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VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2020 –  

AKADEMICKÝ SENÁT ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 

 

 
S P R Á V A 

o činnosti Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2020 
 

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 2020. Od roku 2006 sú skrátené zápisy 
zo zasadnutia AS UNIZA publikované aj v Spravodajcovi UNIZA.  

 
Zloženie AS UNIZA 
 
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:  
 

 Ing. 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 

 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   
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 doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD., začiatok funkcie: 20. 5. 2019 do 31. 8. 2020, 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, PhD. 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  

 Katarína Cáderová, začiatok funkcie: 4. 12. 2019, FPEDAS UNIZA, študentská časť  

 Bc. Dominika Kapečková, začiatok funkcie: 20. 5. 2019, FPEDAS UNIZA, študentská časť 

 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 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 do 27. 8. 2020, FBI UNIZA, študentská časť 

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

 Ing. Milan Straka, začiatok funkcie: 20. 5. 2019 do 19. 8. 2020, FRI UNIZA, študentská časť 

 Bc. Katarína Holešová, začiatok funkcie: 20. 5. 2019 do 3. 7. 2020, FHV UNIZA, študentská časť 

 Bc. Michal Moravec, začiatok funkcie: 20. 5. 2019 do 30. 6. 2020, FHV UNIZA, študentská časť  
 
 
Zasadnutia AS UNIZA  
 

V roku 2020 sa uskutočnili štyri zasadnutia AS UNIZA. Rokovania viedol predseda AS UNIZA 
doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 

 
ZASADNUTIE AS UNIZA – 8. jún 2020 
 
 V pondelok dňa 8. 6. 2020 sa uskutočnilo tretie zasadnutie AS UNIZA (13:00 hod., Aula DATALAN 

BG2A1). Predseda AS UNIZA informoval o výsledkoch doplňujúcich volieb do AS UNIZA. 
Na základe výsledkov doplňujúcich volieb zo dňa 21. 11. 2019 bola na Strojníckej fakulte UNIZA 
zvolená jedna členka do študentskej časti AS UNIZA: Ing. Mária Polačiková. Na základe výsledkov 
doplňujúcich volieb zo dňa 4. 12. 2019 bola na Fakulte prevádzky ekonomiky dopravy a spojov 
UNIZA zvolená jedna členka do študentskej časti AS UNIZA: Katarína Cáderová. 

 
 Po schválení návrhu programu rokovania predseda AS UNIZA predložil návrh správy o činnosti 

AS UNIZA za rok 2019. Dodal, že AS UNIZA na svojich zasadnutiach v roku 2019 plnil úlohy, ktoré 
mu vyplývajú zo Zákona o vysokých školách i z vnútorných predpisov UNIZA. Informoval, že v roku 
2019 sa uskutočnilo päť zasadnutí AS UNIZA. Všetky zasadnutia prebehli v súlade s Rokovacím 
poriadkom AS UNIZA. 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 stanoviská, 
ktorých znenie následne prezentovali predsedovia komisií na zasadnutiach AS UNIZA. Diskusie 
na rokovaniach prebiehali v otvorenom dialógu s vedením UNIZA. Predseda AS UNIZA v stručnosti 
prezentoval najdôležitejšie materiály a témy, ktorým sa AS UNIZA v uplynulom roku venoval. 
Členovia AS UNIZA nemali k návrhu správy pripomienky.  
AS UNIZA schvaľuje správu o činnosti Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline 
za rok 2019. 
 

 V ďalšom bode programu rokovania rektor UNIZA prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. predložil návrh 
výročnej správy o činnosti Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2019. Následne boli prezentované 
oblasti: vzdelávania, vedy a výskumu, medzinárodných vzťahov a marketingu, rozvoja, 
informačných technológií. Jednotlivé časti výročnej správy o činnosti UNIZA prezentovali prorektori, 
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do ktorých kompetencií daná oblasť patrí. Predseda Hospodárskej komisie prof. Ing. Tomáš Klieštik, 
PhD. uviedol, že za návrh hlasovalo 8 členov komisie. Zároveň položil otázky, ktorými sa 
Hospodárska komisia zaoberala na svojom zasadnutí. Ide o zostavenie konkrétnej metodiky 
identifikácie špičkových kolektívov, druhá otázka sa týkala zvýšenia odmeňovania za výstupy 
v kvalitných časopisoch (Q1 a Q2). Na obe otázky odpovedali prorektor pre vedu a výskum a rektor 
UNIZA. Pedagogická komisia stanovisko nepredložila, keďže na svojom zasadnutí nebola 
uznášaniaschopná. Predseda Kontrolnej komisie Ing. Pavol Podhora uviedol, že k predmetnému 
bodu prebehla krátka diskusia bez závažných pripomienok a Kontrolná komisia odporúča 
predložený návrh na prijatie.  
AS UNIZA schvaľuje výročnú správu o činnosti Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2019. 
 

 AS UNIZA ďalej rokoval o návrhu výročnej správy o hospodárení UNIZA za rok 2019, ktorý 
predložil rektor UNIZA. Jednotlivé časti výročnej správy o hospodárení prezentovala kvestorka 
UNIZA Ing. Jana Gjašiková. Informovala, že súvaha predstavuje komplexný výkaz o stave 
jednotlivých druhov majetku. Predstavila prehľad jednotlivých aktív za rok 2019, ako aj prehľad 
pohybu majetku. Ďalej sa venovala pasívam, ktoré sú zdrojom krytia aktív. Výkaz ziskov a strát tvorí 
prílohu výročnej správy. V ďalšej časti predstavila návrh rozdelenia výsledku hospodárenia.  
Následne prešla k analýze výnosov a nákladov. Ďalej sa venovala vývoju fondov. V rámci 
rekapitulácie zúčtovania so štátnym rozpočtom predstavila novú kapitolu: mzdová politika UNIZA. 
V závere prezentácie zhodnotila plán hospodárenia na rok 2020. Predseda Hospodárskej komisie 
uviedol, že komisia väčšinou hlasov návrh odsúhlasila. Následne odzneli poznámky komisie 
k danému bodu rokovania: zvážiť možnosť predložiť v budúcnosti rozdelenie všetkých zdrojov, 
nielen dotačných. Ďalšia poznámka sa týkala predaja prebytočných budov. Predseda Kontrolnej 
komisie uviedol, že komisia odporúča predložený návrh prijať. V následnej diskusii boli 
zodpovedané otázky týkajúce sa nákupu dvoch lietadiel, disponibilných prostriedkov rezervného 
fondu ako aj spôsobu účtovania fondov, zdroja financovania umeleckého diela „Pulzujúce srdce 
univerzity“. 
AS UNIZA schvaľuje výročnú správu o hospodárení Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2019. 

