázky.  

 
 Nasledoval 2. bod programu rokovania: Voľba kandidáta na rektora Žilinskej univerzity v Žiline. 

Predseda AS UNIZA uviedol, že podľa §12 ods. 14 Štatútu UNIZA voľba kandidáta na rektora sa 
uskutoční, ak je na zasadnutí akademického senátu univerzity prítomných najmenej 2/3 jeho členov 
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(27 členov). Konštatoval, že na rokovaní je prítomných 36 členov a voľbu je možné vykonať. 
Predseda AS UNIZA prítomných členov AS UNIZA oboznámil s postupom pri hlasovaní. V zmysle 
§ 12 ods. 16 Štatútu UNIZA sa voľba kandidáta na rektora uskutočňuje hlasovaním pomocou 
hlasovacích lístkov. Následne predseda AS UNIZA ozrejmil spôsob hlasovania. Predseda                 
AS UNIZA odprezentoval, že v zmysle § 12 ods. 19 Štatútu UNIZA na zvolenie kandidáta na rektora 
musí kandidát získať hlasy nadpolovičnej väčšiny všetkých členov akademického senátu univerzity 
(teda minimálne 21 hlasov). Následne sa pristúpilo k prvému kolu voľby kandidáta na rektora.         
AS UNIZA v zmysle §9 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 
neskorších predpisov a §12 Smernice č. 106 – Štatút Žilinskej univerzity v Žiline nezvolil 
v prvom kole voľby žiadneho kandidáta na rektora UNIZA. 
Následne sa pristúpilo k druhému kolu voľby kandidáta na rektora. 
AS UNIZA v zmysle §9 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 
neskorších predpisov a v súlade s §12 Smernice č. 106 – Štatút Žilinskej univerzity v Žiline 
na základe výsledkov hlasovania v druhom kole voľby zvolil kandidáta na rektora UNIZA, 
ktorým sa stal prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.  

 
 V ďalšom bode programu rokovania predložil predseda AS UNIZA  návrh aktualizácie zloženia 

miestnych volebných komisií pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej a študentskej časti 
AS UNIZA. Uviedol, že zloženie miestnej volebnej komisie je potrebné doplniť členom 
zamestnaneckej časti v prípade Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. 
AS UNIZA schválil doc. Dr. Ing. Margitu Majerčákovú (FPEDAS) za členku miestnej volebnej 
komisie AS UNIZA pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS UNIZA 
v zmysle čl. 4 ods. 5 a 8 Zásad volieb do AS UNIZA. 
 

 AS UNIZA ďalej rokoval o návrhu Štatútu Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 
Žilinskej univerzity v Žiline. Návrh predložila dekanka Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy 
a spojov prof. Ing. Anna Križanová, CSc., ktorá odôvodnila zmeny vykonané v Štatúte FPEDAS. 
Uviedla, že dôvodom aktualizácie Štatútu FPEDAS bolo zabezpečenie súladu so Štatútom UNIZA 
a aktualizácie §9 Dekan Štatútu FPEDAS. Po zapracovaní pripomienok Legislatívnej komisie bol 
Štatút FPEDAS predložený AS FPEDAS, ktorý ho dňa 12. 3. 2018 schválil. Za Legislatívnu komisiu 
sa vyjadril prof. Dr. Ing. Martin Decký, ktorý konštatoval, že všetky pripomienky boli plne 
zapracované a odporúča Štatút FPEDAS prijať. 
AS UNIZA schválil návrh Štatútu Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA, 
ktorý predložila dekanka fakulty, v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách v znení neskorších predpisov. 
 

 V bode Rôzne predseda AS UNIZA informoval členov o potrebe uskutočnenia doplňujúcich volieb 
do zamestnaneckej časti AS UNIZA z dôvodu úmrtia člena zamestnaneckej časti AS UNIZA 
v prípade Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. 

 

ZASADNUTIE AS UNIZA – 23. apríl 2018 
 
 V pondelok dňa 23. 4. 2018 sa uskutočnilo dvadsiate prvé zasadnutie AS UNIZA (15:00 hod., Aula 

DATALAN BG2A1). 
 

 Po schválení návrhu programu rokovania predseda AS UNIZA predložil návrh výročnej správy 
o činnosti AS UNIZA za rok 2017. Informoval, že akademický senát 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  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. Uviedol, že 
z každého zasadnutia AS UNIZA sa vyhotovuje zápis, ktorý sa v úplnom znení nachádza                    
na intranete UNIZA a že skrátené zápisy sú publikované aj v časopise Spravodajca. V roku 2017 
sa uskutočnilo sedem zasadnutí AS UNIZA a všetky rokovania viedol predseda AS UNIZA. 
Následne informoval o všetkých záležitostiach, ktoré boli v roku 2017 na zasadnutiach AS UNIZA 
prerokované a schválené. Uviedol, že na všetkých zasadnutiach AS UNIZA v uplynulom období 
členovia AS UNIZA pristupovali k jednotlivým prerokovávaným návrhom zodpovedne a 
konštruktívne. Informoval, že pred každým zasadnutím AS UNIZA príslušné komisie AS UNIZA      
na svojich stretnutiach prerokovali materiály, ktoré im boli pridelené a vypracovali k nim potrebné 
stanoviská, ktorých znenie následne odprezentovali predsedovia týchto komisií na zasadnutiach   
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AS UNIZA. Dodal, že diskusie prebiehali v otvorenom dialógu s vedením UNIZA. Členovia                
AS UNIZA nemali k návrhu správy pripomienky. 
AS UNIZA schválil návrh výročnej správy o činnosti Akademického senátu Žilinskej 
univerzity v Žiline za rok 2017 podľa §9 ods. 1 písm. r) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách v znení neskorších predpisov. 
 

 V ďalšom bode programu rokovania rektorka UNIZA Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. 
predložila návrh výročnej správy o činnosti Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2017. V rámci 
prezentácie sa venovala nasledovným hlavným častiam výročnej správy: vzdelávanie, vedecko-
výskumná činnosť a doktorandské štúdium, medzinárodná spolupráca v roku 2017, zamestnanci, 
rozvoj, informačné systémy, hospodárenie. Predseda kontrolnej komisie prof. Ing. Róbert Hudec, 
PhD. informoval, že komisia zobrala návrh výročnej správy na vedomie a odporúča správu schváliť. 
Hospodárska a pedagogická komisia nemali pripomienky a odporučili návrh výročnej správy 
schváliť.        
AS UNIZA schválil návrh výročnej správy o činnosti Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2017 
podľa §9 ods. 1 písm. k) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov. 
 

