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Výročná správa o činnosti za rok 2021  

Akademický senát Žilinskej univerzity v Žiline 

 

S P R Á V A 

o činnosti Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2021 

 

V zmysle § 9 ods. 1 písm. i) 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 podáva 

akademickej obci verejnej vysokej školy raz za rok 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 2021. 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 predsedu AS UNIZA: 20. 5. 2019 do 4. 10. 2021, 

FRI UNIZA, zamestnanecká časť 

 prof. Ing. Róbert Hudec, PhD., začiatok funkcie predsedu AS UNIZA: 22. 11. 2021, FEIT UNIZA, 

zamestnanecká časť 

 

Podpredseda AS UNIZA: 

 prof. Ing. Róbert Hudec, PhD., začiatok funkcie podpredsedu AS UNIZA: 20. 5. 2019 

do 22. 11. 2021, FEIT UNIZA, zamestnanecká časť 

 doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD., začiatok funkcie podpredsedu AS UNIZA: 

22. 11. 2021, FPEDAS UNIZA, zamestnanecká časť 

 

Predseda študentskej časti AS UNIZA: 

 Ing. Miroslav Jančula, začiatok funkcie predsedu študentskej časti AS UNIZA: 20. 5. 2019, SvF 

UNIZA, študentská časť  

 

Podpredseda študentskej časti AS UNIZA:  

 Ing. Marián Šotek, začiatok funkcie podpredsedu študentskej časti AS UNIZA: 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 
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 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 do 4. 10. 2021, 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   

 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 

 PhDr. Elena Diechová, PhD., začiatok funkcie: 26. 4. 2021, 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 do 26. 8. 2021, SjF UNIZA, študentská časť, 

po zániku členstva bol zvolený Ing. Jozef Jenis, začiatok funkcie: 28. 10. 2021, SjF UNIZA, 

študentská časť 

 Ing. Maroš Jakubec, začiatok funkcie: 20. 5. 2019 do 25. 8. 2021, FEIT UNIZA, študentská časť, 

po zániku členstva bola zvolená Bc. Gabriela Kučkovská, začiatok funkcie: 3. 11. 2021, FEIT 

UNIZA, študentská časť 

 Ing. Roman Michalík, začiatok funkcie: 28. 10. 2019 do 26. 8. 2021, FEIT UNIZA, študentská časť, 

po zániku členstva bol zvolený Ing. Adam Škrváň, začiatok funkcie: 3. 11. 2021, FEIT UNIZA, 

študentská časť 

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

 Ing. Lenka Mikulová, začiatok funkcie: 20. 5. 2019 do 24. 8. 2021, SvF UNIZA, študentská časť, 

po zániku členstva bola zvolená Zuzana Čeľovská, začiatok funkcie: 16. 11. 2021, SvF UNIZA, 

študentská časť 
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 Ing. Filip Lenko, začiatok funkcie: 20. 5. 2019 do 30. 8. 2021, FBI UNIZA, študentská časť, 

po zániku členstva bol zvolený Ing. Jakub Ďurica, začiatok funkcie: 18. 11. 2021, FBI UNIZA, 

študentská časť 

 Ing. Klaudia Kubalová, začiatok funkcie: 18. 11. 2021, FBI UNIZA, študentská časť 

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

 Ing. Eliška Čičmancová, začiatok funkcie: 16. 4. 2021, FRI UNIZA, študentská časť 

 Bc. Daniel Stehlík, začiatok funkcie: 26. 4. 2021, FHV UNIZA, študentská časť 

 Samuel Haas, začiatok funkcie: 26. 4. 2021, FHV UNIZA, študentská časť 

 Janka Nová, začiatok funkcie: 15. 4. 2021, VÚVB, ostatná študentská časť 

 

 

Zasadnutia AS UNIZA  

V roku 2021 sa uskutočnilo osem zasadnutí AS UNIZA. Rokovania viedol predseda AS UNIZA 

doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. Rokovanie dňa 22. 11. 2021 viedol podpredseda AS UNIZA 

prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. 

 

7. ZASADNUTIE AS UNIZA – 22. február 2021 

 

 V pondelok dňa 22. 2. 2021 sa uskutočnilo siedme 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 na schválenie 

členov stálych poradných pracovných komisií AS UNIZA. Legislatívnu komisiu bolo potrebné 

doplniť 1 členom študentskej časti AS UNIZA a 1 členom zamestnaneckej časti AS UNIZA z FHV. 

Hospodársku, Kontrolnú a Pedagogickú komisiu bolo potrebné doplniť 1 členom študentskej časti 

AS UNIZA. Návrhy na uvoľnené miesta členov komisií boli nasledovné: Legislatívna komisia – 

Katarína Cáderová (FPEDAS, ŠČ), Hospodárska komisia – Ing. Marián Šotek (FRI, ŠČ), Kontrolná 

komisia – Ing. Miroslav Jančula (SvF, ŠČ), Pedagogická komisia – Ing. Mária Polačiková (SjF, ŠČ). 

Všetci navrhovaní kandidáti súhlasili s členstvom v príslušných komisiách.  

AS UNIZA schvaľuje návrh na členov stálych poradných pracovných komisií UNIZA v zmysle 

čl. 6 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS UNIZA nasledovne: Legislatívna komisia – 

Katarína Cáderová (FPEDAS, ŠČ), Hospodárska komisia – Ing. Marián Šotek (FRI, ŠČ), 

Kontrolná komisia – Ing. Miroslav Jančula (SvF, ŠČ), Pedagogická komisia – 

Ing. Mária Polačiková (SjF, ŠČ). 

 

 V ďalšom bode programu rokovania rektor UNIZA prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. predložil návrh 

na schválenie dvoch členov Správnej rady UNIZA, ktorých navrhuje na vymenovanie rektor 

UNIZA. Informoval, že dvom členom Správnej rady UNIZA Ing. Milanovi Chúpekovi, PhD. a 

Ing. Jozefovi Antošíkovi končí mandát dňa 23. 4. 2021. Rektor UNIZA predložil AS UNIZA návrh 

na ich schválenie pokračovať aj v ďalšom funkčnom období v Správnej rade UNIZA. V krátkosti 

predstavil oboch navrhovaných členov Správnej rady UNIZA: Ing. Milana Chúpeka, PhD. a 

Ing. Jozefa Antošíka. 

V zmysle § 9 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 

predpisov AS UNIZA schvaľuje návrh rektora na člena správnej rady, ktorým je: 

Ing. Milan Chúpek, PhD. 
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V zmysle § 9 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 

predpisov AS UNIZA neschvaľuje návrh rektora na člena správnej rady, ktorým je: 

Ing. Jozef Antošík. 

 

 Následne rektor UNIZA predložil návrh Dlhodobého zámeru Žilinskej univerzity v Žiline na roky 

2021 – 2027. V úvode objasnil hlavné dôvody vypracovania Dlhodobého zámeru na roky 

2021 - 2027. Následne prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing 

prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD. priblížil jednotlivé etapy a proces kreovania dlhodobého zámeru. 

V krátkosti objasnil jednotlivé časti dlhodobého zámeru. Každá oblasť má stanovené ciele, aktivity 

v strategických oblastiach a indikátory, ktoré sa budú sledovať. V závere uviedol, že Dlhodobý 

zámer UNIZA na roky 2021 - 2027 bol najprv prerokovaný vedením UNIZA, potom Kolégiom rektora 

UNIZA a následne Vedeckou radou UNIZA. Predseda Hospodárskej komisie 

prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.  uviedol, že z 8 členov komisie, ktorí sa zúčastnili zasadnutia 

komisie, 6 hlasovali za návrh a 2 členovia boli proti. Následne sa pýtal na vyhodnotenia plnenia 

dlhodobého zámeru na obdobie 2014 - 2020; ďalšia otázka smerovala k tomu, či by dlhodobý zámer 

nemal byť koncipovaný na základe zámerov jednotlivých fakúlt. Ďalšie pripomienky komisie sa týkali 

počtu investičných zámerov, nadhodnotenia zámeru, ekonomickej návratnosti napr. modernizácie 

atletickej dráhy. Predseda Kontrolnej komisie Ing. Pavol Podhora, PhD. uviedol, že členovia komisie 

sa zhodli, že súčasťou predkladaného dlhodobého zámeru by v budúcnosti mohli byť stanoviská 

Kolégia rektora a Vedeckej rady UNIZA. V závere konštatoval, že Kontrolná komisia odporúča 

predložený návrh na prijatie. Predseda Pedagogickej komisie prof. Dr. Ing. Martin Decký uviedol, 

že k danému materiálu neboli vznesené pripomienky a komisia materiál odporúča na schválenie. 

Doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. vyzdvihla potrebu modernizácie športových 

priestorov, nakoľko  študenti vyhľadávajú univerzity aj podľa aktivít, ktoré majú k dispozícii. 

Následne rektor UNIZA reagoval na pripomienky Hospodárskej komisie. Prorektor 

pre medzinárodné vzťahy a marketing doplnil odôvodnenie, prečo sa v závere textu dlhodobého 

zámeru neuvádza stanovisko Vedeckej rady UNIZA. V súvislosti s pripravenosťou na budúce výzvy 

prorektor pre rozvoj prof. Ing. Josef Vičan, CSc. zdôraznil potrebu pripravenosti projektových 

dokumentácií. Dodal, že sa postupuje v zmysle schválených aktivít. Otázku predsedu AS UNIZA 

týkajúcu sa nejasnosti očakávaného smerovania niektorých indikátorov a ich sledovania 

zodpovedali rektor UNIZA, prorektor pre vzdelávanie doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD. a prorektor 

pre informačné systémy prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. 

AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. j) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, schvaľuje Dlhodobý zámer UNIZA na roky 2021 - 2027 predložený 

rektorom po jeho prerokovaní vo Vedeckej rade UNIZA. 

 

 Ďalej rektor UNIZA predložil  návrh Dodatku č. 15 k Smernici č. 149 – Organizačný poriadok 

UNIZA. Tento návrh pozostával z dvoch častí: A. návrh na zmenu organizačnej štruktúry UVP 

UNIZA, B. návrh na zmenu v organizácii riadenia celouniverzitnej vedy a výskumu v podmienkach 

Žilinskej univerzity v Žiline. V úvode návrhu na zmenu organizačnej štruktúry UVP UNIZA rektor 

UNIZA informoval, že Ing. Katarína Zábovská, PhD., ktorá je poverená riadením UVP, požiadala 

o zmenu organizačnej štruktúry UVP UNIZA z dôvodu potreby voľných pracovných miest 

pre realizáciu 2 vedeckovýskumných projektov. Ide o vytvorenie pracovných miest na Divízii 

výskumu informačno-komunikačných technológií a na Divízii výskumu progresívnych materiálov 

a technológií. Predseda Hospodárskej komisie prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. uviedol, že všetkých 

8 členov komisie, ktorí sa zúčastnili zasadnutia komisie, hlasovalo za prijatie tohto návrhu. Komisia 
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nemala žiadne pripomienky ani otázky. Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena 

Novák Sedláčková, PhD. uviedla, že komisia mala k Dodatku č. 15 pripomienky formálneho 

charakteru. Zo 6 členov komisie, ktorí sa zúčastnili zasadnutia komisie, 5 hlasovali za návrh a 1 

člen sa zdržal hlasovania. Ďalej dodala, že komisia navrhla predkladateľom materiálov č. 4 a č. 5 

spojenie týchto dvoch bodov do jedného bodu rokovania s ohľadom na fakt, že výstupom je jeden 

návrh Dodatku č. 15 k Smernici č. 149 Organizačný poriadok UNIZA, aj keď následne hlasovanie 

bude o každej časti samostatne. Spojenie bodov sa realizovalo. Legislatívna komisia nemala ďalšie 

pripomienky. Predseda AS UNIZA objasnil postup hlasovania: najprv sa hlasovalo o odseku 1 čl. 1 

Dodatku č. 15, následne o odseku 2 čl. 1 Dodatku č. 15 a v závere o Dodatku č. 15 ako celku. 

AS UNIZA schvaľuje odsek 1 článku 1 návrhu Dodatku č. 15 k Smernici č. 149 – Organizačný 

poriadok UNIZA. 

Ďalej rektor UNIZA predstavil a odôvodnil návrh na zmenu v organizácii riadenia celouniverzitnej 

vedy a výskumu v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline. Ide o vytvorenie 1 pracovného miesta 

„Koordinátor vedy a výskumu UNIZA“ v priamej riadiacej pôsobnosti rektora. Predseda 

Hospodárskej komisie uviedol, že komisia nezaujala stanovisko k tomuto bodu rokovania a žiada 

podrobnejšie vysvetlenie materiálu. Predsedníčka Legislatívnej komisie uviedla, že okrem 

pripomienok formálneho charakteru mali pripomienku pre predkladateľa: zváženie či by Koordinátor 

pre vedu a výskum nemal byť metodicky riadený aj prorektorom pre vedu a výskum. Na pripomienku 

reagovali rektor UNIZA a prorektor pre vedu a výskum prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. Predseda AS 

UNIZA poukázal na fakt, že na univerzite je vytvorené miesto na koordináciu vedy a výskumu, 

ktorým je miesto prorektora. Navrhované zmeny narúšajú štruktúru riadenia definovanú štatútom 

UNIZA. Ďalej sa opýtal na pôsobnosť nového koordinátora vzhľadom na výskum, ktorý prebieha 

na fakultách a vzájomnú koordináciu výskumu na fakultách a ďalších súčastiach. Rektor UNIZA 

odpovedal, že tento výskum ostáva v priamej línii riadenia prorektorom pre vedu a výskum. Ďalej 

sa vyjadril k financovaniu tohto pracovného miesta ako aj k tomu, akým spôsobom bude miesto 

obsadené. 

AS UNIZA schvaľuje odsek 2 článku 1 návrhu Dodatku č. 15 k Smernici č. 149 – Organizačný 

poriadok UNIZA. 

V závere tohto bodu rokovania nasledovalo hlasovanie o Dodatku č. 15 k Smernici č. 149 – 

Organizačný poriadok UNIZA ako celku. 

AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, schvaľuje Dodatok č. 15 k Smernici č. 149 – Organizačný poriadok 

UNIZA. 

 

 V bode Rôzne predseda AS UNIZA informoval, že študentská časť AS UNIZA navrhla 

Paulu Höhrovú na vymenovanie za člena Rady kvality UNIZA. Ďalej predseda Kontrolnej komisie 

Ing. Pavol Podhora, PhD. uviedol, že vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu a skutočnosť, že 

väčšina členov AS pracuje z domu, navrhujú materiály na rokovanie umiestniť v Office 365 Cloude 

– MS Teams /Sharepoint a súčasne aj na intranete UNIZA. Otázku doc. Ing. Daniela Káčika, PhD. 

ohľadne použitia certifikačných autorít zodpovedal prorektor pre informačné systémy 

prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. 
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8. ZASADNUTIE AS UNIZA – 29. marec 2021 

 

 V pondelok dňa 29. 3. 2021 sa uskutočnilo ôsme zasadnutie AS UNIZA (13:00 hod., online, 

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

 

 Po schválení návrhu programu rokovania nasledovalo prerokovanie vyhlásenia  Akademického 

senátu UNIZA k pripravovanému návrhu novely zákona o vysokých školách a k Plánu 

obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Návrh predložil predseda AS UNIZA. V úvode 

poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili na príprave tohto materiálu. Následne otvoril diskusiu. 

V úvode RNDr. Hynek Bachratý, PhD. požiadal rektora UNIZA prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD. ako 

zástupcu UNIZA v Slovenskej rektorskej konferencii a doc. Ing. Romana Jarinu, PhD. ako zástupcu 

UNIZA v Rade vysokých škôl SR o informáciu o priebehu rokovaní k novele zákona o vysokých 

školách a k Plánu obnovy a odolnosti SR. Za Študentskú radu vysokých škôl informoval predseda 

študentskej časti AS UNIZA Ing. Miroslav Jančula, ktorý uviedol, že prebehla národná študentská 

konzultácia, kde sa študenti vyjadrili k návrhu novely zákona o VŠ. AS UNIZA hlasoval o prijatí 

vyhlásenia v upravenom znení (v rámci diskusie došlo k úprave dokumentu vyhlásenia). 

Akademický senát UNIZA schvaľuje vyhlásenie Akademického senátu UNIZA 

k pripravovanému návrhu novely zákona o vysokých školách a k Plánu obnovy a odolnosti 

Slovenskej republiky. 

