AKADEMICKÝ SENÁT
ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE

Správa
o činnosti akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2011
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 2011 rokoval sedemkrát.
Na prvom zasadnutí dňa 21. februára 2011 AS ŽU jednomyseľne schválil návrh správy
o činnosti AS ŽU za rok 2010; väčšinou hlasov schválil návrh rektorky ŽU na vymenovanie
Ing. Vladimíra Slezáka za člena správnej rady ŽU; zamestnanecká časť AS ŽU jednomyseľne
schválila svoj návrh na vymenovanie prof. RNDr. Milana Malcha, PhD. za člena správnej
rady ŽU a väčšinou hlasov schválil návrh „Zásad volieb do akademického senátu Žilinskej
univerzity v Žiline“.
V ďalšej časti počas rokovania o hospodárskych a majetkových záležitostiach ŽU väčšinou
hlasov schválil návrh rektorky ŽU na odsúhlasenie zmlúv o nájme nebytových priestorov
patriacich Žilinskej univerzite v Žiline a súhlasil so zriadením vecného bremena na parcely
parc. č. 5059/52, 5059/53 a 5059/62 za účelom umožnenia prechodu a prejazdu areálom
Žilinskej univerzity v Žiline na Veľkom Diele na dotknuté pozemky parc. č. 5059/14,
5059/15, 5059/16, 5059/17, 5059/18 a v súlade so zákonmi č. 131/2002 Z. z., č. 176/2004 Z.
z, č.462/2008 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a platnou internou
smernicou Žilinskej univerzity v Žiline č. 40 o nakladaní s jej majetkom väčšinou hlasov
súhlasil s odpredajom nehnuteľnosti súp. č. 3814 spolu s parcelou parc. č. 6563 a pozemku
parc. č. 6561/6 vo výmere 550 m2 vo verejnej súťaži.
Jednomyseľne schválil návrh dodatku č. 30 k Smernici č. 32 „Organizačný poriadok
mimofakultných súčastí a pracovísk rektorátu ŽU“.
Venoval sa aj predloženým vnútorným predpisom fakúlt ŽU, pričom jednomyseľne
schválil návrh Študijného poriadku Elektrotechnickej fakulty ŽU; návrh na zmenu Štatútu
Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU; návrh na zmenu Študijného poriadku
Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU a návrh dodatku č. 2 k Študijnému
poriadku Strojníckej fakulty ŽU v Žiline.
Väčšinou hlasov schválil návrh dvoch pozorovateľov počas doplňujúcich volieb členov
zamestnaneckej časti akademického senátu FHV ŽU.
V ďalšej diskusii boli kladené otázky vedeniu ŽU, týkajúce sa systému hodnotenia kvality
v oblasti vzdelávania, nedokonalosti hodnotiacich formulárov (chýba napr. citačný index),
ďalšieho používania tlačenej verzie výkazov o skúškach popri indexoch, hodnotenia
slovenských univerzít z hľadiska uplatnenia ich absolventov v praxi, aktuálnej situácie

s odpredajom budov A, E a strediska v Súľove, prijatých opatrení v stredisku v Zuberci, či
v bufete v bloku E na UZ Veľký Diel. Členovia vedenia ŽU na otázky odpovedali.
Na druhom zasadnutí dňa 28. marca 2011 AS ŽU väčšinou hlasov schválil zloženie
spoločnej volebnej komisie a miestnych volebných komisií na zabezpečenie volieb do AS ŽU
a jednomyseľne schválil návrh časového harmonogram volieb do akademického senátu
Žilinskej univerzity v Žiline a spôsob ich ukončenia.
Ďalej väčšinou hlasov schválil návrh rektorky ŽU na vymenovanie Ing. Viliama
Turanského za člena správnej rady ŽU; návrh rozpočtu ŽU na rok 2011 s pripomienkami
a odporúčaniami hospodárskej komisie AS ŽU; návrh výročnej správy o činnosti Žilinskej
univerzity v Žiline za rok 2010 a návrh dodatku č. 31 k Smernici č. 32 „Organizačný poriadok
mimofakultných súčastí a pracovísk rektorátu ŽU“.