 AS UNIZA ďalej rokoval o návrhu rozpočtu Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2018, ktorý 
predložila rektorka UNIZA. Uviedla, že rozpočet výnosov a nákladov je základným východiskovým 
materiálom rozpisu dotácie. Rektorka UNIZA informovala, že došlo k systémovej zmene týkajúcej 
sa prepočtu výkonov na doktorandov, taktiež vznikli nové kritériá určujúce kvalitu publikačnej 
činnosti. Uviedla, že na stretnutí vedenia UNIZA sa prerokovali poradie dôležitosti financovania, 
spôsob financovania výdavkov na údržbu a rekonštrukciu priestorov UNIZA. Nasledovalo stretnutie 
so súčasťami univerzity, kde sa rozpočet odsúhlasil, následne sa riešil rozpočet s fakultami, prijal 
sa konsenzus kolégia o predložení tohto návrhu rozpočtu. Predseda hospodárskej komisie            
Ing. Jozef Mičic uviedol, že komisia prerokovávala návrh rozpočtu na dvoch zasadnutiach a              
po druhom zasadnutí odporúča návrh prijať. Predseda kontrolnej komisie prof. Ing. Róbert Hudec, 
PhD. uviedol, že komisia zasadala spolu s hospodárskou komisiou dvakrát. Komisia vzala                  
na vedomie návrh rozpočtu UNIZA na rok 2018 a odporúča návrh prijať.  
AS Žilinskej univerzity v Žiline schválil návrh rozpočtu výnosov a nákladov Žilinskej 
univerzity v Žiline na rok 2018 podľa §9 ods. 1 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách v znení neskorších predpisov. 

 
 Ďalej rektorka UNIZA predložila návrh na odsúhlasenie zámeny pozemkov medzi UNIZA 

a Mestom Žilina. Uviedla, že UNIZA má záujem o vybudovanie parkoviska pri FRI UNIZA                 
na Veľkom Diele. Mesto Žilina má v pláne vybudovať v tejto oblasti cyklistické chodníky a chodník 
pre peších. Kontrolná a hospodárska komisia uviedli, že k tomuto návrhu nemajú pripomienky a 
návrh odporúčajú schváliť. 
Podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov AS UNIZA schválil návrh na zámenu pozemkov CKN parc. č. 5071/3 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 453m2, CKN parc. č. 5071/4 – ostatné plochy o výmere 7m2 a CKN 
parc. č. 4955 – ostatné plochy o výmere 183m2 zapísaných na LV č. 1100 nachádzajúcich sa 
v kat. území Žilina, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Žilina s pozemkami vo vlastníctve Žilinskej 
univerzity v Žiline zapísanými na LV č. 111 v kat. území Žilina ako CKN parc. č. 5071/19 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 149m2 a CKN parc. č. 5071/20 – zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 27m2. 
 

 V ďalšom bode programu rektorka UNIZA predložila návrh Dodatku č. 8 k smernici č. 149 – 
Organizačný poriadok UNIZA. Rektorka UNIZA odôvodnila zrušenie neobsadených pracovných 
miest, ktoré sa neplánujú obsadiť, ale sú v schéme organizačnej štruktúry. Legislatívna komisia     
AS UNIZA nemala k návrhu pripomienky. 
AS UNIZA schválil návrh Dodatku č. 8 k smernici č. 149 – Organizačný poriadok UNIZA 
v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov. 
 

 AS UNIZA ďalej rokoval o návrhu na odsúhlasenie predaja časti pozemku v kat. území 
Zuberec. Návrh predložila rektorka UNIZA Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., ktorá uviedla, 
že ide o predaj časti pozemku v kat. území Zuberec, na ktorom má Mgr. Katarína Šenkárová 
postavenú chatu a časti pozemku v okolí chaty, ktorý sa zužuje do úzkeho cípu. Kontrolná komisia 
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nemala k návrhu pripomienky a návrh odporučila prijať. Hospodárska komisia žiadala vysvetliť, 
prečo je v znaleckom posudku znížená východisková hodnota na 80 % z ceny za m2.                            
Od JUDr. Janky Staníkovej dostali vyjadrenie, že zo zákona za vypracovanie znaleckého posudku 
a určenie kritérií výpočtu ceny je zodpovedný samotný znalec, ktorý vypracoval znalecký posudok. 
Hospodárska komisia odporučila návrh prijať. 
Podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov AS UNIZA schválil návrh na odpredaj pozemkov CKN parc. č. 1135 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 45m2 a CKN parc. č. 1147/12 – trvalé trávne porasty o výmere 
503m2 vytvorenej z CKN parc. č. 1147/1, zapísaných na LV č. 111 nachádzajúcich sa v kat. 
území Zuberec pre kupujúcu Mgr. Katarínu Šenkárovú. 
 

 V bode Rôzne AS UNIZA prijal informáciu o oznámení funkcií, zamestnaní, činností 
a majetkových pomerov rektorky UNIZA. 
Ďalej predseda AS UNIZA informoval o účele čerpania financií z prostriedkov pridelených AS 
UNIZA. 
V bode Rôzne vystúpil aj Ing. Jozef Mičic, ktorý upozornil na kritickú situáciu týkajúcu sa parkovania 
v okolí Ubytovacieho zariadenia na Veľkom Diele, kde zákazníci Okresného úradu parkujú                 
na trávnatej ploche v okolí Ubytovacieho zariadenia. V súvislosti s týmto problémom rektorka 
UNIZA informovala, že UNIZA pripravuje parkovací systém. Prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. sa 
informoval ohľadne pozemku, ktorý je pod budovou UNIMO pri Ubytovacom zariadení na Veľkom 
Diele. Rektorka UNIZA uviedla, že nie je majetkom univerzity. Vedúci odboru hospodárskej správy 
Ing. Ján Stehlík ozrejmil hranice pozemku univerzity s tým, že parkovanie vozidiel na trávnatých 
plochách nie je v kompetencii univerzity, nakoľko tento pozemok nie je majetkom univerzity. 