 

 V ďalšom bode programu predseda AS UNIZA predložil návrh Dodatku č. 2 k Zásadám volieb 

do AS UNIZA. Aktuálna úprava Zásad volieb do AS UNIZA neumožňuje vykonanie volieb 

prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. Hlavným zmyslom navrhovaného 

dodatku je zabezpečenie tejto možnosti. Ďalšou úpravou je doplnenie ustanovenia, ktoré definuje, 

akým spôsobom sa nakladá s členom, ktorý má pozastavené členstvo – považuje sa 

za neprítomného na zasadnutí. Ďalšia úprava sa týka ustanovení v súvislosti s neexistenciou 

predsedníctva senátu. Poslednou navrhovanou zmenou je úprava skratky ŽU na UNIZA. 

Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. uviedla, že 

komisia mala k predloženému materiálu dve pripomienky, ktoré už boli zapracované 

a upravený návrh mali senátori k dispozícii. Po zapracovaní pripomienok odporúča Legislatívna 

komisia tento materiál na schválenie. 

AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, schvaľuje Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do Akademického senátu 

Žilinskej univerzity v Žiline. 

 

 Následne rektor UNIZA predložil návrh na schválenie člena Správnej rady UNIZA, ktorého 

navrhuje na vymenovanie rektor UNIZA. Rektor UNIZA uviedol, že predkladá nový návrh na člena 

Správnej rady UNIZA, nakoľko dňa 23. 4. 2021 končí mandát členovi Správnej rady 

Ing. Jozefovi Antošíkovi. Rektor UNIZA navrhol, aby miesto neho získal tento mandát 

Ing. Marián Stárek, technický námestník spoločnosti Schaeffler Kysuce, spol. s. r. o. 

V zmysle § 9 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 

predpisov AS UNIZA schvaľuje návrh rektora na člena Správnej rady UNIZA, ktorým je: 

Ing. Marián Stárek. 
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 V ďalšej časti rokovania rektor UNIZA predložil návrh rozpočtu výnosov a nákladov Žilinskej 

univerzity v Žiline na rok 2021. V úvode rektor UNIZA priblížil základné východiská pre delenie 

rozpočtu. Tento rok na všetky univerzity na Slovensku prišiel znížený rozpočet. Oproti roku 2020 je 

rozpočet UNIZA nižší o 2,1 mil. €, čo predstavuje 5,22%. Pri výkonových zložkách ide o pokles 

rozpočtu vo výške 1,3 mil. €, čo predstavuje 3,64%. Na celouniverzitných nákladoch sa podieľajú 

všetky výkonové zložky UNIZA rovnakým percentom (16,4%). Následne bol rozpočet delený medzi 

fakulty v zmysle metodiky MŠVVaŠ. Nakoľko niektoré fakulty pri delení rozpočtu dopadli horšie, 

dohodlo sa s niektorými dekanmi fakúlt a riaditeľmi súčastí na kompenzáciách pre tieto fakulty. 

Rektor UNIZA zároveň poďakoval všetkým, ktorí participovali na týchto kompenzáciách. Dodal, že 

rozpočet bol prerokovaný s dekanmi, ktorí súhlasili s týmto návrhom rozpočtu. Predseda 

Hospodárskej komisie prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. informoval, že komisia na svojom zasadnutí 

odsúhlasila takéto členenie rozpočtu. Predseda Kontrolnej komisie Ing. Pavol Podhora, PhD. 

uviedol, že komisia mala niekoľko pripomienok: Ing. Mičic upozornil na položku v dokumente 

1b. Celouniverzitné priority a náklady 2021 a na položku v dokumente 1d. Investičné zámery 2021. 

Vysvetlenie k týmto položkám poskytol rektor UNIZA. Kontrolná komisia navrhla, aby sa 

pred samotným hlasovaním o rozpočte zrealizovalo hlasovanie o prijatí uznesenia týkajúceho sa 

povinnosti komentárom zdôvodniť navýšenie položiek rozpočtu v hodnote vyššej  ako 10000 EUR. 

Rektor UNIZA súhlasil s takýmto návrhom uznesenia. V závere predseda Kontrolnej komisie 

uviedol, že komisia odporúča predložený návrh na prijatie. Následne predseda AS UNIZA otvoril 

diskusiu. V úvode sa prof. Dr. Ing. Martin Decký poďakoval donorujúcim dekanom fakúlt a riaditeľom 

príslušných centier. Následne predseda AS UNIZA požiadal rektora UNIZA o stručné zdôvodnenie 

k navýšeným položkám rozpočtu. Rektor UNIZA postupne komentoval navýšené položky, na ktoré 

sa pýtala Kontrolná komisia. Zdôvodnenie navýšenia doplnili aj prorektor pre informačné systémy 

prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing 

prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., prorektor pre vzdelávanie doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD. Ďalej 

predseda AS UNIZA informoval, že bol oslovený listom od riaditeľa Výskumného ústavu 

vysokohorskej biológie (ďalej len „VÚVB“) prof. RNDr. Mariána Janigu, CSc., v ktorom  poukazuje 

na skutočnosť, že napriek tomu, že VÚVB považuje za jednu z najvýkonnejších súčastí (vo výkone 

pripadajúcom na jedného pracovníka), rozpočet pre VÚVB klesol o 16,47%, čo ohrozuje ďalšiu 

činnosť VÚVB. K predmetnému sa vyjadril rektor UNIZA, ktorý uviedol, že všetky zložky univerzity 

sa musia podieľať na spoločných nákladoch, no prisľúbil ďalšiu diskusiu s riaditeľom VÚVB s cieľom 

nájsť riešenie uvedenej situácie. Následne sa Ing. Jozef Paľo, PhD. poďakoval za vysvetlenia 

jednotlivých navýšení a vysvetlil, prečo takéto komentáre požadujú. Zároveň sa pýtal 

na niekoľkonásobné zvýšenie položky „odstupné, odchodné“, otázku zodpovedala kvestorka UNIZA 

Ing. Jana Gjašiková. Následne sa diskutovalo o grafe vyhodnotenia podielu na dotácii pre jednotlivé 

súčasti univerzity, ktorý prezentoval predseda AS UNIZA. Rektor UNIZA ďalej zodpovedal otázku 

predsedu AS ohľadom plánovaného uchádzania sa UNIZA o investičné prostriedky v rámci 

plánovaných výziev ministerstva. Po ukončení diskusie nasledovalo hlasovanie o prijatí uznesenia 

týkajúceho sa povinnosti zdôvodniť navýšenia položiek rozpočtu, ktoré navrhla Kontrolná komisia. 

Pred samotným hlasovaním sa kvestorka UNIZA informovala, či sa komentár týka len 

celouniverzitných potrieb alebo aj fakúlt. Predseda Kontrolnej komisie uviedol, že sa to týka 

všetkých položiek, ktoré budú navýšené. AS UNIZA schválil uznesenie v nasledovnom znení: 

Predkladateľ návrhu rozpočtu výnosov a nákladov Žilinskej univerzity v Žiline je vo svojom 

návrhu povinný komentárom zdôvodniť navýšenie položiek rozpočtu v hodnote vyššej ako 

10000,- EUR. 

Následne AS UNIZA hlasoval o uznesení týkajúceho sa návrhu rozpočtu výnosov a nákladov 

UNIZA na rok 2021. 
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AS UNIZA schvaľuje rozpočet výnosov a nákladov Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2021 

podľa §9 ods. 1 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 

predpisov. 

 

 Rektor UNIZA ďalej predložil návrh Dodatku č. 4 k Smernici č. 108 – Štipendijný poriadok. 

Informoval, že došlo k novelizácii zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“), ktorým bol zákon o VŠ bol doplnený o tehotenské štipendium. 

Predložený materiál obsahuje úpravu Smernice č. 108 – Štipendijný poriadok o tehotenské 

štipendium. K návrhu sa vyjadril prorektor pre vzdelávanie doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., ktorý 

dodal, že časť zákona o VŠ, týkajúca sa tehotenského štipendia (§ 96b) nadobúda účinnosť 

1.4.2021. Účelom je sprocesovanie systému vyplácania takéhoto typu štipendia. Predseda 

Pedagogickej komisie prof. Dr. Ing. Martin Decký uviedol, že komisia odporúča  materiál 

na schválenie. Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. 

uviedla, že komisia mala len jednu formálnu pripomienku. Dodala, že Legislatívna komisia 

odporučila návrh na schválenie. 

AS UNIZA schvaľuje Dodatok č. 4 k Smernici č. 108 – Štipendijný poriadok v zmysle § 9 ods. 1 

písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov. 

 

 Následne dekan Strojníckej fakulty UNIZA prof. Dr. Ing. Milan Sága predložil návrh Študijného 

poriadku Strojníckej fakulty UNIZA. V krátkosti odôvodnil zmeny v študijnom poriadku. Dodal, že 

išlo o malé úpravy v študijnom poriadku. Poďakoval riaditeľovi Ústavu telesnej výchovy (ďalej len 

„ÚTV“) PaedDr. Róbertovi Janikovskému, ktorý je členom Pedagogickej komisie za pripomienku 

k formulácii týkajúcej sa študentov, ktorí reprezentujú - športovcov. Predseda Pedagogickej komisie 

prof. Dr. Ing. Martin Decký uviedol, že komisia odporúča  materiál na schválenie. Predsedníčka 

Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. uviedla, že pri tomto materiáli 

komisia rokovala o forme predloženého návrhu, kedy zmeny nie zásadného rozsahu neboli 

schvaľované formou dodatku, ale bolo navrhnuté schválenie celého predpisu. Podrobnosti 

schválenia tohto predpisu v AS SjF dňa 22. 2. 2021 vysvetlila komisii členka Legislatívnej komisie 

prof. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD. a následne komisia nemala pripomienky a odporučila materiál 

na schválenie. V následnej diskusii predsedníčka Legislatívnej komisie upozornila, že v materiáli 

chýba zrušujúce ustanovenie – je to formálna záležitosť. Dekan SjF UNIZA súhlasil s jeho 

doplnením. V závere predsedníčka Legislatívnej komisie uviedla, že na základe konzultácie 

s právnym oddelením, bola pripomienka riaditeľa ÚTV zapracovaná pri ďalšom schvaľovaní. 

V prípade doplnenia zrušujúceho ustanovenia navrhnutého AS UNIZA, bol AS SjF iba informovaný, 

nakoľko sa jedná o formálnu úpravu. 

AS UNIZA schvaľuje Študijný poriadok 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.  

 

 AS UNIZA ďalej rokoval o výpožičke historickej budovy „A“ spolu s priľahlými 

nehnuteľnosťami z dôvodu jej obnovy v spolupráci s CVTI SR, v rámci projektu “Podpora 

národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja – PopVaT II”. Návrh predložil rektor 

UNIZA, ktorý uviedol, že UNIZA je vlastníkom historickej budovy „A“, ktorá sa nachádza v centre 

Žiliny. Budova má veľmi vhodnú polohu aj pre ďalšie aktivity univerzity. Už niekoľko rokov sa 

univerzita snaží získať finančné prostriedky na rekonštrukciu tejto budovy. Pri hľadaní riešení 

na rekonštrukciu historickej budovy máme možnosť spolupracovať s Centrom vedecko-technických 
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informácií SR (ďalej len „CVTI SR“), v rámci projektu Podpora národného systému pre popularizáciu 

výskumu a vývoja – PopVaT II. Výsledkom riešenia projektu bude vytvorenie „Centra vedy“ v Žiline. 

Čo sa týka podmienok rekonštrukcie budovy „A“, je nutné, aby ho realizovalo CVTI SR, lebo je 

nositeľom realizácie  projektu, preto je potrebné vypožičať budovu „A“ CVTI SR. V rámci realizácie 

tohto projektu dôjde k rekonštrukcii budovy „A“ a k zakúpeniu exponátov. Po dobe udržateľnosti 

nám bude budova vrátená späť bez nárokov na refundácie nákladov na rekonštrukciu. Prorektor 

pre medzinárodné vzťahy a marketing prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD. prostredníctvom prezentácie 

s vizualizáciami priblížil vzhľad budovy, jej okolia i interiéru po rekonštrukcii. Ďalej objasnil ako sa 

univerzita zúčastňuje na popularizácii vedy v spolupráci s CVTI. V závere uviedol, že má ísť 

o interaktívne centrum vedy a techniky. Prorektor pre rozvoj prof. Ing. Josef Vičan, CSc. požiadal 

o podporu návrhu. Konštatoval, že zo strany univerzity ako aj CVTI SR je záujem, aby aktivita bola 

úspešná. Dodal, že nakoľko ide o národnú pamiatku, musí byť konzultované s pamiatkovým 

úradom, do akej miery sa môže zasahovať do budovy, musí byť zachovaný ten istý ráz budovy. 

Predseda Hospodárskej komisie prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. uviedol, že väčšina členov komisie 

bola za návrh. Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. 

uviedla, že komisia odporúča navrhnutý materiál na schválenie. 

AS UNIZA v zmysle § 13 ods. 1 písm. g)  zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 

verejnoprávnych inštitúcií v platnom znení súhlasí s návrhom rektora na výpožičku 

nehnuteľnosti vo vlastníctve Žilinskej univerzity v Žiline, vedených Okresným úradom Žilina, 

katastrálnym odborom na LV č. 111  v k. ú. Žilina ako: 

- CKN  parc. č 1268/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2477 m2,  

- CKN parc. č. 1268/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1921 m2,  

- CKN parc. č. 1268/4 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 184 m2, 

- CKN parc. č. 1268/7 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 307 m2,  

- CKN parc. č. 1268/10 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 27 m2,  

- CKN parc. č. 1269 - záhrada o výmere 780 m2, 

- dom č. s. 236 postavený na CKN parc. č. 1268/2, ktorý je zapísaný v Ústrednom zozname 

pamiatkového fondu SR pod číslom 1438/1, 

- garáž  č.s. 6487 postavená na CKN parc. Č. 1268/4,  

ktoré dočasne neslúžia Žilinskej univerzite v Žiline na plnenie jej základných úloh, na dobu 

určitú  do 31. 12. 2028 pre Centrum vedecko-technických informácií SR so sídlom  Lamačská 

cesta 8/A, 811 04 Bratislava, IČO: 00151882, pričom počas doby výpožičky budú tieto 

nehnuteľnosti obnovené v rámci projektu ITMS 313011T136 Podpora národného systému 

pre popularizáciu výskumu a vývoja – PopVaT II. 

 

 V bode Rôzne AS UNIZA rokoval o rozvoji športovej infraštruktúry v spolupráci s mestom 

a VÚC. Rektor UNIZA uviedol, že UNIZA má záujem o budovanie športovej infraštruktúry 

na Veľkom Diele vedľa internátov. UNIZA má pripravený projekt atletickej dráhy a väčšieho 

športového centra. UNIZA hľadá možnosti získania finančných prostriedkov na výstavbu športovísk. 

Oslovila mesto Žilina aj VÚC, v súvislosti s participáciou na financovaní týchto športovísk. Rektor 

UNIZA objasnil možnosť uzatvorenia zmluvy o budúcej zámennej zmluve, v ktorej by sa zadefinovali 

podmienky (financovania, prerozdelenia majetku, kto bude stavbu realizovať, atď.) Obrátil sa 

na senát s otázkou, či by bol ochotný takýto spôsob financovania športovej infraštruktúry podporiť.  

Primátor mesta Žilina Mgr. Peter Fiabáne uviedol, že mesto Žilina a UNIZA dlhodobejšie komunikujú 

o možnej spolupráci pri budovaní športovej infraštruktúry v meste, ktorá v súčasnosti nie je 

v dobrom stave. Hľadajú možnosti ako tento stav zlepšiť. Spolupráca s UNIZA sa javí ako možná 
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cesta. Mesto Žilina aj UNIZA potrebujú športovú infraštruktúru. Vo svete je štandardom, že 

univerzity sú centrom športu. Vyjadril naliehavosť toho, aby UNIZA dala mestu Žilina signál, že chce 

s mestom Žilina spolupracovať na rozvoji športovej infraštruktúry. Nasledovala diskusia, v ktorej 

riaditeľ Ústavu telesnej výchovy (ďalej len „ÚTV“) PaedDr. Róbert Janikovský priblížil súčasnú 

situáciu športovej infraštruktúry UNIZA a uviedol, že ÚTV žiada, aby sme využili každú možnú 

spoluprácu pri budovaní športovej infraštruktúry. Primátor mesta Žilina dodal, že v priestore 

na Veľkom Diele ide o 3 športoviská. Prorektor pre rozvoj prof. Ing. Josef Vičan, CSc. prezentoval 

vizualizáciu všetkých 3 športovísk. Následne rektor UNIZA požiadal AS UNIZA o vyjadrenie sa 

k otázke, ktorá bola uvedená v závere materiálu predloženom senátorom.  

