
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Správa 

o činnosti akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2010 

  

Podľa § 9 ods. 1 písm. r) zákona č. 131/2002 Z. z.  o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podáva akademický senát 

verejnej vysokej školy akademickej obci raz za rok správu o svojej činnosti, ktorú vyvesí na 

verejnom prístupnom mieste a zverejní na internetovej stránke verejnej vysokej školy. 
 

 Na Intranete ŽU > Akademický senát > Zápisy z akademického senátu sú uvedené 

úplné zápisy zo zasadnutí akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „AS 

ŽU“). Prerokované materiály na zasadnutiach AS ŽU sú k dispozícii na Intranete ŽU > 

Akademický senát > Archivované materiály na rokovanie AS. Od roku 2006 sú skrátené 

zápisy zo zasadnutia AS ŽU publikované aj v Spravodajcovi ŽU. 
 

AS ŽU v roku 2010 rokoval päťkrát.  
 

Na prvom zasadnutí dňa 8. marca 2010 AS ŽU väčšinou hlasov schválil návrh 

predsedníctva AS ŽU na  zloženie miestnych volebných komisií pre doplňujúce voľby 

zamestnaneckej a študentskej časti AS ŽU. Na základe výsledkov hlasovania, oznámených 

miestnymi volebnými komisiami, potvrdil AS ŽU výsledky doplňujúcich volieb do 

zamestnaneckej a študentskej časti  AS ŽU. Väčšinou hlasov schválil aj návrh kandidátov 

sčítacej komisie AS ŽU. 

Ďalej sa zaoberal významným dokumentom pre činnosť univerzity a väčšinou hlasov 

schválil návrh rozpočtu Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2010. 

Jednomyseľne schválil vnútorné predpisy ŽU, ktorými boli: návrh dodatku č. 5 

k Smernici č. 22 „Študijný poriadok Žilinskej univerzity v Žiline“, návrh dodatku č. 2 

k Smernici č. 66 „Študijný poriadok celouniverzitných študijných programov Žilinskej 

univerzity v Žiline“, návrh dodatku č. 26 k Smernici č. 32 „Organizačný poriadok 

mimofakultných súčastí a pracovísk rektorátu ŽU“, ktorý sa týkal zmien a úprav na úseku 

prorektora pre vzdelávanie a na úseku kvestorky, návrh dodatku č. 1 k predpokladaným 

počtom prijatých a podmienkam prijímania na celouniverzitný študijný program „Stráž 

prírody“. Zároveň sa väčšinou hlasov pozitívne vyjadril k návrhu rektora ŽU na zriadenie 

celouniverzitného Ústavu jazykov. 

V súvislosti s blížiacimi sa voľbami kandidáta na rektora ŽU väčšinou hlasov schválil 

zloženie návrhovej  komisie a jednomyseľne harmonogram volieb kandidáta na rektora ŽU.  

Venoval sa aj predloženým vnútorným predpisom fakúlt ŽU, pričom väčšinou hlasov 

schválil návrh zmien v Študijnom poriadku Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU, upravený 

Štatút Stavebnej fakulty ŽU,  návrh dodatku č. 1 k Študijnému poriadku Stavebnej fakulty ŽU 

a návrh zmien v Študijnom poriadku Fakulty prírodných vied ŽU. 

AS ŽU v priebehu ďalšieho rokovania prijal informáciu o etickom kódexe študenta 

ŽU a väčšinou hlasov súhlasil so zámenou pozemkov vo vlastníctve ŽU za pozemky vo 

vlastníctve Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žilina bez povinnosti doplatku. 

V záverečnej diskusii zástupcovia študentskej časti AS ŽU znovu upozornili na zlé 

osvetlenie mestskej komunikácie smerujúcej do areálu univerzity, či na nebezpečnosť  

chodníka od menzy k univerzite v zimnom období. Vedenie ŽU na otázky reagovalo.  
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Na druhom zasadnutí AS ŽU dňa 26. apríla 2010 v úvodnej časti rokovania 

väčšinou hlasov zvolil kandidátku na rektora ŽU, ktorou sa stala pani prof. Ing. Tatiana 

Čorejová, PhD. 

V ďalšej rokovania AS ŽU jednomyseľne schválil správu o činnosti akademického 

senátu Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2009, výročnú správu o činnosti a výročnú správu 

o hospodárení Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2009 a návrh dodatku č. 1 k Smernici č. 77 

„Študijný poriadok pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite“. 

