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VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2019 –
AKADEMICKÝ SENÁT ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE

SPRÁVA
o činnosti Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2019
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 2019. Od roku 2006 sú skrátené zápisy
zo zasadnutia AS UNIZA publikované aj v Spravodajcovi UNIZA.
Zloženie AS UNIZA do 20. 5. 2019
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
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, FEIT UNIZA, zamestnanecká časť
doc. Ing. Daniel Káčik, PhD., začiatok funkcie: 25. 5. 2015, FEIT UNIZA, zamestnanecká časť
prof. Ing. Róbert Hudec, PhD., začiatok funkcie: 25. 5. 2015, FEIT UNIZA, zamestnanecká časť
prof. Dr. Ing. Martin Decký, začiatok funkcie: 25. 5. 2015, SvF UNIZA, zamestnanecká časť
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
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD., začiatok funkcie: 25. 5. 2015, FBI UNIZA, zamestnanecká časť
doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD., začiatok funkcie: 25. 5. 2015, FBI UNIZA, zamestnanecká časť
prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD., začiatok funkcie: 25. 5. 2015 do 28. 2. 2019, FBI 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
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prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc., začiatok funkcie: 23. 10. 2017, FHV UNIZA,
zamestnanecká časť
PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., začiatok funkcie: 25. 5. 2015 do 10. 5. 2019, FHV UNIZA,
zamestnanecká časť
Mgr. Eva Augustínová, PhD., začiatok funkcie: 25. 5. 2015 do 13. 5. 2019, 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
Bc. Miriam Birtusová, začiatok funkcie: 23. 10. 2017, FPEDAS UNIZA, študentská časť
Bc. Igor Dömény, začiatok funkcie: 12. 11. 2018, FPEDAS UNIZA, študentská časť
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, FEIT UNIZA, študentská časť
Ing. Tomáš Miždoš, začiatok funkcie: 11. 12. 2017, FEIT UNIZA, študentská časť
Ing. Martina Margorínová, začiatok funkcie: 23. 10. 2017, SvF UNIZA, študentská časť
Ing. Miroslav Jančula, začiatok funkcie: 12. 11. 2018, SvF 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
Ing. Milan Straka, začiatok funkcie: 11. 12. 2017, FRI UNIZA, študentská časť
Ing. Patrik Ferenc, začiatok funkcie: 11. 12. 2017, FRI 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

Zloženie AS UNIZA od 20. 5. 2019
Predseda AS UNIZA:


doc. Ing. Norbert Adamko, PhD., začiatok funkcie: 20. 5. 2019, FRI UNIZA, zamestnanecká časť

Podpredseda AS UNIZA:


prof. Ing. Róbert Hudec, PhD., začiatok funkcie: 20. 5. 2019, FEIT UNIZA, zamestnanecká časť

Predseda študentskej časti AS UNIZA:


Ing. Miroslav Jančula, začiatok funkcie: 20. 5. 2019, SvF UNIZA, študentská časť

Podpredseda študentskej časti AS UNIZA:


Bc. Marián Šotek, začiatok funkcie: 20. 5. 2019, FRI UNIZA, študentská časť

Členovia AS UNIZA:







prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD., začiatok funkcie: 20. 5. 2019, FPEDAS UNIZA, zamestnanecká
časť
Ing. Jozef Paľo, PhD., začiatok funkcie: 20. 5. 2019, FPEDAS UNIZA, zamestnanecká časť
doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD., začiatok funkcie: 20. 5. 2019, FPEDAS UNIZA,
zamestnanecká časť
prof. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD., začiatok funkcie: 20. 5. 2019, SjF UNIZA, zamestnanecká
časť
doc. Ing. Róbert Kohár, PhD., začiatok funkcie: 20. 5. 2019, SjF UNIZA, zamestnanecká časť
prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD., začiatok funkcie: 20. 5. 2019, SjF UNIZA, zamestnanecká
časť
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prof. Ing. Róbert Hudec, PhD., začiatok funkcie: 20. 5. 2019, FEIT UNIZA, zamestnanecká časť
doc. Ing. Roman Jarina, PhD., začiatok funkcie: 20. 5. 2019, FEIT UNIZA, zamestnanecká časť
doc. Ing. Daniel Káčik, PhD., začiatok funkcie: 20. 5. 2019, FEIT UNIZA, zamestnanecká časť
prof. Dr. Ing. Martin Decký, začiatok funkcie: 20. 5. 2019, SvF UNIZA, zamestnanecká časť
Ing. Štefan Šedivý, PhD., začiatok funkcie: 20. 5. 2019, SvF UNIZA, zamestnanecká časť
Ing. Matúš Farbák, PhD., začiatok funkcie: 20. 5. 2019, SvF UNIZA, zamestnanecká časť
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD., začiatok funkcie: 20. 5. 2019, FBI UNIZA, zamestnanecká časť
doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD., začiatok funkcie: 20. 5. 2019, FBI UNIZA, zamestnanecká časť
doc. Ing. Katarína Buganová, PhD., začiatok funkcie: 20. 5. 2019, FBI UNIZA, zamestnanecká
časť
doc. Ing. Norbert Adamko, PhD., začiatok funkcie: 20. 5. 2019, FRI UNIZA, zamestnanecká časť
Ing. Jozef Mičic, začiatok funkcie: 20. 5. 2019, FRI UNIZA, zamestnanecká časť
RNDr. Hynek Bachratý, PhD., začiatok funkcie: 20. 5. 2019, FRI UNIZA, zamestnanecká časť
doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD., začiatok funkcie: 20. 5. 2019, FHV UNIZA, zamestnanecká
časť
Mgr. Marián Grupač, PhD., začiatok funkcie: 20. 5. 2019, FHV UNIZA, zamestnanecká časť
PaedDr. Marta Lacková, PhD., začiatok funkcie: 20. 5. 2019, FHV UNIZA, zamestnanecká časť
Ing. Pavol Podhora, začiatok funkcie: 20. 5. 2019, ostatné súčasti UNIZA, zamestnanecká časť
doc. Ing. Michal Zábovský, PhD., začiatok funkcie: 20. 5. 2019, ostatné súčasti UNIZA,
zamestnanecká časť
Ing. Ján Stehlík, začiatok funkcie: 20. 5. 2019, ostatné súčasti UNIZA, zamestnanecká časť
PaedDr. Róbert Janikovský, začiatok funkcie: 20. 5. 2019, ostatné súčasti UNIZA, zamestnanecká
časť
Ing. Aneta Cúgová, začiatok funkcie: 20. 5. 2019 do 23. 8. 2019, FPEDAS UNIZA, študentská časť,
po zániku členstva bola zvolená Katarína Cáderová, začiatok funkcie: 4. 12. 2019, FPEDAS
UNIZA, študentská časť
Dominika Kapečková, začiatok funkcie: 20. 5. 2019, FPEDAS UNIZA, študentská časť
Ing. Michal Herda, začiatok funkcie: 20. 5. 2019 do 31. 8. 2019, SjF UNIZA, študentská časť,
po zániku členstva bola zvolená Ing. Mária Polačiková, začiatok funkcie: 22. 11. 2019, SjF UNIZA,
študentská časť
Ing. Jaromír Klarák, začiatok funkcie: 20. 5. 2019, SjF UNIZA, študentská časť
Ing. Maroš Jakubec, začiatok funkcie: 20. 5. 2019, FEIT UNIZA, študentská časť
Ing. Roman Michalík, začiatok funkcie: 28. 10. 2019, FEIT UNIZA, študentská časť
Ing. Miroslav Jančula, začiatok funkcie: 20. 5. 2019, SvF UNIZA, študentská časť
Ing. Lenka Mikulová (za slobodna Mičechová), začiatok funkcie: 20. 5. 2019, SvF UNIZA,
študentská časť
Ing. Filip Lenko, začiatok funkcie: 20. 5. 2019, FBI UNIZA, študentská časť
Ing. Romana Erdélyiová, začiatok funkcie: 20. 5. 2019, FBI UNIZA, študentská časť
Bc. Marián Šotek, začiatok funkcie: 20. 5. 2019, FRI UNIZA, študentská časť
Ing. Milan Straka, začiatok funkcie: 20. 5. 2019, FRI UNIZA, študentská časť
Bc. Katarína Holešová, začiatok funkcie: 20. 5. 2019, FHV UNIZA, študentská časť
Bc. Michal Moravec, začiatok funkcie: 20. 5. 2019, FHV UNIZA, študentská časť

Zasadnutia AS UNIZA
V roku 2019 sa uskutočnilo päť zasadnutí AS UNIZA. Rokovania viedol predseda AS UNIZA.
ZASADNUTIE AS UNIZA – 25. február 2019


V pondelok dňa 25. 2. 2019 sa uskutočnilo dvadsiate piate zasadnutie AS UNIZA (15:00 hod.,
zasadacia miestnosť Vedeckej rady UNIZA).



Po schválení návrhu programu rokovania rektor UNIZA prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. a predseda
AS UNIZA prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici predložili návrhy na členov Správnej rady UNIZA, a to návrh
na člena, ktorého navrhuje na vymenovanie zamestnanecká časť AS UNIZA a návrh na člena,
ktorého navrhuje na vymenovanie so súhlasom AS UNIZA rektor UNIZA. Predseda AS UNIZA
oznámil, že členovi Správnej rady UNIZA, ktorého navrhla na vymenovanie zamestnanecká časť
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AS UNIZA, prof. Ing. Pavlovi Špánikovi, PhD. končí mandát dňa 23. apríla 2019. Návrh na člena
Správnej rady UNIZA bol nasledovný: prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. (FEIT).
V zmysle § 40 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zamestnanecká časť AS UNIZA navrhla
na vymenovanie za člena Správnej rady UNIZA za zamestnaneckú časť AS UNIZA prof. Ing.
Pavla Špánika, PhD.
Následne rektor UNIZA uviedol, že dňom 22. apríla 2019 končí mandát člena Správnej rady UNIZA,
ktorý zároveň vykonáva funkciu jej predsedu - JUDr. Emila Hadbábneho. Zároveň dodal, že
opätovne navrhuje na vymenovanie za člena Správnej rady UNIZA JUDr. Emila Hadbábneho.
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 JUDr. Emila Hadbábneho, ktorého navrhol rektor UNIZA podľa §40 ods.
2 Zákona o VŠ.


