
6. Oblasť rozvoja 
 
Referát pre rozvoj organizačne riadi prorektor pre rozvoj a metodicky mu podlieha 

Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl (National Support Service for eTwinning ) a  
Kancelária pre spoluprácu s priemyslom, ktorá je už viac rokov súčasťou Vedecko-
technologického parku. Podrobné informácie o činnosti týchto pracovísk v roku 2008 sú 
uvedené v osobitných kapitolách správy. 

Referát pre rozvoj administratívne riadil a zabezpečoval činnosť Správnej rady ŽU. 
Podieľal sa na príprave propagačnej kampane súťaže Werner von Siemens Excellence Award 
na ŽU, do ktorej sa už osem rokov zapájajú študenti, doktorandi i mladí výskumníci 
z univerzít celého Slovenska. V minulom roku bolo zo Žilinskej univerzity prihlásených šesť 
súťažiacich v dvoch kategóriách. 

V roku 2008 pokračovala etapa A výstavby nových budov Žilinskej univerzity na 
Veľkom diele a dokončila sa hrubá stavba výučbových priestorov a budov pre SvF ŽU, FPV 
ŽU a KAM SjF ŽU. Referát pre rozvoj na základe auditu priestorov pripravil návrh dislokácie 
spomenutých fakúlt a katedry z budov v centre mesta (budova A, B a E) do pripravovaných 
priestorov v budovách  AC, AD, AE a AF. Prevažná časť pracovísk a učební SvF bola 
v budove E  a v budove A, FPV v budove B a KAM SjF v budove A. Celkovo bolo potrebné 
pripraviť priestory pre 44 učební, 168 kancelárií, 15 laboratórií o celkovej ploche 6041 m2 
a nájsť vhodné priestory aj pre vydavateľstvo ŽU EDIS (928 m2), ktoré je v súčasnosti 
umiestnené v budove A a B. V nových objektoch na Veľkom diele je k dispozícii celková 
úžitková plocha  7622 m2 s ďalšou možnosťou využitia troch CO krytov o ploche 834 m2. 
Pripravovali sa tiež priestory pre špeciálne ťažké experimentálne zariadenia SvF 
v rekonštruovaných priestoroch ťažkých laboratórií NI a NJ. 

V súvislosti s dostavbou etapy A a umiestnením dvoch ďalších fakúlt do areálu na 
Veľkom diele stále výraznejšie vystupuje do popredia problematika parkovania v blízkosti 
učební a pracovísk na Veľkom diele. Pripravila sa dokumentácia pre realizáciu stavby 
a postavilo sa parkovisko pre 132 parkovacích miest medzi komplexom budov NR, NS a AF 
a dokončujú sa ďalšie parkoviská medzi budovami NC-NE s kapacitou ďalších 90 
parkovacích miest. Významným posunom k zlepšeniu dopravnej obsluhy objektov vo vnútri 
areálu, hlavne pred SjF, EF a F PEDAS by malo byť parkovisko s 295 parkovacími miestami 
a s prepojením na prístupové komunikácie do kempusu.  

Referát pre rozvoj sa podieľal aj na ďalšej výstavbe a rekonštrukcii objektov Žilinskej 
univerzity. Vzhľadom na havarijný stav boli vykonané rekonštrukčné práce na strešnom plášti 
stravovacieho zariadenia  na Veľkom diele – nová menza. 

Pripravoval dokumentáciu pre stavbu opláštenia požiarneho schodiska budovy AA. 
Bolo potrebné stabilizovať uloženie schodiska vybudovaním nového základu s mikropilotami 
pod novú obvodovú stenu a upraviť ho tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu budovy 
vplyvom poveternostných zmien a aby slúžilo ako vchod do komplexu AA-AB budov počas 
výstavby. Pritom bolo potrebné zaistiť aj svah pod komunikáciou mikropilotami proti 
ďalšiemu posunu schodiska, nakoľko práce boli vykonávané v nesúdržnej zemine a počas 
prác  pri nepriaznivom počasí došlo k zosuvom pôdy. 