 
 V ďalšom bode programu predložil predseda AS UNIZA návrh na schválenie člena Hospodárskej 

komisie AS UNIZA. Hospodársku komisiu bolo potrebné doplniť 1 členom študentskej časti AS 
UNIZA – návrh: Ing. Miroslav Jančula (SvF). Navrhovaný kandidát súhlasil s členstvom 
v Hospodárskej komisii. 
AS UNIZA schvaľuje Ing. Miroslava Jančulu (ŠČ, SvF) za člena Hospodárskej komisie AS 
UNIZA. 

 
 Následne rektor UNIZA predložil návrh na schválenie podmienok pre prijatie na celouniverzitné 

študijné programy, ktoré zabezpečuje Výskumný ústav vysokohorskej biológie (ďalej len „VÚVB“) 
v Tatranskej Javorine. Ide o bakalársky študijný program stráž prírody a magisterský študijný 
program alpínska a vysokohorská ekológia. Prorektor pre vzdelávanie informoval o podmienkach, 
ktoré definuje zákon o VŠ a priblížil ďalšie podmienky prijatia, ktoré ako garant študijných 
programov na VÚVB definoval riaditeľ VÚVB. Pedagogická komisia nepredložila stanovisko 
k danému bodu rokovania, nakoľko na svojom zasadnutí nebola uznášaniaschopná. Prorektor 
pre vzdelávanie a vedúca oddelenia pre vzdelávanie PhDr. Renáta Švarcová  reagovali na dve 
pripomienky RNDr. Hynka Bachratého, PhD. Obe pripomienky boli akceptované, nakoľko išlo 
o záležitosti formálneho charakteru. 
AS UNIZA schvaľuje predložené podmienky pre prijatie na celouniverzitné študijné programy 
na vedeckovýskumnom pracovisku Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej 
Javorine. 

 
  V ďalšom bode programu rokovania rektor UNIZA predložil návrh Dodatku č. 3 k Smernici č. 108 

– Štipendijný poriadok. Uviedol, že v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) bolo potrebné uskutočniť zmenu Smernice č. 108 – 
Štipendijný poriadok, do ktorého boli zapracované podmienky prijímania podnikového štipendia. 
Prorektor pre vzdelávanie doplnil, že zákon o VŠ umožnil od septembra podporovať nadaných 
študentov cez podnikové štipendiá. Uviedol, že toto ustanovenie chýbalo v Štipendijnom poriadku, 
druhým dôvodom je vytvorenie prílohy týkajúcej sa motivačných štipendií. Pedagogická komisia 
nepredložila stanovisko k danému bodu rokovania, nakoľko na svojom zasadnutí nebola 
uznášaniaschopná. Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, 
PhD. uviedla, že našli formálnu nezrovnalosť, ale po komunikácii s oddelením pre vzdelávanie 
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a úprave tohto materiálu skonštatovali, že predložený materiál je po právnej a formálnej stránke 
v poriadku a komisia súhlasila s návrhom uznesenia a odporučila ho schváliť. 
AS UNIZA schvaľuje Dodatok č. 3 k Smernici č. 108 – Štipendijný poriadok. 
 

 Ďalej rektor UNIZA predložil  návrh Dodatku č. 13 k Smernici č. 149 – Organizačný poriadok 
UNIZA. Rektor UNIZA priblížil vývoj situácie na Odbore hospodárskej správy (ďalej len „OHS“). 
Na základe tohto vývoja boli z pozície vedúceho OHS vznesené požiadavky na nasledovné 
organizačné zmeny: vytvorenie 3 pracovných miest „upratovačka“; vytvorenie 1 pracovného miesta 
„referent podateľne, registrácie faktúr a archívu“; vytvorenie 1 pracovného miesta „referent 
ekonomiky OHS“; premiestnenie 1 pracovného miesta „administratívny referent“ z Oddelenia 
správy a údržby budov priamo pod vedúceho OHS. Vedúci OHS Ing. Ján Stehlík odôvodnil 
predložený návrh. Predseda Hospodárskej komisie uviedol, že o každej pozícii hlasovali 
samostatne a všetky štyri hlasovania boli za schválenie. Zároveň dodal, že je potrebné hľadať 
vnútorné rezervy. Predsedníčka Legislatívnej komisie uviedla, že predložený materiál je po právnej 
aj formálnej stránke v poriadku a komisia súhlasí s návrhom uznesenia. Nasledovala rozsiahla 
diskusia, v rámci ktorej najviac rezonovala otázka krytia mzdových nákladov na spomínaných 
novovytváraných miestach a problematika zastupovania upratovačiek. Ďalej sa diskutovalo 
o náraste agendy, ktoré súvisia  s pozíciami „referent ekonomiky OHS“ a „referent podateľne, 
registrácie faktúr a archívu“. 
AS UNIZA schvaľuje Dodatok č. 13 k Smernici č. 149 – Organizačný poriadok UNIZA. 

 
 V ďalšom bode programu predložil rektor UNIZA návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 188 – Štatút 

Univerzity tretieho veku. Uviedol, že na zasadnutí AS UNIZA dňa 28. 10. 2019 bol predložený 
Štatút Univerzity tretieho veku s tým, že bolo potrebné doplniť pripomienky predložené 
RNDr. Hynkom Bachratým, PhD. Prorektor pre vzdelávanie priblížil vznesené pripomienky a aj 
spôsob akým boli zapracované do Smernice č. 188 – Štatút Univerzity tretieho veku.  Pedagogická 
komisia nepredložila stanovisko k danému bodu rokovania, nakoľko na svojom zasadnutí nebola 
uznášaniaschopná. Legislatívna komisia nemala pripomienky k právnej stránke a ani zásadné 
pripomienky k formálnej stránke materiálu a súhlasila s návrhom uznesenia. V závere sa 
RNDr. Hynek Bachratý, PhD. poďakoval za zapracovanie pripomienok a upozornil na jeden 
formálny nedostatok v dokumente. Ďalšie pripomienky k tomuto materiálu neboli.  
AS UNIZA schvaľuje  Dodatok č. 1 k Smernici č. 188 – Štatút Univerzity tretieho veku. 
 