AS UNIZA vyjadruje podporu predloženému návrhu rozvoja športovej infraštruktúry 

v spolupráci s mestom a VÚC. 

V ďalšej časti bodu Rôzne predseda AS UNIZA informoval členov o potrebe uskutočnenia 

doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS UNIZA v prípade FHV a do študentskej časti AS 

UNIZA z dôvodu ukončenia štúdia členov študentskej časti AS UNIZA, a to v prípade fakúlt: FBI a 

FRI - 1 uvoľnené miesto, FHV - 2 uvoľnené miesta. V prípade ostatnej študentskej časti akademickej 

obce univerzity - 1 voľné miesto, nakoľko nebolo obsadené v ostatných voľbách. Následne 

predseda študentskej časti AS UNIZA Ing. Miroslav Jančula sa za študentov informoval 

ohľadne vrátenia peňazí za ubytovanie. Otázku zodpovedala kvestorka UNIZA Ing. Jana Gjašiková. 

V závere rektor UNIZA informoval, že Dlhodobý zámer Žilinskej univerzity v Žiline na roky 2021 – 

2027, ktorý bol schválený na predchádzajúcom zasadnutí AS UNIZA, má veľmi dobrú odozvu 

na MŠVVaŠ. 

 

 

9. ZASADNUTIE AS UNIZA – 19. apríl 2021 

 

 V pondelok dňa 19. 4. 2021 sa uskutočnilo deviate zasadnutie AS UNIZA (13:00 hod., online, 

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

predseda AS UNIZA informoval o výsledkoch doplňujúcich volieb do AS UNIZA. Na základe 

výsledkov doplňujúcich volieb zo dňa 15. 4. 2021 bola za ostatnú študentskú časť AS UNIZA 

zvolená jedna členka do študentskej časti AS UNIZA: Janka Nová. Na základe výsledkov 

doplňujúcich volieb zo dňa 16. 4. 2021 bola na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA zvolená jedna 

členka do študentskej časti AS UNIZA: Ing. Eliška Čičmancová. 

 

 Po schválení návrhu programu rokovania predseda AS UNIZA predložil návrh výročnej správy 

o činnosti AS UNIZA za rok 2020. Uviedol, že AS UNIZA na svojich zasadnutiach v roku 2020 plnil 

úlohy, ktoré mu vyplývajú zo Zákona o vysokých školách i z vnútorných predpisov UNIZA. 

Informoval, že v roku 2020 sa uskutočnili štyri zasadnutia AS UNIZA, ktoré prebehli v súlade 

s Rokovacím poriadkom AS UNIZA. Členovia AS UNIZA pristupovali k jednotlivým prerokovávaným 

návrhom zodpovedne a konštruktívne. Pred každým zasadnutím AS UNIZA pracovné komisie 

senátu – hospodárska, kontrolná, legislatívna a pedagogická na svojich stretnutiach prerokovali 

materiály, ktoré im boli pridelené a vypracovali k nim stanoviská, ktorých znenie následne 

prezentovali predsedovia komisií na zasadnutiach AS UNIZA. Dodal, že diskusie na rokovaniach 

prebiehali v otvorenom dialógu s vedením UNIZA. Činnosť AS UNIZA bola poznačená opatreniami 

v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Následne predseda AS UNIZA v stručnosti 

odprezentoval najdôležitejšie materiály a témy, ktorým sa AS UNIZA v uplynulom roku venoval. 

V závere predseda AS UNIZA poďakoval členom akademickej obce za dôveru vloženú do členov 



 

 

Strana 13 z 37 

 

Výročná správa o činnosti za rok 2021  

Akademický senát Žilinskej univerzity v Žiline 

 

akademického senátu a členom akademického senátu za ich činnosť v minulom roku. Členovia AS 

UNIZA nemali k návrhu správy pripomienky. 

AS UNIZA, v zmysle §9 ods. 1 písm. r) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, schvaľuje správu o činnosti Akademického senátu Žilinskej 

univerzity v Žiline za rok 2020. 

 

 V ďalšom bode programu rektor UNIZA predložil návrh výročnej správy o činnosti Žilinskej 

univerzity v Žiline za rok 2020. Jednotlivé časti výročnej správy o činnosti UNIZA odprezentovali 

prorektori, do ktorých kompetencií daná oblasť patrí. Postupne boli odprezentované oblasti: 

vzdelávania, vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia, medzinárodných vzťahov 

a marketingu, rozvoja, informačných systémov. Predseda Hospodárskej komisie 

prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. uviedol, že komisia vyjadrila pozitívne stanovisko k výročnej správe. 

Mali jednu pripomienku: komisia navrhla do budúcoročnej výročnej správy o činnosti UNIZA zahrnúť 

v kapitole „5.5 Doktorandské štúdium“ publikačnú činnosť doktorandov v podobnej štruktúre ako je 

prezentovaná publikačná činnosť zamestnancov. Predseda Kontrolnej komisie 

Ing. Pavol Podhora, PhD. uviedol, že k predmetnému bodu prebehla diskusia bez zásadných 

pripomienok. Dodal, že komisia odporúča predložený návrh na prijatie. Predseda Pedagogickej 

komisie prof. Dr. Ing. Martin Decký uviedol, že členovia komisie nemali k predloženej správe 

závažné pripomienky okrem PaedDr. Róberta Janikovského, riaditeľa Ústavu telesnej výchovy 

UNIZA (ďalej len „ÚTV“), ktorý prezentoval požiadavku v mene ÚTV, aby toto pracovisko mohlo 

podrobnejšie prezentovať výsledky svojej práce vo výročnej správe o činnosti UNIZA. V závere 

konštatoval, že Pedagogická komisia odporúča predložený materiál schváliť a zaoberať sa 

uvedenou požiadavkou pri spracovávaní budúcoročnej výročnej správy. Rektor UNIZA reagoval 

na pripomienky komisií. 

AS UNIZA, v zmysle §9 ods. 1 písm. k) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, schvaľuje výročnú správu o činnosti Žilinskej univerzity v Žiline 

za rok 2020. 

 

 AS UNIZA ďalej rokoval o dohode o urovnaní uzatvorenej podľa § 585 a nasl. Zákona 

č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi Žilinskou 

univerzitou v Žiline a mestom Liptovský Mikuláš. Návrh predložil rektor UNIZA, ktorý 

odprezentoval základné fakty. Dodal, že v rámci rokovania sa zmluvné strany rozhodli urovnať 

sporné nároky ohľadom nehnuteľnosti na základe Dohody o urovnaní. Následne rektor UNIZA 

priblížil podmienky urovnania. Z pohľadu využívania týchto priestorov sa vyjadril dekan FEIT 

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. Predseda Hospodárskej komisie prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. 

informoval, že komisia sa vyjadrila kladne k predmetnému predaju a urovnaniu. Uviedol aj chybu 

v sume, ktorá bola opravená. Pripomienka komisie sa týkala toho, že súčasťou materiálu by mal 

byť znalecký posudok. Doplnil, že opravený a doplnený materiál bol senátorom poskytnutý. 

V závere dodal, že po predaji predmetnej nehnuteľnosti žiadajú predložiť správu, resp. informáciu 

na čo budú získané finančné prostriedky použité. Predseda Kontrolnej komisie 

Ing. Pavol Podhora, PhD. uviedol, že pri prerokovaní komisia dospela k názoru, že znalecký 

posudok (alebo jeho podstatná časť), by mal byť súčasťou predkladaných materiálov k danému 

bodu, nakoľko priamo v návrhu uznesenia sa predkladateľ odvoláva na cenu určenú znaleckým 

posudkom. Komisia navrhla materiál doplniť, čo bolo aj zrealizované. V závere dodal, že komisia 

odporúča predložený návrh na prijatie. Predsedníčka Legislatívnej komisie 

doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. v úvode uviedla, že komisia nebola 
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uznášaniaschopná, preto nemajú stanovisko, len zápis zo zasadnutia komisie. Komisia mala 

pripomienky formálneho charakteru týkajúce sa číslovania a podobne ako Hospodárska komisia, 

tiež upozornili na chybu v písaní, ktorá bola odstránená. V závere dodala, že komisia nemá 

námietky k materiálu. Na pripomienky a stanoviská komisií reagoval rektor UNIZA. 

AS UNIZA schvaľuje v zmysle § 9 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

v znení neskorších predpisov s poukazom na uznesenie č. 41 Dohodu o urovnaní uzatvorenú 

medzi Žilinskou univerzitou v Žiline so sídlom Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, 

IČO: 00397563 a mestom Liptovský Mikuláš so sídlom Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský 

Mikuláš, IČO: 00315524, ktorou si vysporiadavajú svoje sporné nároky ohľadom 

nehnuteľnosti zapísaných na LV č. 6779 v kat. území Liptovský Mikuláš tak, že UNIZA predá 

predmetné nehnuteľnosti vo verejnej obchodnej súťaži najmenej za cenu 1.130.000,- € 

určenú znaleckým posudkom  č. 62/2020 vypracovaným Ing. Igorom Brezianskym s tým, že: 

a) UNIZA bude patriť suma 800.605,48€  a podiel 35 % z rozdielu kúpnej ceny za uvedené 

nehnuteľnosti a sumy 800.605,48€  (po vysporiadaní DPH). 

b) Mestu LM bude patriť podiel vo výške 65 % z rozdielu kúpnej ceny za uvedené 

nehnuteľnosti a sumy 800.605,48€ (po vysporiadaní DPH). 

 

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

a majetkových pomerov rektora UNIZA. Ďalej predseda AS UNIZA opätovne požiadal 

o uskutočnenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS UNIZA v prípade FBI. Následne 

požiadal predsedov poradných pracovných komisií, aby zápisy z porád komisií predkladali v čo 

najskoršom možnom čase, aby vznikol dostatočný priestor na prípadné reakcie. Ďalej predseda 

Kontrolnej komisie Ing. Pavol Podhora, PhD. informoval, že komisia dostala podnet na preskúmanie 

čerpania režijného fondu UNIZA v roku 2019. Dňa 15. 4. 2021 kvestorka UNIZA zaslala mailom 

informáciu k procesu čerpania a k súladu so Smernicou č. 70, ktorou sa čerpanie režijného fondu 

riadi. Predseda AS UNIZA vysvetlil dôvod podania podnetu. RNDr. Hynek Bachratý, PhD. sa pýtal 

na odhad vývoja situácie v súvislosti s formou výučby v ďalšom školskom roku. Rektor UNIZA sa 

vyjadril, že je snaha, pokiaľ to bude možné, aby ďalší akademický rok prebiehal prezenčnou formu.  

Následne rektor UNIZA informoval o smerovaní všetkých aktivít tak, aby akreditácia vnútorného 

systému kvality a zosúlaďovanie študijných programov s vnútorným systémom kvality bola urobená 

najneskôr do konca apríla budúceho roka. V tejto súvislosti rektor UNIZA na požiadanie predsedu 

AS UNIZA, informoval členov AS UNIZA o podrobnostiach schválených procesov. 

 

 

10. ZASADNUTIE AS UNIZA – 7. jún 2021 

 

 V pondelok dňa 7. 6. 2021 sa uskutočnilo desiate zasadnutie AS UNIZA (14:00 hod., online, 

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

predseda AS UNIZA informoval o výsledkoch doplňujúcich volieb do AS UNIZA. Na základe 

výsledkov doplňujúcich volieb zo dňa 26. 4. 2021 bola na Fakulte humanitných vied UNIZA zvolená 

jedna členka do zamestnaneckej časti AS UNIZA: PhDr. Elena Diechová, PhD. Na základe 

výsledkov doplňujúcich volieb zo dňa 26. 4. 2021 boli na Fakulte humanitných vied UNIZA zvolení 

dvaja členovia do študentskej časti AS UNIZA: Bc. Daniel Stehlík a Samuel Haas. 

 

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

Legislatívnej komisie AS UNIZA. Legislatívnu komisiu bolo potrebné doplniť 1 členom 
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zamestnaneckej časti AS UNIZA z FHV – návrh: PhDr. Elena Diechová, PhD. Navrhovaná 

kandidátka súhlasila s členstvom v Legislatívnej komisii. 

AS UNIZA, v zmysle čl. 6 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS UNIZA, schvaľuje 

PhDr. Elenu Diechovú, PhD. (ZČ, FHV) za členku Legislatívnej komisie AS UNIZA. 

 

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

miestnych volebných komisií pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej a študentskej časti 

AS UNIZA. Uviedol, že miestna volebná komisia pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej a 

študentskej časti AS UNIZA za FHV bola dočasne obsadená členkou študentskej časti akademickej 

obce FHV UNIZA kvôli potrebe vykonania doplňujúcich volieb. Vzhľadom na to, že už sú zvolení 

členovia študentskej časti AS UNIZA za FHV, je potrebné miestnu volebnú komisiu za FHV 

aktualizovať a doplniť týmto členom. Následne prečítal návrh: FHV - Samuel Haas, člen študentskej 

časti AS UNIZA. Navrhovaný kandidát súhlasil s členstvom v komisii. 

AS UNIZA, v zmysle čl. 4 ods. 5 Zásad volieb do AS UNIZA, schvaľuje Samuela Haasa (FHV) 

za člena miestnej volebnej komisie AS UNIZA pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej a 

študentskej časti AS UNIZA. 

 

 AS UNIZA ďalej rokoval o návrhu výročnej správy o hospodárení UNIZA za rok 2020, ktorý 

predložil rektor UNIZA. Hlavné časti výročnej správy o hospodárení odprezentovala kvestorka 

UNIZA Ing. Jana Gjašiková. Uviedla, že štruktúra výročnej správy o hospodárení je daná MŠVVaŠ 

SR. Následne sa v prezentácii venovala jednotlivým hlavným častiam výročnej správy. Predseda 

Hospodárskej komisie prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. uviedol, že komisia väčšinou hlasov podporila 

návrh a neboli vznesené žiadne pripomienky. Predseda Kontrolnej komisie 

Ing. Pavol Podhora, PhD. uviedol, že na zasadnutí komisie sa upozornilo na skutočnosť, že  

z rezervného fondu boli čerpané prostriedky na doplnenie fondu reprodukcie. Otázka sa týkala účelu 

presunu prostriedkov a ich následného použitia. Ďalej členovia komisie upozornili aj na vysoké 

náklady za spotrebu energií. V tabuľke T5 - Analýza nákladov, je v položke „tepelná energia“ len 

veľmi mierny pokles a v položke „elektrická energia“ dokonca nárast nákladov napriek všetkým 

vynaloženým prostriedkom na zníženie energetickej náročnosti budov, zavedeným COVID-19  

opatreniam, neprítomnosti študentov na UNIZA, prerušení prevádzky stravovacieho zariadenia aj 

veľkom rozsahu práce zamestnancov z domu. Členovia komisie požadovali analýzu danej situácie. 

Komisia navrhla, aby Odbor hospodárskej správy napríklad porovnal náklady na tieto energie 

za jednotlivé mesiace posledných dvoch rokov. Napriek uvedeným pripomienkam Kontrolná 

komisia odporučila predložený návrh na prijatie. Nasledovala diskusia, v rámci ktorej rektor UNIZA 

a kvestorka UNIZA reagovali na pripomienky Kontrolnej komisie.  Nasledovala otázka predsedu AS 

UNIZA ohľadne podpory, ktorá bola avizovaná zo strany štátu v súvislosti s poklesom príjmov 

z dôvodu pandémie. Kvestorka UNIZA konštatovala, že kompenzačný príspevok od MŠVVaŠ SR, 

ktorý UNIZA dostala, bol použitý na krytie strát. Prorektor pre rozvoj prof. Ing. Josef Vičan, CSc. 

zodpovedal otázku RNDr. Hynka Bachratého, PhD., ktorá sa týkala výšky predpokladaných 

a skutočných nákladov na rekonštrukciu internátov a ich dotáciu z vlastných zdrojov. Otázku 

predsedu AS UNIZA o náraste výšky rezervy na nevyčerpané dovolenky zodpovedali rektor UNIZA 

a vedúca oddelenia personálnej a sociálnej práce Ing. Veronika Kunová. V súvislosti 

so štipendijným fondom sa predseda AS UNIZA pýtal na dôvod, prečo napriek faktu, že máme viac 

študentov sme čerpali menej prostriedkov. Následne kvestorka UNIZA reagovala na ďalšiu otázku 

predsedu AS UNIZA, ktorý sa pýtal na opakujúcu sa položku v prehľade pohľadávok. 
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AS UNIZA, v zmysle §9 ods. 1 písm. k) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, schvaľuje výročnú správu o hospodárení Žilinskej univerzity v Žiline 

za rok 2020. 