Následne väčšinou hlasov schválil návrh zloženia miestnej volebnej komisie pre 

doplňujúce voľby študentskej časti AS ŽU, ktoré uskutočnia študenti celouniverzitného 

študijného programu Stráž prírody. 

Zaoberal sa aj predloženými vnútornými predpismi fakúlt ŽU a jednomyseľne 

schválil návrh zmien v Študijnom poriadku Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 

ŽU a návrh zmien v Študijnom poriadku Elektrotechnickej fakulty ŽU.  

AS ŽU zobral na vedomie oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 

pomerov rektora ŽU. 

V diskusii boli kladené otázky rektorovi ŽU, týkajúce sa problému parkujúcich áut pri 

učebniach VD, ktoré ohrozujú bezpečnosť premávky na prístupovej ceste k parkovisku ŽU, 

prípravu vybudovania nových parkovacích miest či budúcnosti učební VD na Veľkom diele.  

Rektor ŽU na otázky odpovedal.  
 

Tretie zasadnutie AS ŽU sa uskutočnilo dňa 7. júna 2010.  

AS ŽU jednomyseľne schválil vnútorné predpisy ŽU, ktorými boli: návrh dodatku č. 7 

k Smernici č. 21 „Štatút Žilinskej univerzity v Žiline“ a návrh dodatku č. 27 k Smernici č. 32 

„Organizačný poriadok mimofakultných súčastí a pracovísk rektorátu ŽU“ s pripomienkou, 

ktorá odznela v diskusii. 

Ďalej sa zaoberal prerokovaním predložených návrhov vnútorných predpisov fakúlt 

ŽU a jednomyseľne schválil návrh dodatku č. 1 k Študijnému poriadku Strojníckej fakulty 

ŽU vrátane aktualizácie dátumu schválenia dokumentu AS ŽU v závere návrhu dodatku a 

návrh na doplnenie Študijného poriadku Fakulty riadenia a informatiky ŽU. 

AS ŽU zobral na vedomie aj ústny návrh predsedníčky študentskej časti AS ŽU na 

zriadenie rektorátneho marketingového oddelenia. 

V závere rokovania vystúpil rektor ŽU prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. a poďakoval AS 

ŽU za vykonanú prácu a dobrú spoluprácu počas jeho funkčného obdobia. Zaželal AS ŽU 

prijímanie správnych rozhodnutí a podporu novému vedeniu ŽU.     
 

Dňa 20. septembra 2010 rokoval AS ŽU štvrtý krát a na svojom zasadnutí väčšinou 

hlasov schválil návrh rektorky ŽU na vymenovanie prorektorov ŽU, návrh rektorky ŽU na 

vymenovanie členov vedeckej rady ŽU a návrh rektorky ŽU na zmenu názvu Fakulty 

prírodných vied ŽU na Fakultu humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline. Následne 

väčšinou hlasov schválil návrh dodatku č. 8 k Smernici č. 21 „Štatút Žilinskej univerzity v 

Žiline“. Zároveň súhlasil s tým, aby bol vo všetkých ďalších interných právnych 

dokumentoch, obsahujúcich pôvodný názov fakulty, zmenený na nový názov a odporúča 

vykonať zmenu názvu v interných predpisoch a dokumentoch na FPV ŽU.  

AS ŽU jednomyseľne schválil návrh výročnej správy Žilinskej univerzity v Žiline za 

rok 2009, ktorá bola spracovaná podľa smernice č. 8/2010-R Ministerstva školstva, vedy, 

výskum a športu SR. 

V ďalšej časti rokovania jednomyseľne schválil návrh dodatku č. 28 k Smernici č. 32 

„Organizačný poriadok mimofakultných súčastí a pracovísk rektorátu ŽU podľa predloženého 

návrhu vzniku Odboru pre verejné obstarávanie a zmien na oddelení správy a údržby budov 

a oddelení energetiky rektorátu ŽU, súhlasil s výmenou parcely č. 4451/1 o výmere 5547 m2 

k. ú. Žilina pod budovou bývalej Stavebnej fakulty na ul. Komenského č. 52 s pozemkom na 
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Ul. vysokoškolákov vo vlastníctve ŽU. Presná výmera záberu na Ul. vysokoškolákov sa 

stanoví  geometrickým plánom; ako aj s predajom parcely č. 6561/9 k. ú. Žilina s výmerou 

156 m2 vo vlastníctve ŽU Mestu Žilina vo verejnej obchodnej súťaži za cenu stanovenú 

znaleckým posudkom, pričom sa cena pozemku navýši o cenu znaleckého posudku. 