V roku 2008 sa zabezpečovala časť projektovej dokumentácie a realizácia 
rekonštrukcie opláštenia bloku E ubytovacieho zariadenia na Veľkom diele. Ide o  
rekonštrukciu obvodového plášťa tvoreného hliníkovou konštrukciou s presklenými 
podokennými zateplenými stenami predsadeného plášťa internátu a vstupného traktu 
a rekonštrukciu strechy a to nadstavbou strechy tvorenej z dreveného krovu a  výmenou 
svetlíkov. Nový obvodový plášť je zateplený a  osadený novými plastovými oknami a novými 
presklenými stenami vstupov. Úhrada nákladov na stavebné práce je z vlastných zdrojov 
ubytovacieho zariadenia.  
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Podobne pokračovala i rekonštrukcia obvodového plášťa blokov VI a IX ubytovacích 
zariadení na Hlinách V.  Pri rekonštrukčných prácach obvodového plášťa sa realizovalo jeho 
zateplenie a výmena drevených okien a balkónových dverí za nové okná a dvere plastové s 
termoizolačným sklom.  

Medzi významné rozvojové aktivity patrí aj  koncepcia energetického zabezpečenia  
Žilinskej univerzity. Referát pre rozvoj koordinoval modernizáciu energetických zariadení pre 
ťažké laboratóriá a ubytovacie zariadenia ŽU. Realizovala sa komplexná modernizácia bloku 
E  ubytovacích zariadení na Veľkom diele a na FRI  sa vybudovala samostatná kotolňa, ktorá 
umožnila odpojenie vykurovania od VÚD a úhradu skutočne spotrebovanej energie. 

Skúsenosti s prevádzkou ubytovacích zariadení ŽU na Hlinách V i na Veľkom diele 
a budov FRI veľmi jasne ukázali, že modernizácia systémov na zabezpečenie pohody a hlavne 
kontrola primárnych zdrojov energie pre objekty ŽU prináša výrazné úspory na spotrebe 
energie. 

V súvislosti s čerpaním finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej 
únie sa referát rozvoja zúčastňoval prípravných prác na rozsiahlych dokumentáciách pre 
aktuálne výzvy v rámci operačného programu „Výskum a Vývoj“, prioritnej osi 1. 
„Infraštruktúra výskumu a vývoja“ a  osi 2. „Podpora výskumu a vývoja“, opatrení 1.1 
„Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja“ a  2.1 „Podpora sietí 
excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora 
nadregionálnej spolupráce“. Žilinská univerzita získala  nevratný finančný príspevok 149,5 
mil. Sk  na projekt „ Komplexná modernizácia Žilinskej univerzity“. 

Referát metodicky usmerňoval činnosť právneho oddelenia, najmä pri uzatváraní 
nájomných zmlúv, pri vypracovávaní ich dodatkov z dôvodu ich štandardizácie z hľadiska 
určovania výšky nájomného a z hľadiska ďalších záujmov univerzity. Participoval aj pri 
príprave dokumentácie pre odpredaj nadbytočného nehnuteľného majetku a pri zriaďovaní 
vecných bremien buď ako povinného alebo oprávneného účastníka zmluvných vzťahov. 
 Žilinská univerzita v Žiline dosiahla v uplynulom roku výrazný kvalitatívny posun pri 
napĺňaní dlhodobej strategickej iniciatívy integrácie výučbových priestorov  a sídiel fakúlt  do 
kempusu na Veľkom diele. 

Základnou úlohou referátu rozvoja je i naďalej pripravovať pre vedenie ŽU rozvojové 
aktivity, ktoré predstavujú horizontálne prekrytie všetkých základných činností ŽU, najmä z 
hľadiska skvalitňovania prenosu kvalitatívne nových poznatkov medzi ŽU, jej fakultami, 
ústavmi a okolím, či už priemyselnou praxou na základe uzatvorených zmlúv alebo 
regionálnymi inštitúciami samosprávy a štátnej správy.   

V súčasnosti evidujeme 56 platných zmlúv s praxou uzatvorených na úrovni 
univerzity, resp. fakúlt. Ide o rámcové zmluvy, prípadne zmluvy o vzájomnej spolupráci 
v oblasti vzdelávania, vedeckovýskumných aktivít a technického rozvoja. 

 
Medzi hlavné zámery ŽU patrí i naďalej snaha dostať do nového areálu také firmy 

a investičné spoločnosti, ktoré podporia rozvoj ŽU, najmä v oblasti rozvoja transferu 
technológií a poznania. Prispieva sa tým výraznejšie k rozvoju regiónu  a posilňuje sa aj 
inovačný charakter vzdelávania a výskumu na Žilinskej univerzite. 