 

ZASADNUTIE AS UNIZA – 21. máj 2018 
 
 V pondelok dňa 21. 5. 2018 sa uskutočnilo dvadsiate druhé zasadnutie AS UNIZA (15:00 hod., 

zasadacia miestnosť Vedeckej rady UNIZA). V úvode predseda AS UNIZA informoval o výsledkoch 
doplňujúcich volieb do AS UNIZA. Dňa 4. 5. 2018 prebehli na Fakulte prevádzky a ekonomiky 
dopravy a spojov doplňujúce voľby jedného člena zamestnaneckej časti AS UNIZA. Za členku bola 
zvolená doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. Následne predseda AS UNIZA informoval 
členov AS UNIZA, že rektorka UNIZA Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. požiadala AS UNIZA 
o prerokovanie ďalšieho materiálu: Návrh na odsúhlasenie zriadenia vecného bremena - uloženie 
kanalizačnej a tepelnej prípojky. Predseda AS UNIZA navrhol, aby bol daný materiál zaradený         
do programu ako bod č. 8.  
 

 Po schválení návrhu programu rokovania predseda AS UNIZA predložil návrh na schválenie člena 
Legislatívnej komisie AS UNIZA. Legislatívnu komisiu bolo potrebné doplniť 1 členom 
zamestnaneckej časti AS UNIZA z FPEDAS. 
AS UNIZA schválil doc. Ing. JUDr. Alenu Novák Sedláčkovú, PhD. za členku Legislatívnej 
komisie AS UNIZA v zmysle čl. 6 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS UNIZA. 
V závere tohto bodu predseda AS UNIZA informoval členov Legislatívnej komisie AS UNIZA                
o potrebe určenia predsedu Legislatívnej komisie AS UNIZA. Výsledok je potrebné oznámiť 
predsedovi AS UNIZA a tajomníčke AS UNIZA. 
 

 AS UNIZA ďalej rokoval o návrhu výročnej správy o hospodárení UNIZA za rok 2017, ktorý 
predložila rektorka UNIZA. K návrhu sa vyjadrila kvestorka UNIZA Ing. Jana Gjašiková. Uviedla, že 
štruktúra výročnej správy je daná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. V prezentácii 
vysvetlila jednotlivé časti výročnej správy. V rámci ročnej účtovnej závierky uviedla údaje k oblasti 
aktív a pasív uvedených v súvahe. Venovala sa aj rozboru výsledku hospodárenia. V ďalšej časti 
sa venovala analýze výnosov a nákladov. Následne priblížila jednotlivé fondy, ktoré UNIZA tvorila 
a ich vývoj. V rekapitulácii zúčtovania so štátnym rozpočtom sa venovala dotáciám bežných 
výdavkov, dotáciám kapitálových výdavkov, ostatným dotáciám, štrukturálnym fondom. V závere 
prezentácie uviedla opatrenia na zníženie nákladov za energie  v roku 2017 ako aj plány v oblasti 
hospodárenia na rok 2018. Predseda Hospodárskej komisie Ing. Jozef Mičic uviedol, že komisia 
odporúča návrh prijať. Poznamenal, že členov komisie zaujímalo podrobnejšie čerpanie fondov 
a v budúcnosti by bolo vhodné adresnejšie informovať o čerpaní finančných prostriedkov 
z jednotlivých fondov. Predseda Kontrolnej komisie prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. informoval, že 
mali spoločné rokovanie s Hospodárskou komisiou a Kontrolná komisia odporúča návrh na prijatie 
v plnom rozsahu. V následnej diskusii bola zodpovedaná otázka doc. Ing. Norberta Adamka, PhD. 
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ohľadne záporného výsledku hospodárenia v podnikateľskej činnosti týkajúcej sa rektorátu 
a ostatných súčastí univerzity. Tak isto bola zodpovedaná otázka prof. Dr. Ing. Martina Deckého, 
ktorý sa dotazoval ohľadne dubiózneho majetku. 
AS UNIZA schválil návrh výročnej správy o hospodárení Žilinskej univerzity v Žiline za rok 
2017 podľa § 9 ods. 1 písm. k) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov. 

 
 V ďalšom bode programu AS UNIZA rokoval o návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku 

UNIZA za rok 2017, ktorý predložila rektorka UNIZA. K návrhu sa vyjadrila kvestorka UNIZA           
Ing. Jana Gjašiková. Uviedla, že UNIZA použije 40% svojho zisku za rok 2017 na tvorbu rezervného 
fondu. Fond reprodukcie sa vytvorí vo výške 0,1% zo zisku, štipendijný fond sa vytvorí vo výške 
0,1% zo zisku. Fond na podporu štúdia študentov so zdravotným postihnutím sa vytvorí vo výške 
10 000 € zo zisku. Informovala o výške nerozdeleného zisku roku 2017.Predseda Hospodárskej 
komisie Ing. Jozef Mičic uviedol, že komisia odporúča návrh prijať. Predseda Kontrolnej komisie 
prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. uviedol, že komisia odporúča návrh prijať a zároveň poznamenal, že 
by bolo vhodné návrh na prerozdelenie zisku predkladať ako samostatný dokument. V následnej 
diskusii sa RNDr. Hynek Bachratý, PhD. dotazoval ohľadne použitia fondu na podporu štúdia 
študentov so zdravotným postihnutím. Kvestorka UNIZA Ing. Jana Gjašiková uviedla, že financie 
z fondu sa použijú na budovanie plošiny pre imobilných. Prorektor pre rozvoj prof. Ing. Jozef 
Jandačka, PhD. dodal, že časť nákladov              na plošiny v budovách AR a AS budú financované 
z tohto fondu.  
AS UNIZA bol oboznámený o návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku Žilinskej 
univerzity v Žiline za rok 2017 v súlade s výročnou správou o hospodárení UNIZA za rok 
2017, ktorá bola predložená AS UNIZA na schválenie na tomto zasadnutí. 

 
 Ďalej rektorka UNIZA predložila návrh na člena Správnej rady UNIZA, ktorého navrhuje               

na vymenovanie so súhlasom AS UNIZA rektorka UNIZA. K návrhu sa vyjadril prorektor               
pre rozvoj prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., ktorý uviedol, že ide o opätovný návrh Ing. Jána Krúpu 
(koniec mandátu dňa 13. 11. 2018) na člena Správnej rady UNIZA.  
V zmysle §9 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Zákona o VŠ“) AS UNIZA v tajnom hlasovaní schválil návrh na člena 
Správnej rady UNIZA Ing. Jána Krúpu, ktorého navrhla rektorka UNIZA podľa §40 ods. 2 
Zákona o VŠ. 