AS ŽU jednomyseľne schválil aj návrh dodatku č. 5 k Štatútu Fakulty prírodných 

vied ŽU a návrh zloženia miestnej volebnej komisie pre doplňujúce voľby študentskej časti 

akademického senátu ŽU, súčasne zobral na vedomie oznámenie funkcií, zamestnaní, činností 

a majetkových pomerov rektorky ŽU. 

      V diskusii boli kladené otázky vedeniu ŽU, týkajúce sa harmonogramu výučby 

v akad. roku 2010/2011 (13. týždeň), stavebných prác pri bývalej budove A, aktuálnych 

zámerov nového vedenia ŽU so strediskom v Zuberci. Členovia vedenia ŽU na otázky 

odpovedali.  
 

Dňa 29. novembra 2010 sa AS ŽU zišiel na svojom zasadnutí piaty krát. V úvode 

rokovania prijal informáciu predsedu AS ŽU o tom, že študentská časť AS ŽU väčšinou 

hlasov zvolila doc. Ing. Milana Trunkvaltera, PhD. za člena Správnej rady ŽU navrhovaného 

študentskou časťou AS ŽU. Následne väčšinou hlasov schválil návrh rektorky ŽU na 

vymenovanie Ing. Pavla Ďuriníka, CSc. za člena vedeckej rady ŽU. 

Ďalej sa AS ŽU zaoberal prerokovaním predložených návrhov vnútorných predpisov 

ŽU a jej fakúlt, pričom jednomyseľne schválil  návrh  dodatku č. 9 k Smernici č. 21 „Štatút 

Žilinskej univerzity v Žiline“, návrh dodatku č. 2 k Smernici č. 77 „Študijný poriadok pre tretí 

stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite“ s doplneniami a úpravami, ktoré 

odzneli v diskusii, návrh na tvorbu fondov z hospodárskeho výsledku Žilinskej univerzity 

v Žiline za rok 2009 a väčšinou hlasov schválil návrh dodatku č. 29 k Smernici č. 32 

„Organizačný poriadok mimofakultných súčastí a pracovísk rektorátu ŽU“; jednomyseľne 

schválil aj návrh dodatku č. 1 k vnútornému predpisu „Štatút“ Elektrotechnickej fakulty ŽU a  

návrh dodatku č. 2 k Študijnému poriadku Fakulty prírodných vied ŽU. 

AS ŽU jednomyseľne schválil návrh zloženia miestnej volebnej komisie pre 

doplňujúce voľby zamestnaneckej časti akademického senátu ŽU za Fakultu prevádzky 

a ekonomiky dopravy a spojov ŽU, väčšinou hlasov schválil návrh zloženia miestnej 

volebnej komisie pre doplňujúce voľby zamestnaneckej a študentskej časti akademického 

senátu ŽU za Fakultu prírodných vied ŽU a prijal informáciu predsedu AS ŽU o 

uskutočnenom zasadnutí legislatívnej komisie AS ŽU, ktorá sa zaoberala nutnosťou úpravy 

vnútorného predpisu AS ŽU „Zásady volieb do AS ŽU“. 

V ďalšej diskusii boli kladené otázky vedeniu ŽU, týkajúce sa zliav na ubytovanie 

študentov v Ubytovacích zariadeniach ŽU, spustenia prevádzky na novom parkovisku na 

Veľkom diele, neosvetleného chodníka pri ihrisku, či prác pri kladení teplovodu popri 

mestskej komunikácii smerujúcej do areálu ŽU na Veľkom Diele. Členovia vedenia ŽU na 

otázky odpovedali.  
 

Členovia AS ŽU na svojich zasadnutiach v roku 2010 zodpovedne a konštruktívne 

pristupovali k jednotlivým prerokovávaným návrhom a diskusie prebiehali v otvorenom 

dialógu s vedením univerzity a fakúlt.  
 
 

V Žiline 3. februára 2011 
 

        doc. Ing. Igor Jamnický, CSc.  

                            predseda AS ŽU  

 
Spracovala: Ing. Janka Macurová  

                    tajomníčka AS ŽU 