 

 V ďalšom bode programu rektor UNIZA predložil návrh Dodatku č. 16 k Smernici č. 149 – 

Organizačný poriadok UNIZA. Uviedol, že k premenovaniu „Centra psychologickej podpory“ 

na „Poradenské a kariérne centrum UNIZA“ dochádza z dôvodu realizácie rozvojového projektu 

„Komplexné podporné a poradenské služby pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline“. Vznik centra 

je v súlade so zákonom o vysokých školách, vychádza z aktuálneho dlhodobého zámeru UNIZA, 

štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a vízie 

UNIZA. Na základe realizácie uvedeného projektu dochádza k vytvoreniu 1 pracovného miesta 

„Kariérový poradca“ a 1 pracovného miesta „Psychologický poradca“. Ďalšia organizačná zmena 

vyplynula z dôvodu premiestnenia Inštitútu Aurela Stodolu FEIT do iných priestorov v Liptovskom 

Mikuláši. Ide o zrušenie 3 pracovných miest v organizačnej štruktúre OHS zabezpečujúcich správu 

a prevádzku objektov UNIZA v Liptovskom Mikuláši. Ďalej z dôvodu ukončenia prevádzky internátu 

Liptovský Mikuláš v pôsobnosti Ubytovacieho zariadenia Hliny V. budú zrušené 2 pracovné miesta. 

Prorektor pre vzdelávanie doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD. doplnil odôvodnenie vzniku  

„Poradenského a kariérneho centra UNIZA“. Predseda Hospodárskej komisie 

prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. uviedol, že komisia akceptuje a plne podporuje vytvorenie dvoch 

nových pracovných miest v Poradenskom a kariérnom centre UNIZA. Vytvorenie daného centra je 

v súlade s dlhodobým zámerom UNIZA, akreditačnými štandardmi, vysokoškolským zákonom 

a samotnou víziou UNIZA. Hospodárska komisia však požadovala oboznámenie sa s plánom 

udržateľnosti financovania predmetných pracovných miest po ukončení projektu v roku 2022. 

Pedagogická komisia stanovisko nepredložila, keďže sa nepodarilo zvolať uznášaniaschopnú 

komisiu. Predseda Pedagogickej komisie prof. Dr. Ing. Martin Decký však uviedol, že osobne 

podporuje predložený návrh. Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák 

Sedláčková, PhD. uviedla, že komisia mala k Dodatku č. 16 pripomienky formálneho charakteru. 

Po odstránení týchto drobných formálnych chýb komisia odporučila predložený materiál 

na schválenie. Vedúca oddelenia personálnej a sociálnej práce Ing. Veronika Kunová informovala 

o zapracovaní vymenovaných pripomienok Legislatívnej komisie. Rektor UNIZA a  prorektor 

pre vzdelávanie sa vyjadrili k pripomienke Hospodárskej komisie, ktorá sa týkala udržateľnosti 

vytváraných 2 pracovných miest v Poradenskom a kariérnom centre UNIZA. Reagovali na návrh 

RNDr. Hynka Bachratého, PhD., ohľadne vyhodnotenia činnosti Poradenského a kariérneho centra 

UNIZA po dvoch rokoch, hlavne kariérového poradcu, ktorý v súvislosti s kariérnym poradenstvom 

bude v prípade študentov univerzity zabezpečovať širokú oblasť. Predseda AS UNIZA sa 

informoval, v koho pôsobnosti budú napr. Dni príležitostí. 

AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, schvaľuje Dodatok č. 16 k Smernici č. 149 – Organizačný poriadok 

UNIZA. 

 

 V bode Rôzne predseda AS UNIZA opätovne požiadal o uskutočnenie doplňujúcich volieb 

do študentskej časti AS UNIZA v prípade FBI. Ďalej predseda Kontrolnej komisie 

Ing. Pavol Podhora, PhD. informoval, že na zasadnutí komisie sa zaoberali aj so skúsenosťou člena 

komisie s realizáciou stavebných prác zabezpečovaných Odborom Hospodárskej správy UNIZA 

(ďalej len „OHS“). V celkovej kalkulácii nákladov bola vyúčtovaná aj položka „Nepriame náklady“, 

ktorú si v súlade so Smernicou č. 186/2019, účtuje OHS, ako réžiu v percentuálnej výške v závislosti 
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od celkovej sumy za dielo. Otázkou bolo opodstatnenie tejto položky a použitie takto získaných 

prostriedkov OHS. Taktiež bolo konštatované, že OHS veľkú väčšinu požadovaných prác realizuje 

a obstaráva u tretích strán aj pri rozsahu, ktorý by bolo jednoznačne efektívnejšie realizovať 

vo vlastnej réžii. K danej téme prebehla rozsiahla diskusia.  

 

 

11. ZASADNUTIE AS UNIZA – 21. jún 2021 

 

 V pondelok dňa 21. 6. 2021 sa uskutočnilo jedenáste 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 navrhol, aby sa všetky hlasovania 

na rokovaní AS UNIZA dňa 21. 6. 2021 uskutočnili tajnou formou. Návrh odôvodnil, v následnej 

diskusii vystúpili prof. Dr. Ing. Martin Decký, rektor UNIZA, JUDr. Janka Staníková, ktorí poukázali 

na to, že akademický senát predložené smernice iba prerokováva a neschvaľuje. AS UNIZA 

súhlasí s tajným spôsobom hlasovania na rokovaní Akademického senátu UNIZA dňa 

21. 6. 2021. 

 

 Následne rektor UNIZA predložil návrh Smernice č. 202 – Kritéria na obsadzovanie funkcií 

profesorov a docentov a zásady obsadzovania funkcií „hosťujúci profesor“. Uviedol, že 

predkladané smernice sú súčasťou vnútorného systému zabezpečenia kvality v podmienkach  

UNIZA, ktorý je potrebné zosúladiť s existujúcimi štandardmi a ich metodikou. Dodal, že smernice 

boli predložené po diskusii v kolégiu rektora. Predseda Pedagogickej komisie 

prof. Dr. Ing. Martin Decký uviedol, že ku prideleným materiálom vzniesol pripomienky 

Mgr. Marián Grupač, PhD., konkrétne k materiálom č. 7 a č. 11. Ostatní členovia komisie nevzniesli 

voči prideleným materiálom žiadne zásadné pripomienky. Predsedníčka Legislatívnej komisie 

doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. uviedla, že komisia jednotlivé materiály prešla 

a navrhla úpravu drobných formálnych chýb, prípadne drobných návrhov na doplnenie, ktoré boli 

zaslané spracovateľom jednotlivých smerníc na zváženie. Na základe pripomienok spracovatelia 

reagovali, väčšina bola zapracovaná. Pokiaľ pripomienka nebola akceptovaná, spracovatelia dali 

odôvodnenie. Formálne pripomienky komisie k smernici č. 202 boli spracovateľom akceptované.   

AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, prerokoval bez pripomienok Smernicu č. 202 – Kritéria 

na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a zásady obsadzovania funkcií „hosťujúci 

profesor“ pred schvaľovaním vo Vedeckej rade UNIZA. 

 

 V ďalšom bode programu rektor UNIZA predložil návrh Smernice č. 203 – Pravidlá pre tvorbu 

odporúčaných študijných plánov študijných programov na Žilinskej univerzite v Žiline. 

Predseda Pedagogickej komisie prof. Dr. Ing. Martin Decký uviedol, že komisia nemala pripomienky 

k predloženému materiálu. Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák 

Sedláčková, PhD. uviedla, že drobné formálne pripomienky komisie boli spracovateľom 

akceptované. Dodala, že komisia nemá žiadne námietky. V následnej diskusii rektor UNIZA a 

prorektor pre vzdelávanie doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD. zodpovedali otázku 

RNDr. Hynka Bachratého, PhD. ohľadne flexibility navrhovaných smerníc v prípade, ak prax ukáže 

potrebu úpravy. Otázku ohľadne termínu „Rada študijného programu“ zodpovedal prorektor 

pre vzdelávanie.  
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AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, prerokoval bez pripomienok Smernicu č. 203 – Pravidlá pre tvorbu 

odporúčaných študijných plánov študijných programov na Žilinskej univerzite v Žiline 

pred schvaľovaním vo Vedeckej rade UNIZA. 

 

 Následne rektor UNIZA predložil návrh Smernice č. 204 – Pravidlá pre vytváranie, úpravu, 

schvaľovanie a zrušenie študijných programov na Žilinskej univerzite v Žiline. Predseda 

Pedagogickej komisie prof. Dr. Ing. Martin Decký uviedol, že komisia nemala pripomienky 

k predloženému materiálu. Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák 

Sedláčková, PhD. uviedla, že pripomienky komisie boli spracovateľom akceptované (pojmy aj písmo 

bolo zjednotené). 

AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, prerokoval bez pripomienok Smernicu č. 204 – Pravidlá 

pre vytváranie, úpravu, schvaľovanie a zrušenie študijných programov na Žilinskej 

univerzite v Žiline pred schvaľovaním vo Vedeckej rade UNIZA. 

 

 V ďalšej časti rokovania predložil rektor UNIZA návrh Smernice č. 205 – Pravidlá na priraďovanie 

učiteľov na zabezpečovanie študijných programov na Žilinskej univerzite v Žiline. Predseda 

Pedagogickej komisie prof. Dr. Ing. Martin Decký uviedol, že komisia nemala pripomienky 

k predloženému materiálu. Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák 

Sedláčková, PhD. uviedla, že pripomienky komisie boli predkladateľom akceptované a komisia 

odporúča predložený materiál na prerokovanie AS UNIZA. Nasledovala diskusia, v ktorej odzneli 

pripomienky: RNDr. Hynek Bachratý, PhD. overoval súlad čl. 6 ods. 2 a čl. 7 ods. 1. Ďalej 

doc. Ing. Andrej Veľas, PhD. mal pripomienku k započítavaniu citácií. Ide o Prílohu č. 1 uvedenej 

Smernice č. 205, v ktorej požiadal odstrániť slovo „zahraničných“ vo vetách o započítavaní citácie 

v publikáciách evidovaných v databáze WoS a Scopus. Prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. sa pýtal 

na to, či bol náš systém komparovaný s inými univerzitami. Následne 

prof. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD. predniesla formálnu pripomienku k čl. 8. K daným 

pripomienkam sa vyjadrili rektor UNIZA a prorektor pre vzdelávanie 

doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD. 

AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, prerokoval s pripomienkami Smernicu č. 205 – Pravidlá 

na priraďovanie učiteľov na zabezpečovanie študijných programov na Žilinskej univerzite 

v Žiline pred schvaľovaním vo Vedeckej rade UNIZA. 

  

 AS UNIZA ďalej rokoval o návrhu Smernice č. 208 – Pravidlá pre získavanie práv, 

zosúlaďovanie práv, úprava a zrušenie práv na habilitačné a inauguračné konanie 

na Žilinskej univerzite v Žiline, ktorý predložil rektor UNIZA. Predseda Pedagogickej komisie 

prof. Dr. Ing. Martin Decký uviedol, že komisia nemala pripomienky k predloženému materiálu. 

Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. uviedla, že 

pripomienka komisie bola spracovateľom akceptovaná. 

AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, prerokoval bez pripomienok Smernicu č. 208 – Pravidlá pre získavanie 

práv, zosúlaďovanie práv, úprava a zrušenie práv na habilitačné a inauguračné konanie 

na Žilinskej univerzite v Žiline pred schvaľovaním vo Vedeckej rade UNIZA. 
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 Následne rektor UNIZA predložil návrh Smernice č. 210 – Štatút Akreditačnej rady Žilinskej 

univerzity v Žiline. Predseda Pedagogickej komisie prof. Dr. Ing. Martin Decký uviedol, že komisia 

nemala pripomienky k predloženému materiálu. Predsedníčka Legislatívnej komisie 

doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. v skratke odprezentovala návrhy, ktoré boli 

vznesené v priebehu rokovania komisie a stanovisko komisie k jednotlivým návrhom. Nasledovala 

diskusia. V úvode sa diskutovalo o zložení Akreditačnej rady. V tejto súvislosti predseda AS UNIZA 

uviedol, že podľa jeho názoru by Akreditačná rada mala byť orgánom nezávislým od riadiacich 

štruktúr univerzity ako aj od ďalších akademických funkcionárov. V ďalšej časti sa diskutovalo 

o nominácii kandidátov na členov Akreditačnej rady, ktorých navrhujú fakulty, nakoľko z textu 

smernice priamo nevyplýva zastúpenie každej fakulty v rade. Rektor UNIZA sa vyjadril, že každá 

fakulta bude mať v Akreditačnej rade UNIZA zastúpenie. Predseda AS UNIZA sa ďalej pýtal 

na proces tvorby smernice, hlavne na účasť aktuálnej Rady kvality UNIZA na jej tvorbe, keďže to 

v zmysle jej štatútu spadá do jej kompetencií. V priebehu diskusie predniesol predseda AS UNIZA 

návrh na prijatie nasledovného uznesenia: „AS UNIZA navrhuje nasledovné úpravy Smernice č. 210 

– Štatút Akreditačnej rady Žilinskej univerzity v Žiline: 1. Úprava zloženia Akreditačnej rady 

a zabezpečenie jej nezávislosti od riadiacich štruktúr univerzity ako aj od ďalších akademických 

funkcionárov. 2. Zrušenie výberu kandidátov z nominantov na členov Akreditačnej rady UNIZA 

kolégiom rektora UNIZA. 3. Zabezpečenie členstva nominantov z každej fakulty v Akreditačnej rade 

UNIZA.“. Následne prof. Ing. Tomáš Klieštik PhD. predniesol návrh, aby AS UNIZA hlasoval 

o ponechaní Smernice č. 210 v pôvodnom znení. Na základe návrhu prof. Dr. Ing. Martina Deckého 

nechal predseda AS UNIZA hlasovať najprv o návrhu na ponechanie Smernice č. 210 v pôvodnom 

znení. AS UNIZA navrhuje ponechať Smernicu č. 210 – Štatút Akreditačnej rady Žilinskej 

univerzity v Žiline v pôvodnom znení. Vzhľadom na výsledky hlasovania, AS UNIZA 

nepokračoval v hlasovaní o návrhu uznesenia, ktorý predniesol predseda AS UNIZA. 

AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, prerokoval bez pripomienok Smernicu č. 210 – Štatút Akreditačnej 

rady Žilinskej univerzity v Žiline pred schvaľovaním vo Vedeckej rade UNIZA. 

 

 V ďalšej časti rokovania rektor UNIZA predložil návrh Smernice č. 211 – Postup získavania 

vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 

na Žilinskej univerzite v Žiline. Predseda Pedagogickej komisie prof. Dr. Ing. Martin Decký 

uviedol pripomienku člena komisie Mgr. Mariána Grupača, PhD., ktorý navrhol 

jednoznačne ponechať v Prílohe č. 2 a č. 3 slovo "optimálne". Prorektor pre vedu a výskum 

prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. potvrdil, že v spomínaných prílohách sa slovo „optimálne“ 

nachádza. Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. 

uviedla, že pripomienky komisie boli zapracované a komisia odporúča predložený materiál 

na prerokovanie AS UNIZA. V následnej diskusii Ing. Roman Michalík navrhol zníženie výšky 

percenta autorského podielu uchádzača o habilitačné konanie. Na jeho návrh reagoval rektor 

UNIZA. 

AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, prerokoval bez pripomienok Smernicu č. 211 – Postup získavania 

vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 

na Žilinskej univerzite v Žiline pred schvaľovaním vo Vedeckej rade UNIZA. 

  

 AS UNIZA ďalej rokoval o návrhu Smernice č. 212 – Pravidlá pre definovanie pracovnej záťaže 

tvorivých zamestnancov Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý predložil rektor UNIZA. Predseda 
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Pedagogickej komisie prof. Dr. Ing. Martin Decký uviedol, že komisia nemala pripomienky 

k predloženému materiálu. Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák 

Sedláčková, PhD. uviedla, že pripomienky komisie boli spracovateľom akceptované a komisia 

odporúča predložený materiál na prerokovanie AS UNIZA.  

AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, prerokoval bez pripomienok Smernicu č. 212 – Pravidlá 

pre definovanie pracovnej záťaže tvorivých zamestnancov Žilinskej univerzity v Žiline 

pred schvaľovaním vo Vedeckej rade UNIZA. 

 

 V ďalšom bode programu rektor UNIZA predložil návrh Smernice č. 213 – Politiky 

na zabezpečovanie kvality na Žilinskej univerzite v Žiline. Predseda Pedagogickej komisie 

prof. Dr. Ing. Martin Decký uviedol, že komisia nemala pripomienky k predloženému materiálu. 

Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. uviedla, že 

pripomienky komisie boli spracovateľom akceptované. K pripomienke ohľadne uvedenia citátu 

v Smernici č. 213 sa vyjadrili rektor UNIZA a prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing 

prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., ktorý ako spracovateľ Smernice č. 213 odôvodnil uvedenie citátu 

v smernici. Dodal, že zváži požiadavku na odstránenie citátu. 

AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, prerokoval s pripomienkami Smernicu č. 213 – Politiky 

na zabezpečovanie kvality na Žilinskej univerzite v Žiline pred schvaľovaním vo Vedeckej 

rade UNIZA. 

 

 Následne rektor UNIZA predložil návrh Smernice č. 214 – Štruktúry vnútorného systému 

zabezpečovania kvality pre vytváranie, úpravu, schvaľovanie a zrušenie študijných 

programov na Žilinskej univerzite v Žiline. Predseda Pedagogickej komisie 

prof. Dr. Ing. Martin Decký uviedol, že komisia nemala pripomienky k predloženému materiálu. 

Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. uviedla, že časť 

pripomienok komisie bola spracovateľom akceptovaná a časť bola vysvetlená, ako je uvedené 

v zápise z rokovania komisie. V následnej diskusii odzneli pripomienky predsedu AS UNIZA 

k spôsobu nominácie a výberu kandidátov na členov Rady študijného programu – v zmysle 

smernice je členom Rady študijného programu aj zástupca študentov, na jedno miesto zástupcu 

študentov sa však nominujú dvaja kandidáti (jedného nominuje garant študijného programu 

a jedného ŠČ AS UNIZA), z týchto kandidátov následne kolégium vyberá jedného kandidáta, ktorý 

bude predložený na schválenie vedeckej rade; pri tomto spôsobe nominácie nie je teda zaručené 

miesto v rade pre zástupcu nominovaného študentami (prostredníctvom ŠČ AS UNIZA). Spôsob 

nominácie za člena Rady študijného programu vysvetlil a odôvodnil prorektor pre vzdelávanie 

doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD. 

AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, prerokoval s pripomienkami Smernicu č. 214 – Štruktúry vnútorného 

systému zabezpečovania kvality pre vytváranie, úpravu, schvaľovanie a zrušenie študijných 

programov na Žilinskej univerzite v Žiline pred schvaľovaním vo Vedeckej rade UNIZA. 

 

 V ďalšej časti rokovania predložil rektor UNIZA návrh Smernice č. 216 – Zabezpečenie kvality 

doktorandského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline. Predseda Pedagogickej komisie 

prof. Dr. Ing. Martin Decký uviedol pripomienky člena komisie Mgr. Mariána Grupača, PhD. 

Pripomienka sa týkala toho, že pokiaľ doktorand spĺňa počet kreditov určený zákonom o vysokých 
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školách, nemal by byť viazaný na to, či má publikáciu v určenom impaktovanom časopise 

s konkrétnym kvartilom. Mgr. Marián Grupač, PhD. dodal, že pripomienky vznikli na základe 

konzultácie s doktorandmi na FHV. Ing. Marián Šotek poukázal na dlhšie obdobie, kým je článok 

vydaný. Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. uviedla, 

že časť pripomienok komisie bola spracovateľom akceptovaná a ostala pripomienka týkajúca sa 

25 % autorského podielu v publikácii. Na túto pripomienku nadviazala 

prof. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD., členka komisie, ktorá uviedla argumenty v prospech zníženia 

výšky požadovaného autorského podielu v publikácii. Dodala však, že v 7. bode rokovania rektor 

UNIZA vysvetlil výšku tohto podielu. Uvedené pripomienky zodpovedal prorektor pre vedu a výskum 

prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. Rektor UNIZA doplnil, že je požadované, aby sa preukázala 

vedecká tvorivosť doktoranda s cieľom publikovať výsledky získané počas štúdia, ktoré súvisia 

s témou dizertačnej práce aspoň v jednom impaktovanom časopise. 

AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, prerokoval s pripomienkami Smernicu č. 216 – Zabezpečenie kvality 

doktorandského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline pred schvaľovaním vo Vedeckej rade 

UNIZA. 

 

 V bode Rôzne predseda AS UNIZA opätovne požiadal o uskutočnenie doplňujúcich volieb 

do študentskej časti AS UNIZA v prípade FBI. 

 

 

12. ZASADNUTIE AS UNIZA – 28. jún 2021 

 

 V pondelok dňa 28. 6. 2021 sa uskutočnilo dvanáste zasadnutie AS UNIZA (10:00 hod., online, 

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

 

 Po schválení návrhu programu rokovania rektor UNIZA predložil návrh na odsúhlasenie 

podmienok zmluvy o úprave spoločného postupu pri realizácii a financovaní výstavby 

športoviska a schválenie zriadenia predkupného práva. Uviedol, že snahou UNIZA je výstavba 

športovísk a vytvorenie vhodných podmienok pre vyučovanie telesnej výchovy a voľnočasových 

aktivít študentov. Jedným z týchto športovísk je atletický areál. Dodal, že aj mesto Žilina má záujem 

o vybudovanie športoviska a dohodol sa spoločný projekt. Na základe marcového hlasovania AS 

UNIZA, na ktorom bola vyjadrená podpora tomuto zámeru, vznikol návrh zmluvy o realizácii 

ľahkoatletického areálu, na ktorej UNIZA a mesto Žilina budú participovať rovnakým podielom. 

Športovisko bude využívané nielen univerzitou, ale aj mestom a regiónom. Na záver uviedol, že 

majiteľom pozemku ostáva UNIZA a navrhuje sa zriadenie predkupného práva v prospech mesta 

Žilina. Primátor mesta Žilina Mgr. Peter Fiabáne v úvode poďakoval za pozvanie a príležitosť 

vystúpiť. Potvrdil, že súčasné vedenie mesta Žilina má záujem o vylepšenie športovej infraštruktúry 

v meste. Doplnil, že požiadavka na vybudovanie atletickej dráhy je tu dlho. Dodal, že mesto Žilina 

rešpektuje vlastnícke vzťahy UNIZA k pozemku. Uviedol, že prevádzkovateľom športoviska bude 

UNIZA. Predseda Hospodárskej komisie prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. uviedol, že členovia komisie 

nevyjadrili významné pripomienky. Komisia súhlasí a podporuje predložený návrh. Predseda 

Kontrolnej komisie Ing. Pavol Podhora, PhD. uviedol, že na rokovaní komisie prorektor pre rozvoj 

prof. Ing. Josef Vičan, CSc. prítomných v krátkosti oboznámil s projektom, ako aj s návrhom zmluvy. 

K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne zásadné pripomienky a komisia odporúča 

predložený návrh na prijatie. Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák 
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Sedláčková, PhD. uviedla, že komisia vzala na vedomie a súhlasila s úpravou uznesenia a navrhla 

v návrhu  zmluvy drobné zmeny prevažne formálneho charakteru. Komisia odporučila predložený 

materiál na schválenie. V závere diskusie predseda AS UNIZA vyjadril podporu predloženému 

návrhu. 

AS UNIZA schvaľuje návrh rektora na uzavretie zmluvy o úprave spoločného postupu 

pri realizácii a  financovaní výstavby športoviska medzi UNIZA a mestom Žilina na pozemku 

parc. č. 5118/9 – ostatná plocha o výmere 17 785 m2 zapísanom na LV č. 111, vedenom 

Okresným úradom Žilina, katastrálny odbor pre k.ú. Žilina ako aj zriadenie predkupného 

práva k tomuto pozemku v prospech mesta Žilina za cenu stanovenú znaleckým posudkom. 

 

 AS UNIZA ďalej rokoval o návrhu Smernice č. 200 – Zásady výberového konania 

na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov, 

funkcií profesorov a docentov, ktorý predložil rektor UNIZA. Uviedol, že predkladané smernice 

súvisia s akreditáciou, s vnútornými procesmi v zmysle štandardov a metodických usmernení. 

Dodal, že do smerníc boli doplnené pripomienky pokiaľ boli relevantné. K návrhu sa vyjadrila vedúca 

oddelenia personálnej a sociálnej práce Ing. Veronika Kunová, ktorá v krátkosti priblížila 

navrhované úpravy. Predseda Pedagogickej komisie prof. Dr. Ing. Martin Decký uviedol, že komisia 

nemala pripomienky k predloženému materiálu a komisia odporúča materiál na schválenie. 

Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. uviedla, že 

komisia mala len formálnu pripomienku v úprave dátumu. Dodala, že komisia odporúča materiál 

na schválenie. 

AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, schvaľuje Smernicu č. 200 – Zásady výberového konania 

na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov, 

funkcií profesorov a docentov. 

 

 V ďalšom bode programu AS UNIZA rokoval o návrhu Smernice č. 201 – Disciplinárny poriadok 

pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý predložil rektor UNIZA. Uviedol, že úprava 

smernice je vypracovaná v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov. Následne v krátkosti priblížil obsah predloženého materiálu. Predseda 

Pedagogickej komisie prof. Dr. Ing. Martin Decký uviedol, že komisia nemala pripomienky 

k predloženému materiálu a komisia plne podporuje daný návrh smernice. Predsedníčka 

Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. uviedla, že komisia mala 

drobné pripomienky akceptované spracovateľom. V rámci komisie prebehla diskusia o čl. 8 ods. 4. 

Ďalej uviedla, že táto smernica je prepojená so Smernicou č. 167 Rokovací poriadok disciplinárnych 

komisií Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá bola upravená Dodatkom č. 1, v ktorom bolo doplnené 

upresnenie: možnosť rozhodnutia disciplinárnych komisií formou uznesenia. V závere predseda AS 

UNIZA doplnil informáciu k diskusii o čl. 8 ods. 4. – uviedol, že v porovnaní so starou smernicou sa 

v návrhu novej smernice nenachádza ustanovenie o spôsobe riešenia situácie, ak rektor nevyhovie 

žiadosti študenta celouniverzitného študijného programu o preskúmanie rozhodnutia o uložení 

disciplinárneho opatrenia. 

AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, schvaľuje Smernicu č. 201 – Disciplinárny poriadok pre študentov 

Žilinskej univerzity v Žiline. 
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 Ďalej rektor UNIZA predložil návrh Smernice č. 206 – Zásady a pravidlá prijímacieho konania 

na štúdium na Žilinskej univerzite v Žiline. K návrhu sa vyjadril prorektor pre vzdelávanie 

doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., ktorý zdôvodnil vytvorenie tejto smernice. Smernica definuje 

zásady a rámcové pravidlá, na základe ktorých fakulty a ostatné súčasti UNIZA každoročne 

vypracujú zásady, pravidlá prijímacieho konania v stanovenej štruktúre. Na záver dodal, že 

do návrhu Smernice č. 206 boli zapracované pripomienky fakúlt. Predseda Pedagogickej komisie 

prof. Dr. Ing. Martin Decký uviedol, že komisia nemala pripomienky k predloženému materiálu 

a komisia odporúča materiál na schválenie. Predsedníčka Legislatívnej komisie 

doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. uviedla, že komisia nemala pripomienky 

k predloženému materiálu a odporúča ho na schválenie. 

AS UNIZA, v zmysle §9 ods. 1 písm. m) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, schvaľuje Smernicu č. 206 – Zásady a pravidlá prijímacieho konania 

na štúdium na Žilinskej univerzite v Žiline. 

 

 Následne AS UNIZA rokoval o návrhu Smernice č. 207 – Etický kódex Žilinskej univerzity 

v Žiline, ktorý predložil rektor UNIZA. Uviedol, že predložený Etický kódex Žilinskej univerzity 

v Žiline určuje súhrn pravidiel správania sa zamestnancov a študentov univerzity. Predseda 

Pedagogickej komisie prof. Dr. Ing. Martin Decký uviedol, že komisia nemala pripomienky 

k predloženému materiálu. Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák 

Sedláčková, PhD. uviedla, že komisia navrhla drobnú úpravu v čl. 3 ods. 1 a čl. 6 ods. 2, ktoré boli 

spracovateľom prijaté. Na záver dodala, že komisia odporúča materiál na prerokovanie AS UNIZA. 

Ďalej doplnila, že po rokovaní Legislatívnej komisie vznikla ešte jedna pripomienka na doplnenie 

čl. 6 ods. 2. Rektor UNIZA danú pripomienku akceptoval a bude zapracovaná do smernice. 

AS UNIZA prerokoval s pripomienkami Smernicu č. 207 – Etický kódex Žilinskej univerzity 

v Žiline. 

 

 V ďalšej časti rokovania rektor UNIZA predložil návrh Smernice č. 209 – Študijný poriadok pre 1. 

a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline. Ide o vytvorenie 

celouniverzitného študijného poriadku. Proces kreovania smernice priblížil prorektor 

pre vzdelávanie doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD. Informoval, že do návrhu Smernice č. 209 boli 

zapracované pripomienky fakúlt, Legislatívnej komisie, Pedagogickej komisie, zástupcov študentov 

v Rade kvality. V závere dodal, že smernica upravuje používanie výkazu o štúdiu v elektronickej 

forme. Predseda Pedagogickej komisie prof. Dr. Ing. Martin Decký uviedol, že dal viacero podnetov 

a odporúčaní, z ktorých bola väčšina akceptovaná a následne zapracovaná. Pripomienka 

Ing. Márie Poláčikovej ohľadne dátumu bola vysvetlená na zasadnutí komisie. Následne vystúpil 

člen Pedagogickej komisie RNDr. Hynek Bachratý, PhD., ktorý sa poďakoval za akceptáciu a 

zapracovanie väčšiny jeho pripomienok. Zároveň sa však vrátil k dvom nezapracovaným 

pripomienkam: v čl. 9 ods. 11 navrhol zmenu nadpisu 3. stĺpca tabuľky: „Rozsah znalostí (%)“,druhá 

pripomienka sa týkala archivácie výstupov študenta počas hodnotenia v priebehu štúdia alebo 

počas skúšky, o ktorom hovorí čl. 9 ods. 5. Predsedníčka Legislatívnej komisie 

doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. uviedla, že komisia mala niekoľko drobných 

pripomienok štylistického charakteru, ktoré boli priamo zapracované spracovateľom a niektoré boli 

zaslané spracovateľovi na zváženie. Na záver dodala, že komisia odporúča predložený materiál 

na schválenie. Následne predseda AS UNIZA predniesol pripomienku, ktorá sa týka kapacity 

pre jednotlivé vypísané termíny skúšok uvedenej v čl. 9 ods. 20. Ďalej sa predseda AS UNIZA pýtal 

na čl. 11 ods. 14 a ods. 15 kde sa uvádza povinná účasť na seminároch a cvičeniach.  
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AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, schvaľuje Smernicu č. 209 – Študijný poriadok pre 1. a 2. stupeň 

vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline. 

 

 V ďalšom bode programu rektor UNIZA predložil návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 167 – Rokovací 

poriadok disciplinárnych komisií Žilinskej univerzity v Žiline. Uviedol prepojenie Smernice 

č. 167 so Smernicou č. 201 – Disciplinárny poriadok pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline, 

o ktorej sa rokovalo v úvode zasadnutia AS UNIZA. Predseda Pedagogickej komisie 

prof. Dr. Ing. Martin Decký uviedol, že komisia nemala pripomienky k predloženému materiálu. 

Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. uviedla, že 

komisia nemala pripomienky, len návrh na prípadnú úpravu formulácie v budúcnosti, ktorá ale 

po zvážení spracovateľom bola zapracovaná, do aktuálneho návrhu. 

AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, schvaľuje Dodatok č. 1 k Smernici č. 167 – Rokovací poriadok 

disciplinárnych komisií Žilinskej univerzity v Žiline. 