 V bode Rôzne AS UNIZA prijal informáciu o oznámení funkcií, zamestnaní, činností 
a majetkových pomerov rektora UNIZA. 
Predseda AS UNIZA informoval členov študentskej časti AS UNIZA, že člen študentskej časti AS 
UNIZA, ktorý nie je študentom doktorandského študijného programu, môže pred riadnym 
skončením štúdia písomne požiadať UNIZA o pozastavenie členstva v AS UNIZA. Predseda AS 
UNIZA taktiež informoval členov: o použití finančných prostriedkov z rozpočtu AS UNIZA na nákup 
tonerov; o pretrvávajúcej potrebe uskutočnenia doplňujúcich volieb do študentskej časti AS UNIZA 
v prípade ostatnej študentskej časti akademickej obce univerzity; o zámere na úpravu Rokovacieho 
poriadku AS UNIZA ako i Zásad volieb do AS UNIZA. Prorektor pre medzinárodné vzťahy 
a marketing reagoval na požiadavku, ktorú predniesol predseda Kontrolnej komisie Ing. Pavol 
Podhora. Požiadavka vyplynula z rokovania Kontrolnej komisie. Išlo o stanovisko prorektora 
pre medzinárodné vzťahy a marketing, či novovytvorené miesto grafika, ktorý sa mal venovať aj 
zviditeľneniu UNIZA na sociálnych sieťach a na webe naplnilo očakávania.  

 
 
ZASADNUTIE AS UNIZA – 29. jún 2020 

 
 V pondelok dňa 29. 6. 2020 sa uskutočnilo štvrté zasadnutie AS UNIZA (12:00 hod., Aula AR1A3).  
 
 Po schválení návrhu programu rokovania rektor UNIZA predložil návrh rozpočtu výnosov 

a nákladov Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2020. V úvode odprezentoval rozpis dotácie na rok 
2020, ktorý prišiel z MŠVVaŠ SR, jeho rozdelenie na dotáciu pre jednotlivé podprogramy. Následne 
porovnal rok 2019 a rok 2020 z hľadiska dotačnej zmluvy. V rámci návrhu rozpočtu predstavil 
delenie rozpočtu u dvoch podprogramov a to 07711 vzdelávanie a 0771201 výskum s tým, že tieto 
podprogramy majú rozdelenie smerom na fakulty, ústavy výkonové, ústavy podporné, rektorát, ďalej 
účelovo určené finančné prostriedky, špecifické prostriedky a celouniverzitné potreby. Objasnil 
filozofiu rozdelenia rozpočtu. Ďalej porovnal potreby na mzdy a odvody s valorizáciu pre jednotlivé 
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fakulty. Následne sa venoval ďalším podprogramom (rozvoj VŠ, štipendiá, podpora stravovania, 
ubytovania, športové a kultúrne aktivity). V závere dodal, že tento rok je špecifický z dôvodu 
valorizácií, ktoré navýšili požiadavky na mzdy. 
Následne kvestorka UNIZA Ing. Jana Gjašiková predstavila plán výnosov a nákladov. V úvode sa 
venovala vyhodnoteniu plánu výnosov a nákladov na rok 2019. Následne prešla k samotnému 
plánu výnosov a nákladov na rok 2020, ktoré vychádzali z návrhov z fakúlt a súčastí, prerokovaných 
vedením fakúlt a súčastí. V ďalšej časti uviedla, že prvýkrát schvaľujeme rozpočet s valorizáciou. 
Ďalej sa venovala dotácii na sociálnu podporu študentov. V závere sa venovala rekapitulácii návrhu 
hospodárskeho výsledku na rok 2020. 
Predseda Hospodárskej komisie prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. vymenoval pripomienky komisie, 
ktoré na zasadnutí Hospodárskej komisie zodpovedali rektor UNIZA, kvestorka UNIZA, vedúci 
oddelenia rozpočtu a financovania Ing. František Kecsö, vedúca oddelenia personálnej a sociálnej 
práce Ing. Veronika Kunová. Ako prvé uviedol požiadavku o zaslanie smernice 
o možnosti/nemožnosti využívania finančných prostriedkov z rozpočtu internátov (situáciu objasnila 
kvestorka UNIZA). Ďalšia pripomienka sa týkala opravy chyby v rozpočte (situáciu objasnil 
Ing. Kecsö). Niektorí členovia komisie požiadali rektora UNIZA, kvestorku UNIZA, Ing. Kecsöa a 
Ing. Kunovú o vysvetlenie viacerých položiek v rozpočte; o podrobnejší popis a vysvetlenie 
poznámok; o vysvetlenie a upresnenie obligatórnych a fakultatívnych súčasti rozpočtu, najmä 
položiek osobných nákladov (situáciu objasnil rektor UNIZA a kvestorka UNIZA). Členovia komisie 
upozornili na skutočnosť, že požiadavky rektorátu sú saturované vždy prednostne a až potom sa 
uspokojujú požiadavky fakúlt (situáciu objasnil rektor UNIZA a kvestorka UNIZA). Ďalej komisia 
upozornila na skutočnosť, že metodika delenia rozpočtu kopíruje činnosti, ktoré budú predmetom 
hodnotenia pri ďalšom akreditačnom cykle a niektoré fakulty dané aktivity nevyvíjajú a preto bude 
táto skutočnosť potenciálnym problémom pri získaní komplexnej akreditácie v ďalšom akreditačnom 
cykle. Taktiež upozornili na skutočnosť, že sa ak nebudú vyvíjať v dostatočnej miere činnosti 
spojené s vedecko-výskumnou a publikačnou činnosťou príde UNIZA o svoje doterajšie postavenie. 
V závere dodal, že na základe hlasovania Hospodárskej komisie nebol rozpočet v rámci komisie 
schválený. Predseda Kontrolnej komisie Ing. Pavol Podhora uviedol pripomienky komisie. Ďalej 
uviedol, že opätovne dochádza k výraznému nárastu požiadaviek na rozpočet bez akéhokoľvek 
zdôvodnenia, či vysvetľujúcej poznámky v predkladanom návrhu rozpočtu – komisia navrhla, aby 
povinnosť uvádzania zdôvodnenia pri navyšovaní položiek rozpočtu v hodnote vyššej ako 10 000 
eur bola prijatá návrhom uznesenia. Dodal, že o danej otázke sa v minulosti viackrát diskutovalo, 
predkladateľ prisľúbil, že požiadavku akceptuje, napriek tomu sa v praxi neuplatňuje. Na základe 
hlasovania Kontrolná komisia AS UNIZA neprijala žiadne stanovisko k predloženému návrhu. 
Následne predseda AS UNIZA otvoril diskusiu. V rozsiahlej diskusii zazneli príspevky týkajúce sa 
stanovísk jednotlivých komisií; navýšenia prostriedkov na základe valorizácie; potreby vzájomnej 
pomoci a dohody fakúlt a iných súčastí; výkonových ukazovateľov; nerovnomernosti rozdelenia 
prostriedkov.  
AS UNIZA schvaľuje rozpočet výnosov a nákladov Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2020. 