Jednomyseľne schválil odpredaj časti kanalizácie na Veľkom Diele, ktorá nie je
umiestnená na pozemkoch vo vlastníctve Žilinskej univerzity. Cena kanalizácie bude určená
na základe aktuálneho znaleckého posudku. Podmienkou odpredaja bude možnosť pripojenia
všetkých objektov plánovaných Žilinskou univerzitou v ďalšej výstavbe areálu na Veľkom
Diele.
Predmetom rokovania boli aj vnútorné predpisy fakúlt ŽU a AS ŽU jednomyseľne schválil
návrh na zmenu Študijného poriadku Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU; návrh Študijného
poriadku Stavebnej fakulty ŽU a návrh dodatku č. 6 k Štatútu Fakulty humanitných vied ŽU.
AS ŽU zobral na vedomie oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov rektorky ŽU a prijal informáciu predsedu AS ŽU o plnení funkcie pozorovateľov
zvolenými členmi AS ŽU pri doplňujúcich voľbách do zamestnaneckej časti akademického
senátu Fakulty humanitných vied ŽU.
V ďalšej diskusii odznela iniciatíva študentov z AS FHV ŽU s návrhom na separovanie
odpadu na celej univerzite. Členovia vedenia ŽU informovali o skúšobnom separovaní
odpadu na Hlinách, ak takýto spôsob triedenia odpadu bude vyhovujúci, zváži sa jeho
uplatňovanie aj v ďalších priestoroch univerzity. Ako dobrou možnosťou sa javí separovanie
odpadu aspoň v spoločných priestoroch, napr. v bufetoch.
Na svojom treťom zasadnutí dňa 18. apríla 2011 sa AS ŽU najskôr venoval návrhom
ekonomického charakteru a väčšinou hlasov schválil návrh na doplnenie fondu reprodukcie
Žilinskej univerzity v Žiline a jednomyseľne schválil návrh na prerozdelenie hospodárskeho
výsledku Žilinskej univerzity v Žiline a schválenie účtovnej závierky za rok 2010.
Potom väčšinou hlasov schválil návrh dodatku č. 32 k Smernici č. 32 „Organizačný
poriadok iných pracovísk a účelových zariadení a pracovísk rektorátu ŽU“ v znení
schválených zmien a jednomyseľne návrh úplného znenia tejto smernice (v znení dodatkov č.
1 – 32).
V diskusii predseda AS ŽU doc. Ing. Igor Jamnický, CSc. informoval členov AS ŽU
o vyhlásení volieb do AS ŽU, ako aj o návrhu novely vysokoškolského zákona, ku ktorému je
možné predložiť pripomienky do 13. mája 2011. Najpodstatnejšie navrhované zmeny
a úpravy VŠ zákona okomentovala rektorka ŽU prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
Ďalšia diskusia bola venovaná otázkam bezpečnosti v areáli ŽU, ako aj možnosti stráženia
parkoviska áut a bicyklov. Členovia vedenia ŽU informovali o pripravovaných vstupoch
vstupnými terminálmi cez zamestnanecké karty, o výberovom konaní na bezpečnostnú
službu, či o pripravovanom monitorovaní všetkých vchodov kamerami. Zároveň privítali
ponúkanú pomoc a spoluprácu študentov bezpečnostného manažmentu z Fakulty špeciálneho
inžinierstva ŽU pri týchto pripravovaných aktivitách.
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Štvrté zasadnutie AS ŽU sa uskutočnilo dňa 30. mája 2011 ako spoločné rokovanie
odstupujúceho a novozvoleného AS ŽU.
V úvode rokovania odovzdali prítomným členom odstupujúceho AS ŽU rektorka ŽU prof.
Ing. Tatiana Čorejová, PhD. a predseda odstupujúceho AS ŽU doc. Ing. Igor Jamnický, CSc.