V ďalšom bode programu rokovania rektor UNIZA predložil návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 135
- Štatút Správnej rady UNIZA. Uviedol, že predmetom Dodatku č. 1 k Smernici č. 135 – Štatút
Správnej rady UNIZA je doplnenie a úprava článku 5 ods. 5 v zmysle novely zákona č. 131/2002
Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V článku 5 ods. 5 sa za slovami rozpočet univerzity pripájajú tieto slová: „a výročnú správu
o hospodárení univerzity“. Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák
Sedláčková, PhD. uviedla, že komisia nemá k návrhu pripomienky.
AS UNIZA vyslovil súhlas s návrhom Dodatku č. 1 k Smernici č. 135 - Štatút Správnej rady
Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý predložil rektor UNIZA v zmysle §9 ods. 1 písm. g) zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.



Ďalej rektor UNIZA predložil návrh na schválenie členky Vedeckej rady UNIZA. Rektor UNIZA
informoval, že prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD., ktorému dňom 31. januára skončilo funkčné obdobie
dekana FBI UNIZA, sa vzdal členstva vo Vedeckej rade UNIZA. Novou dekankou FBI UNIZA sa
stala doc. Ing. Eva Sventeková, PhD., ktorú rektor UNIZA navrhol za členku Vedeckej rady UNIZA.
AS UNIZA schválil v zmysle §9 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v
znení neskorších predpisov návrh rektora UNIZA na schválenie doc. Ing. Evy Sventekovej,
PhD. za členku Vedeckej rady Žilinskej univerzity v Žiline.



V ďalšom bode programu predložil rektor UNIZA návrh Dodatku č. 10 k Smernici č. 149 Organizačný poriadok UNIZA. Predstavil zmeny uvedené v Dodatku č. 10 k Smernici č. 149 Organizačný poriadok UNIZA. K tomuto bodu sa vyjadrili aj vedúca Oddelenia personálnej
a sociálnej práce Ing. Veronika Kunová a riaditeľka Ústavu celoživotného vzdelávania Ing. Lucia
Hrebeňárová, PhD., ktoré zároveň zodpovedali otázky z pléna. Legislatívna komisia nemala
k návrhu pripomienky.
AS UNIZA schválil návrh Dodatku č. 10 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 odpis pohľadávky UNIZA. Návrh predložil rektor UNIZA,
ktorý stručne informoval o pohľadávke UNIZA voči spoločnosti RaS Slovakia, s.r.o. K návrhu sa
vyjadrila aj kvestorka UNIZA Ing. Jana Gjašiková, ktorá objasnila históriu vzniku pohľadávky
a zároveň zodpovedala otázky prof. Ing. Róberta Hudeca, PhD. 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 RaS Slovakia, s.r.o., ul. Legionárska 8203, 010 01 Žilina vo výške
57 007,33 €.



V ďalšom bode programu AS UNIZA rokoval o návrhu na súhlas so zriadením vecného
bremena. Návrh predložil rektor UNIZA, ktorý uviedol, že v areáli Ubytovacieho zariadenia Hliny V.
sa realizovala rekonštrukcia prístupových ciest. K návrhu sa vyjadril aj Ing. Milan Malcho
z Investičného oddelenia, ktorý priblížil vzniknutú situáciu. Legislatívna, Kontrolná a Hospodárska
komisia nemali k návrhu pripomienky a odporučili 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 zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve
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prechodu a prejazdu cez CKN parc. č. 5901 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2032 m 2,
CKN č. 6561/1 – ostatné plochy o výmere 9068 m2, CKN parc. č. 6561/19 - zastavané plochy a
nádvoria o výmere 14 m2, a to v prospech vlastníka nehnuteľností: pozemok registra CKN
parc. č. 6561/6 – ostatné plochy a nádvoria o výmere 526 m2, CKN parc. č. 6561/15 - zastavané
plochy a nádvoria o výmere 3 m2 a CKN parc. č. 6561/16 – zastavané plochy o výmere 15 m2.


V bode Rôzne predseda AS UNIZA informoval, že na základe výsledkov rokovania študentskej časti
AS UNIZA zo dňa 22. novembra 2018, študentská časť AS UNIZA v zmysle § 40 ods. 2 zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov zvolila Ing. Michala Herdu
a navrhla ho na vymenovanie za člena Správnej rady UNIZA. Ďalej informoval, že dokument Zásady
volieb do AS UNIZA zostáva v pôvodnom znení, vzhľadom na skutočnosť, že predsedníčka
Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. ani Legislatívna komisia
neobdržala od členov AS UNIZA žiadne pripomienky. Následne informoval o potrebe schválenia
návrhu časového harmonogramu volieb do AS UNIZA. Ďalej informoval o použití finančných
prostriedkov z rozpočtu AS UNIZA na právnu podporu a organizačno-technické zabezpečenie
činnosti AS UNIZA.
Predsedníčka AS FPEDAS doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. informovala, že dňa
21. 1. 2019 sa uskutočnilo zasadnutie AS FPEDAS, na ktorom sa: „senátori AS FPEDAS rozhodli
vydať odporúčacie stanovisko, ktorým si dovoľujú odporučiť prostredníctvom AS UNIZA vedeniu
UNIZA prehodnotiť systém spoplatnenia parkovania v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline“.
K uvedenej problematike prebehla verejná diskusia. Ing. Milan Straka zo študentskej časti AS
UNIZA prezentoval negatívne reakcie študentov na zvýšenie parkovného. Rektor UNIZA uviedol,
že cena parkovného plní regulačnú funkciu, aby bolo zabezpečené dostatočné množstvo
parkovacích miest, ako aj bezpečnostnú funkciu. V rámci tohto bodu pokračovala diskusia, ktorej
sa zúčastnili aj Ing. Jana Gjašiková, doc. Ing. Norbert Adamko, PhD., RNDr. Hynek Bachratý, PhD.,
prof. Dr. Ing. Martin Decký, Ing. Ján Stehlík, prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici.
Rektor UNIZA sa v súvislosti s rekonštrukciou priestoru pred hlavnou budovou UNIZA a s projektom
„Zlepšenie environmentálnych aspektov Žilinskej univerzity v Žiline prostredníctvom budovania
prvkov zelenej infraštruktúry“ obrátil na študentskú časť AS UNIZA so žiadosťou o návrhy, ktoré by
nahradili písanie mien na chodníky pri príležitosti ukončenia štúdia.
Rektor UNIZA a prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., MBA
predstavili umelecké dielo („Pulzujúce srdce univerzity“), ktoré by malo byť umiestnené pred
hlavnou budovou UNIZA. Prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing doc. Ing. Jozef Ristvej,
PhD., MBA zároveň informoval o riešení sporu s akademickým sochárom p. Pribišom.
O výsledkoch volieb predsedu a členov Výkonného výboru Akreditačnej agentúry informovali rektor
UNIZA a zástupca UNIZA v RVŠ doc. Ing. Roman Jarina, PhD.
Otázky RNDr. Hyneka Bachratého, PhD. týkajúce sa Grantového systému UNIZA zodpovedali
rektor UNIZA a prorektor pre vedu a výskum prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.
Doc. Ing. Roman Jarina, PhD. uviedol skutočnosti týkajúce sa Informačného listu predmetu,
konkrétne v časti: Hodnotenie predmetov, kde sa v percentách uvádza rozloženie klasifikácie
hodnotených študentov a zároveň navrhol, aby táto časť bola zverejnená len pre zamestnancov.
Problematiku posúdi a navrhne riešenie vedenie UNIZA.

ZASADNUTIE AS UNIZA – 1. apríl 2019


V pondelok dňa 1. 4. 2019 sa uskutočnilo dvadsiate šieste zasadnutie AS UNIZA (15:00 hod.,
zasadacia miestnosť Vedeckej rady UNIZA).



Po schválení návrhu programu rokovania predseda AS UNIZA predložil návrh časového
harmonogramu volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline:
 9. apríl 2019 - Vyhlásenie volieb do AS UNIZA a zverejnenie vyhlásenia na všetkých súčastiach
UNIZA a na intranete UNIZA
 10. apríl - 17. apríl 2019 - Odovzdávanie návrhov kandidátov na členov zamestnaneckej
a študentskej časti AS UNIZA členom miestnych volebných komisií najneskôr do 17. apríla 2019
do 14:00 hod.
 do 26. apríla 2019 do 16:00 hod. - Vyžiadanie písomných súhlasov s kandidatúrou, odovzdanie
stručnej životopisnej a profesijnej charakteristiky kandidátov
 29. apríl 2019 do 10:00 hod. - Zostavenie kandidátnej listiny pre voľby do AS UNIZA a ich
zverejnenie
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6. máj 2019 - Od 8:00 hod. do 16:00 hod. voľby členov zamestnaneckej a študentskej časti AS
UNIZA súčasne
9. máj 2019 - Odovzdanie výsledkov volieb do AS UNIZA spoločnej volebnej komisii do 13:00
hod., zasadnutie spoločnej volebnej komisie o 13:00 hod. a vypracovanie správy o priebehu a
výsledku volieb
10. máj 2019 - Vyhlásenie výsledkov volieb do AS UNIZA, zverejnenie vyhlásenia výsledkov
volieb na všetkých súčastiach UNIZA a na intranete UNIZA do 12:00 hod.
20. máj 2019 - Ustanovujúce zasadnutie AS UNIZA a schválenie správy o priebehu a výsledku
volieb, odovzdanie dekrétov novozvoleným členom AS UNIZA, začiatok plynutia funkčného
obdobia novozvolených členov AS UNIZA

Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. JUDr. Ing. Alena Novák Sedláčková, PhD. uviedla, že
predložený harmonogram spĺňa všetky formálne aj obsahové náležitosti v súlade so Zásadami
volieb do AS UNIZA. Legislatívna a Kontrolná komisia k uvedenému návrhu nemala pripomienky.
AS UNIZA schválil návrh časového harmonogramu volieb do Akademického senátu
Žilinskej univerzity v Žiline.