 
 AS UNIZA ďalej rokoval o návrhu Dodatku č. 1 k Smernici č. 117 – Študijný poriadok 

celouniverzitných študijných programov, ktorý predložil rektor UNIZA. Návrh predniesol 
prorektor pre vzdelávanie doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD. Uviedol, že návrh vyplynul z potreby 
úpravy Smernice č. 117 Študijný poriadok celouniverzitných študijných programov v súlade 
so zmenou zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov. Súčasťou 
dodatku sú aj ďalšie body vyplývajúce z potreby odstránenia formálnych nedostatkov. Tento študijný 
poriadok sa týka 2 študijných programov: stráž prírody a alpínska a vysokohorská ekológia, ktoré 
zabezpečuje Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine. Prorektor 
pre vzdelávanie objasnil aj skutočnosti týkajúce sa zjednocovania študijných poriadkov. Predseda 
Pedagogickej komisie prof. Dr. Ing. Martin Decký uviedol, že komisia prerokovala všetky body 
návrhu Dodatku č. 1 k Smernici č. 117 a v prípade pozmeňujúci návrhov bolo uskutočnené 
samostatné hlasovanie. Následne predniesol všetky body, ku ktorým bola samostatná diskusia 
spolu s výsledkami hlasovania k jednotlivým bodom. Predsedníčka Legislatívnej komisie 
doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. uviedla, že komisia prerokovávala tento návrh 
a zároveň sa na rokovaní venovali aj pripomienkam Pedagogickej komisie, aby stanovisko 
Legislatívnej komisie bolo komplexné. Po konzultácii s predkladateľom boli zapracované niektoré 
pripomienky. Po vykonanej úprave predloženého znenia komisia skonštatovala, že upravený 
materiál je po právnej aj formálnej stránke v poriadku a komisia súhlasí s návrhom uznesenia. 
V následnej diskusii vystúpil riaditeľ Výskumného ústavu vysokohorskej biológie v Tatranskej 
Javorine prof. RNDr. Marián Janiga, CSc., ktorý žiadal, aj v súvislosti s rozpočtom, vyjadrenie 
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finančných dopadov prijatých zmien. Následne sa RNDr. Hynek Bachratý, PhD. pýtal 
na zapracované pripomienky Pedagogickej komisie. Situáciu objasnili prorektor pre vzdelávanie, 
predsedníčka Legislatívnej komisie a vedúca oddelenia pre vzdelávanie PhDr. Renáta Švarcová. 
V závere diskusie sa prorektor pre vzdelávanie vyjadril k problematike opravných termínov skúšok 
a štátnych záverečných skúšok.  
AS UNIZA schvaľuje Dodatok č. 1 k Smernici č. 117 - Študijný poriadok celouniverzitných 
študijných programov. 

 
 Následne rektor UNIZA predložil návrh na odsúhlasenie predaja nehnuteľnosti v Liptovskom 

Mikuláši. Návrh predniesla kvestorka UNIZA. Uviedla, že dekan Fakulty elektrotechniky 
a informačných technológií listom zaslal stanovisko vedeniu univerzity, v ktorom uviedol, že 
vzhľadom k dlhodobo klesajúcemu počtu študentov na pracovisku Inštitút Aurela Stodolu (ďalej len 
„IAS“) v Liptovskom Mikuláši sa priestory nehnuteľnosti v Liptovskom Mikuláši nebudú využívať 
takým spôsobom ako doposiaľ. Dodala, že pre pracovníkov, ktorí zostali pracovať na IAS sa budú 
hľadať menšie náhradné priestory. Uviedla, že majetok sa vyhlásil ako dubiózny a nepotrebný 
pre UNIZA a začali sa riešiť kroky, ktoré sú potrebné v rámci odsúhlasenia odpredaja majetku. 
Dodala, že materiál bol spracovaný v spolupráci s právnym oddelením. K návrhu sa vyjadril aj 
dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. Kvestorka 
UNIZA doplnila informácie ohľadne čerpania štrukturálnych fondov na rekonštrukciu budov 
v Liptovskom Mikuláši a objasnila aktuálne možnosti. Predseda Hospodárskej komisie 
prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. uviedol, že žiadali o priloženie mapy parciel pri každej záležitosti 
týkajúcej sa majetku, s vyznačením parciel. Dodal, že na predchádzajúcom zasadnutí apelovali 
na odpredaj dubiózneho majetku, tomu zodpovedalo aj hlasovanie Hospodárskej komisie, kde 
všetci prítomní boli za návrh. Predseda Kontrolnej komisie Ing. Pavol Podhora uviedol, že komisia 
odporúča predložený návrh na prijatie.  

I. 

AS UNIZA schvaľuje návrh rektora na odpredaj nasledovného majetku vo vlastníctve 
Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť Žilinskej 
univerzite v Žiline na plnenie jej základných úloh a ani iných úloh vedeného Okresným 
úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, na LV č. 6779, v k.ú. Liptovský Mikuláš 
ako 

Stavby: 

- Ubytovací objekt, prístavba, vrátnica súp. č. 1388 na parc. č. 1726/30 v podiele 13/14 
- Administratívna budova s.č. 1390 na parc. č. 1726/33 
- Vrátnica s.č. 3981 na parc. č. 1726/34 
- Administratívna budova s.č. 3982 na parc. č. 1726/35  

Pozemky (parcely registra „C“): 

- Pozemok parc. č. 1726/30 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1364 m2 
- Pozemok parc. č. 1726/33 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1485 m2 
- Pozemok parc. č. 1726/34 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2 
- Pozemok parc. č. 1726/35 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 256 m2 

Mestu Liptovský Mikuláš na základe predkupného práva za cenu 0,33 € a ďalšie zhodnotenie 
nehnuteľností preukázané relevantnými účtovnými dokladmi vzájomne odsúhlasenými 
obidvoma stranami a zároveň vypracovaným znaleckým posudkom.  

V prípade, že mesto Liptovský Mikuláš nevyužije možnosť kúpiť uvedené nehnuteľnosti 
(v rámci predkupného práva), AS UNIZA súhlasí s ich odpredajom vo verejnej obchodnej 
súťaži najmenej za cenu stanovenú znaleckým posudkom. 

II. 

AS UNIZA schvaľuje návrh rektora na odpredaj nasledovného majetku vo vlastníctve 
Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť Žilinskej 
univerzite v Žiline na plnenie jej základných úloh a ani iných úloh vedeného Okresným 
úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, na LV č. 6779  v k.ú. Liptovský Mikuláš 
ako 

Stavby: 

- Ubytovací objekt, prístavba, vrátnica súp. č. 1388 na parc. č. 1726/30 v podiele 1/14 

Pozemky (parcely registra „C“): 

- Pozemok parc. č. 1726/41 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 175m2 
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- Pozemok parc. č. 1726/63 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 860 m2 
- Pozemok parc. č. 1726/64 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1744m2 
- Pozemok parc. č. 1726/65 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4022 m2 
- Pozemok parc. č. 1726/67 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 224m2 
- Pozemok parc. č. 1726/68 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 256 m2 

     vo verejnej obchodnej súťaži najmenej za cenu stanovenú znaleckým posudkom. 