 
 Následne AS UNIZA rokoval o návrhu Dodatku č. 4 k smernici č. 106 - Štatút UNIZA, ktorý 

predložila rektorka UNIZA. K návrhu sa vyjadril prorektor pre vedu a výskum prof. Ing. Ján Čelko, 
CSc., ktorý uviedol, že v §19 odsek 10 smernice č. 106 - Štatútu UNIZA je uvedené, že neuhradenie 
školného sa považuje za disciplinárny priestupok. Navrhuje sa zmena nasledovne: „Neuhradenie 
určeného školného v stanovenom termíne splatnosti je dôvodom na vylúčenie študenta zo štúdia 
podľa § 66 ods. 1 písm. c) zákona o VŠ“ 
AS UNIZA schválil návrh Dodatku č. 4 k smernici č. 106 - Štatút UNIZA v zmysle § 9 ods. 1 
písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov. 

 
 AS UNIZA ďalej rokoval o návrhu smernice č. 166 - Disciplinárny poriadok pre študentov 

UNIZA, ktorý predložila rektorka UNIZA. K návrhu sa vyjadril prorektor pre informačné systémy    
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., ktorý uviedol, že v dôsledku legislatívnych zmien vznikla potreba 
inovácie Disciplinárneho poriadku pre študentov UNIZA. Pripomienky zo strany Legislatívnej ako aj 
Pedagogickej komisie boli prerokované s vedúcou oddelenia pre vzdelávanie                                     
PhDr. Renátou  Švarcovou a právnym oddelením a následne boli zapracované do dokumentu. 
Legislatívna a Pedagogická komisia odporučili návrh prijať. Následne prebehla diskusia ohľadne 
pripomienky týkajúcej sa spôsobu podania podnetu na začatie disciplinárneho konania. Všetky 
odporúčania ohľadne spôsobu podania podnetu boli akceptované. V diskusii sa zároveň zaoberali 
aj priebehom rokovania disciplinárnej komisie. 
AS UNIZA schválil návrh smernice č. 166 - Disciplinárny poriadok pre študentov UNIZA 
v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov vrátane pripomienok Legislatívnej a Pedagogickej komisie. 

 
 V ďalšom bode programu AS UNIZA rokoval o návrhu smernice č. 167 - Rokovací poriadok 

disciplinárnych komisií UNIZA, ktorý predložila rektorka UNIZA. K návrhu sa vyjadril prorektor   
pre informačné systémy prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., ktorý informoval, že Rokovací poriadok 
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disciplinárnych komisií UNIZA platí pre disciplinárne komisie fakúlt UNIZA, v prípade, že fakulta 
nemá vydaný vlastný rokovací poriadok a pre disciplinárnu komisiu UNIZA pre študentov 
celouniverzitných študijných programov. Za Legislatívnu komisiu sa vyjadril doc. Ing. Norbert 
Adamko, PhD., ktorý uviedol, že  komisia odporúča návrh prijať. Predsedníčka Pedagogickej 
komisie doc. Dr. Ing.  Margita Majerčáková uviedla, že komisia odporúča návrh prijať vrátane 
pripomienok.  
AS UNIZA schválil návrh smernice č. 167 - Rokovací poriadok disciplinárnych komisií UNIZA 
v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov vrátane pripomienok Legislatívnej a Pedagogickej komisie. 
Na záver doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. dodal, že všetky súvisiace dokumenty je potrebné upraviť 
a zosúladiť. 
 

 AS UNIZA ďalej rokoval o návrhu na odsúhlasenie zriadenia vecného bremena - uloženie 
kanalizačnej a tepelnej prípojky, ktorý predložila rektorka UNIZA. K návrhu sa vyjadril prorektor 
pre rozvoj prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., ktorý informoval, že spoločnosť G-FIN, ktorá plánuje 
vystavať Bytový komplex, oslovila UNIZU v súvislosti so zriadením kanalizačnej a tepelnej prípojky 
na pozemku vo výlučnom vlastníctve UNIZA. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 
a Žilinská teplárenská, a.s. určili body na pripojenie na pozemku vo vlastníctve UNIZA. Vedúci 
Odboru hospodárskej správy Ing. Ján Stehlík objasnil miesto napojenia pre kanalizačnú a tepelnú 
prípojku, zodpovedal otázky týkajúce sa kapacity a dopadu na prevádzkové potreby UNIZA, ako aj 
otázky týkajúce sa participácie na nákladoch. 
Podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov AS UNIZA schválil návrh na zriadenie vecného bremena  spočívajúceho 
v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku CKN parc. č. 5099/6 trpieť uloženie kanalizačnej 
a tepelnej prípojky slúžiacej vlastníkovi pozemku CKN parc. č. 5038/1, všetko nachádzajúce 
sa v katastrálnom území Žilina, v rozsahu ako budú určené v geometrickom pláne 
vypracovanom spoločnosťou G-FIN, s. r. o. a v práve vlastníka CKN parc. č. 5038/1 vstúpiť 
na pozemok CKN parc. č. 5099/6 za účelom prevádzky, kontroly, údržby a odstránenia 
havarijného stavu týchto prípojok v rozsahu určenom v geometrickom pláne. 

 
 V bode Rôzne Ing. Milan Straka informoval o konferencii „Konvent akademických senátov 2018“ 

ktorú organizovala Študentská rada vysokých škôl v dňoch 22. - 23. apríla 2018 v Bratislave. 
Uviedol, že konferencia bola určená členom študentskej časti akademických senátov vysokých škôl. 
Konferencia sa konala za účasti osobností vysokoškolského prostredia zo Slovenska a                         
zo zahraničia. V rámci interaktívnych workshopov sa zamerali na témy: Hodnotenie kvality vysokých 
škôl a Efektivita vysokoškolských samospráv, riadenie. 
V závere zasadnutia prorektor pre rozvoj prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. v mene rektorky UNIZA 
poďakoval členom AS UNIZA za vykonanú prácu počas celého školského roka. 

 
ZASADNUTIE AS UNIZA – 24. septembra 2018 
 
 V pondelok dňa 24. 9. 2018 sa uskutočnilo dvadsiate tretie zasadnutie AS UNIZA (15:00 hod., Aula 

AR1A2).  
 