 

 AS UNIZA ďalej rokoval o návrhu na schválenie podmienok pre prijatie na celouniverzitné 

študijné programy garantované Výskumným ústavom vysokohorskej biológie v Tatranskej 

Javorine, ktorý predložil rektor UNIZA. Informoval, že materiál bol pripravený zo strany riaditeľa 

Výskumného ústavu vysokohorskej biológie (ďalej len „VÚVB“) v Tatranskej Javorine 

prof. RNDr. Mariána Janigu, CSc. V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov je potrebné schváliť podmienky pre prijatie na celouniverzitné študijné 

programy garantované VÚVB v Tatranskej Javorine: 1. bakalársky študijný program stráž prírody, 

2. magisterský študijný program alpínska a vysokohorská ekológia. V materiáli sú deklarované 

počty študentov, ktorých chcú prijať a ďalšie podmienky pre prijatie na štúdium. Predseda 

Pedagogickej komisie prof. Dr. Ing. Martin Decký uviedol, že komisia nemala pripomienky 

k predloženému materiálu a odporúča ho na schválenie. 

AS UNIZA, v zmysle §9 ods. 1 písm. m) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, schvaľuje predložené podmienky pre prijatie na celouniverzitné 

študijné programy garantované Výskumným ústavom vysokohorskej biológie v Tatranskej 

Javorine. 

 

 V bode Rôzne kvestorka UNIZA Ing. Jana Gjašiková predložila vyjadrenie k pohľadávke UNIZA voči 

FVD House Ltd.  

 

 

13. ZASADNUTIE AS UNIZA – 4. október 2021 

 

 V pondelok dňa 4. 10. 2021 sa uskutočnilo trináste zasadnutie AS UNIZA (14:00 hod., online, 

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

 

 Po schválení návrhu programu rokovania rektor UNIZA predložil návrh Zakladateľskej zmluvy 

o založení záujmového združenia právnických osôb s názvom InoVia – Žilinský samosprávny 

kraj, Mesto Žilina a UNIZA a Stanovy združenia. Rektor UNIZA uviedol, že počas viacerých 

rokovaní so zástupcami mesta a zástupcami VÚC konštatovali, že chýba centrum inovácií. Dodal, 
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že osobne si myslí, že založenie inovačného centra má veľký význam pre mesto, univerzitu a celý 

región. Cieľom je podpora vytvorenia nových podnikateľských subjektov, rozvoj mesta a regiónu, 

podpora zamestnanosti, prepojenie univerzity s inovačným centrom. Ing. Vlastimil Kocian objasnil 

ciele záujmového združenia. Dodal, že je dôležité u stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže 

podporovať podnikateľské myslenie, ochotu technického vzdelávania. Predseda Hospodárskej 

komisie prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. uviedol, že všetci členovia komisie, ktorí sa zúčastnili 

zasadnutia komisie, hlasovali za prijatie návrhu. V závere zaznela otázka, ktorá sa týkala výšky 

podielu univerzity v združení. Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák 

Sedláčková, PhD. uviedla, že komisia na svojom zasadnutí nebola uznášaniaschopná. Komisia 

mala drobné formálne pripomienky, ktoré boli zaslané predkladateľovi materiálu. Po zapracovaní 

formálnych pripomienok komisia odporučila predložený materiál na schválenie. V ďalšej časti 

predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová vyjadrila podporné stanovisko 

danému návrhu. Uviedla, že pre Žilinský samosprávny kraj je to dôležitý míľnik. Budú radi, ak sa 

univerzita rozhodne vstúpiť do združenia. Informovala, že predložený návrh má plnú podporu 

zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja. Do budúcna budú radi, ak sa združenie rozšíri 

o ďalších členov. Následne zástupca primátora mesta Žilina Mgr. Vladimír Randa informoval 

o schválení návrhu na mestskom zastupiteľstve a vyjadril nádej na podporu aj v akademickom 

senáte. Podporu tejto iniciatívy vyjadril aj predseda AS UNIZA. Dodal, že kľúčovým je pritiahnuť 

mladých ľudí. Návrh podporil aj prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing 

prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD. a v závere zodpovedal otázku predsedu Hospodárskej komisie. 

Uviedol, že návrh na zmenu zmluvy a stanov združenia bude možné predniesť na valnom 

zhromaždení.  

Akademický senát  Žilinskej univerzity v Žiline v súlade s § 9 ods. 1 písm. i) zákona 

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov schvaľuje založenie záujmového združenia právnických osôb 

s názvom InoVia, ktorého zakladateľmi sú  – Žilinský samosprávny kraj, Mesto Žilina 

a UNIZA. 

 

 V ďalšej časti 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 členmi študentskej časti v prípade SjF, 

FEIT, SvF, FBI a ostatnej študentskej časti akademickej obce UNIZA. Informoval, že vzhľadom 

na to, že na FEIT a FBI ukončili štúdium obidvaja členovia študentskej časti AS UNIZA za príslušnú 

fakultu, požiadal predsedov fakultných akademických senátov, aby predložili návrhy na členov 

komisií z členov študentskej časti fakultných akademických senátov. Títo študenti budú členmi 

komisie dočasne, kým sa v doplňujúcich voľbách nezvolia členovia študentskej časti AS UNIZA 

za príslušnú fakultu. Následne prečítal návrh: SjF - Ing. Mária Polačiková, členka študentskej časti 

AS UNIZA, FEIT - Ing. Lucia Čarnecká, členka študentskej časti AS FEIT, SvF - 

Ing. Miroslav Jančula, člen študentskej časti AS UNIZA, FBI - Ing. Veronika Adamová, členka 

študentskej časti AS FBI, ostatná študentská časť akademickej obce: Tereza Burkoňová, študentka 

VÚVB. Všetci navrhovaní kandidáti súhlasili s členstvom v príslušných 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. 
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 Následne rektor UNIZA predložil návrh na schválenie členov Vedeckej rady UNIZA. V úvode 

návrh odôvodnil. Navrhovanými členmi boli Dr. h. c., Prof. h. c., Prof. Dr.-Ing. Oliver Moravčík, rektor 

STU Bratislava a prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD., FEIT UNIZA.  Dodal, že členstvo vo Vedeckej rade 

UNIZA platí do konca funkčného obdobia, t. j. do 3. júla 2022. 

AS UNIZA schvaľuje v zmysle § 9 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

v znení neskorších predpisov návrh rektora UNIZA na vymenovanie 

Dr. h. c., Prof. h. c., Prof. Dr.-Ing. Olivera Moravčíka a prof. Ing. Dušana Pudiša, 

PhD.  za členov Vedeckej rady Žilinskej univerzity v Žiline. 

 

 V ďalšom bode programu rektor UNIZA predložil návrh na schválenie členov Disciplinárnej 

komisie UNIZA pre študentov celouniverzitných študijných programov. Následne prečítal  

navrhované zloženie členov Disciplinárnej komisie UNIZA. Dodal, že predseda komisie 

doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., má platný mandát člena Disciplinárnej komisie UNIZA 

do 30. 9. 2022. Návrh bol predložený v súlade so Smernicou č. 201 - Disciplinárny poriadok 

pre študentov UNIZA. 

Podľa § 9 ods. 1 písm. t) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“) AS UNIZA schvaľuje piatich nových členov Disciplinárnej 

komisie UNIZA v zmysle § 13 ods. 2 zákona, ktorými sú: doc. Dr. Ing. Margita Majerčáková, 

doc. Ing. Viliam Lendel, PhD., Ing. Marián Šotek, Bc. Dominika Kapečková, Samuel Haas. 

 

 Následne rektor UNIZA predložil návrh Dodatku č. 17 k Smernici č. 149 – Organizačný poriadok 

UNIZA. Uviedol, že organizačné zmeny sú navrhované z dôvodu optimalizácie práce jednotlivých 

ústavov a súčastí univerzity. Následne priblížil jednotlivé zmeny. K premenovaniu univerzitného 

pracoviska „EDIS – vydavateľské centrum Žilinskej univerzity“ na nový názov „EDIS – vydavateľstvo 

UNIZA“ dochádza z dôvodu príliš dlhého a neštandardného terajšieho názvu. Okrem toho dochádza 

k reorganizácii práce tak, ako je uvedené v predloženom materiáli. Ďalšia organizačná zmena 

uvedená v Dodatku č. 17 sa týka vytvorenia 1 pracovného miesta „Tajomník Akreditačnej rady“. 

Vytvorenie tohto miesta vyplýva z potreby vytvorenia štruktúry Akreditačnej rady. Dodal, že 

pracovné miesto bude financované z projektu. Ďalej k premenovaniu univerzitného pracoviska 

„Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl“ na nový názov „eTwinning Slovensko“ dochádza 

z dôvodu, že činnosť pracoviska sa od jeho vzniku rozrástla o mnohé ďalšie aktivity. Dochádza aj 

k premenovaniu pracovných miest v organizačnej štruktúre tak, ako sú uvedené v predloženom 

materiáli. K premenovaniu 1 pracovného miesta v organizačnej štruktúre Ústavu telesnej výchovy 

dochádza z dôvodu zabezpečenia prípravy aktivít na ľahkoatletickom areáli. K premenovaniu 

4 pracovných miest v organizačnej štruktúre Výskumného ústavu vysokohorskej biológie dochádza 

nakoľko garancie nad študijným programom môže mať len pracovník, ktorý je na plnom funkčnom 

mieste. Na univerzitnom pracovisku Univerzitná knižnica dochádza k zmene počtu oddelení 

zo štyroch na dve z dôvodu optimalizácie pracovných činností na jednotlivých pracoviskách. 

Predseda Hospodárskej komisie prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. uviedol, že komisia jednohlasne 

podporila navrhované organizačné zmeny. Zároveň sa komisia pýtala na možnosť obsadenia 

novovytváraného pracovného miesta „Tajomník Akreditačnej rady“ zamestnancom v existujúcej 

organizačnej štruktúre, aby sa nevytváralo pracovné miesto navyše. Predseda Kontrolnej komisie 

Ing. Pavol Podhora, PhD. uviedol, že členovia komisie nemali k predloženému návrhu žiadne 

zásadné pripomienky a na základe hlasovania komisia odporúča predložený návrh na prijatie. 

V závere rektor UNIZA odôvodnil novovytvárané pracovné miesto „Tajomník Akreditačnej rady“. 
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AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, schvaľuje Dodatok č. 17 k Smernici č. 149 – Organizačný poriadok 

UNIZA. 

 

 V ďalšej časti rokovania rektor UNIZA predložil návrh Smernice č. 220 – Hodnotenie tvorivej 

činnosti zamestnancov vo vzťahu k zabezpečovaniu kvality vzdelávania na Žilinskej 

univerzite v Žiline. Uviedol, že nasleduje celý rad bodov, ktoré sa týkajú prerokovania nových 

smerníc súvisiacich so systémom zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UNIZA. 

Návrh Smernice č. 220 mali v gescii prorektor pre vedu a výskum prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. 

a prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Rektor UNIZA v skratke priblížil obsah smernice. Predseda 

Pedagogickej komisie prof. Dr. Ing. Martin Decký informoval, že komisia odporučila materiál 

prerokovať bez pripomienok. Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák 

Sedláčková, PhD. uviedla, že komisia navrhla zjednotenie pojmov v rámci vnútorného systému 

kvality. Zároveň bola pripomienka, či by nebolo vhodnejšie z čl. 4 odstrániť ods. 6 - 10, ktoré sú síce 

potrebné, ale nehodia sa do článku, ktorý hovorí o hodnotení, pretože sa týkajú podpory. 

Pripomienka bola na zváženie zaslaná prorektorovi pre vedu a výskum. Prorektor pre vedu 

a výskum prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. poďakoval za pripomienky a zároveň odprezentoval návrh 

zapracovania uvedených pripomienok do smernice. 

AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, prerokoval s pripomienkami Smernicu č. 220 – Hodnotenie tvorivej 

činnosti zamestnancov vo vzťahu k zabezpečovaniu kvality vzdelávania na Žilinskej 

univerzite v Žiline pred schvaľovaním vo Vedeckej rade UNIZA. 

  

 AS UNIZA ďalej rokoval o návrhu Smernice č. 217 – Zdroje na podporu vzdelávacích, tvorivých 

a ďalších súvisiacich činností Žilinskej univerzity v Žiline. Návrh predložil rektor UNIZA, ktorý 

uviedol, že smernica hovorí o viacerých zdrojoch, ktoré budú slúžiť na podporu vzdelávania, 

tvorivých a ďalších súvisiacich činností UNIZA. Smernica je dôležitá vo vzťahu k akreditácii 

študijných programov. V smernici sa popisujú rôzne zdroje, s ktorými sa stretávame pri aktivitách, 

ide o zdroje personálne, materiálové, priestorové, technické a ďalšie. Predseda Pedagogickej 

komisie prof. Dr. Ing. Martin Decký požiadal PaedDr. Róberta Janikovského o odprezentovanie 

pripomienky, ktorou navrhol doplnenie textu v ods. 6 čl. 19. Smernice č. 217. Predsedníčka 

Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. uviedla, že komisia mala 

drobné gramatické pripomienky zaslané predkladateľovi na zváženie. Rektor UNIZA dodal, že 

pripomienky boli zapracované. Prorektor pre rozvoj prof. Ing. Josef Vičan, CSc. doplnil, že smernica 

so zapracovanými pripomienkami Legislatívnej komisie ako aj PaedDr. Róberta Janikovského bola 

zverejnená medzi materiálmi. 

AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, prerokoval s pripomienkami Smernicu č. 217 – Zdroje na podporu 

vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností Žilinskej univerzity v Žiline 

pred schvaľovaním vo Vedeckej rade UNIZA. 

 

 Následne rektor UNIZA predložil návrh Smernice č. 221 – Spolupráca Žilinskej univerzity 

v Žiline s externými partnermi z praxe. Uviedol, že smernica určuje rámce pri príprave nových 

zmlúv, ktoré budú podpísané s externým prostredím. V smernici sú uvedené postupy a návrhy 

(rámcové dohody z hľadiska všeobecnej spolupráce, rámcové dohody s autoritou  praxe, 

memorandum o spolupráci). Gestorkou smernice bola doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, 
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PhD., ktorá uviedla, že všetky pripomienky, ktoré jej boli doručené po pripomienkovaní, boli 

zapracované. Predseda Pedagogickej komisie prof. Dr. Ing. Martin Decký uviedol, že  komisia 

nemala k materiálu pripomienky a návrh podporili. Predsedníčka Legislatívnej komisie 

doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. uviedla, že dve drobné pripomienky boli 

zapracované a odstránené a smernica bola odporúčaná členmi, ktorí sa zúčastnili rokovania 

komisie. 

AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, prerokoval bez pripomienok Smernicu č. 221 – Spolupráca Žilinskej 

univerzity v Žiline s externými partnermi z praxe pred schvaľovaním vo Vedeckej rade 

UNIZA. 

 

 V ďalšej časti rokovania rektor UNIZA predložil návrh Smernice č. 218 – Smernica 

o zhromažďovaní, spracovaní, analyzovaní a vyhodnocovaní informácií pre podporu 

riadenia študijných programov. Uviedol, že z hľadiska zabezpečenia kvality vysokoškolského 

vzdelávania musíme mať informácie, ktoré je potrebné vedieť zhromažďovať, spracovať, 

analyzovať a vyhodnocovať. Táto smernica hovorí akým spôsobom k tomu pristupovať. Gestorom 

smernice je prorektor pre informačné systémy prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. Predseda 

Pedagogickej komisie prof. Dr. Ing. Martin Decký uviedol, že zo strany členov komisie neboli žiadne 

pripomienky. Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. 

uviedla, že komisia mala drobné pripomienky formálneho a gramatického charakteru. Dodala však, 

že v niektorých ustanoveniach nebola jasná formulácia a požiadali predkladateľa o úpravu 

smernice. Predkladateľ pripomienky akceptoval a smernica so zapracovanými pripomienkami bola 

zverejnená medzi materiálmi. Prorektor pre informačné systémy poďakoval za odstránenie 

preklepov a drobností a zároveň informoval o doplnení čl. 11 v znení pripomienok. 

AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, prerokoval s pripomienkami Smernicu č. 218 – Smernica 

o zhromažďovaní, spracovaní, analyzovaní a vyhodnocovaní informácií pre podporu 

riadenia študijných programov pred schvaľovaním vo Vedeckej rade UNIZA. 