 

 V bode Rôzne predseda AS UNIZA požiadal do ďalšieho zasadnutia Kontrolnú komisiu, ktorá 
vo svojom stanovisku uviedla, že senát by mal schváliť uznesenie ohľadom zvyšovania položiek 
rozpočtu, o prípravu textu tohto uznesenia, ktorý by sa predložil na schválenie AS UNIZA. V ďalšej 
časti predseda Kontrolnej komisie uviedol, že komisia skontrolovala uznesenia za celý minulý rok 
a správu o plnení uznesení pripravuje. Následne predseda Kontrolnej komisie uviedol, že komisii 
bol doručený podnet na zistenie skutočností a vypracovanie stanoviska v súvislosti s celým 
procesom realizácie umeleckého diela „Pulzujúce srdce univerzity“. Uviedol, že v súlade s týmto 
podnetom si komisia vyžiadala predmetné dokumenty od kvestorky UNIZA. Následne 
odprezentoval zistené skutočnosti. V ďalšej časti tohto bodu predseda AS UNIZA opätovne apeloval 
na študentskú časť AS UNIZA a upozornil ich na potrebu organizácie doplňujúcich volieb, vzhľadom 
na to, že je stále jeden neobsadený mandát. Predseda AS UNIZA upozornil na pripravované zmeny 
v Rokovacom poriadku a Zásadách volieb do AS UNIZA a požiadal členov senátu o doručenie 
námetov k predmetným dokumentom. Člen Hospodárskej komisie Ing. Milan Straka predniesol 
stanovisko Hospodárskej komisie: zvážiť možnosť zasielania materiálov členom AS UNIZA aspoň 
o týždeň skôr, aby nevznikala časová tieseň.  

 
 
ZASADNUTIE AS UNIZA – 26. október 2020 
 
 V pondelok dňa 26. 10. 2020 sa uskutočnilo piate zasadnutie AS UNIZA (12:00 hod., online, 

prostredníctvom videohovoru v tíme org-uniza-akademicky_senat aplikácie MS Teams). 
 

 Po schválení návrhu programu rokovania sa pristúpilo k prerokovaniu stanoviska Akademického 
senátu UNIZA a vedenia UNIZA k zverejnenému Národnému integrovanému reformnému 
plánu „Moderné a úspešné Slovensko“. V úvode predseda AS UNIZA informoval o návrhu 
znenia stanoviska, ktoré bolo predložené členom AS UNIZA na posúdenie. Následne otvoril 
diskusiu k predloženému návrhu. Predseda AS UNIZA oslovil doc. Ing. JUDr. Alenu Novák 
Sedláčkovú, PhD., ktorá uviedla, že AS FPEDAS sa na svojom zasadnutí stotožnil s uvedeným 
stanoviskom. Zároveň poukázali na rozpory v niektorých častiach Národného integrovaného 
reformného plánu napr. presadzovanie znižovania počtu študijných programov a zároveň 
vytváranie nových študijných programov s dôrazom na internacionalizáciu, obsadzovanie 
funkčných miest profesora a docenta bez splnenia požiadavky na vedecko-pedagogický titul 
profesor a docent. Na základe diskusie vzniklo množstvo otázok, ktoré sa týkali zvyšovania kvality 
vzdelávania, znižovania počtu vysokých škôl, počtu študijných programov atď. AS FPEDAS 
na svojom zasadnutí navrhol úpravu, doplnenie predloženého stanoviska o spomínané body. 
Prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. uviedol, že AS FEIT sa pripája k univerzitnému stanovisku, nemajú 
žiadne doplnenie, nakoľko stanovisko je vecné. Predseda AS UNIZA informoval, že AS FRI tiež 
prijal stanovisko k predmetnému materiálu, pričom bral do úvahy univerzitné stanovisko. Stanovisko 
AS FRI upozorňuje na problematické časti plánu súvisiace s hodnotením kvality vzdelávania podľa 
publikačnej činnosti, zmenou systému financovania vysokých škôl a obmedzením samosprávy 
akademickej obce. Dodal, že aj AS FRI podporuje stanovisko univerzity a jeho vyhlásenie s ním 
bolo v súlade. Predseda AS UNIZA uviedol, že predložené stanovisko bolo vypracované 
v spolupráci s vedením UNIZA. K navrhnutej úprave stanoviska sa vyjadril rektor UNIZA 
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., ktorý navrhol, aby sa predložené stanovisko už nedopĺňalo. Dodal, 
že v materiáli je viac bodov, ktoré je potrebné pripomienkovať. Vyzdvihol dôležitosť samosprávnosti 
univerzít. Doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. uviedla, že ak je všeobecná zhoda, 
netrvajú na doplnení predloženého stanoviska a doplnenie bude odoslané v rámci stanoviska AS 
FPEDAS k Národnému integrovanému reformnému plánu. Predseda AS UNIZA uviedol, že 
jednotlivé fakulty by mali svoje stanoviska zaslať Rade vysokých škôl aj samostatne. Rektor UNIZA 
dodal, že jednotlivé stanoviská by mali ísť tak, ako boli schválené vo fakultných senátoch. 
Akademický senát UNIZA schvaľuje Stanovisko k Národnému integrovanému reformnému 
plánu „Moderné a úspešné Slovensko“. 
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 V bode Rôzne predseda AS UNIZA informoval o pretrvávajúcej potrebe uskutočnenia doplňujúcich 
volieb do študentskej časti AS UNIZA v prípade ostatnej študentskej časti akademickej obce 
univerzity. Opätovne požiadal predsedu študentskej časti AS UNIZA Ing. Miroslava Jančulu, aby 
v tomto smere vyvinul aktivity na zabezpečenie nominácie na členov miestnej volebnej komisie. 
Ďalej dodal, že vzhľadom na ukončenie štúdia 4 členov študentskej časti AS UNIZA, je potrebné 
doplniť aj ďalšie miestne volebné komisie. Rektor UNIZA reagoval na otázku prof. Ing. Róberta 
Hudeca, PhD. týkajúcu sa pozície našej univerzity vzhľadom na aktivity vyvíjané smerom k spájaniu 
univerzít. Predseda študentskej časti AS UNIZA Ing. Miroslav Jančula informoval o návrhoch 
na členov miestnej volebnej komisie pre ostatnú študentskú časť. 

 

 
ZASADNUTIE AS UNIZA – 30. november 2020 

 
 V pondelok dňa 30. 11. 2020 sa uskutočnilo šieste zasadnutie AS UNIZA (13:00 hod., online, 

prostredníctvom videohovoru v tíme org-uniza-akademicky_senat aplikácie MS Teams). 
 