ďakovné listy, vyjadrujúce poďakovanie za vykonanú prácu, konštruktívny prístup
k prerokovávaným návrhom, ako aj za podporu a ochotu hľadať rozumné rozhodnutia na
prospech našej univerzity,
Predseda odstupujúceho AS ŽU doc. Ing. Igor Jamnický, CSc. odovzdal prítomným
členom novozvoleného AS ŽU dekréty členov AS ŽU za príslušnú časť akademickej obce
a následne za spoločnú volebnú komisiu AS ŽU predložil správu o priebehu a výsledku volieb
do akademického senátu ŽU. AS ŽU túto správu väčšinou hlasov schválil.
Veľká časť ďalšieho rokovania bola venovaná voľbám predsedníctva AS ŽU, zástupcu do
reprezentácie vysokých škôl, stálych pracovných komisií AS ŽU a schváleniu tajomníka AS
ŽU. Podľa svojho vnútorného predpisu si AS ŽU najskôr jednomyseľne zvolil členov
volebnej komisie na vykonanie volieb, ktorými sa stali: doc. Ing. Igor Jamnický, CSc. (EF),
Ing. Jozef Paľo, PhD. (FPEDAS), prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD. (SjF), Ing. Jozef Mičic
(FRI), Mgr. art. Juraj Ruttkay, Ph.D. (FHV), Ing. Andrej Veľas, PhD. (FŠI), Ing. Peter Koteš,
PhD. (SvF), PaedDr. Róbert Janikovský (ostatné súčasti), Bc. Zuzana Palušáková (štud. časť
SjF) a Ing. Martin Priečinský (štud. časť EF).
Voľby sa uskutočnili v tomto poradí:
1. Voľba predsedu AS ŽU: väčšinou hlasov bol zvolený doc. Ing. Martin Vaculík, PhD.
(EF).
2. Voľba podpredsedu AS ŽU: väčšinou hlasov bol zvolený prof. Ing. František Schlosser,
CSc. (SvF).
3. Voľba predsedu študentskej časti AS ŽU: väčšinou hlasov bol zvolený Yannis Dimitriadis
(štud. časť FHV).
4. Voľba podpredsedu študentskej časti AS ŽU: väčšinou hlasov bol zvolený Peter Hološko
(štud. časť FPEDAS).
5. Voľba ďalších členov predsedníctva AS ŽU: väčšinou hlasov boli zvolení Ing. Jozef
Mičic (FRI), RNDr. Milan Stacho, PhD. (FPEDAS), prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD.
(SjF), doc. Ing. Jozef Klučka, PhD. (FŠI), Mgr. art. Juraj Ruttkay, Ph.D. (FHV) a Ing.
Jozef Mužík (ostatné súčasti).
6. Voľba zástupcu do predsedníctva Rady vysokých škôl SR: jednomyseľne bol zvolený
RNDr. Milan Stacho, PhD. (FPEDAS).
7. Voľby členov stálych pracovných komisií AS ŽU:
a) Hospodárska komisia AS ŽU: väčšinou hlasov boli zvolení Ing. Jozef Mužík (ostatné
súčasti), doc. Ing. Jozef Klučka, PhD. (FŠI), Ing. Jozef Paľo, PhD. (FPEDAS), prof.
Ing. Jozef Jandačka, PhD. (SjF), doc. Ing. Igor Jamnický, CSc. (EF), Ing. Jozef Mičic
(FRI), prof. Ing. František Schlosser, CSc. (SvF) a Július Jakab (štud. časť FŠI).
b) Kontrolná komisia AS ŽU: väčšinou hlasov boli zvolení Ing. Andrej Veľas, PhD.
(FŠI), doc. Dr. Ing. Margita Majerčáková (FPEDAS), prof. Ing. Karel Kovářík, CSc.
(SvF), prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. (EF), doc. Ing. Jozef Bronček, PhD. (SjF), Ing.