V ďalšom bode programu rokovania predložil predseda AS UNIZA návrh na schválenie zloženia
spoločnej volebnej komisie a návrh na schválenie zloženia miestnych volebných komisií
pre voľby do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline. V úvode oboznámil členov AS
UNIZA s čl. 4 ods. 4, 5, 6 Zásad volieb do AS UNIZA, ktoré upravujú spoločnú volebnú komisiu
a miestne volebné komisie pre voľby do AS UNIZA. Legislatívna a Kontrolná komisia uviedli, že
nemajú k návrhu zloženia spoločnej volebnej komisie a miestnych volebných komisií pre voľby do
AS UNIZA pripomienky. Zloženie spoločnej volebnej komisie: FPEDAS - Ing. Jozef Paľo, PhD., Bc.
Miriam Birtusová, SjF - doc. Ing. Jozef Bronček, PhD., Ing. Jaromír Klarák, FEIT - doc. Ing. Daniel
Káčik, PhD., Ing. Martin Šinko, SvF - Ing. Štefan Šedivý, PhD., Ing. Miroslav Jančula, FRI - doc.
Ing. Norbert Adamko, PhD., Ing. Patrik Ferenc, FBI - doc. Ing. Andrej Veľas, PhD., Ing. Martin Boroš,
FHV - Mgr. Eva Augustínová, PhD., Bc. Damián Michalco, ostatné súčasti - Ing. Ján Stehlík, ostatná
študentská časť - Kristína Hrivnáková.
AS UNIZA schválil návrh zloženia spoločnej volebnej komisie pre voľby do AS UNIZA
v zmysle čl. 4 ods. 4 Zásad volieb do AS UNIZA.
Následne AS UNIZA hlasoval o návrhu zloženia miestnych volebných komisií pre voľby do AS
UNIZA. Zloženie miestnych volebných komisií: FPEDAS - Ing. Jozef Paľo, PhD., doc. Dr. Ing.
Margita Majerčáková, Bc. Miriam Birtusová, SjF- prof. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD., doc. Ing.
Jozef Bronček, PhD., Ing. Michal Herda, FEIT - doc. Ing. Daniel Káčik, PhD., doc. Ing. Roman
Jarina, PhD., Ing. Martin Šinko, SvF - prof. Dr. Ing. Martin Decký, prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., Ing.
Miroslav Jančula, FRI - doc. Ing. Norbert Adamko, PhD., Ing. Jozef Mičic, Ing. Patrik Ferenc, FBI doc. Ing. Andrej Veľas, PhD., doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD., Ing. Martin Boroš, FHV - Mgr. Eva
Augustínová, PhD., PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., Bc. Damián Michalco, ostatné súčasti so
sídlom v Žiline - Ing. Ján Stehlík, Ing. Milan Tabak, doc. Ing. Michal Zábovský, PhD., ostatné súčasti
so sídlom mimo Žiliny - Mgr. Andrea Pogányová, PhD., Mgr. Jaroslav Solár, PhD., ostatná
študentská časť - Natália Marčanová, Tomáš Kubík.
AS UNIZA schválil návrh zloženia miestnych volebných komisií pre voľby do AS UNIZA
v zmysle čl. 4 ods. 5 Zásad volieb do AS UNIZA.



V ďalšom bode programu predložil predseda AS UNIZA návrh na schválenie členov stálych
poradných pracovných komisií AS UNIZA. Legislatívnu komisiu bolo potrebné doplniť 1 členom
zamestnaneckej časti AS UNIZA z FBI - návrh: doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD. Sčítaciu komisiu bolo
potrebné doplniť 1 členom zamestnaneckej časti AS UNIZA z FBI - návrh: doc. Ing. Andrej Veľas,
PhD.
AS UNIZA schválil návrh na členov stálych poradných pracovných komisií UNIZA v zmysle
čl. 6 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS UNIZA nasledovne: Legislatívna komisia – doc. Ing.
Jozef Svetlík, PhD. (FBI, ZČ), Sčítacia komisia – doc. Ing. Andrej Veľas, PhD. (FBI, ZČ).



Následne rektor UNIZA predložil návrh na schválenie člena Vedeckej rady UNIZA. Informoval,
že bývalý rektor STU prof. Ing. Róbert Redhammer, PhD. v súvislosti s jeho menovaním
za predsedu výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry, sa vzdal členstva vo Vedeckej rade
UNIZA. Rektor UNIZA uviedol, že za člena Vedeckej rady UNIZA navrhuje prof. Ing. Miroslava
Fikara, DrSc., súčasného rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
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AS UNIZA schválil v zmysle §9 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
v znení neskorších predpisov návrh rektora UNIZA na schválenie prof. Ing. Miroslava Fikara,
DrSc. za člena Vedeckej rady Žilinskej univerzity v Žiline.


AS UNIZA ďalej rokoval o návrhu rozpočtu Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2019. Návrh
predložil rektor UNIZA, ktorý uvedený návrh rozpočtu UNIZA na rok 2019 odprezentoval z pohľadu
delenia dotácie. Zároveň dodal, že predložený návrh rozpočtu výnosov a nákladov na rok 2019 bol
prerokovaný na stretnutiach s dekanmi fakúlt a riaditeľmi súčastí univerzity a odsúhlasený kolégiom
rektora. Predseda Hospodárskej komisie Ing. Jozef Mičic uviedol, že rokovania komisie sa zúčastnil
aj rektor UNIZA, kvestorka UNIZA Ing. Gjašiková a vedúci oddelenia rozpočtu a financovania
Ing. František Kecsö. V závere uviedol, že Hospodárska komisia neprijala jednoznačné stanovisko
k prerokovanému bodu. Predseda Kontrolnej komisie prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. uviedol, že
komisia zasadala spolu s Hospodárskou komisiou a ani ona neprijala jednoznačné stanovisko
k predkladanému návrhu rozpisu dotácie UNIZA na rok 2019. Na upozornenie Kontrolnej komisie
ohľadne včasného predkladania materiálov vo finálnej verzii reagoval predseda AS UNIZA.
V nasledujúcej diskusii rektor UNIZA a kvestorka UNIZA zodpovedali otázky doc. Ing. Norberta
Adamka, PhD.
AS UNIZA schválil návrh rozpočtu výnosov a nákladov Žilinskej univerzity v Žiline na rok
2019 podľa §9 ods. 1 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších
predpisov.



V ďalšom bode programu rektor UNIZA predložil návrh na uzatvorenie zmlúv o nájme
nebytových priestorov na pracovisku UNIZA v Prievidzi. Uviedol, že Pipíška Marián
Kníhkupectvo EZOP, Pamiatkový úrad SR a „Spokojnosť“, centrum sociálnych služieb, n. o.
požiadali o uzatvorenie zmlúv o nájme nebytových priestorov na pracovisku UNIZA v Prievidzi.
Kontrolná a Hospodárska komisia nemali k návrhu pripomienky a odporučili návrh prijať.
AS UNIZA súhlasí v zmysle § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov s uzatvorením Zmluvy
o nájme nebytových priestorov na pracovisku Žilinskej univerzity v Žiline v Prievidzi
s nájomcom Pipíška Marián Kníhkupectvo EZOP na dobu neurčitú.
AS UNIZA súhlasí v zmysle § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov s uzatvorením Zmluvy
o nájme nebytových priestorov na pracovisku Žilinskej univerzity v Žiline v Prievidzi
s nájomcom Pamiatkový úrad SR na dobu neurčitú.
AS UNIZA súhlasí v zmysle § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov s uzatvorením Zmluvy
o nájme nebytových priestorov na pracovisku Žilinskej univerzity v Žiline v Prievidzi
s nájomcom SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb, n.o. na dobu určitú od 1. 7. 2019
do 30. 6. 2021.



V bode Rôzne AS UNIZA prijal informáciu o oznámení funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov rektora UNIZA.
Členovia študentskej časti AS UNIZA: Ing. Miroslav Jančula a Ing. Milan Straka informovali členov
AS UNIZA o konferencii „Konvent akademických senátov 2019“, ktorú organizovala Študentská
rada vysokých škôl v dňoch 22. a 23. 3. 2019. Hlavnou témou tohtoročného konventu bolo
postavenie študentov v novom systéme zabezpečovania kvality.
Následne prebehli diskusie, týkajúce sa: skúšobnej prevádzky elektronických žiadaniek
o dovolenku; príkazu rektora UNIZA ohľadne čerpania dovoleniek; návrhov, ktoré by nahradili
písanie mien na chodníky pri príležitosti ukončenia štúdia.

ZASADNUTIE AS UNIZA – 16. máj 2019


Vo štvrtok dňa 16. 5. 2019 sa uskutočnilo dvadsiate siedme zasadnutie AS UNIZA (9:00 hod., Aula
AF1A2).



Po schválení návrhu programu rokovania predseda AS UNIZA predložil návrh výročnej správy
o činnosti AS UNIZA za rok 2018. V roku 2018 sa uskutočnilo šesť zasadnutí AS UNIZA a všetky
rokovania viedol predseda AS UNIZA. Následne informoval o všetkých záležitostiach, ktoré boli
v roku 2018 na zasadnutiach AS UNIZA prerokované a schválené. Dodal, že na zasadnutiach AS
Strana 9 z 19

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2019 –
AKADEMICKÝ SENÁT ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE

UNIZA v uplynulom období členovia AS UNIZA pristupovali k jednotlivým prerokovávaným návrhom
zodpovedne a konštruktívne. Uviedol, 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 AS UNIZA. Dodal, že diskusie prebiehali v otvorenom dialógu s vedením UNIZA.
Členovia AS UNIZA nemali k návrhu správy pripomienky.
AS UNIZA schválil návrh správy o činnosti Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline
za rok 2018 podľa §9 ods. 1 písm. r) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.