 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 FHV a členmi študentskej časti v prípade FRI, FHV a ostatnej 
študentskej časti akademickej obce UNIZA. Predseda AS UNIZA informoval, že vzhľadom na to, že 
na FHV ukončili štúdium obidvaja členovia študentskej časti AS UNIZA, požiadal predsedu 
Akademického senátu FHV, aby predložil návrh na člena komisie z členov študentskej časti AS 
FHV, ktorý bude členom komisie dočasne, kým sa v doplňujúcich voľbách nezvolia členovia 
študentskej časti AS UNIZA za FHV. Následne prečítal návrh: FRI - Ing. Marián Šotek, člen 
študentskej časti AS UNIZA, FHV - PaedDr. Marta Lacková, PhD., členka zamestnaneckej časti AS 
UNIZA a Mgr. Kristína Husáková, členka študentskej časti akademickej obce FHV UNIZA, ostatná 
študentská časť akademickej obce - Bc. Vladimír Ruček, študent VÚVB a Lenka Benčeková, 
študentka VÚVB. Navrhovaní kandidáti súhlasili s členstvom v komisiách. 
AS UNIZA schvaľuje 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 predložil návrh Dodatku č. 14 k Smernici č. 149 – Organizačný poriadok 

UNIZA. Predstavil organizačné zmeny uvedené v Dodatku č. 14. V úvode uviedol, že dôvodom 
organizačných zmien na Výskumnom centre UNIZA (ďalej len „VC UNIZA“) a na Univerzitnom 
vedeckom parku UNIZA (ďalej len „UVP UNIZA“) je začiatok realizácie vedeckovýskumných 
projektov. Dodal, že na oboch pracoviskách prebehli vnútorné analýzy pracovných miest, z ktorých 
vyplynuli organizačné zmeny. Následne riaditeľ VC UNIZA prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. 
priblížil organizačné zmeny na VC UNIZA. Organizačné zmeny na UVP UNIZA priblížila 
a odôvodnila Ing. Katarína Zábovská, PhD. Rektor UNIZA informoval o ďalších navrhovaných 
organizačných zmenách: vytvorenie 1 pracovného  miesta „Upratovačka“ na Odbore hospodárskej 
správy (ďalej len „OHS“) pre účely upratovania priestorov ťažkých laboratórií SjF UNIZA – Katedry 
dopravnej a manipulačnej techniky v budove BI a premenovanie 1 pracovného miesta 
na „Technický zamestnanec v laboratóriu“ na Oddelení molekulovej ekológie Výskumného ústavu 
vysokohorskej biológie UNIZA v Tatranskej Javorine. Predseda Hospodárskej komisie 
prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. uviedol, že zasadnutia komisie sa zúčastnilo 7 členov, z ktorých 
za návrh hlasovalo 5 členov komisie a 2 sa zdržali. Predsedníčka Legislatívnej komisie 
doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. odporučila doplniť text uznesenia s odkazom 
na základe čoho AS schvaľuje, tak ako aj v prípadoch ďalších bodov rokovania. K predloženému 
materiálu mala drobné pripomienky, aby sa v budúcnosti v prípade prečíslovania odsekov uvádzali  
konkrétne prečíslovania. Komisia sa zaoberala aj dobou trvania vytváraných pracovných miest. 
V závere uviedla, že Legislatívna komisia odporučila návrh prijať. Nasledovala diskusia, v ktorej 
riaditeľ VC UNIZA prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. reagoval na pripomienky komisií a na otázku 
predsedu AS UNIZA ohľadne premenovania pracovného miesta na VC UNIZA. Vedúca oddelenia 
personálnej a sociálnej práce Ing. Veronika Kunová dodala, že ide o premenovanie pracovných 
miest, ktoré už boli vytvorené, ale nie sú obsadené. Zároveň ešte pripomenula bod č. 3 v čl. 1 
uvedeného Dodatku č. 14, a to zrušenie pracoviska CETRA vrátane zrušenia 1 pracovného miesta 
„Riaditeľ CETRA – Ústavu dopravy“ a 1 pracovného miesta „Manažér informatik pre EÚ projekty 
CETRA“. Na dotaz týkajúci sa doby trvania vytváraných pracovných miest reagovala aj Ing. Katarína 
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Zábovská, PhD. Predseda AS UNIZA položil otázku vedúcemu OHS Ing. Jánovi Stehlíkovi, či nie je 
možnosť riešiť upratovanie v laboratóriách existujúcimi pracovníčkami na pozícii „Upratovačka“, 
keďže vytváranie takýchto nových pozícií sa riešilo na ostatnom zasadnutí AS. Následne rektor 
UNIZA prezentoval bod č. 3 čl. 1 uvedeného Dodatku č. 14 týkajúci sa zrušenia pracoviska CETRA. 
V závere diskusie sa predseda AS UNIZA a predsedníčka Legislatívnej komisie zhodli, že na tomto 
rokovaní sa uznesenia ponechajú v pôvodnom znení a zmena formulácie uznesení (uvedenie 
v súlade s čím sa uznesenie schvaľuje) sa zváži pre ďalšie zasadnutia AS.  
AS UNIZA schvaľuje Dodatok č. 14 k Smernici č. 149 – Organizačný poriadok UNIZA. 
 

 V ďalšom bode programu rektor UNIZA predložil návrh na schválenie členov Disciplinárnej 
komisie UNIZA  pre študentov celouniverzitných študijných programov. Návrh vyplynul z dôvodu 
ukončenia mandátu členov Disciplinárnej komisie v pozícii študent a v jednom prípade z dôvodu 
ukončenia štúdia. Rektor UNIZA následne prečítal navrhovaných členov Disciplinárnej komisie 
UNIZA v pozícii študent. Dodal, že ďalší traja členovia – zamestnanci (vysokoškolskí učitelia) 
zostávajú naďalej členmi komisie.  
AS UNIZA schvaľuje troch nových členov Disciplinárnej komisie UNIZA, ktorými sú: 
Ing. Roman Michalík, Ing. Marián Šotek, Bc. Dominika Kapečková. 