Martin Priečinský (štud. časť EF), Bc. Mário Korčák (štud. časť FRI).
c) Legislatívna komisia AS ŽU: väčšinou hlasov boli zvolení Ing. Jozef Svetlík, PhD.
(FŠI), RNDr. Milan Stacho, PhD. (FPEDAS), doc. Ing. Igor Jamnický, CSc. (EF),
Ing. Peter Koteš, PhD. (SvF), Mgr. art. Juraj Ruttkay, Ph.D. (FHV), prof. Ing.
František Schlosser, CSc. (SvF), Bc. Zuzana Palušáková (štud. časť SjF) a Yannis
Dimitriadis (štud. časť FHV).
d) Pedagogická komisia AS ŽU: väčšinou hlasov boli zvolení doc. Ing. Juraj Miček,
PhD. (FRI), PhDr. Anna Tománková (ostatné súčasti), PaedDr. Róbert Janikovský
(ostatné súčasti), Mgr. art. Juraj Ruttkay, Ph.D. (FHV), doc. Ing. Jozef Bronček, PhD.
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(SjF), doc. Dr. Ing. Margita Majerčáková (FPEDAS) a Ing. Andrej Rybovič (štud.
časť EF).
e) Sčítacia komisia AS ŽU: väčšinou hlasov boli zvolení PhDr. Anna Tománková
(ostatné súčasti), Bc. Zuzana Palušáková (štud. časť SjF) a Peter Hološko (štud. časť
FPEDAS).
8. Schválenie tajomníka AS ŽU: na návrh predsedu AS ŽU bola jednomyseľne schválená
Ing. Janka Macurová.
Predseda AS ŽU doc. Ing. Martin Vaculík, PhD. sa venoval problému anonymného
obvinenia, ktoré bolo poštou doručené všetkým členom AS ŽU. AS ŽU väčšinou hlasov prijal
uznesenie, v ktorom žiada vedenie univerzity o vypracovanie vysvetľujúceho stanoviska
k uvedeným obvineniam a predloženie informácie o výsledkoch na najbližšom rokovaní AS
ŽU.
Rektorka ŽU prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. informovala členov AS ŽU
o pripravovanej smernici o tvorbe predpisov na ŽU, ako aj o skutočnosti, že po schválení 1 až
2 dodatkov k vnútorným predpisom bude členom AS ŽU poskytované úplné znenie daného
vnútorného predpisu. Zároveň poprosila členov legislatívnej komisie AS ŽU o preskúmanie
vnútorných predpisov AS ŽU a ich novelizáciu.
Dňa 7. júna 2011 sa uskutočnilo spoločné stretnutie vedenia ŽU a predsedníctva
AS ŽU, ktoré sa nieslo v duchu prejavov obojstrannej snahy o dobrú spoluprácu
a nachádzanie racionálnych riešení prospešných Žilinskej univerzite v Žiline.
Členovia vedenia ŽU jasne deklarovali svoju otvorenosť všetkým otázkam
a požiadavkám zo strany predsedníctva AS ŽU, čo s určitosťou zlepší a zjednoduší spoločnú
komunikáciu. Venovali sa otázkam stanovenia vhodného časového harmonogramu prípravy
dokumentov, predkladaných na prerokovanie v AS ŽU, problematike fungovania univerzity
v súvislosti so zmenou pohľadu na zisťovanie nákladovosti jednotlivých poskytovaných
študijných programov. Ekonomická náročnosť študijných programov sa tak stane pre
univerzitu nástrojom pre ďalšie rozhodovanie v tejto oblasti. Ďalšou očakávanou zmenou
bude aj plánovanie nákladov a výnosov. Úlohou na najbližšie obdobie sa ukazuje aj nutnosť
novelizácie vnútorných predpisov nielen na rektoráte ŽU, ale aj v správnej rade ŽU a v AS
ŽU (tu najmä legislatívnemu upraveniu možnosti zmeny pôvodných uznesení AS ŽU,
zaväzujúcich k určitým postupom a krokom, ktoré v súčasnosti nie je možné vykonať).