  

 AS UNIZA ďalej rokoval o návrhu Smernice č. 219 – Mobility študentov a zamestnancov 

Žilinskej univerzity v Žiline v zahraničí. Návrh predložil rektor UNIZA, ktorý uviedol, že 

neoddeliteľnou súčasťou zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania je aj 

internacionalizácia štúdia a poskytnutie mobilít pre študentov a zamestnancov. Smernica hovorí 

o pravidlách pre poskytnutie mobilít a povinnostiach, ktoré musí študent alebo zamestnanec plniť. 

Gestorom smernice je prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD. 

Predseda Pedagogickej komisie prof. Dr. Ing. Martin Decký uviedol, že zo strany členov komisie 

neboli žiadne pripomienky. Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák 

Sedláčková, PhD. uviedla 1  pripomienku: preformulovať čl. 9 ods. 1, lebo je príliš dlhý, ale ani 

členovia komisie ho nevedeli naformulovať. Prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing 

poznamenal, že táto smernica ruší Metodické usmernenie č. 1/2016 Mobility študentov UNIZA 

v zahraničí. Dodal, že ani predkladateľ nenašiel lepšiu formuláciu čl. 9 ods. 1. Predseda AS UNIZA 

doplnil, že Legislatívna komisia nemala konkrétny návrh na zmenu formulácie, preto komisia 

súhlasila s predloženým návrhom. 

AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, prerokoval bez pripomienok Smernicu č. 219 – Mobility študentov 
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a zamestnancov Žilinskej univerzity v Žiline v zahraničí pred schvaľovaním vo Vedeckej rade 

UNIZA. 

 

 Následne rektor UNIZA predložil návrh Smernice č. 222 – Vnútorný systém zabezpečovania 

kvality na Žilinskej univerzite v Žiline. Uviedol, že je to jedna z najdôležitejších smerníc - rámcová 

smernica nad všetkými legislatívnymi opatreniami, ktoré sú pripravované v rámci zabezpečenia 

kvality vzdelávania na UNIZA. Študijné programy sa budú zosúlaďovať so štandardmi a vnútorným 

systémom kvality, ktorý je popísaný v tejto smernici. Smernica obsahuje východiská pre realizáciu 

vnútorného systému zabezpečenia kvality, prístupy, procesy. Túto smernicu mal v gescii 

doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Predseda Pedagogickej komisie prof. Dr. Ing. Martin Decký 

uviedol, že komisia nemala k predloženému materiálu pripomienky. Predsedníčka Legislatívnej 

komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. uviedla, že komisia mala drobné formálne 

pripomienky. Od predkladateľa jej bola doručená upravená verzia smernice so zapracovaním 

celouniverzitných študijných programov do tabuliek. Táto upravená verzia bola následne zverejnená 

medzi materiály. 

AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, prerokoval bez pripomienok Smernicu č. 222 – Vnútorný systém 

zabezpečovania kvality na Žilinskej univerzite v Žiline pred schvaľovaním vo Vedeckej rade 

UNIZA. 

 

 V ďalšom bode programu rektor UNIZA predložil návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 204 – Pravidlá 

pre vytváranie, úpravu, schvaľovanie a zrušenie študijných programov na Žilinskej 

univerzite v Žiline. Pri komunikácii so Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo sa 

zistila formálna chyba, ktorú je potrebné odstrániť týmto dodatkom. Prorektor pre vzdelávanie 

doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD. odôvodnil vypracovanie Dodatku č. 1 a poukázal na konkrétnu 

zmenu. Pedagogická a Legislatívna komisia nemali k návrhu pripomienky. 

AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, prerokoval bez pripomienok Dodatok č. 1 k Smernici č. 204 – Pravidlá 

pre vytváranie, úpravu, schvaľovanie a zrušenie študijných programov na Žilinskej 

univerzite v Žiline pred schvaľovaním vo Vedeckej rade UNIZA. 

 

 Následne rektor UNIZA predložil návrh na zrušenie Smernice č. 117 – Študijný poriadok 

celouniverzitných študijných programov v znení Dodatku č. 1. Na poslednom zasadnutí AS 

UNIZA bola schválená Smernica č. 209 Študijný poriadok pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia 

na Žilinskej univerzite v Žiline. Tento študijný poriadok je prienikom všetkých študijných programov 

v rámci univerzity. V súčasnosti je ešte stále aktívna Smernica č. 117 Študijný poriadok 

celouniverzitných študijných programov v znení Dodatku č. 1., ktorú navrhuje zrušiť. Odôvodnenie 

návrhu doplnil prorektor pre vzdelávanie doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., ktorý uviedol, že podľa 

schváleného celouniverzitného študijného poriadku musia fakulty a ústavy zosúladiť svoje študijné 

poriadky do konca októbra. Riaditeľ Výskumného ústavu vysokohorskej biológie v Tatranskej 

Javorine prof. RNDr. Marián Janiga, CSc. súhlasil so zrušením Smernice č. 117 a jej nahradením 

novou verziou – Smernicou č. 209. Pedagogická a Legislatívna komisia nemali k návrhu 

pripomienky. 

Akademický senát  Žilinskej univerzity v Žiline v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) zákona 

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov ruší Smernicu č. 117 Študijný poriadok celouniverzitných študijných 
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programov v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.6.2020, ktorá je nahradená Smernicou č. 209 

Študijný poriadok pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline. 

 

 V ďalšej časti rokovania rektor UNIZA predložil návrh Metodického usmernenia č. 5/2021 

o zásadách a pravidlách prijímacieho konania na celouniverzitné študijné programy vydané 

v súlade s čl. 1 ods. 2 Smernice č. 206 pre akademický rok 2022/23. V zmysle Smernice č. 206 

-  Zásady a pravidlá prijímacieho konania na štúdium na UNIZA je potrebné schváliť zásady 

a pravidlá prijímacieho konania na celouniverzitné študijné programy, ktoré zabezpečuje Výskumný 

ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine. Prorektor pre vzdelávanie 

doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD. odôvodnil zvolenú formu metodického usmernenia a doplnil, že 

metodické usmernenie bolo vypracované v zmysle osnovy, ktorú predpisuje Smernica č. 206. 

Podmienky by mali byť schválené a zverejnené do konca októbra. Pedagogická komisia nemala 

k predloženému materiálu pripomienky. 

Akademický senát  Žilinskej univerzity v Žiline v súlade s § 9 ods. 1 písm. m) zákona 

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a v súlade s čl. 3 bod 4 smernice č. 206 „ Zásady a pravidlá 

prijímacieho konania na štúdium na UNIZA“ schvaľuje „Metodické usmernenie č. 5/2021 

o zásadách a pravidlách prijímacieho konania na celouniverzitné študijné programy vydané 

v súlade s čl. 1 ods. 2 Smernice č. 206 pre akademický rok 2022/23“. 

 

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

rektor UNIZA, ktorý priblížil existujúci stav. Informoval, že v súvislosti s realizáciou rekonštrukcie 

ľahkoatletického areálu je potrebné realizovať preloženie plynárenského zariadenia. Súčasťou 

predloženého materiálu je nákres uloženia plynárenského zariadenia na dotknutom pozemku, ďalej 

aj návrh zmluvy, ktorá je štandardnou zmluvou zo strany SPP. Zriadenie vecného bremena vysvetlil 

prorektor pre rozvoj prof. Ing. Josef Vičan, CSc. Predseda Hospodárskej komisie 

prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. uviedol, že všetci členovia komisie, ktorí sa zúčastnili zasadnutia 

komisie, hlasovali za prijatie návrhu. Doplnil, že v rámci diskusie sa zaoberali veľkosťou ochranného 

pásma. Vysvetlenie k tejto pripomienke poskytol prorektor pre rozvoj, zároveň dodal, že 

na pripomienku reagovala aj JUDr. Zuzana Šimúnová. Predseda Kontrolnej komisie 

Ing. Pavol Podhora, PhD. uviedol, že k predmetnému bodu prebehla diskusia, v rámci ktorej 

prítomní členovia komisie odporučili v zmluve o zriadení vecného bremena vymedziť ochranné 

pásmo na plynárenské zariadenia, alebo priame plynovody, aby sa vecné bremeno nevzťahovalo 

na celú dotknutú nehnuteľnosť. Ďalej doplnil, že k predloženému návrhu neboli vznesené žiadne 

ďalšie zásadné pripomienky. Následne vysvetlil odporučenie komisie. V závere dodal, že napriek 

uvedenému Kontrolná komisia AS UNIZA odporučila predložený návrh na prijatie. Predsedníčka 

Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. uviedla, že komisia nemala 

k predloženému materiálu pripomienky. Na pripomienky Kontrolnej komisie reagovali a vysvetlenie 

poskytli prorektor pre rozvoj, rektor UNIZA, JUDr. Janka Staníková. 

Podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 

predpisov akademický senát schvaľuje návrh na zriadenie vecného bremena spočívajúceho 

v povinnosti UNIZA ako vlastníka zaťaženého pozemku CKN parc. č. 5118/9 – ostatná plocha 

o výmere 17 785 m2 vedenom Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom na LV č. 111 

pre k.ú. Žilina  

i. strpieť existenciu inžinierskych sietí – plynárenských zariadení oprávneného z vecného 

bremena (SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739), 
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ich ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto 

zariadení, a to v rozsahu vymedzenom  geometrickým plánom  vyhotoveným 

na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí, 

ii. strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena 

za účelom údržby a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa 

v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť. 

 

 Následne rektor UNIZA predložil návrhy dodatkov k zmluvám o prenájme: Dodatok č. 1 

k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4-2/2020 na zmenu skončenia nájmu na dobu 

neurčitú s účinnosťou od 1. 10. 2021 a Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 4-5/2021 

na zmenu skončenia nájmu na dobu neurčitú s účinnosťou od 1. 10. 2021. Predseda AS 

UNIZA uviedol, že tento bod pozostáva z dvoch častí, ide o dve zmluvy. Rektor UNIZA uviedol, že 

v oboch prípadoch dochádza k zmene existujúcej zmluvy. Zmena spočíva v predĺžení nájmu z doby 

určitej na dobu neurčitú. Následne návrh v krátkosti odôvodnil. JUDr. Janka Staníková odôvodnenie 

doplnila. Hospodárska a Legislatívna komisia nemali k návrhu pripomienky. V rámci diskusie 

prof. Dr. Ing. Martin Decký upozornil na dátum účinnosti v predložených návrhoch. Na pripomienku 

reagovali rektor UNIZA a JUDr. Janka Staníková a následne došlo k oprave dátumu účinnosti 

na 1. 11. 2021. 

Akademický senát  Žilinskej univerzity v Žiline v súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona 

č. 176/2004 Z. z. o  nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR 

SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení 

neskorších predpisov súhlasí  s predĺžením nájmu nehnuteľnej veci na neurčitý čas 

uzatvorením Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4-2/2020 s účinnosťou 

od 1. 11. 2021. 

Akademický senát  Žilinskej univerzity v Žiline v súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona 

č. 176/2004 Z. z. o  nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR 

SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení 

neskorších predpisov súhlasí  s predĺžením nájmu nehnuteľnej veci na neurčitý čas 

uzatvorením Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 4-5/2021 s účinnosťou od 1. 11. 2021. 

 

 V bode Rôzne predseda AS UNIZA informoval, že mu bola doručená žiadosť o vykonanie volieb 

do ŠRVŠ na UNIZA na volebné obdobie 2021-2024. UNIZA má nárok na zastupovanie 5 delegátmi 

(1 volený zástupca študentskou časťou AS UNIZA a ostatní volení študentskou časťou akademickej 

obce univerzity). 

AS UNIZA poveruje študentskú časť AS UNIZA vykonať riadne voľby do Študentskej rady 

vysokých škôl pre volebné obdobie 2021-2024, a to najneskôr do 5. 11. 2021. Predseda 

študentskej časti AS UNIZA Ing. Miroslav Jančula zodpovedá za vykonanie týchto volieb. 

V ďalšej časti bodu Rôzne predseda AS UNIZA informoval o potrebe nominácie študentov do Rady 

študijného programu pre celouniverzitné študijné programy stráž prírody a alpínska a vysokohorská 

ekológia. Následne predseda AS UNIZA informoval členov o potrebe uskutočnenia doplňujúcich 

volieb do študentskej časti AS UNIZA z dôvodu ukončenia štúdia členov AS UNIZA, a to v prípade 

fakúlt: SjF a SvF - 1 uvoľnené miesto, FEIT a FBI - 2 uvoľnené miesta. Ďalej informoval o účele 

čerpania financií z prostriedkov pridelených AS UNIZA. Prof. Dr. Ing. Martin Decký sa informoval 

o možnosti začiatku zasadnutí AS UNIZA o 13:00 hod. alebo aj v doobedňajších hodinách. 

V závere predseda AS UNIZA informoval o svojom skončení členstva v akademickej obci UNIZA 

v priebehu niekoľkých týždňov, preto sa rozhodol uvoľniť svoj mandát v AS UNIZA. V zmysle § 8 
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ods. 6 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách sa vzdáva funkcie člena AS UNIZA 

a tým aj predsedu AS UNIZA. Poďakoval členom akademickej obce za dôveru, aktívnym členom 

AS UNIZA za ich prácu v prospech univerzity, vedeniu UNIZA, tajomníčke AS UNIZA za spoluprácu. 

Požiadal podpredsedu AS UNIZA prof. Ing. Róberta Hudeca, PhD., aby v čo najkratšom čase zvolal 

zasadnutie AS UNIZA, na ktorom by sa mala uskutočniť voľba nového predsedu AS UNIZA. 

V závere rektor UNIZA poďakoval predsedovi AS UNIZA za prácu v AS UNIZA a zaželal všetko 

dobré. 

 

 

Dňa 8. 11. 2021 na základe elektronického hlasovania AS UNIZA nadpolovičnou väčšinou hlasov 

súhlasil so Stanoviskom Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline k návrhu novely zákona 

o vysokých školách. 

 

 

14. ZASADNUTIE AS UNIZA – 22. november 2021 

 

 V pondelok dňa 22. 11. 2021 sa uskutočnilo štrnáste zasadnutie AS UNIZA (13:00 hod., online, 

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

podpredseda AS UNIZA informoval o výsledkoch doplňujúcich volieb do AS UNIZA. Dňa 

27. 10. 2021 prebehli na Strojníckej fakulte UNIZA doplňujúce voľby jedného člena študentskej časti 

AS UNIZA. Za člena bol zvolený Ing. Jozef Jenis. Dňa 29. 10. 2021 prebehli na Fakulte 

elektrotechniky a informačných technológií UNIZA doplňujúce voľby dvoch členov študentskej časti 

AS UNIZA. Za členov boli zvolení Bc. Gabriela Kučkovská a Ing. Adam Škrváň. Dňa 16. 11. 2021 

prebehli na Stavebnej fakulte UNIZA doplňujúce voľby jedného člena študentskej časti AS UNIZA. 

Za členku bola zvolená Zuzana Čeľovská. Dňa 16. 11. 2021 prebehli na Fakulte bezpečnostného 

inžinierstva UNIZA doplňujúce voľby dvoch členov študentskej časti AS UNIZA. Za členov boli 

zvolení Ing. Jakub Ďurica a Ing. Klaudia Kubalová. 

 

 Po schválení návrhu programu rokovania podpredseda 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 FRI a členmi študentskej časti v prípade FEIT a FBI. Miestna 

volebná komisia pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS UNIZA za FEIT a 

FBI boli dočasne obsadené členmi študentskej časti fakultných AS kvôli potrebe vykonania 

doplňujúcich volieb. Vzhľadom na to, že už sú zvolení členovia študentskej časti AS UNIZA za FEIT 

a FBI, bolo potrebné miestne volebné komisie za FEIT a FBI aktualizovať a doplniť týmito členmi. 

Následne prečítal návrh: FRI - RNDr. Hynek Bachratý, PhD., člen zamestnaneckej časti AS UNIZA, 

FEIT - Ing. Adam Škrváň, člen študentskej časti AS UNIZA, FBI - Ing. Jakub Ďurica, člen študentskej 

časti AS UNIZA. Všetci navrhovaní kandidáti súhlasili s členstvom v komisiách. Podpredseda AS 

UNIZA ďalej informoval, že Akademický senát Strojníckej fakulty si dňa 25. 10. 2021 zvolil ďalších 

dvoch členov do miestnej volebnej komisie, a to doc. Ing. Mária Drbúla, PhD. 

a Alexandru Ciesarovú. Dodal, že týchto členov AS UNIZA neschvaľuje, len ich berie na vedomie. 