 
 Následne rektor UNIZA predložil návrh Dodatku č. 3 k Smernici č. 110 – Študijný poriadok 

pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na UNIZA. Uviedol, že hlavným dôvodom vydania 
dodatku boli úpravy vyplývajúce z novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 
neskorších predpisov týkajúce sa vykonávania dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce 
online v čase krízovej situácie. K návrhu sa vyjadril prorektor pre vedu a výskum prof. Ing. Pavol 
Rafajdus, PhD., ktorý doplnil, že okrem úpravy, ktorú uviedol rektor UNIZA sa do textu zapracovali 
aj nové pracovné skupiny v zmysle Metodického usmernenia č. 7/2020 – Pôsobenie odborových 
komisií doktorandského štúdia na UNIZA. Materiál bol prerokovaný vedením UNIZA ako aj kolégiom 
rektora. Predseda Pedagogickej komisie prof. Dr. Ing. Martin Decký uviedol, že k danému materiálu 
neboli vznesené pripomienky, okrem jednej, ktorú odprezentuje študentská časť AS UNIZA. 
Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. uviedla 
pripomienku týkajúcu sa doplnenia textu uznesenia s odkazom na základe čoho AS schvaľuje. 
Dodala, že komisia odporúča predložený materiál na schválenie. Následne predseda AS UNIZA 
otvoril diskusiu. Za študentskú časť vystúpil predseda študentskej časti AS UNIZA Ing. Miroslav 
Jančula, ktorý uviedol pripomienky týkajúce sa publikovania vo vedeckých časopisoch a aktívnej 
účasti doktoranda na zahraničnom pobyte na partnerskom pracovisku školiaceho pracoviska 
doktoranda. Na pripomienky reagovali prorektor pre vedu a výskum prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD., 
prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., rektor UNIZA, 
predsedníčka Legislatívnej komisie. V rámci diskusie sa venovali aj odseku 8 čl. 7 tejto smernice. 
Ing. Marián Šotek sa prihovoril za to, aby v uvedenom odseku 8 rozhodovala komisia alebo 
pracovná skupina. Rektor UNIZA reagoval na pripomienky študentov. Súhlasil so zmenou textu 
v odseku 8 čl. 7 uvedenej Smernice č. 110. 
AS UNIZA schvaľuje Dodatok č. 3 k Smernici č. 110 – Študijný poriadok pre tretí stupeň 
vysokoškolského štúdia na UNIZA. 
 

 V ďalšej časti rokovania predložil dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA 
prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. návrh Dodatku č. 2 k Smernici č. 3 – Študijný poriadok Fakulty 
prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA. Uviedol, že ide o doplnenie odseku, ktorý bol 
v predchádzajúcej aktualizácii vypustený. Týka sa započítania kreditu do 3 rokov od termínu 
absolvovania predmetu. Doplnil, že Dodatok č. 2 bol schválený Akademickým senátom FPEDAS. 
Pedagogická a Legislatívna komisia nemali k návrhu pripomienky a odporučili návrh prijať. 
AS UNIZA schvaľuje Dodatok č. 2 k Smernici č. 3 – Študijný poriadok Fakulty prevádzky 
a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA. 

  
 AS UNIZA ďalej rokoval o návrhu Dodatku č. 1 k Smernici – Študijný poriadok Fakulty 

elektrotechniky a informačných technológií UNIZA, ktorý predložil dekan Fakulty 
elektrotechniky a informačných technológií prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. K návrhu sa vyjadrila 
prodekanka pre pedagogickú činnosť FEIT doc. Ing. Mariana Beňová, PhD., ktorá uviedla, že 
účelom predmetného Dodatku č. 1 je aktualizácia Študijného poriadku FEIT. Ide o opravu starého 
názvu fakulty na nový, harmonizáciu študijného poriadku so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách v znení neskorších predpisov, vyriešenie problému s príbuznosťou študijných odborov, 
odstránenie archaizmov, doplnenie paragrafu upravujúceho štúdium na FEIT počas mimoriadnych 
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situácií. Dodala, že Dodatok č. 1 bol konzultovaný s Pedagogickou a Legislatívnou komisiou 
a vznesené pripomienky boli zapracované. Následne bol Dodatok č. 1 schválený AS FEIT. 
Pedagogická a Legislatívna komisia nemali k návrhu pripomienky a odporučili návrh prijať. 
AS UNIZA schvaľuje Dodatok č. 1 k Smernici – Študijný poriadok Fakulty elektrotechniky 
a informačných technológií UNIZA. 

 
 Následne dekan Stavebnej fakulty prof. Ing. Marián Drusa, PhD. predložil návrh Dodatku č. 1 

k Študijnému poriadku Stavebnej fakulty UNIZA. Uviedol, že dôvodom vydania tohto dodatku 
bola novelizácia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov. 
Pri aktualizácii boli zo Študijného poriadku SvF UNIZA vypustené ustanovenia týkajúce sa 
študijných programov SvF podľa starej akreditácie, pretože na týchto študijných programoch už 
neštudujú žiadni študenti SvF UNIZA. Dôvodom neskoršieho predloženia boli započaté práce 
na spoločnom Študijnom poriadku UNIZA, ktoré sa však pozastavili a pandemická situácia. Dodatok 
č. 1 bol schválený AS SvF UNIZA dňa 5. 12. 2019. Predseda Pedagogickej komisie 
prof. Dr. Ing. Martin Decký uviedol, že komisia odporúča návrh na schválenie. Predsedníčka 
Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. uviedla, že komisia mala 
drobné pripomienky, ktoré nechali na zváženie predkladateľa do budúcnosti. Vymenovala niekoľko 
pripomienok, ale zároveň dodala, že nebránia tomu, aby mohla Legislatívna komisia odporučiť 
materiál na schválenie s tým, aby boli v budúcnosti zapracované. Následne predseda AS UNIZA 
otvoril diskusiu. V diskusii dekan SvF prof. Ing. Marián Drusa, PhD. uviedol, že tieto drobné 
pripomienky budú zapracované v nasledujúcom návrhu dodatku. 
AS UNIZA schvaľuje Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Stavebnej fakulty UNIZA. 

 
 V ďalšej časti rokovania rektor UNIZA predložil návrh na predaj nepotrebnej nehnuteľnosti. 

K návrhu sa vyjadril prorektor pre rozvoj prof. Ing. Josef Vičan, CSc. Objasnil, že navrhujú predať 
CKN parc. č. 6561/9 za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Dodal, že je priložený aj náčrt, kde 
sa pozemok nachádza. Predseda Hospodárskej komisie prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. uviedol, že 
komisia vyslovuje súhlasné stanovisko. Zároveň dodal, že členovia Hospodárskej komisie 
podporujú predaj dubiózneho majetku. Predseda Kontrolnej komisie Ing. Pavol Podhora, PhD. 
uviedol, že komisia odporúča predložený návrh na prijatie po oprave bodu 2 návrhu uznesenia. 
Predseda AS UNIZA dodal, že na základe stanoviska Kontrolnej komisie bolo uznesenie upravené. 
Stanovisko Mesta Žilina tlmočil 1. zástupca primátora Mgr. Vladimír Randa, ktorý uviedol, že mesto 
má o predmetný pozemok naďalej záujem a ospravedlnil sa za neskorú reakciu. Prorektor 
pre rozvoj prof. Ing. Josef Vičan, CSc. priblížil možnosti v súvislosti so zámenou pozemkov, 
v závere však dodal, že situácia nakoniec ostala pri predaji pozemku. V závere sa predkladateľ 
materiálu rozhodol predložený materiál stiahnuť z rokovania, aby bola otvorená nová možnosť 
rokovania s Mestom Žilina.  