Zo strany členov predsedníctva AS ŽU, ktorí sa v úvode spoločnej diskusie zaoberali
technickými záležitosťami spojenými s prípravou a zverejňovaním dokumentov na rokovania
AS ŽU na intranete ŽU, bola pozornosť venovaná činnosti predsedníctva AS ŽU vo fáze
prípravy a pripomienkovania materiálov, resp. v úzkej spolupráci s príslušnou stálou
pracovnou komisiou AS ŽU. Za veľmi dôležitú oblasť svojho pôsobenia považuje
predsedníctvo AS ŽU pomoc vedeniu ŽU určiť správnu stratégiu a vhodnú orientáciu pri
napĺňaní poslania univerzity. Prospešnou by mohla byť diskusia na rokovaniach AS ŽU
k pripravovaným, resp. už poskytovaným študijným programom, najmä z pohľadu ich
nákladovosti.
Na piatom zasadnutí sa AS ŽU stretol dňa 26. septembra 2011.
Zobral na vedomie vysvetľujúce stanovisko vedenia Žilinskej univerzity v Žiline
k obvineniam formulovaným v anonymnom liste, pričom zo záveru stanoviska vyplýva, že
preverovanie oznámení v „liste sympatizantov ŽU“ nepotvrdili relevantnosť obvinení.
Jednomyseľne schválil návrh rektorky ŽU na vymenovanie doc. PaedDr. Vlasty
Cabanovej, PhD., dekanky Fakulty humanitných vied ŽU, a väčšinou hlasov návrh rektorky
ŽU na vymenovanie doc. Ing. Martina Vaculíka, PhD., predsedu akademického senátu ŽU, za
členov vedeckej rady Žilinskej univerzity v Žiline. Predložené návrhy súviseli so zmenami na
postoch dekana FHV ŽU a predsedu AS ŽU.
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Väčšinou hlasov schválil návrh na odpredaj zrekonštruovaného horúcovodu Žilinskej
teplárenskej a.s. za cenu rekonštrukčných prác, ktorá bola určená ako najnižšia vo verejnej
súťaži podľa zákona o verejnom obstarávaní. Dôvodom odpredaja bola skutočnosť, že ŽU
v Žiline nedisponuje kapacitami schopnými horúcovod prevádzkovať s komplexným
servisom.
Väčšinou hlasov schválil návrh dodatku č. 33 k Smernici č. 32 „Organizačný poriadok
iných pracovísk a účelových zariadení a pracovísk rektorátu ŽU“ v znení akceptovaných
formálnych opráv. Navrhovaná úprava sa týkala vzniku vedecko-výskumných centier ŽU a
zmien v Stravovacom zariadení ŽU. Väčšinou hlasov schválil aj návrh úplného znenia tejto
smernice.
V ďalšej časti rokovania jednomyseľne schválil návrh Štatútu Centra excelentnosti pre
systémy a služby inteligentnej dopravy ako nevyhnutný vnútorný predpis Centra a
jednomyseľne (na FPEDAS ŽU a na FHV ŽU) či väčšinou hlasov (FRI ŽU) schválil
doplnených členov miestnych volebných komisií pre doplňujúce voľby zamestnaneckej a
študentskej časti akademického senátu ŽU na týchto fakultách.
V úvode diskusie bol priestor venovaný kritike návrhu rozpočtu na rok 2012 či stále
nepredloženému avizovanému paragrafovému zneniu novely vysokoškolského zákona.
V súvislosti s novelizáciou legislatívnych predpisov, ktoré ovplyvnia aj súčasné znenie
Štatútu ŽU, požiadala rektorka ŽU prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. členov legislatívnej
komisie AS ŽU o úzku a účinnú spoluprácu pri novelizácii ustanovení Štatútu ŽU, ktorú bude
potrebné uskutočniť vo veľmi krátkom čase.