 Po schválení návrhu programu rokovania predseda AS UNIZA predložil návrh aktualizácie 

zloženia miestnych volebných komisií pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej 
a študentskej časti AS UNIZA. Zloženie miestnej volebnej komisie bolo potrebné doplniť členom 
zamestnaneckej časti v prípade Stavebnej fakulty - návrh: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD. a 2 členmi    
za ostatnú študentskú časť UNIZA - návrhy: Natália Marčanová (VÚVB) a Tomáš Kubík (VÚVB). 
AS UNIZA schválil návrh aktualizácie zloženia miestnych volebných komisií AS UNIZA         
pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS UNIZA v zmysle čl. 4 ods. 5 
Zásad volieb do AS UNIZA.   

 
 Následne rektor UNIZA prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. predložil návrh na vymenovanie 

prorektorov UNIZA. Rektor UNIZA uviedol, že návrh predkladá podľa §9 ods. 1 písm. d) zákona č. 
131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Rektor UNIZA predložil nasledovný návrh na vymenovanie prorektorov:                            
doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD. - prorektor pre vzdelávanie, doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD. - 
prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing, prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. - prorektor              
pre informačné systémy, prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. - prorektor pre vedu a výskum,                  
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prof. Ing. Josef Vičan, CSc. - prorektor pre rozvoj. Každý z navrhovaných prorektorov sa v krátkosti 
profesijne predstavil a následne uviedli oblasti, ktorým sa chcú prioritne venovať. Nasledovala 
diskusia. Po ukončení diskusie dal predseda AS UNIZA hlasovať o predloženom návrhu. 
Podľa § 9 ods. 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov AS UNIZA schválil návrh rektora na vymenovanie prorektorov: 

 doc. Ing. Vladimíra Konečného, PhD., prorektora pre vzdelávanie od  1. 10. 2018, 

 doc. Ing. Jozefa Ristveja, PhD., prorektora pre medzinárodné vzťahy a marketing              
od 1. 10. 2018, 

 prof. Ing. Karola Matiaška, PhD., prorektora pre informačné systémy od 1. 10. 2018, 

 prof. Ing. Pavla Rafajdusa, PhD., prorektora pre vedu a výskum od 1. 10. 2018, 

 prof. Ing. Josefa Vičana, CSc., prorektora pre rozvoj od 1. 10. 2018. 
 

 V ďalšom bode programu rektor UNIZA predložil návrh na zmenu názvu Elektrotechnickej 
fakulty UNIZA. Rektor UNIZA oboznámil členov Akademického senátu UNIZA so zámerom zmeniť 
názov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline na názov: “Fakulta elektrotechniky 
a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline“. Dekan EF UNIZA prof. Ing. Pavol Špánik, 
PhD. uviedol dôvody zmeny názvu. Následne predseda AS UNIZA otvoril diskusiu. Diskusie sa 
zúčastnili: prof. Dr. Ing. Martin Decký, doc. Ing. Emil Kršák, PhD., prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., 
doc. Ing. Norbert Adamko, PhD., prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. a RNDr. Hynek Bachratý, PhD.         
Po ukončení diskusie dal predseda AS UNIZA aklamačne hlasovať o návrhu na uznesenie. 
AS UNIZA schválil návrh na zmenu názvu Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity 
v Žiline na Fakultu elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline 
s účinnosťou od 01. 11. 2018,  v súlade s § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z.                      
o vysokých školách (ďalej „zákon“) v nadväznosti na súhlasné vyjadrenie Akreditačnej 
komisie  v súlade s § 82, ods. 2 písm. d) zákona. 

 
 AS UNIZA ďalej rokoval o návrhu na  schválenie nájmu náhradných nebytových priestorov    

na dobu neurčitú, ktorý predložil rektor UNIZA. Uviedol, že ide o udelenie súhlasu s nájmom 
náhradných / dodatočných nebytových priestorov na dobu neurčitú s nájomcami  pôsobiacimi 
v priestoroch budovy UNIZA v Prievidzi. Legislatívna, Hospodárska a Kontrolná komisia nemali 
k návrhu pripomienky. AS UNIZA o návrhu hlasoval aklamačne, samostatne pre každého z troch 
nájomcov. 
Podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 o nakladaní s majetkom verejnoprávnych 
inštitúcií v znení neskorších predpisov AS UNIZA súhlasí s nájmom náhradného nebytového 
priestoru na dobu neurčitú pre spoločnosť BEZPE team, s.r.o. - Zmluva o nájme nebytových 
priestorov č. 13/2012/FRI/N/210 (náhradný nebytový priestor s menšou podlahovou 
plochou). 
Podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 o nakladaní s majetkom verejnoprávnych 
inštitúcií v znení neskorších predpisov AS UNIZA súhlasí s nájmom dodatočného 
nebytového priestoru na dobu neurčitú pre Súkromnú základnú umeleckú školu – Zmluva 
o nájme nebytových priestorov č. 6/2013/FRI/N/210 (dodatočný priestor na zriadenie ďalšej 
učebne). 
Podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 o nakladaní s majetkom verejnoprávnych 
inštitúcií v znení neskorších predpisov AS UNIZA súhlasí s nájmom dodatočného 
nebytového priestoru na dobu neurčitú pre spoločnosť TAX Optimal, s.r.o. – Zmluva o nájme 
nebytových priestorov č. 2015/8/OHS/DP-PD (dodatočný priestor na zriadenie ďalšej 
kancelárie). 

 
 V ďalšom bode programu rektor UNIZA predložil návrh Dodatku č. 9 k smernici č. 149 – 