  
 AS UNIZA ďalej rokoval o návrhu na schválenie zriadenia vecného bremena. Návrh predložil 

rektor UNIZA prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., ktorý informoval, že ide o pripojenie do existujúcej 
kanalizácie vo vlastníctve UNIZA. Napojenie do kanalizačnej prípojky má slúžiť pre budúcu stavbu 
polyfunkčného domu. Vedúci Odboru hospodárskej správy Ing. Ján Stehlík priblížil existujúci stav 
a konštatoval, že aktuálna kapacita kanalizácie je dostatočná. Predseda Hospodárskej komisie 
prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. uviedol, že na zasadnutí komisie členovia hlasovali za prijatie 
návrhu. Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. uviedla, 
že komisia nemá pripomienky k predloženému materiálu a odporúča návrh na schválenie.  
Podľa § 9, ods. 1, písm. i) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení AS 
UNIZA schvaľuje návrh na zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti vlastníka 
zaťaženého pozemku parc. č. 5099/5 vedenom na LV č.111 pre k.ú. Žilina strpieť uloženie 
kanalizačnej prípojky slúžiacej vlastníkovi pozemku parc. č. 5038/2 vedenom na LV č. 7893 
pre k.ú. Žilina v rozsahu určenom v geometrickom pláne doloženom budúcim oprávneným 
z vecného bremena a v práve vlastníka pozemku parc. č. 5038/2 vstúpiť na zaťažený 
pozemok parc. č. 5099/5 za účelom prevádzky, kontroly, údržby a odstránenia havarijného 
stavu tejto prípojky. AS UNIZA zároveň schvaľuje podmienky zriadenia vecného bremena, 
ktorými sú povinnosť oprávneného z vecného bremena uhradiť povinnému z vecného 
bremena jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena vo výške stanovenej na základe 
znaleckého posudku a povinnosť oprávneného z vecného bremena uhrádzať povinnému 
z vecného bremena sumu za možnosť pripojenia ku kanalizačnej prípojke vo výške 500,- EUR 
ročne, pričom povinný z vecného bremena  bude mať právo úpravy ceny za možnosť 
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pripojenia ku kanalizačnej prípojke podľa miery inflácie SR vykazovanej Štatistickým úradom 
SR za predchádzajúci kalendárny rok. 

 
 V ďalšom bode programu AS UNIZA prerokoval spoločné stanovisko akademických senátov 

slovenských univerzít a vysokých škôl k Národnému integrovanému reformnému plánu. 
V úvode predseda AS UNIZA informoval, že predseda AS TUKE prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. 
sa obrátil na predsedov akademických senátov všetkých vysokých škôl v SR so žiadosťou 
o podporu spoločného stanoviska akademických senátov vysokých škôl a univerzít, ktorého text 
mali členovia AS UNIZA k dispozícii. Predseda AS UNIZA predložil členom AS UNIZA toto 
stanovisko na schválenie. Rektor UNIZA odporučil prijať toto stanovisko. K názoru rektora UNIZA 
sa pridal aj doc. Ing. Roman Jarina, PhD. zástupca UNIZA v Rade vysokých škôl SR. 
Akademický senát UNIZA schvaľuje spoločné stanovisko akademických senátov 
slovenských univerzít a vysokých škôl k Národnému integrovanému reformnému plánu. 

 
 V bode Rôzne prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD. 

predstavil nové logo UNIZA prostredníctvom krátkeho videa. Informoval o jednotlivých termínoch 
verejnej neanonymnej súťaže návrhov na logo a vizuálny štýl. Dodal, že doručené návrhy 
vyhodnotila 7-členná komisia. Vybraný bol návrh pánov Kubinského a Lacka. Nasledovala rozsiahla 
diskusia, v ktorej prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing a rektor UNIZA odpovedali 
na kladené otázky. Ďalej predseda AS UNIZA informoval členov o potrebe uskutočnenia 
doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS UNIZA v prípade FHV a do študentskej časti AS 
UNIZA v prípade fakúlt: FBI a FRI - 1 uvoľnené miesto, FHV - 2 uvoľnené miesta, ostatná študentská 
časť akademickej obce univerzity - 1 voľné miesto. Následne predseda AS UNIZA informoval 
o uplynutí funkčného obdobia zástupcu v Správnej rade UNIZA, navrhnutého študentskou časťou 
AS UNIZA. Predseda študentskej časti AS UNIZA informoval, že dňa 27. 11. 2020 zvolili 
Ing. Mariána Šoteka a navrhujú ho na vymenovanie za člena Správnej rady UNIZA. V ďalšej časti 
bodu Rôzne prezentoval prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. grafické porovnanie počtu impaktovaných 
článkov na UNIZA, STU a TUKE za roky 2018-2020. Doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, 
PhD. navrhla uskutočnenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS UNIZA prostredníctvom 
aplikácie MS Teams. Taktiež sa informovala o voľbách do poradných pracovných komisií. Rektor 
UNIZA zodpovedal otázku Ing. Matúša Farbáka, PhD. súvisiacu s prípravami na akreditáciu. 
V diskusii rezonovala otázka ďalšieho smerovania univerzity. Prorektor pre informačné systémy 
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. a riaditeľ CeIKT Ing. Pavol Podhora, PhD. reagovali na otázku 
RNDr. Hynka Bachratého ohľadom problematickej funkčnosti aplikácie Moodle. Rektor UNIZA 
reagoval na otázku Ing. Štefana Šedivého, PhD. ohľadne rozpisu dotácií. Kvestorka UNIZA 
Ing. Jana Gjašiková zodpovedala otázku položenú Ing. Miroslavom Jančulom v súvislosti 
s poplatkami študentov za internáty.  Rektor UNIZA zodpovedal otázku prof. Ing. Róberta Hudeca, 
PhD., ktorá sa týkala možnosti prítomnosti študentov v laboratóriách, ako aj otázku týkajúcu sa 
garantov jednotlivých študijných programov. Predseda AS UNIZA informoval o účele čerpania 
financií z prostriedkov pridelených 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 prezentovali 
predsedovia týchto komisií na zasadnutiach AS UNIZA. Diskusie prebiehali v otvorenom dialógu 
s vedením UNIZA. 
 
 
V Žiline, 19. apríla 2021  

           
         doc. Ing. Norbert Adamko, PhD., v. r. 

   predseda AS UNIZA 
 
 
 
 
 

Zapísala: Ing. Irena Kubinová, tajomníčka AS UNIZA 