Ďalšia diskusia sa týkala možnosti umiestnenia chýbajúceho bankomatu na Veľkom Diele,
poskytnutia prehľadných a aktuálnych informácií odborom verejného obstarávania na web
stránke univerzity, náplne práce upratovačiek, parkovania pri mestskej komunikácii v smere
do areálu ŽU na Veľkom Diele, či zriadenia stojanov pre bicykle pri budovách ŽU.
Vedenie univerzity informovalo o rozpracovaní, resp. prisľúbilo pomoc pri riešení
nastolených problémov.
V poradí šieste zasadnutie AS ŽU sa uskutočnilo dňa 21. novembra 2011.
V úvode rokovania AS ŽU väčšinou hlasov schválil návrh dodatku č. 6 k Smernici č. 22
„Študijný poriadok Žilinskej univerzity v Žiline“ v upravenom znení. Novelizácia vnútorného
predpisu ŽU bude slúžiť na podporu eliminácie plagiátorstva.
Potom sa AS ŽU venoval návrhom súvisiacim s hospodárením ŽU, pričom väčšinou
hlasov schválil návrh na doplnenie fondu reprodukcie Žilinskej univerzity v Žiline a návrh
na odpis pohľadávok Žilinskej univerzity v Žiline.
Prerokoval predložené návrhy úprav vnútorných predpisov ŽU a jednomyseľne schválil
návrh dodatku č. 1 k Smernici č. 76 „Zásady výberového konania na obsadzovanie
pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov,
funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Žilinskej univerzite
v Žiline“, návrh úplného znenia tejto smernice (v znení dodatku č. 1), ako aj návrh dodatku č.
34 k Smernici č. 32 „Organizačný poriadok iných pracovísk a účelových zariadení
a pracovísk rektorátu ŽU“.
Jednomyseľne súhlasil s návrhom na kúpu 1/14 nehnuteľností zapísanej na LV č,. 6674
ako ubytovací objekt, prístavba vrátnica s.č. 1388 postavenej na CKN parc. č. 1726/30 v k.ú.
Liptovský Mikuláš, ktorá je vo vlastníctve Vojenského opravárenského podniku Trenčín, a.s.
za kúpnu cenu vo výške 33 700,- eur bez DPH. 13/14-tin týchto nehnuteľností vlastní ŽU a do
konca roka 2011 je možné odkúpiť zostávajúcu 1/14-tinu vo vlastníctve Vojenského
opravárenského podniku Trenčín, a.s., čím by ŽU v budúcnosti získala možnosť nakladať
s týmito nehnuteľnosťami podľa svojich zámerov. Dá sa očakávať, že v budúcnosti bude
potrebné napríklad v rámci štrukturálnych fondov na nehnuteľnostiach vykonať rekonštrukciu
vykurovania, resp. zateplenie.
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Väčšinou hlasov schválil návrh Zmluvy o nájme nebytových priestorov. Predmetom
nájmu je časť nehnuteľnosti v stavbe „stravovňa (hospodársky blok) súp. č. 3833 postavenej
na CKN parc. Č. 5099/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3540 m2, zapísanej na LV č.
111 v k.ú. Žilina. Nájomcovi Univerzitná knižnica v Bratislave bude prenajatá miestnosť č. 31
o výmere 23 m2 a časť miestnosti č.93 o výmere 14 m2. Nájomná zmluva bude uzatvorená od
1. 3. 2012 na dobu určitú do 31. 3. 2017.
V úvode diskusie bol priestor venovaný zmene vykazovania pracovného času (reálne
snímanie príchodu a odchodu zamestnanca). Vedenie univerzity vysvetlilo, že zmena nastala
na základe požiadaviek dekanov, bola odsúhlasená v kolégiu rektorky a vyvolala ju nutnosť
preukázateľného sledovania odpracovaného času pri riešení projektov štrukturálnych fondov.