Organizačný poriadok UNIZA. Uviedol, že ide o vytvorenie 1 pracovného miesta: Referent 
programu ERASMUS+ na oddelení pre medzinárodné vzťahy a marketing (ďalej len „OMVaM“). 
Návrh odôvodnil prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., ktorý 
uviedol, že dôvodom vytvorenia nového pracovného miesta je odporučenie Národnej agentúry 
programu Erasmus+ rozšíriť počet zamestnancov na OMVaM. Legislatívna komisia mala 
pripomienky, týkajúce sa zdôvodnenia potreby zmeny, ktoré boli zodpovedané. Zároveň vedúca 
oddelenia personálnej a sociálnej práce Ing. Veronika Kunová zodpovedala pripomienku týkajúcu 
sa náplne práce na novovytvorenom pracovnom mieste. 
AS UNIZA schválil návrh Dodatku č. 9 k smernici č. 149 – Organizačný poriadok UNIZA 
v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov. 
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 Následne rektor UNIZA predložil návrh na odpis pohľadávok UNIZA. Uviedol, že ide o nedobytnú 

pohľadávku. K návrhu sa vyjadrila kvestorka UNIZA Ing. Jana Gjašiková, ktorá uviedla, že 
pohľadávka bola vymáhaná právnym oddelením niekoľko rokov. Zodpovedala otázku                     
RNDr. Hyneka Bachratého, PhD., ktorý sa pýtal akým spôsobom došlo k dlhu. Hospodárska a 
Kontrolná komisia nemali k návrhu pripomienky a odporučili návrh prijať. 
Podľa §13 ods. 1 písm. k), zákona č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych 
inštitúcií, AS UNIZA súhlasí s odpísaním pohľadávky z majetku Žilinskej univerzity v Žiline 
vedenej voči povinnému p. Ladislavovi Puškášovi v plnej výške 6 512,21 €. 

 
 V ďalšej časti rokovania rektor UNIZA predložil návrh na odsúhlasenie zámeny pozemkov. 

Informoval, že ide o pozemky v priestoroch Ubytovacieho zariadenia Hliny V. V rámci prác                 
pri rekonštrukcii parkoviska došlo k záberu pozemku vo vlastníctve MUDr. Murárikovej. 
V predložených materiáloch je uvedené o akú zámenu ide. Kvestorka UNIZA Ing. Jana Gjašiková 
zodpovedala otázku predsedu Hospodárskej komisie Ing. Jozefa Mičica, že k zásahu do pozemkov 
MUDr. Murárikovej došlo nedopatrením a uviedla, že pozemky vo vlastníctve MUDr. Murárikovej 
i vo vlastníctve UNIZA majú rovnakú bonitu. Legislatívna, Hospodárska a Kontrolná komisia 
odporučili návrh prijať. 
Podľa § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 176/2004 o nakladaní s majetkom verejnoprávnych 
inštitúcií v znení neskorších predpisov AS UNIZA schválil návrh na zámenu pozemkov CKN 
parc. č. 6561/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3m2 a CKN parc. č. 6561/16 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 15m2 zapísaných na LV č. 111 nachádzajúcich sa 
v kat. území Žilina, ktoré sú vo vlastníctve Žilinskej univerzity v Žiline s pozemkami                  
vo vlastníctve MUDr. Márie Murárikovej zapísanými na LV č. 8853 v kat. území Žilina ako CKN 
parc. č. 6561/17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3m2, CKN parc. č. 6561/18 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1m2 a CKN parc. č. 6561/19 – zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 14m2. 

 
 AS UNIZA ďalej rokoval o návrhu na odsúhlasenie dĺžky nájmu, ktorý predložil rektor UNIZA. 

Informoval, že Mesto Žilina realizuje projekt požičovne verejných bicyklov. V súvislosti s týmto 
projektom sa obrátilo na Žilinskú univerzitu v Žiline so žiadosťou o nájom na časti pozemkov 
v priestoroch: Ubytovacieho zariadenia Veľký Diel, Ubytovacieho zariadenia Hliny V. a                        
na Univerzitnej ulici na 3 stojiská na bicykle na dobu 5 rokov. Legislatívna, Hospodárska a Kontrolná 
komisia odporučili návrh prijať. 
Podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 o nakladaní s majetkom verejnoprávnych 
inštitúcií v znení neskorších predpisov AS UNIZA schválil návrh na uzatvorenie nájomnej 
zmluvy s mestom Žilina na nájom časti pozemkov, a to CKN parc. č. 5083/256  (Univerzitná 
ulica) – v časti 32m2, CKN č. 5118/14 (Ubytovacie zariadenie Veľký diel) – v časti 30m2 a  CKN 
parc. č. 6576 (Ubytovacie zariadenie Hliny V) – v časti 30m2 podľa priložených snímok              
na dobu 5 kalendárnych rokov odo dňa platnosti nájomnej zmluvy. 

  
 V bode Rôzne AS UNIZA prijal informáciu o oznámení funkcií, zamestnaní, činností 

a majetkových pomerov rektora UNIZA.  
Ďalej predseda AS UNIZA informoval že dňa 11. 9. 2018 mu bola doručená žiadosť o vykonanie 
volieb do ŠRVŠ na UNIZA pre funkčné obdobie 2018 - 2021, nakoľko dňa 8. 12. 2018 uplynie 
funkčné obdobie delegátom v ŠRVŠ za UNIZA. Zároveň upozornil na zmenu dĺžky obdobia Valného 
zhromaždenia ŠRVŠ z 2 rokov na 3 roky. UNIZA má nárok na zastupovanie 5 delegátmi (1 volený 
zástupca študentskou časťou AS UNIZA a ostatní volení študentskou časťou akademickej obce 
univerzity). AS UNIZA poveril študentskú časť AS UNIZA vykonať riadne voľby do Študentskej 
rady vysokých škôl pre volebné obdobie 2018 - 2021, a to najneskôr do 31. 10. 2018. 
Predseda študentskej časti AS UNIZA Bc. Damián Michalco zodpovedá za vykonanie týchto 
volieb. 
Následne predseda AS UNIZA informoval členov o potrebe uskutočnenia doplňujúcich volieb           
do zamestnaneckej časti AS UNIZA v prípade Stavebnej fakulty a študentskej časti AS UNIZA, a to 
v prípade týchto fakúlt: FPEDAS - 1 uvoľnené miesto, SjF - 1 uvoľnené miesto, SvF - 1 uvoľnené 
miesto. 
Predseda AS UNIZA taktiež informoval, že mu bolo doručené oznámenie o ukončení mandátu člena 
Správnej rady UNIZA Ing. Viktora Šoltésa (platný mandát do 23. 01. 2019), ktorý bol vymenovaný 
AS UNIZA za študentskú časť. Predseda AS UNIZA upozornil študentskú časť AS UNIZA, že je 
potrebné navrhnúť nového člena (resp. potvrdiť členstvo súčasnému členovi). 
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V závere predseda AS UNIZA informoval, že v roku 2019 prebehnú voľby do AS UNIZA 
a v súvislosti s touto skutočnosťou ako aj vzhľadom na zmeny, ktoré sa urobili v iných vnútorných 
predpisoch je potrebné aktualizovať Zásady volieb do AS UNIZA.  