V ďalšom bode programu rokovania rektor UNIZA predložil návrh výročnej správy o činnosti
Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2018. V rámci prezentácie sa venoval nasledovným častiam
výročnej správy: vzdelávanie, vedecko-výskumná činnosť a doktorandské štúdium, medzinárodná
spolupráca v roku 2018, rozvoj, informačné systémy. Hospodárska a Pedagogická komisia nemali
k návrhu pripomienky a odporučili návrh výročnej správy prijať. Nasledovala diskusia, v ktorej rektor
UNIZA zodpovedal otázku prof. Ing. Róberta Hudeca, PhD. týkajúcu sa medziročného nárastu
publikácií v impaktovaných časopisoch a otázku doc. Ing. JUDr. Aleny Novák Sedláčkovej, PhD.
týkajúcu sa počtu prihlásených a prijatých uchádzačov v súvislosti s kapacitnými možnosťami
niektorých študijných programov.
AS UNIZA schválil návrh výročnej správy o činnosti Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2018
podľa §9 ods. 1 písm. k) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.



AS UNIZA ďalej rokoval o návrhu výročnej správy o hospodárení UNIZA za rok 2018, ktorý
predložil rektor UNIZA. K návrhu sa vyjadrila kvestorka UNIZA Ing. Jana Gjašiková. Uviedla, že
návrh správy bol vypracovaný v stanovenej štruktúre, ktorá je daná MŠVVaŠ. V rámci prezentácie
sa venovala jednotlivým hlavným častiam výročnej správy, a to ročnej účtovnej závierke (súvaha aktíva a pasíva, výkaz ziskov a strát, výsledok hospodárenia), analýze výnosov a nákladov, príjmov
a výdavkov, vývoju fondov, rekapitulácii zúčtovania so štátnym rozpočtom. V závere prezentácie
priblížila plány v oblasti hospodárenia na rok 2019. Dodala, že súčasťou predložených materiálov
bola aj Správa nezávislého audítora. Odprezentovala aj opravené tabuľky T6 a T6a – na nedostatky
v týchto tabuľkách upozornila pred zasadnutím AS UNIZA Hospodárska komisia. K predmetnej
oprave sa vyjadrila aj vedúca oddelenia personálnej a sociálnej práce Ing. Veronika Kunová.
Predseda Hospodárskej komisie Ing. Jozef Mičic uviedol, že vzhľadom k číselným chybám
v tabuľkách, komisia k prerokovanému bodu neprijala žiadne stanovisko. Zároveň komisia
odporučila pre lepšiu orientáciu v tabuľkách stavy na účtoch ku koncu roka rozpísať číselne aj
na jednotlivé pracoviská. Nasledovala diskusia, v ktorej kvestorka UNIZA zodpovedala otázku prof.
Ing. Róberta Hudeca, PhD. týkajúcu sa tabuľkovej časti výročnej správy. Následne sa do diskusie
zapojili kvestorka UNIZA, rektor UNIZA, Ing. Jozef Mičic, doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková,
PhD., RNDr. Hynek Bachratý, PhD. o požiadavke Hospodárskej komisie týkajúcej sa predloženia
tabuľky stavu účtov položkovite pre jednotlivé pracoviská k 31. 12. bežného roka. V ďalšom sa
diskutujúci doc. Ing. Norbert Adamko, PhD., Ing. Eva Müllerová, kvestorka UNIZA, Ing. Štefan
Šedivý, PhD. zamerali na plány čerpania rezervného fondu a na Správu nezávislého audítora.
AS UNIZA schválil návrh výročnej správy o hospodárení Žilinskej univerzity v Žiline za rok
2018 podľa § 9 ods. 1 písm. k) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.



Následne AS UNIZA rokoval o návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku UNIZA za rok
2018, ktorý predložil rektor UNIZA. K návrhu sa vyjadrila kvestorka UNIZA Ing. Jana Gjašiková.
Predseda Hospodárskej komisie Ing. Jozef Mičic uviedol, že komisia odporúča návrh prijať.
AS UNIZA schválil podľa §9 ods. 1 písm. k) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2018, tvoriaci
podľa § 20, ods. 3, písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách súčasť výročnej
správy o hospodárení UNIZA za rok 2018.



Ďalej rektor UNIZA predložil návrh na schválenie členky Vedeckej rady UNIZA PhDr. Slavky
Pitoňákovej, PhD., ktorá bola s účinnosťou od 11. 5. 2019 vymenovaná do funkcie dekanky Fakulty
humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline.
AS UNIZA schválil v zmysle §9 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
návrh rektora UNIZA na schválenie PhDr. Slavky Pitoňákovej, PhD. za členku Vedeckej rady
Žilinskej univerzity v Žiline.
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V ďalšom bode programu rektor UNIZA predložil návrh Dodatku č. 11 k Smernici č. 149 –
Organizačný poriadok UNIZA. Rektor UNIZA odôvodnil zmeny uvedené v Dodatku č. 11
k Smernici č. 149 - Organizačný poriadok UNIZA: premenovanie ERA Chairs HOLDER
organizačnej zložky na Oddelenie medzinárodných výskumných projektov - ERA Chair a jeho
preradenie z Univerzitného vedeckého parku pod prorektora pre vedu a výskum a vytvorenie
1 pracovného miesta Asistent rektora pre organizačno-administratívne záležitosti v kancelárií
rektora a to z dôvodu neustále rastúcej agendy kancelárie rektora. Legislatívna komisia nemala
k návrhu pripomienky. Nasledovala diskusia, v ktorej rektor UNIZA a riaditeľ UVP doc. Ing. Michal
Zábovský, PhD. zodpovedali otázku doc. Ing. Norberta Adamka, PhD. týkajúcu sa pozície výskumný
zamestnanec, ďalej rektor UNIZA odpovedal na otázku Ing. Jozefa Mičica týkajúcu sa
samofinancovateľnosti Oddelenia medzinárodných výskumných projektov - ERA Chair.
AS UNIZA schválil návrh Dodatku č. 11 k Smernici č. 149 – Organizačný poriadok UNIZA
v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.



AS UNIZA ďalej rokoval o návrhu Dodatku č. 3 k Smernici č. 113 – Vnútorný systém
zabezpečovania kvality vzdelávania na UNIZA. Návrh predložil rektor UNIZA, ktorý uviedol, že
ide o zosúladenie Smernice č. 113 so zákonom č. 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality
vysokoškolského vzdelávania. Pedagogická komisia nemala k predkladanému materiálu
pripomienky. Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD.
uviedla, že komisia našla drobné nedostatky formálneho charakteru, ktoré boli akceptované
a zapracujú sa.
AS UNIZA podľa §9 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách prerokoval
a odporučil vedeckej rade na schválenie predložený návrh Dodatku č. 3 k Smernici č. 113 –
Vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania na UNIZA.



Ďalej rektor UNIZA predložil návrh na schválenie podmienok pre prijatie na celouniverzitné
študijné programy na Výskumnom ústave vysokohorskej biológie: bakalársky študijný
program stráž prírody a magisterský študijný program alpínska a vysokohorská ekológia.
Pedagogická komisia nemala k predkladanému materiálu pripomienky a navrhla dokument prijať.
AS UNIZA schválil predložený návrh podmienok pre prijatie na celouniverzitné študijné
programy na Výskumnom ústave vysokohorskej biológie podľa §9 ods. 1 písm. m) zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.



V ďalšom bode programu AS UNIZA rokoval o návrhu Študijného poriadku Strojníckej fakulty
UNIZA. Návrh predložil dekan Strojníckej fakulty UNIZA prof. Dr. Ing. Milan Sága, ktorý
odprezentoval zmeny v Študijnom poriadku SjF UNIZA: Doplnenie §19 Iné skončenie štúdia o g)
vylúčenie z dôvodu nezaplatenia školného; úprava a zjednotenie formy štátnej záverečnej skúšky;
zmena v §27 celkový výsledok štúdia – prospel v vyznamenaním. Pedagogická a Legislatívna
komisia nemali k návrhu pripomienky. Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena
Novák Sedláčková, PhD. dodala, že komisia v budúcnosti odporúča predložiť k interným materiálom
fakúlt alebo pracovísk, ktoré sa takto menia aj krátku dôvodovú správu, resp. vyznačenie zmien
pre ktoré bolo potrebné dokument meniť. Následne zodpovedala otázku prof. Ing. Róberta Hudeca,
PhD. akým spôsobom je definovaná štátna záverečná skúška v zákone o VŠ.
AS UNIZA schválil podľa §9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách návrh
Študijného poriadku Strojníckej fakulty UNIZA.



AS UNIZA ďalej rokoval o návrhu na zmenu zmluvy o nájme nebytových priestorov na dobu
neurčitú. Rektor UNIZA predložil návrh Fakulty elektrotechniky a informačných technológií UNIZA
na zmenu zmluvy o nájme nebytových priestorov so spoločnosťou ON Semiconductor Slovakia, a.s.
v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline AB 22 a AB 24 na dobu neurčitú. Dodal, že FEIT UNIZA
dlhodobo spolupracuje so spoločnosťou ON Semiconductor Slovakia, a.s. Hospodárska komisia
nemala k návrhu pripomienky. Legislatívna komisia nemala z právneho hľadiska pripomienky.
AS UNIZA súhlasí podľa § 13, ods. 1, písm. h) zákona č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií s predloženým návrhom na zmenu doby nájmu zmluvy č. 5/2017
o nájme nebytových priestorov uzavretej so spoločnosťou ON Semiconductor Slovakia, a.s.,
Piešťany, IČO: 36 227 943, na dobu neurčitú.



V ďalšom bode programu rektor UNIZA predložil návrh na predĺženie Zmluvy o nájme
nebytových priestorov Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline na dobu
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neurčitú. Legislatívna komisia nemala k návrhu pripomienky. Predseda Hospodárskej komisie Ing.
Jozef Mičic poukázal na chýbajúci situačný plán. Hospodárska komisia odporučila návrh prijať.
AS UNIZA súhlasí podľa § 13, ods. 1, písm. h) zákona č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií s predloženým návrhom na zmenu doby nájmu zmluvy č. 4-8/2016
o nájme nebytových priestorov uzavretej s Ústavom súdneho inžinierstva, na dobu neurčitú.