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. 
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 Následne rektor UNIZA predložil návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 209 – Študijný poriadok pre 1. 

a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline. V úvode informoval, že 

predkladané materiály súvisia so zavádzaním vnútorného systému zabezpečovania kvality 

na UNIZA. Predmetom Dodatku č. 1 k Smernici č. 209 je úprava formulácie vybraných ustanovení 

za účelom spresnenia na základe požiadaviek z fakúlt. Predseda Pedagogickej komisie 

prof. Dr. Ing. Martin Decký uviedol, že komisia nemala k materiálu pripomienky a odporučila ho 

na schválenie. Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. 

uviedla, že komisia nemala k materiálu pripomienky. Dodala, že po opätovnej kontrole materiálu sa 

v čl. 2 ods. 5 Dodatku č. 1 našla chyba formálneho charakteru. Následne prečítala správne znenie 

čl. 2 ods. 5. Dodatku č. 1. V závere dodala, že Legislatívna komisia odporúča materiál 

na schválenie. 

AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, schvaľuje Dodatok č. 1 k Smernici č. 209 – Študijný poriadok pre 1. a 

2. stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline. 

 

 V ďalšom bode programu rektor UNIZA predložil návrh Smernice č. 215 – o záverečných, 

rigoróznych a habilitačných prácach v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline. V krátkosti 

priblížil obsah smernice. V smernici sú uvedené požiadavky na záverečné, rigorózne a habilitačné 

práce (napr. definovanie zadania, štruktúry atď.). Smernica upravuje jednotný postup 

v náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác. Predseda Pedagogickej komisie 

prof. Dr. Ing. Martin Decký uviedol, že komisia odporučila schváliť materiál bez pripomienok. 

Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. uviedla, že 

komisia mala k materiálu niekoľko pripomienok formálneho charakteru, ktoré boli zapracované. 

Následne bola smernica so zapracovanými pripomienkami zverejnená medzi materiály. V závere 

dodala, že Legislatívna komisia odporučila materiál na schválenie. V následnej diskusii 

RNDr. Hynek Bachratý, PhD. podotkol, že niektoré časti materiálov sa prekrývajú, napr. tie 

o záverečných prácach sa nachádzajú nielen v Smernici č. 215, ale aj v Smernici č. 209 Študijný 

poriadok pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na UNIZA. Vysvetlenie poskytli prorektor 

pre vzdelávanie doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD. a predsedníčka Legislatívnej komisie. V závere 

dodali, že všetky smernice sú vzájomne koordinované a je snaha, aby vnútorné predpisy boli 

v súlade. 

AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, prerokoval bez pripomienok Smernicu č. 215 – o záverečných, 

rigoróznych a habilitačných prácach v podmienkach Žilinskej univerzite v Žiline 

pred schvaľovaním vo Vedeckej rade UNIZA. 

 

 Následne rektor UNIZA predložil návrh Smernice č. 223 – Monitorovanie a periodické 

hodnotenie študijných programov. Súčasťou zavedenia a udržiavania vnútorného systému 

zabezpečovania kvality je monitorovanie a periodické hodnotenie študijných programov. 

Predmetom tejto smernice je zabezpečenie procesu hodnotenia študijných programov 

so zameraním sa na možnosti ich zlepšovania a  získanie spätnej väzby od zainteresovaných strán. 

Predseda Pedagogickej komisie prof. Dr. Ing. Martin Decký uviedol, že komisia odporučila schváliť 

materiál bez pripomienok. Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák 

Sedláčková, PhD. uviedla, že komisia mala k materiálu drobné pripomienky, ktoré boli 

predkladateľom akceptované. Smernica so zapracovanými pripomienkami bola následne 
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zverejnená medzi materiály. V závere dodala, že Legislatívna komisia odporučila materiál 

na schválenie. 

AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, prerokoval bez pripomienok Smernicu č. 223 – Monitorovanie 

a periodické hodnotenie študijných programov pred schvaľovaním vo Vedeckej rade UNIZA. 

 

 V ďalšej časti rokovania predložil rektor UNIZA návrh Smernice č. 226 – o autorskej etike 

a eliminácii plagiátorstva v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline. Smernica upravuje 

základné pravidlá autorskej etiky. Smernica určuje čo sa považuje za porušovanie autorskej etiky 

a plagiátorstvo ako aj postup UNIZA za účelom eliminácie plagiátorstva a jeho odhalenia. Predseda 

Pedagogickej komisie prof. Dr. Ing. Martin Decký uviedol, že komisia odporučila schváliť materiál 

bez pripomienok. Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, 

PhD. uviedla, že komisia vzniesla k materiálu tri pripomienky formálneho charakteru, ktoré boli 

zapracované a komisia odporučila materiál na schválenie. Nasledovala diskusia. 

RNDr. Hynek Bachratý, PhD. pripomienkoval čl. 4 ods. 3 Smernice č. 226, kde upozornil 

na nesprávnu formuláciu na konci vety. Ide o opravu formulácie z „nie je plagiátom“ na „je 

plagiátom“. Rektor UNIZA pripomienku akceptoval. Doc. Ing. Daniel Káčik, PhD. sa v súvislosti 

s čl. 4 ods. 1 pýtal na spôsob kontroly originality publikácií zamestnancov. Otázku zodpovedali 

rektor UNIZA a predsedníčka Legislatívnej komisie. Otázku Ing. Adama Škrváňa ohľadne výstupu 

z kontroly originality zodpovedali rektor UNIZA a prorektor pre informačné systémy 

prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. 

AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, prerokoval s pripomienkou Smernicu č. 226 – o autorskej etike 

a eliminácii plagiátorstva v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline pred schvaľovaním 

vo Vedeckej rade UNIZA. 

  

 AS UNIZA ďalej rokoval o návrhu Smernice č. P_FRI_20 - Študijný poriadok pre 1. a 2. stupeň 

vysokoškolského štúdia na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA. Návrh predložil dekan 

Fakulty riadenia a informatiky doc. Ing. Emil Kršák, PhD., ktorý uviedol, že v zmysle čl. 26 Smernice 

č. 209 – Študijný poriadok pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline, 

schválenej AS UNIZA dňa 28. 6. 2021, boli všetky súčasti povinné zosúladiť svoje Študijné poriadky 

s touto smernicou najneskôr do 30. 10. 2021. Akademický senát FRI študijný poriadok FRI zosúladil  

a schválil. Ďalej informoval, že dňa 11. 11. 2021 zaslal rektorovi UNIZA materiál, v ktorom uviedol 

rozdiely medzi celouniverzitným študijným poriadkom a študijným poriadkom FRI. Následne 

uviedol, že vzhľadom ku skutočnosti, že v druhom bode rokovania AS UNIZA bol schválený 

Dodatok č. 1 k Smernici č. 209 – Študijný poriadok pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia 

na Žilinskej univerzite v Žiline, v ktorom boli zapracované nedostatky, ktoré uviedla FRI, sa rozhodol 

predložený návrh Smernice č. P_FRI_20 - Študijný poriadok pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského 

štúdia na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA (materiál č. 6) stiahnuť z rokovania AS UNIZA. 

 

 Následne rektor UNIZA predložil návrh Smernice č. 224 - Knižničný a výpožičný poriadok 

Univerzitnej knižnice UNIZA. Uviedol, že smernica dopĺňa systém podpory štúdia na univerzite 

a podpory vedecko výskumných aktivít. V smernici sú uvedené postupy z hľadiska vypožičiavania 

jednotlivých materiálov, definície poskytovaných služieb, zásady vypožičiavania jednotlivých 

dokumentov ako aj postupy v prípade straty materiálov. Predseda Pedagogickej komisie 

prof. Dr. Ing. Martin Decký uviedol, že komisia nemala k predloženému materiálu pripomienky 
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a návrh odporučila schváliť. Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák 

Sedláčková, PhD. uviedla, že drobné formálne pripomienky komisie boli zapracované a opravený 

materiál bol zaslaný na prerokovanie. Komisia odporučila materiál na schválenie. 

AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, prerokoval bez pripomienok Smernicu č. 224 - Knižničný a výpožičný 

poriadok Univerzitnej knižnice UNIZA pred schvaľovaním vo Vedeckej rade UNIZA. 

 

 V ďalšej časti rokovania rektor UNIZA predložil návrh Smernice č. 225 – Štatút Poradenského 

a kariérneho centra UNIZA. V rámci univerzity bolo zriadené Poradenské a kariérne centrum 

UNIZA (ďalej len „PKC UNIZA“). Predložený návrh Smernice č. 225 – Štatút Poradenského 

a kariérneho centra UNIZA hovorí o zriadení, zameraní a poslaní PKC UNIZA. Určuje spôsob, akým 

bude centrum postupovať vo vzťahu ku klientom, ktorými môžu byť študenti UNIZA, zamestnanci 

univerzity, osoby súvisiace s daným problémom klienta. Predseda Pedagogickej komisie 

prof. Dr. Ing. Martin Decký uviedol, že komisia nemala k predloženému materiálu pripomienky 

a odporučila ho schváliť. Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák 

Sedláčková, PhD. uviedla, že komisia navrhla zmenu k predloženému materiálu, ktorá však nie je 

nutná a komisia odporučila materiál na schválenie v znení ako bol preložený. V závere ešte doplnila 

pripomienku ohľadne funkčnosti odkazu na PKC UNIZA.  

AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, schvaľuje Smernicu č. 225 – Štatút Poradenského a kariérneho centra 

UNIZA. 

  

 V ďalšom bode programu nasledovala voľba predsedu AS UNIZA v súlade s článkom 3 ods. 5 

Smernice č. 157 - Rokovací poriadok Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline.  

V úvode podpredseda AS UNIZA informoval členov AS UNIZA o čl. 3 ods. 5 Smernice č. 157 - 

Rokovací poriadok AS UNIZA. Ďalej uviedol, že pred zasadnutím AS UNIZA boli predložené 

nasledovné návrhy kandidátov na predsedu AS UNIZA: prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. a 

prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. Obaja navrhovaní kandidáti súhlasili s kandidatúrou. Podpredseda 

AS UNIZA prítomných členov informoval, že voľba predsedu AS UNIZA je upravená v článku 4 

ods. 3 Smernice č. 157 – Rokovací poriadok AS UNIZA. 

AS UNIZA schválil v tajnej voľbe za predsedu AS UNIZA prof. Ing. Róberta Hudeca, PhD. 

 

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

rektor UNIZA, ktorý v úvode odôvodnil predložený návrh. Predložený materiál súvisí s návrhom 

na zriadenie vecného bremena, ktorý bol schválený na zasadnutí AS UNIZA dňa 4. 10. 2021. 

Po realizácii prekládky plynárenského zariadenia sa zistilo, že plynárenské zariadenie čiastočne 

zasahuje aj pozemok parc. č. 5118/23. Na túto parcelu je potrebné zriadiť vecné bremeno. Predseda 

Hospodárskej komisie prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. uviedol, že komisia nemala k predloženému 

návrhu žiadne pripomienky a hlasovali za prijatie návrhu. Predseda Kontrolnej komisie 

Ing. Pavol Podhora, PhD. uviedol, že komisia odporučila predložený návrh na prijatie. Predsedníčka 

Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. uviedla, že komisia nemala 

k predloženému materiálu pripomienky. 

Podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 

predpisov akademický senát schvaľuje návrh na zriadenie vecného bremena spočívajúceho 

v povinnosti UNIZA ako vlastníka zaťaženého pozemku CKN parc. č. 5118/23 – ostatná 
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plocha o výmere 1166 m2 vedeného Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom na LV 

č. 111 pre k.ú. Žilina  

i. strpieť existenciu inžinierskych sietí – plynárenských zariadení oprávneného z vecného 

bremena (SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739), 

ich ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto 

zariadení, a to v rozsahu vymedzenom  geometrickým plánom  vyhotoveným 

na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí, 

ii. strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena 

za účelom údržby a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa 

v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť. 

 

 V bode Rôzne AS UNIZA rokoval o Dohode medzi UNIZA a mestom Liptovský Mikuláš. Rektor 

UNIZA informoval AS UNIZA, že Dohoda o urovnaní uzatvorená medzi Žilinskou univerzitou v Žiline 

a mestom Liptovský Mikuláš bola schválená Akademickým senátom UNIZA a Správnou radou 

UNIZA. Došlo však k identifikácii jednej nezrovnalosti. Mesto Liptovský Mikuláš oznámilo, že 

vyčíslenie DPH chce priamo v texte Dohody o urovnaní. DPH bola následne implementovaná 

do Dohody o urovnaní. Odôvodnenie doplnila aj kvestorka UNIZA Ing. Jana Gjašiková. 

Pred samotným hlasovaním predseda AS UNIZA prečítal a zobrazil uznesenie. Následne požiadal 

o pripomienky k danému bodu rokovania. Neboli vznesené žiadne pripomienky.  

AS UNIZA schvaľuje podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

v znení neskorších predpisov s poukazom na uznesenie č. 70 Dohodu o vyrovnaní 

uzatvorenú medzi Žilinskou univerzitou v Žiline so sídlom Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, 

IČO: 00397563 a mestom Liptovský Mikuláš so sídlom Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský 

Mikuláš, IČO: 00315524, ktorou si vyrovnajú svoje sporné nároky vo veci nehnuteľnosti 

zapísaných na LV č. 6779 v kat. území Liptovský Mikuláš tak, že UNIZA predá predmetné 

nehnuteľnosti vo verejnej obchodnej súťaži najmenej za cenu 1.130.000,- € určenú 

znaleckým posudkom č. 62/2020 vypracovaným Ing. Igorom Brezianskym s tým, že: 

a) Žilinskej univerzite v Žiline bude patriť suma 832.659,26 € a podiel 35 % z rozdielu kúpnej 

ceny za uvedené nehnuteľnosti a sumy 832.659,26 €. 

b) Mestu Liptovský Mikuláš bude patriť podiel vo výške 65 % z rozdielu kúpnej ceny 

za uvedené nehnuteľnosti a sumy 832.659,26 €. 

 

Ďalej nasledovala voľba podpredsedu AS UNIZA v súlade s článkom 3 ods. 5 Smernice č. 157 

- Rokovací poriadok Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline. Vzhľadom na to, že 

za predsedu AS UNIZA bol zvolený podpredseda AS UNIZA, je potrebné podľa čl. 3 ods. 5 

Smernice č. 157 - Rokovací poriadok AS UNIZA zvoliť podpredsedu AS UNIZA. Nakoľko tento bod 

bol zaradený po voľbe predsedu AS UNIZA, požiadal predseda AS UNIZA o predloženie návrhov 

kandidátov na podpredsedu AS UNIZA. Na zasadnutí AS UNIZA boli predložené nasledovné návrhy 

kandidátov na podpredsedu AS UNIZA: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. - navrhovaný kandidát 

nesúhlasil s kandidatúrou a doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. - navrhovaná 

kandidátka súhlasila s kandidatúrou. Ďalšie návrhy neboli predložené. 

AS UNIZA schválil v tajnej voľbe za podpredsedu AS UNIZA doc. Ing. JUDr. Alenu Novák 

Sedláčkovú, PhD. 

 

Následne predseda študentskej časti AS UNIZA Ing. Miroslav Jančula informoval, že na UNIZE 

prebehli voľby do Študentskej rady vysokých škôl pre funkčné obdobie 2021 – 2024. Za študentskú 
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časť akademickej obce UNIZA boli zvolení 4 delegáti: Ing. Eliška Čičmancová, Bc. Paula Höhrová, 

Alexandra Ciesarová, Ing. Stanislav Kubaľak. Študentská časť AS UNIZA za zástupcu zvolila 

Ing. Andreja Matejova. 

V ďalšej časti rokovania predseda AS UNIZA informoval členov o potrebe uskutočnenia 

doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS UNIZA v prípade FRI z dôvodu zániku členstva 

doc. Ing. Norberta Adamka, PhD. člena zamestnaneckej časti AS UNIZA. 

Otázky členov študentskej časti AS UNIZA Ing. Miroslava Jančulu a Ing. Adama Šrkváňa ohľadne 

režimu ubytovaných študentov v súvislosti s protipandemickými opatreniami zodpovedal rektor 

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, 25. apríla 2022  

 

            

         prof. Ing. Róbert Hudec, PhD., v. r. 

            predseda AS UNIZA 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Irena Kubinová, tajomníčka AS UNIZA 