  

ZASADNUTIE AS UNIZA – 12. november 2018 
 

 V pondelok dňa 12. 11. 2018 sa uskutočnilo dvadsiate štvrté zasadnutie AS UNIZA (15:00 hod., 
zasadacia miestnosť Vedeckej rady UNIZA). V úvode predseda AS UNIZA informoval o výsledkoch 
doplňujúcich volieb do AS UNIZA. Na základe výsledkov doplňujúcich volieb zo dňa 24. 10. 2018 
boli na Stavebnej fakulte UNIZA zvolení: jeden člen do zamestnaneckej časti AS UNIZA: Ing. Štefan 
Šedivý, PhD. a jeden člen do študentskej časti AS UNIZA: Ing. Miroslav Jančula. Na základe 
výsledkov doplňujúcich volieb zo dňa 25. 10. 2018 bol na Strojníckej fakulte UNIZA zvolený jeden 
člen do študentskej časti AS UNIZA: Ing. Jaromír Klarák. Na základe výsledkov doplňujúcich volieb 
zo dňa 7. 11. 2018 bol na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA zvolený jeden 
člen do študentskej časti AS UNIZA: Bc. Igor Dömény.  

 
 Po schválení návrhu programu rokovania predložil predseda AS UNIZA návrh na schválenie 

členov stálych poradných pracovných komisií AS UNIZA. Hospodársku komisiu bolo potrebné 
doplniť 1 členom zamestnaneckej časti AS UNIZA zo SvF - návrh: Ing. Štefan Šedivý, PhD. 
Pedagogickú komisiu bolo potrebné doplniť 2 členmi študentskej časti AS UNIZA - návrhy:               
Ing. Jaromír Klarák (SjF),  Ing. Miroslav Jančula (SvF). Sčítaciu komisiu bolo potrebné doplniť 1 
členom študentskej časti AS UNIZA - návrh: Bc. Igor Dömény (FPEDAS). 
AS UNIZA schválil návrh na členov stálych poradných pracovných komisií UNIZA v zmysle 
čl. 6 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS UNIZA nasledovne: Hospodárska komisia – Ing. Štefan 
Šedivý, PhD. (SvF, ZČ), Pedagogická komisia – Ing. Jaromír Klarák (SjF, ŠČ),  Ing. Miroslav 
Jančula (SvF, ŠČ), Sčítacia komisia – Bc. Igor Dömény (FPEDAS, ŠČ). 

 
 AS UNIZA ďalej rokoval o návrhu Dodatku č. 1 k Štatútu Elektrotechnickej fakulty Žilinskej 

univerzity v Žiline. Návrh predložil dekan Elektrotechnickej fakulty UNIZA prof. Ing. Pavol Špánik, 
PhD. Predmetom dodatku je zmena názvu Elektrotechnickej fakulty na nový názov Fakulta 
elektrotechniky a informačných technológií (skratka: FEIT). Predkladaný dodatok vychádza 
z uznesenia AS UNIZA zo dňa 24. 09. 2018, ktorým bola schválená zmena názvu Elektrotechnickej 
fakulty a bol potrebnou väčšinou hlasov schválený rozhodnutím Akademického senátu 
Elektrotechnickej fakulty. Účinnosť Dodatku č. 1 a tým aj zmeny názvu fakulty bola Akademickým 
senátom Elektrotechnickej fakulty schválená  tak, že je naviazaná na účinnosť zmeny Štatútu 
Žilinskej univerzity v Žiline. Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák 
Sedláčková, PhD. uviedla, že komisia neprijala platné stanovisko k predkladanému materiálu. 
Nasledovala diskusia, ktorá sa týkala úplného znenia Štatútu Fakulty Elektrotechniky 
a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline. Po ukončení diskusie AS UNIZA hlasoval 
o návrhu aklamačne. 
V súlade s ust. § 9 ods.1 písm. b) v spojení s § 33 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých 
školách v platnom znení  AS UNIZA schválil návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Elektrotechnickej 
fakulty UNIZA. 

 
 V ďalšej časti rokovania rektor UNIZA prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. predložil návrh Dodatku č. 

5 k smernici č. 106 – Štatút UNIZA. Uviedol, že predmetom Dodatku č. 5 k smernici č. 106 – Štatút 
UNIZA je najmä začlenenie zmien vyplývajúcich z novely zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých 
školách - zákona č. 270/2018 Z.z. do textu Štatútu UNIZA. Ďalej ide o začlenenie zmeny názvu 
Elektrotechnickej fakulty na nový názov Fakulta elektrotechniky a informačných technológií (skratka: 
FEIT). Dodal, že tieto zmeny sú uvedené v materiáloch, ktoré boli členom AS UNIZA predložené 
vopred. Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. uviedla, 
že komisia nemá k návrhu pripomienky. 
V súlade s ust. § 9 ods.1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom 
znení  AS UNIZA schválil návrh Dodatku č. 5 k smernici č. 106 – Štatút UNIZA. 

  
 V ďalšom bode programu rektor UNIZA predložil návrh na schválenie členov Vedeckej rady 

Žilinskej univerzity v Žiline na funkčné obdobie 2018 - 2022. Rektor UNIZA v krátkosti 
predniesol návrh zloženia Vedeckej rady UNIZA. Následne dal predseda AS UNIZA hlasovať              
o predloženom návrhu. 
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AS UNIZA schválil návrh rektora UNIZA na schválenie členov Vedeckej rady Žilinskej 
univerzity v Žiline na funkčné obdobie 2018 - 2022 v zmysle §9 ods. 1 písm. e) zákona                
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov. 
Zloženie členov Vedeckej rady Žilinskej univerzity v Žiline je k dispozícii v zápise zo zasadnutia      
AS UNIZA. 

 
 AS UNIZA ďalej rokoval o návrhu na schválenie členov Disciplinárnej komisie UNIZA, ktorý 

predložil rektor UNIZA. Dodal, že návrh predložil vzhľadom na ukončenie funkčného obdobia 
v disciplinárnej komisii prorektora pre vzdelávanie a troch študentov. 
Podľa § 9 ods. 1 písm. t) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“) AS UNIZA schválil štyroch nových členov Disciplinárnej 
komisie UNIZA v zmysle § 13 ods. 2 zákona, ktorými sú: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., 
Ing. Martin Šinko, Ing. Romana Erdélyiová, Ing. Michal Herda. 