V bode Rôzne predseda AS UNIZA informoval o použití finančných prostriedkov z rozpočtu AS
UNIZA na nákup záložného zdroja do senátnej miestnosti AA019 a odmenu pre tajomníčku AS
UNIZA. Ing. Štefan Šedivý, PhD. položil otázku týkajúcu sa loga UNIZA. Otázku zodpovedal
prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., MBA, ktorý zároveň
priblížil históriu vzniku loga a dodal, že je vyhlásená súťaž návrhov na logo. Rektor UNIZA
zodpovedal otázku Ing. Štefana Šedivého, PhD. týkajúcu sa umeleckého diela, ktoré by malo byť
umiestnené pred hlavnou budovou UNIZA. V závere bodu Rôzne rektor UNIZA prof. Ing. Jozef
Jandačka, PhD. vyjadril v súvislosti s blížiacim sa záverom funkčného obdobia AS UNIZA v rokoch
2015 – 2019 poďakovanie za spoluprácu predsedovi AS UNIZA prof. Dr. Ing. Jurajovi Gerlicimu
a súčasne poďakoval aj ostatným členom AS UNIZA. Spolu s predsedom AS UNIZA odovzdali
členom AS UNIZA ďakovné listy.

SPOLOČNÉ ZASADNUTIE ODSTUPUJÚCEHO A NOVOZVOLENÉHO AS UNIZA – 20. máj 2019


V pondelok dňa 20. 5. 2019 sa uskutočnilo spoločné zasadnutie odstupujúceho a novozvoleného
AS UNIZA (14:00 hod., Aula DATALAN BG2A1). Rokovanie viedol v zmysle čl. 3 ods. 2 Smernice
č. 157 – Rokovací poriadok AS UNIZA do zvolenia nového predsedu AS UNIZA prof. Dr. Ing. Juraj
Gerlici, predseda odstupujúceho AS UNIZA.



Po schválení návrhu programu rokovania odovzdal predseda odstupujúceho AS UNIZA prof. Dr.
Ing. Juraj Gerlici menovacie dekréty novozvoleným členom AS 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.



Následne predložil predseda odstupujúceho AS UNIZA za spoločnú volebnú komisiu pre voľby do
AS UNIZA návrh Správy o priebehu a výsledku volieb do AS UNIZA. Správu prečítal a uviedol,
že v zmysle čl. 7 Zásad volieb do AS UNIZA spoločná volebná komisia pre voľby do AS UNIZA
preskúmala doručené výsledky volieb členov zamestnaneckej a študentskej časti AS UNIZA,
výsledky volieb potvrdila a následne vyhlásila celkový výsledok volieb členov zamestnaneckej
a študentskej časti AS UNIZA. Taktiež uviedol, že podľa článku 9 ods. 1 Zásad volieb do AS UNIZA
spoločná volebná komisia pre voľby do AS UNIZA odovzdala hlasovacie lístky spolu
s dokumentáciou k voľbám do AS UNIZA tajomníčke AS UNIZA, ktorá ich bude uchovávať počas
funkčného obdobia AS UNIZA. Prítomných členov AS UNIZA sa spýtal na pripomienky k Správe
o priebehu a výsledku volieb. Pripomienky predložené neboli.
AS UNIZA schválil Správu o priebehu a výsledku volieb do AS UNIZA v zmysle čl. 7 ods. 5
Zásad volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline.



Predseda odstupujúceho AS UNIZA informoval, že v zmysle čl. 3 ods. 4 Smernice č. 157 – Rokovací
poriadok AS UNIZA, je potrebné zvoliť volebnú komisiu na vykonanie volieb predsedu AS UNIZA,
podpredsedu AS UNIZA, predsedu študentskej časti AS UNIZA, podpredsedu študentskej časti AS
UNIZA, členov stálych poradných pracovných komisií AS UNIZA, zástupcu UNIZA do Rady
vysokých škôl SR a schválenie tajomníka AS UNIZA a členov miestnych volebných komisií
pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS UNIZA. Pred zasadnutím AS
UNIZA boli predložené nasledovné návrhy: Ing. Jozef Paľo, PhD. (FPEDAS), prof. Ing. Nadežda
Čuboňová, PhD. (SjF), doc. Ing. Daniel Káčik, PhD. (FEIT), Ing. Štefan Šedivý, PhD. (SvF), RNDr.
Hynek Bachratý, PhD. (FRI), doc. Ing. Andrej Veľas, PhD. (FBI), doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD.
(FHV), Ing. Ján Stehlík (ostatné súčasti), Bc. Marián Šotek (študentská časť AS UNIZA), Ing.
Romana Erdélyiová (študentská časť AS UNIZA).
AS UNIZA zvolil členov volebnej komisie na vykonanie volieb predsedu AS UNIZA,
podpredsedu AS UNIZA, predsedu študentskej časti AS UNIZA, podpredsedu študentskej
časti AS UNIZA, členov stálych poradných pracovných komisií AS UNIZA, zástupcu UNIZA
do Rady vysokých škôl SR a schválenie tajomníka AS UNIZA a členov miestnych volebných
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komisií pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS UNIZA v zmysle čl.
3 ods. 4 Smernice č. 157 – Rokovací poriadok AS UNIZA.


V ďalšom bode programu sa uskutočnila voľba predsedu AS UNIZA. Predseda odstupujúceho AS
UNIZA informoval členov AS UNIZA, že pred zasadnutím AS UNIZA boli predložené nasledovné
návrhy kandidátov na predsedu AS UNIZA: prof. Ing. Róbert Hudec, PhD., prof. Ing. Tomáš Klieštik,
PhD., doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. Ďalšie návrhy predložené neboli. Súhlas s kandidatúrou na
predsedu AS UNIZA dali dvaja kandidáti, v abecednom poradí: 1. doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.,
2. prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. Následne sa obaja navrhovaní kandidáti prítomným členom
v krátkosti predstavili. Po predstavení kandidátov sa pristúpilo k voľbe. AS UNIZA nezvolil v 1. kole
predsedu AS UNIZA v zmysle čl. 4 ods. 3 smernice č. 157 – Rokovací poriadok AS UNIZA.
Následne sa pristúpilo k druhému kolu voľby predsedu AS UNIZA. AS UNIZA nezvolil v 2. kole
predsedu AS UNIZA v zmysle čl. 4 ods. 3 smernice č. 157 – Rokovací poriadok AS UNIZA.
Nasledovalo tretie kolo voľby predsedu AS UNIZA.
AS UNIZA zvolil v 3. kole doc. Ing. Norberta Adamka, PhD. za predsedu AS UNIZA v zmysle
čl. 4 ods. 3 smernice č. 157 – Rokovací poriadok AS UNIZA.
Predseda odstupujúceho AS UNIZA a rektor UNIZA zablahoželali novozvolenému predsedovi AS
UNIZA. Následne predseda odstupujúceho AS UNIZA udelil slovo novozvolenému predsedovi AS
UNIZA. Novozvolený predseda poďakoval členom AS UNIZA za prejavenú dôveru, predsedovi
odstupujúceho AS UNIZA za jeho štvorročnú činnosť a doterajšie vedenie zasadnutia a od 5. bodu
programu viedol rokovanie.



V ďalšom bode programu sa schvaľoval tajomník AS UNIZA. Predseda AS UNIZA informoval, že
navrhovanou kandidátkou je Ing. Irena Kubinová.
AS UNIZA schválil za tajomníčku AS UNIZA Ing. Irenu Kubinovú v zmysle článku 7 ods. 2
Smernice č. 157 – Rokovací poriadok AS UNIZA.



Následne sa uskutočnila voľba podpredsedu AS UNIZA. Pred zasadnutím AS UNIZA bol
predložený nasledovný návrh kandidáta na podpredsedu AS UNIZA: prof. Dr. Ing. Martin Decký,
ktorý súhlasil s kandidatúrou. Na zasadnutí AS UNIZA bol predložený nasledovný návrh: prof. Ing.
Róbert Hudec, PhD., ktorý súhlasil s kandidatúrou. Ďalšie návrhy neboli predložené. Navrhovaní
kandidáti sa prítomným členom v krátkosti predstavili.
AS UNIZA zvolil v 1. kole prof. Ing. Róberta Hudeca, PhD. za podpredsedu AS UNIZA v zmysle
čl. 4 ods. 4 Smernice č. 157 – Rokovací poriadok AS UNIZA.
Predseda AS UNIZA zablahoželal novozvolenému podpredsedovi AS UNIZA. Novozvolený
podpredseda poďakoval členom AS UNIZA za prejavenú dôveru.



V ďalšom bode programu sa uskutočnila voľba predsedu a podpredsedu študentskej časti AS
UNIZA. Predseda AS UNIZA informoval, že pred zasadnutím AS UNIZA boli predložené nasledovné
návrhy: návrh na predsedu študentskej časti AS UNIZA: Ing. Miroslav Jančula a návrh na
podpredsedu študentskej časti AS UNIZA: Bc. Marián Šotek. Navrhnutí kandidáti súhlasili
s kandidatúrou. Ďalšie návrhy predložené neboli. Navrhovaní kandidáti sa prítomným členom
v krátkosti predstavili.
Študentská časť AS UNIZA zvolila v 1. kole Ing. Miroslava Jančulu za predsedu študentskej
časti AS UNIZA v zmysle čl. 5 ods. 3 Smernice č. 157 – Rokovací poriadok AS UNIZA.
Predseda AS UNIZA zablahoželal novozvolenému predsedovi študentskej časti AS UNIZA.
Študentská časť AS UNIZA zvolila v 1. kole Bc. Mariána Šoteka za podpredsedu študentskej
časti AS UNIZA v zmysle čl. 5 ods. 3 Smernice č. 157 – Rokovací poriadok AS UNIZA.
Predseda AS UNIZA zablahoželal novozvolenému podpredsedovi študentskej časti AS UNIZA.