 
 Následne rektor UNIZA predložil návrh na odsúhlasenie zriadenia vecného bremena_k. ú. 

Žilina. Rektor UNIZA uviedol, že spoločnosť Concetta, s.r.o. požiadala o zriadenie vecného 
bremena pre realizáciu kanalizačnej a tepelnej prípojky na pozemkoch vo výlučnom vlastníctve 
UNIZA. Dodal, že jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena bude stanovená vo výške 
určenej znaleckým posudkom. Legislatívna komisia nemala k návrhu pripomienky a odporučila 
návrh prijať. Kontrolná komisia odporučila návrh prijať. Hospodárska komisia odporučila návrh prijať 
s podmienkou, že vedenia kanalizačnej a tepelnej prípojky budú vedené hlavne po pozemkoch 
investora a verejných a na pozemku Žilinskej univerzity len v minimálnom nevyhnutnom rozsahu. 
Podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov AS UNIZA schválil návrh na zriadenie vecného bremena spočívajúceho 
v povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov CKN parc. č. 5083/2 a CKN parc. č. 5099/6 
(Žilinskej univerzity v Žiline) strpieť uloženie kanalizačnej a tepelnej prípojky slúžiacej 
vlastníkovi pozemku CKN parc. č. 5038/5 (Concetta, s.r.o.), všetko nachádzajúce sa 
v katastrálnom území Žilina, v rozsahu určenom v geometrickom pláne doloženom 
spoločnosťou Concetta, s.r.o. s podmienkou, aby prípojky prechádzali cez nehnuteľnosti     
vo vlastníctve Žilinskej univerzity v Žiline len v nevyhnutnom rozsahu a v práve vlastníka 
CKN parc. č. 5038/5 vstúpiť na pozemky CKN parc. č. 5083/2 a CKN parc. č. 5099/6 za účelom 
prevádzky, kontroly, údržby a odstránenia havarijného stavu týchto prípojok v rozsahu 
určenom v geometrickom pláne. 

 
 V ďalšej časti rokovania rektor UNIZA predložil návrh na odsúhlasenie zriadenia vecného 

bremena_k .ú. Liptovský Mikuláš. Spoločnosť Pečivárne Liptovský Hrádok, s.r.o., ktorá je 
vlastníkom viacerých parciel v kat. území Liptovský Mikuláš uvedených v predložených materiáloch 
požiadala UNIZU o zriadenie dvoch vecných bremien, ktoré rektor UNIZA v krátkosti objasnil. 
Spomínaná spoločnosť na uvedených parcelách plánuje výstavbu polyfunkčného domu. 
Legislatívna a Kontrolná komisia nemali k návrhu pripomienky a odporučili návrh prijať. Poukázali 
iba na administratívnu chybu v návrhu, ktorá bola akceptovaná. Hospodárska komisia odporučila 
návrh prijať s podmienkou, aby sa pri uložení sietí cez parcelu 1726/65 na náklady investora 
vybudovala kanalizačná prípojka pre prípadné budúce pripojenie budov UNIZA. Pripomienka bola 
akceptovaná a zapracovaná do uznesenia. Podmienka daná Hospodárskou komisiou AS UNIZA, 
aby v zmluve o zriadení vecného bremena (prechod a prejazd parcela 1726/64) boli 
zadefinované  náklady spojené s údržbou cesty pomerne na základe počtu  parkovacích miest bude 
priamo v Zmluve o zriadení vecného bremena. 
Podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov AS UNIZA schválil návrh na zriadenie:  
1. vecného bremena práva vstupu, prechodu a prejazdu osobnými a nákladnými 

motorovými vozidlami cez pozemok CKN p. č. 1726/64, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 1744 m2, k. ú. Liptovský Mikuláš vo vlastníctve Žilinskej univerzity v Žiline,          
v celom rozsahu v prospech vlastníka pozemku CKN p. č. 1726/118, 

2. vecného bremena uloženia inžinierskych sieti, užívania a udržiavania 
uložených  inžinierskych sieti a práva vstupu, prechodu a prístupu mechanizmami a 
oprávnenými pracovníkmi za účelom vykonania revízii, opráv a iných úkonov spojených 
s inžinierskymi sieťami cez pozemok CKN p. č.  1726/65, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 4022 m2 a CKN p. č. 1726/64, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1744 m2, k. 
ú. Liptovský Mikuláš vo vlastníctve Žilinskej univerzity v Žiline v rozsahu určenom 
v geometrickom pláne v prospech vlastníka pozemku CKN p. č. 1726/118 za podmienky, 
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že vlastník tohto pozemku vybuduje šachtu v kanalizačnej prípojke pre prípadné budúce 
pripojenie budov vo vlastníctve Žilinskej univerzity v Žiline.  

 
 V bode Rôzne podpredseda študentskej časti AS UNIZA Ing. Martin Boroš informoval, že na UNIZE 

prebehli voľby do ŠRVŠ pre funkčné obdobie 2018 - 2021. Na základe počtu študentov má UNIZA 
nárok na zastupovanie 5 delegátmi. Za študentskú časť akademickej obce UNIZA boli zvolení 4 
delegáti. Študentská časť AS UNIZA za zástupcu zvolila Ing. Romanu Erdélyiovú. Ďalej informoval, 
že voľba člena Správnej rady UNIZA prebehne do uplynutia mandátu súčasnému členovi Správnej 
rady za študentskú časť AS UNIZA.  
Ďalej predseda AS UNIZA informoval členov o použití finančných prostriedkov AS UNIZA.  
 

Na všetkých zasadnutiach AS UNIZA v uplynulom období členovia AS UNIZA pristupovali 
k jednotlivým prerokovávaným návrhom zodpovedne a konštruktívne. Pred každým zasadnutím     
AS UNIZA príslušné komisie AS UNIZA na svojich stretnutiach prerokovali materiály, ktoré im boli 
pridelené a vypracovali k nim potrebné stanoviská, ktorých znenie následne odprezentovali 
predsedovia týchto komisií na zasadnutiach AS UNIZA. Diskusie prebiehali v otvorenom dialógu      
s vedením UNIZA. 
 
 
 
V Žiline, 16. mája 2019  
 

 
           

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

 
 
 
 
 

Zapísala: Ing. Irena Kubinová, tajomníčka AS UNIZA 
 
 
 
 
 

 
 