V ďalšom bode programu sa uskutočnila voľba zástupcu UNIZA do Rady vysokých škôl SR.
Predseda AS UNIZA prítomných členov informoval, že predsedom Akademických senátov VŠ bolo
doručené oznámenie o ukončení funkčného obdobia Rady vysokých škôl SR dňa 31. mája 2019
a súčasne žiadosť o zvolenie nového zástupcu UNIZA do predsedníctva RVŠ SR pre funkčné
obdobie od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2023. Ďalej uviedol, že pred zasadnutím AS UNIZA bol predložený
návrh na zástupcu do PRVŠ SR, v ktorom bol navrhnutý doc. Ing. Roman Jarina, PhD., ktorý súhlasil
s kandidatúrou.
AS UNIZA zvolil doc. Ing. Romana Jarinu, PhD. za zástupcu UNIZA do Rady Vysokých škôl
SR v zmysle § 9 ods. 1 písm. p) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.
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Následne sa uskutočnila voľba členov stálych poradných pracovných komisií AS UNIZA –
Legislatívna, Hospodárska, Kontrolná, Pedagogická a Sčítacia komisia AS UNIZA. Návrhy na
členov jednotlivých komisií boli predkladané pred zasadnutím AS UNIZA a ďalšie návrhy sa
predložili a doplnili na zasadnutí. Návrhy boli nasledovné: Legislatívna komisia: doc. Ing. JUDr.
Alena Novák Sedláčková, PhD. (FPEDAS), prof. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD. (SjF), doc. Ing.
Daniel Káčik, PhD. (FEIT), prof. Dr. Ing. Martin Decký (SvF), doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. (FRI),
doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD. (FBI), doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD. (FHV), doc. Ing. Michal
Zábovský, PhD. (ostatné súčasti), Ing. Aneta Cúgová (študentská časť AS UNIZA), Bc. Michal
Moravec (študentská časť AS UNIZA). Hospodárska komisia: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
(FPEDAS), doc. Ing. Róbert Kohár, PhD. (SjF), prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. (FEIT), Ing. Štefan
Šedivý, PhD. (SvF), Ing. Jozef Mičic (FRI), doc. Ing. Andrej Veľas, PhD. (FBI), PaedDr. Marta
Lacková, PhD. (FHV), Ing. Ján Stehlík (ostatné súčasti), Ing. Milan Straka (študentská časť AS
UNIZA), Ing. Michal Herda (študentská časť AS UNIZA). Kontrolná komisia: Ing. Jozef Paľo, PhD.
(FPEDAS), doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. (FPEDAS), doc. Ing. Róbert Kohár, PhD.
(SjF), prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. (FEIT), Ing. Matúš Farbák, PhD. (SvF), Ing. Jozef Mičic (FRI),
doc. Ing. Katarína Buganová, PhD. (FBI), PaedDr. Marta Lacková, PhD. (FHV), Ing. Pavol Podhora
(ostatné súčasti), Ing. Romana Erdélyiová (študentská časť AS UNIZA), Ing. Lenka Mičechová
(študentská časť AS UNIZA). Pedagogická komisia: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. (FPEDAS), prof.
Ing. Dana Bolibruchová, PhD. (SjF), doc. Ing. Roman Jarina, PhD. (FEIT), prof. Dr. Ing. Martin
Decký (SvF), RNDr. Hynek Bachratý, PhD. (FRI), doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD. (FBI), Mgr. Marián
Grupač, PhD. (FHV), PaedDr. Róbert Janikovský (ostatné súčasti), Ing. Jaromír Klarák (študentská
časť AS UNIZA), Bc. Katarína Holešová (študentská časť AS UNIZA). Sčítacia komisia: Ing. Jozef
Paľo, PhD. (FPEDAS), prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD. (SjF), doc. Ing. Daniel Káčik, PhD.
(FEIT), Ing. Matúš Farbák, PhD. (SvF), RNDr. Hynek Bachratý, PhD. (FRI), doc. Ing. Andrej Veľas,
PhD. (FBI), Mgr. Marián Grupač, PhD. (FHV), PaedDr. Róbert Janikovský (ostatné súčasti), Ing.
Maroš Jakubec (študentská časť AS UNIZA), Dominika Kapečková (študentská časť AS UNIZA).
AS UNIZA schválil návrh zloženia stálych poradných pracovných komisií AS UNIZA v súlade
s čl. 6 ods. 3 Smernice č. 157 – Rokovací poriadok AS UNIZA.
Predseda AS UNIZA informoval členov stálych poradných pracovných komisií AS UNIZA, že je
potrebné, aby si spomedzi seba zvolili svojho predsedu.
AS UNIZA súhlasil, aby si členovia komisií AS UNIZA zvolili spomedzi seba svojho predsedu
a oznámili jeho meno tajomníčke AS UNIZA do 10 dní od zasadnutia AS UNIZA dňa 20. 5.
2019.



V ďalšom bode programu sa uskutočnila voľba členov miestnych volebných komisií
pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS UNIZA. Návrhy na členov
miestnych volebných komisií boli predkladané pred zasadnutím AS UNIZA a ďalšie návrhy sa
predložili a doplnili na zasadnutí. Návrhy boli nasledovné: FPEDAS: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.,
doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD., Ing. Aneta Cúgová, SjF: prof. Ing. Nadežda
Čuboňová, PhD., doc. Ing. Róbert Kohár, PhD., Ing. Jaromír Klarák, FEIT: doc. Ing. Daniel Káčik,
PhD., doc. Ing. Roman Jarina, PhD., Ing. Maroš Jakubec, SvF: prof. Dr. Ing. Martin Decký, Ing.
Štefan Šedivý, PhD., Ing. Lenka Mičechová, FRI: doc. Ing. Norbert Adamko, PhD., Ing. Jozef Mičic,
Ing. Milan Straka, FBI: doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD., doc. Ing. Andrej Veľas, PhD., Ing. Filip Lenko,
FHV: Mgr. Marián Grupač, PhD., doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD., ostatné súčasti: Ing. Ján
Stehlík, PaedDr. Róbert Janikovský, doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.
AS UNIZA schválil návrh zloženia miestnych volebných komisií pre doplňujúce voľby do
zamestnaneckej a študentskej časti AS UNIZA v zmysle čl. 4 ods. 5 a 8 Zásad volieb do AS
UNIZA.

 V bode Rôzne predseda AS UNIZA informoval členov o potrebe uskutočnenia doplňujúcich volieb
do študentskej časti AS UNIZA a to v prípade FEIT – 1 voľné miesto a ostatnej študentskej časti –
1 voľné miesto.

ZASADNUTIE AS UNIZA – 28. október 2019


V pondelok dňa 28. 10. 2019 sa uskutočnilo druhé zasadnutie AS UNIZA (13:30 hod., zasadacia
miestnosť Vedeckej rady UNIZA). Predseda AS UNIZA informoval o výsledkoch doplňujúcich volieb
do AS UNIZA. Na základe výsledkov doplňujúcich volieb zo dňa 24. 10. 2019 bol na Fakulte
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elektrotechniky a informačných technológií zvolený jeden člen do študentskej časti AS UNIZA: Ing.
Roman Michalík.


Po schválení návrhu programu rokovania predseda AS UNIZA predložil návrh na schválenie člena
Legislatívnej komisie AS UNIZA. Legislatívnu komisiu bolo potrebné doplniť 1 členom študentskej
časti AS UNIZA - návrh: Ing. Filip Lenko (FBI).
AS UNIZA schválil Ing. Filipa Lenka (ŠČ, FBI) za člena Legislatívnej komisie AS UNIZA
v zmysle čl. 6 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS UNIZA.



Následne 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 členmi študentskej časti v prípade Fakulty
prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov – návrh: Dominika Kapečková a Fakulty humanitných vied
– návrh: Bc. Michal Moravec.
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.



V ďalšom bode programu rektor UNIZA predložil návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 111 – Študijný
poriadok UNIZA. Uviedol, že predložený návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 111 obsahuje úpravy
vyplývajúce z novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
Zmeny uvedené v Dodatku č. 1 odôvodnil prorektor pre vzdelávanie doc. Ing. Vladimír Konečný,
PhD. a dodal, že na Študijný poriadok UNIZA sa odvolávajú študijné poriadky fakúlt. V tejto
súvislosti informoval o začiatku prípravy spoločného univerzitného študijného poriadku. Predseda
Pedagogickej komisie prof. Dr. Ing. Martin Decký uviedol, že odporúčajú predkladaný materiál
schváliť. Stanovisko Legislatívnej komisie predniesla prof. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD. Uviedla,
že predložený materiál je po právnej aj formálnej stránke v poriadku a komisia súhlasí s návrhom
uznesenia.
AS UNIZA schválil návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 111 – Študijný poriadok Žilinskej
univerzity v Žiline v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
v znení neskorších predpisov.



Následne rektor UNIZA predložil návrh na schválenie členov Disciplinárnej komisie UNIZA pre
študentov celouniverzitných študijných programov. Prorektor pre vzdelávanie doc. Ing. Vladimír
Konečný, PhD. dodal, že návrh vyplynul zo skutočnosti, že funkčné obdobie členov Disciplinárnej
komisie UNIZA je v prípade študentov 1 rok a mandát súčasným členom Disciplinárnej komisie
UNIZA v pozícii študent končí 11. 11. 2019.
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 troch nových členov Disciplinárnej komisie
UNIZA v zmysle § 13 ods. 2 zákona, ktorými sú: Ing. Romana Erdélyiová, Ing. Miroslav
Jančula, Bc. Marián Šotek.



V ďalšom bode programu rektor UNIZA predložil návrh Dodatku č. 12 k Smernici č. 149 –
Organizačný poriadok UNIZA. Rektor UNIZA prezentoval nasledovné zmeny uvedené v Dodatku
č. 12 k Smernici č. 149: premenovanie Oddelenia medzinárodných výskumných projektov – ERA
Chair. Názov oddelenia sa zmení na „Oddelenie medzinárodných výskumných projektov –
ERAdiate+“; zrušenie 4 pracovných miest v stravovacom zariadení UNIZA z dôvodu zmeny
zabezpečenia ochrany majetku z doterajších vrátnikov na kamerový systém; zmena poradia fakúlt
v zmysle Smernice č. 106 – Štatút Žilinskej univerzity v Žiline; zmena polovičného pracovného
úväzku na celý na pozícii referent s pracovnou náplňou grafik na Oddelení pre medzinárodné vzťahy
a marketing; vytvorenie nového pracovného miesta pre oblasť marketingu na Oddelení pre
medzinárodné vzťahy a marketing (ďalej len „OMVaM“). Predseda Hospodárskej komisie prof. Ing.
Tomáš Klieštik, PhD. uviedol, že na zasadnutí Hospodárskej komisie hlasovali za zmenu
polovičného pracovného úväzku na celý. Zároveň požadovali od navrhovateľa podrobnejší popis
náplne práce pracovníka na predmetnom mieste, popis činností, ktoré bude zabezpečovať
pracovník pre jednotlivé fakulty. Ďalej komisia na svojom zasadnutí hlasovala proti vytvoreniu
nového pracovného miesta na OMVaM. Predseda Kontrolnej komisie Ing. Pavol Podhora uviedol,
že na zasadnutí komisie prebehla obšírna diskusia k danému bodu. Sporným bolo novovytvárané
miesto, kde žiadali upresniť zdroj financovania. Kontrolná komisia na základe hlasovania neprijala
k danému materiálu žiadne stanovisko. Predseda Kontrolnej komisie apeloval na členov komisie,
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aby prehodnotili svoj prístup k hlasovaniu. Stanovisko Legislatívnej komisie predniesla prof. Ing.
Nadežda Čuboňová, PhD. Legislatívna komisia uviedla, že materiál je po právnej stránke v poriadku
a komisia súhlasila s návrhom uznesenia. Zároveň dodala, že pri zdôvodnení navyšovania
pracovných miest nie je uvedené z čoho budú kryté mzdové náklady.
Následne predseda AS UNIZA otvoril diskusiu. Prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing
prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., MBA reagoval na pripomienky komisií. Nasledovala rozsiahla
diskusia, v rámci ktorej rektor UNIZA zodpovedal otázku Ing. Štefana Šedivého, PhD. týkajúcu sa
personálneho auditu a možnosti nájdenia interných rezerv. Najviac rezonovala otázka počtu
administratívnych zamestnancov v súvislosti s počtom študentov, otázka fakultného a univerzitného
PR, neustále narastajúci rozsah úloh a aktivít súvisiacich s propagáciou univerzity. Zároveň sa
apelovalo na potrebu, aby univerzita vystupovala ako jeden celok. Následne predsedovia
Hospodárskej a Pedagogickej komisie požiadali senátorov, aby podporili návrh na novovytvárané
pracovné miesto. PaedDr. Róbert Janikovský pripomenul blížiacu sa Letnú univerziádu 2020
a s ňou súvisiace množstvo úloh a aktivít, ktoré čaká OMVaM. Prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.
deklaroval potrebu obsadenia miest na OMVaM marketingovými odborníkmi. Jednoznačnú podporu
posilnenia OMVaM vyslovila aj prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD. Doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.
upriamil pozornosť na množstvo návštev, ktoré sú koordinované práve s oddelením OMVaM.
Taktiež aj dekan FEIT prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. uviedol, že marketing je nutné podporiť.
AS UNIZA schválil návrh Dodatku č. 12 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.


Následne rektor UNIZA predložil návrh na udelenie súhlasu s odpísaním pohľadávok UNIZA.
Uviedol, že ide o pohľadávky UNIZA voči dlžníkovi občianske združenie - Slovenské centrum
fotografického umenia, ktorému poskytol pôžičku Ústav súdneho inžinierstva vo výške 11.480,91
Eur a Fakulta humanitných vied 13 277,57 Eur. Rektor UNIZA vysvetlil dôvody nevymožiteľnosti
týchto pohľadávok. Predseda Hospodárskej komisie prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. uviedol, že na
zasadnutí Hospodárskej komisie hlasovali za odpísanie týchto pohľadávok. Následne kvestorka
UNIZA Ing. Jana Gjašiková zodpovedala otázku predsedu AS UNIZA týkajúcu sa dôvodu prečo
dlžník odmietal zaplatiť dlžobu.
Podľa § 13 ods. 1 písm. k) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych
inštitúcií, AS UNIZA súhlasí s odpísaním pohľadávok Žilinskej univerzity v Žiline voči
dlžníkovi občianske združenie - Slovenské centrum fotografického umenia – v likvidácii, IČO:
30 856 680 vo výške 11.480,91 Eur s prísl. a 13 277,57 Eur s prísl. vzniknutých právnym
titulom zmlúv o pôžičke uzavretých medzi dlžníkom a Ústavom súdneho inžinierstva
a dlžníkom a Fakultou prírodných vied (aktuálne Fakultou humanitných vied) UNIZA.



V ďalšej časti rokovania rektor UNIZA predložil návrh na zrušenie uznesenia a prijatie nového
uznesenia. Rektor UNIZA odôvodnil potrebu zrušenia uznesenia a prijatia nového uznesenia
týkajúceho sa vecného bremena pre spoločnosť G-FIN, s. r. o. Predseda Hospodárskej komisie
prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. uviedol, že komisia akceptovala chybu pri prepisovaní. Zároveň
z dôvodu zníženia administratívnej záťaže navrhla, aby kanalizácia prešla do kompetencie firmy
SEVAK. Predseda Kontrolnej komisie Ing. Pavol Podhora uviedol, že komisia odporučila predložený
návrh odsúhlasiť za podmienky dodržania odporúčaní OHS o finančnej kompenzácii.
AS UNIZA ruší uznesenie č. 147 zo dňa 21. 5. 2018 v znení: „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.“
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. 5099/5 trpieť uloženie kanalizačnej
prípojky slúžiacej vlastníkovi pozemku CKN parc. č. 5038/1, všetko nachádzajúce sa
v katastrálnom území Žilina, v rozsahu ako bude určená v geometrickom pláne
vypracovanom spoločnosťou G-FIN, s.r.o. a v práve vlastníka CKN parc. č. 5038/1 vstúpiť na
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pozemok CKN parc. č. 5099/5 za účelom prevádzky, kontroly, údržby a odstránenia
havarijného stavu tejto prípojky v rozsahu určenom v geometrickom pláne.


AS UNIZA ďalej rokoval o návrhu na členstvo Žilinskej univerzity v Žiline v Slovenskej
batériovej aliancii, ktorý predložil rektor UNIZA. Uviedol, že Žilinskej univerzite v Žiline bolo
ponúknuté členstvo v Slovenskej batériovej aliancii, ktorá bola založená v júni 2019. Zároveň dodal,
že UNIZA chce byť súčasťou tejto organizácie. Doplňujúce informácie k danému bodu rokovania
prezentoval doc. Ing. Peter Drgoňa, PhD. Kontrolná komisia odporučila predložený návrh na prijatie.
Nasledovala diskusia, v ktorej bola zodpovedaná otázka RNDr. Hynka Bachratého, PhD. ohľadne
členského príspevku – univerzity za členstvo v Slovenskej batériovej aliancii neplatia členské
príspevky. Ing. Štefan Šedivý, PhD. uviedol, že podľa jeho názoru je škoda, že nie sme
zakladajúcimi členmi Slovenskej batériovej aliancie a bolo by vhodné prijať opatrenia, aby sa
v podobných situáciách reagovalo pružnejšie. Do diskusie a zapojili aj prof. Dr. Ing. Martin Decký
a dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.
AS UNIZA v súlade s § 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov berie na vedomie žiadosť o členstvo
Žilinskej univerzity v Žiline v Slovenskej batériovej aliancii, ktorá je záujmovým združením
právnických osôb v súlade s § 20f a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov.



AS UNIZA ďalej rokoval o návrhu Štatútu Strojníckej fakulty UNIZA. Návrh predložil dekan
Strojníckej fakulty UNIZA prof. Dr. Ing. Milan Sága, ktorý uviedol, že úpravy štatútu súvisia s novelou
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov. Okrem zmien, ktoré
vyplynuli zo zákona, boli upravené aj ďalšie potrebné náležitosti. Následne dekan Strojníckej fakulty
UNIZA prezentoval jednotlivé zmeny v Štatúte Strojníckej fakulty UNIZA. Pedagogická komisia
nemala k návrhu pripomienky a odporučila návrh na prijatie. Legislatívna komisia súhlasila
s návrhom uznesenia, poukázala iba na jednu formálnu chybu.
AS UNIZA schválil návrh Štatútu Strojníckej fakulty UNIZA v zmysle § 9 ods. 1 písm. b)
v spojení s § 33 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších
predpisov.



V ďalšom bode programu rokovania dekanka Fakulty bezpečnostného inžinierstva doc. Ing. Eva
Sventeková, PhD. predložila návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Fakulty bezpečnostného inžinierstva
UNIZA. Uviedla, že zmeny v uvedenom dokumente boli vyvolané novelizáciou zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň vydaním novej
vyhlášky MŠVVŠ SR č. 244 o sústave študijných odborov SR. Pedagogická komisia nemala
k návrhu pripomienky a odporučila návrh na prijatie. Legislatívna komisia taktiež nemala k návrhu
pripomienky a súhlasila s návrhom uznesenia.
AS UNIZA schválil návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA
v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) v spojení s § 33 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách v znení neskorších predpisov.



Následne dekanka Fakulty bezpečnostného inžinierstva doc. Ing. Eva Sventeková, PhD. predložila
návrh Dodatku č. 1 k Študijnému poriadku Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA pre
1. a 2. stupeň štúdia. Uviedla, že zmeny v uvedenom dokumente boli vyvolané novelizáciou
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň
vydaním novej vyhlášky MŠVVŠ SR č. 244 o sústave študijných odborov SR. Dekanka Fakulty
bezpečnostného inžinierstva stručne prezentovala jednotlivé zmeny. Pedagogická komisia nemala
k návrhu pripomienky a odporučila návrh na prijatie. Zástupkyňa Legislatívnej komisie konštatovala,
že materiál je po právnej a formálnej stránke v poriadku a komisia súhlasila s návrhom uznesenia.
AS UNIZA schválil návrh Dodatku č. 1 k Študijnému poriadku Fakulty bezpečnostného
inžinierstva UNIZA pre 1. a 2. stupeň štúdia v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) v spojení s § 33 ods.
5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.



V ďalšej časti rokovania predložil dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA
prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 4 - Štatút Fakulty prevádzky
a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA. Uviedol, že Dodatok č. 1 k Smernici č. 4 bol dňa 21. 10.
2019 schválený Akademickým senátom FPEDAS. Dodal, že aktualizácia dokumentu vychádza
z novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov. Pedagogická
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komisia nemala k návrhu pripomienky a odporučila návrh na prijatie. Legislatívna komisia taktiež
nemala k návrhu pripomienky a súhlasila s návrhom uznesenia.
AS UNIZA schválil návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 4 – Štatút Fakulty prevádzky a ekonomiky
dopravy a spojov UNIZA v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) v spojení s § 33 ods. 5 zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.


Ďalej dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA prof. Ing. Miloš Poliak, PhD.
predložil návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 3 – Študijný poriadok Fakulty prevádzky
a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA. Uviedol, že Dodatok č. 1 k Smernici č. 3 bol dňa 21. 10.
2019 schválený Akademickým senátom FPEDAS. Dodal, že aktualizácia dokumentu vychádza
z novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov. Pedagogická
komisia nemala k návrhu pripomienky a odporučila návrh prijať. Zástupkyňa Legislatívnej komisie
konštatovala, že materiál je po právnej a formálnej stránke v poriadku a komisia súhlasila s návrhom
uznesenia.
AS UNIZA schválil návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 3 – Študijný poriadok Fakulty prevádzky
a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) v spojení s § 33 ods. 5
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.



AS UNIZA ďalej rokoval o návrhu Štatútu Fakulty humanitných vied UNIZA. Návrh predložila
dekanka Fakulty humanitných vied PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., ktorá uviedla, že zmena Štatútu
Fakulty humanitných vied UNIZA vyplynula z potreby implementácie zmien v zákone č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov do interných dokumentov Fakulty
humanitných vied UNIZA. Zároveň boli odstránené nedostatky formálneho charakteru. Pedagogická
komisia nemala k návrhu pripomienky a odporučila návrh prijať. Legislatívna komisia nemala
pripomienky k právnej stránke a ani zásadné pripomienky k formálnej stránke materiálu a súhlasila
s návrhom uznesenia. Komisia však poukázala na drobné formálne nepresnosti a odporučila ich
odstránenie pri ďalšej úprave materiálu v budúcnosti.
AS UNIZA schválil návrh Štatútu Fakulty humanitných vied UNIZA v zmysle § 9 ods. 1 písm.
b) v spojení s § 33 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších
predpisov.



Následne rektor UNIZA predložil návrh Smernice č. 188 – Štatút Univerzity tretieho veku UNIZA.
Rektor UNIZA uviedol, že v zmysle novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení
neskorších predpisov, bola potrebná úprava Smernice č. 188 – Štatút Univerzity tretieho veku
UNIZA. K návrhu sa vyjadrila riaditeľka Ústavu celoživotného vzdelávania UNIZA (ďalej len „ÚCV
UNIZA“) Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD., ktorá informovala o novovytvorenej časti štatútu:
dobrovoľníctvo vo vzdelávaní, ktorému sa Univerzita tretieho veku venuje. Jej začlenenie do štatútu
Univerzity tretieho veku je jednou z podmienok pre rozvoj dobrovoľníctva na UNIZA v zmysle
štandardov kvality zastrešených Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií. Dodala, že do
návrhu Smernice č. 188 boli zapracované pripomienky Legislatívnej komisie, zároveň došlo
k prepojeniu s Etickým kódexom univerzity. Predseda Pedagogickej komisie prof. Dr. Ing. Martin
Decký uviedol, že na základe podrobnej diskusie komisia odporučila predmetný materiál stiahnuť
z rokovania. Na rokovaní Pedagogickej komisie hlasovali všetci šiesti prítomní členovia
Pedagogickej komisie za stiahnutie materiálu. Uviedol, že konkrétne pripomienky boli prezentované
PaedDr. Róbertom Janikovským a RNDr. Hynkom Bachratým, PhD., ktorým bolo odporučené
prezentovať pripomienky v rámci zasadnutia AS UNIZA. Pripomienka PaedDr. Róberta
Janikovského sa týkala skratky UTV, ktorá dlhoročne patrí Ústavu telesnej výchovy. Spolu s p.
riaditeľkou ÚCV UNIZA Ing. Luciou Hrebeňárovou, PhD. našli spoločné riešenie, ktoré bolo oboma
stranami akceptované. Pripomienky RNDr. Hynka Bachratého PhD. sa týkali zváženia názvu
dokumentu "Štatút". Ako vhodný sa komisii zdá napríklad predpis s názvom "Pravidlá štúdia na
Univerzite tretieho veku UNIZA". Ďalšia pripomienka sa týkala základných kompetencií pre
organizáciu a riadenie Univerzity tretieho veku, kde by privítali keby bola určitá časť zodpovednosti
rozdelená aj na vhodný kolektívny orgán, alebo upresnený spôsob metodického a organizačného
riadenia alebo spolupráce s orgánmi univerzity. Ďalej podmienky prijímania študentov Univerzity
tretieho veku neobsahujú žiadne možnosti obmedzenia prijímania z kapacitných dôvodov. Komisia
považuje za vhodné uviesť ich, nakoľko sú potrebné z organizačných, pedagogických, a (napr. pri
sťažnostiach uchádzačov) asi aj právnych dôvodov. Otázka k požadovanému veku uchádzačov
(nad 45 rokov) bola zodpovedaná riaditeľkou ÚCV UNIZA. Legislatívna komisia uviedla, že nimi
predložené pripomienky boli zapracované do materiálu, ktorý bol následne zverejnený pre členov
senátu. Legislatívna komisia súhlasí s návrhom uznesenia. Keďže predkladateľ materiálu sa aj
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napriek pripomienkam Pedagogickej komisie rozhodol predložený materiál nestiahnuť z rokovania,
dal predseda AS UNIZA o návrhu aklamačne hlasovať.
AS UNIZA schválil návrh Smernice č. 188 – Štatút Univerzity tretieho veku UNIZA v zmysle
§ 21 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 5 ods. 5 Smernice č. 106 – Štatút Žilinskej univerzity v Žiline.


V ďalšej časti rokovania rektor UNIZA predložil návrh na schválenie žiadosti o predĺženie zmluvy
o nájme na detašovanom pracovisku Prievidza. Informoval, že súčasný nájomca JIMBO invest
s.r.o. požiadal o predĺženie zmluvy o nájme pozemku na detašovanom pracovisku UNIZA
v Prievidzi na dobu neurčitú. Kvestorka UNIZA Ing. Jana Gjašiková dodala, že znenie zmluvy ostáva
inak identické. Hospodárska komisia odporučila návrh prijať, zároveň dodali, že v podkladoch
nebola priložená mapa a požadovali informáciu o budúcich plánoch s predmetnou budovou.
Kontrolná komisia takisto konštatovala, že chýbal situačný plán. Komisia taktiež neodporúča
v budúcnosti modifikovať, opravovať text zmluvy rukou. Napriek tomu Kontrolná komisia odporúča
návrh prijať. Legislatívna komisia uviedla, že súhlasí s návrhom uznesenia. Rektor UNIZA uviedol,
že mesto Prievidza by privítalo, keby sa v budove otvorilo detašované pracovisko, ale táto
požiadavka musela byť odmietnutá z dôvodu nízkeho záujmu študentov. V závere predseda AS
UNIZA požiadal predkladateľov, aby pri predkladaní materiálov dbali na ich úplnosť.
AS UNIZA súhlasí podľa § 13, ods. 1, písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií s predloženým návrhom na zmenu doby nájmu zmluvy
č. 2017/4/OHS/DP-PD o nájme pozemku uzavretej so spoločnosťou JIMBO invest, s. r.
o, IČO: 36 749 800, na dobu neurčitú.

 V bode Rôzne predseda AS UNIZA informoval členov o potrebe uskutočnenia doplňujúcich volieb
do študentskej časti AS UNIZA v prípade Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
a ostatnej študentskej časti akademickej obce univerzity. Ďalej predseda AS UNIZA informoval
o zámere na úpravu Rokovacieho poriadku AS UNIZA, ako i Zásad volieb do AS UNIZA. Prof. Dr.
Ing. Martin Decký navrhol oslobodenie účastníkov konferencií od poplatkov za parkovanie. V ďalšej
časti bodu Rôzne prebehla diskusia v súvislosti s rektorským voľnom pre študentov UNIZA dňa
31. 10. 2019. Následne predseda študentskej časti AS UNIZA Ing. Miroslav Jančula prezentoval
cenník pre študentské plesy, ktorý im ponúklo Stravovacie zariadenie UNIZA. Uviedlo sa, že má byť
nastavený nový systém, vypracuje sa prehľadnejší cenník, z ktorého budú zrejmé ceny, s ktorými
môžu študenti počítať. RNDr. Hynek Bachratý, PhD. sa pýtal na stav výstavby parkoviska pri Fakulte
riadenia a informatiky. Prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing prof. Ing. Jozef Ristvej,
PhD., MBA informoval: vedenie univerzity sa rozhodlo pripomenúť si 30. výročie 17. novembra;
končí projekt Strategické partnerstvo s Kalifornskou univerzitou – Berkeley, kde bude posledná
výzva na podávanie projektov (stáží), ktorá by mala byť vyhlásená do konca novembra; v rámci
rozšírenia spolupráce s Massachusetts Institute of Technology (MIT) budú výzvy na podávanie
projektov spoločného výskumu. Rektor UNIZA informoval o pripravovaných štandardoch
akreditačnej agentúry. Kvestorka UNIZA informovala: Mesto Žilina prejavilo v rámci Bikesharingu
záujem o ďalšie 3 stanice; o spustení aplikácie eMANY, prostredníctvom ktorej môžu študenti platiť
za služby na UNIZA; o pripravovanom vyhlásení výberového konania na riaditeľa Stravovacieho
zariadenia UNIZA; kvestorka UNIZA ďalej pripomenula, že UNIZA je v zmysle zákona nefajčiarskou
inštitúciou.
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, 8. júna 2020
doc. Ing. Norbert Adamko, PhD., v. r.
predseda AS UNIZA
Zapísala: Ing. Irena Kubinová, tajomníčka AS UNIZA
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