Ďalšia diskusia sa týkala:
- možnosti spoločného financovania plánovaného označovania majetku čiarovými kódmi
a nie jeho rozúčtovanie jednotlivým pracoviskám. Riešením by mohlo byť vyčlenenie
potrebných finančných prostriedkov v rámci schvaľovania rozpočtu univerzity
akademickým senátom ŽU.
- dokončenia evidencie záverečných prác, pričom bolo vedením univerzity konštatované, že
na systéme sa pracuje a riešia sa zistené drobné nedostatky v účinnej spolupráci
s príslušnými prodekanmi fakúlt a zamestnancami ÚIKT ŽU.
- informácie o zapojení sa ŽU do projektu testovania študentov v rámci projektu AHELO
podporovaného OECD na SvF ŽU na úrovni bakalárskeho stupňa štúdia, na FPEDAS ŽU 1.
rok inžinierskeho stupňa štúdia. Prvé kolo testovania sa uskutočnilo v tlačenej verzii, ďalšie
kolo testovania v elektronickej verzii sa uskutoční v polovici apríla 2012 (v ostrej
prevádzke) vrátane dotazníka pedagógov. Bol predložený návrh na zvýšenie počtu bodov
na získanie kreditov v klasifikačnom stupni E.
- problému príjazdovej komunikácie na Veľký Diel (vybudovanie chodníka a plánované
zdvojsmernenie komunikácie), ako aj výjazdu na spojnicu Vlčince – Solinky (vyvinúť tlak
na mesto s cieľom zabezpečenia vykosenia a zníženia prekážajúcich kríkov).
Siedme zasadnutie AS ŽU sa uskutočnilo dňa 7. decembra 2011.
V rámci kontroly úloh sa AS ŽU venoval zapojeniu ŽU do projektu testovania študentov
(projekt AHELO) a väčšinou hlasov uložil členom pedagogickej komisie AS ŽU analyzovať
predložený návrh na zvýšenie počtu bodov na získanie kreditov v klasifikačnom stupni E
a o svojom stanovisku informovať na prvom zasadnutí AS ŽU po ukončení skúškového
obdobia v r. 2012.
V ďalšej časti rokovania AS ŽU jednomyseľne schválil návrh na zámenu pozemkov podľa
geometrického plánu (GP) č.1 a 2 na ul. Komenského vo vlastníctve Mesta Žilina za pozemky
na ul. Vysokoškolákov vo vlastníctve Žilinskej univerzity v Žiline a zároveň zriadenie
vecného bremena na prechod a prejazd na parcely C-KN 4451/1, 4451/60, 4451/63, 4451/66
k.ú. Žilina GP 1/2011.
Potom sa AS ŽU venoval vnútornému predpisu FHV ŽU a jednomyseľne schválil návrh
Študijného poriadku Fakulty humanitných vied ŽU.
V závere roka 2011 sa uskutočnili dve hlasovania AS ŽU spôsobom „per rollam“.
V prvom prípade dňa 20. decembra 2011 bol predmetom hlasovania návrh predsedu AS
ŽU uskutočniť hlasovanie o neodkladnej záležitosti formou „per rollam“. Na základe
výsledkov hlasovania o tomto bode AS ŽU jednomyseľne návrh predsedu na hlasovanie
spôsobom „per rollam“ schválil.
V druhom prípade v dňoch 20. – 21. decembra 2011 bol predmetom hlasovania návrh
rektorky ŽU na predaj budovy „E“ na Komenského ulici č. 52, spolu s pozemkom (na ktorom
je zriadené vecné bremeno), a ktorý nadobudneme až výmenou parciel s Mestom Žilina - č. C
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- KN 4451/1, 4451/60, 4451/61, 4451/62, 4451/63, 4451/64, 4451/65, 4451/66, 4451/67 k.ú.
Žilina zakreslených na geometrickom pláne GP1/2011. Na základe výsledkov hlasovania „per
rollam“ AS ŽU jednomyseľne návrh rektorky ŽU schválil.
Členovia AS ŽU na svojich zasadnutiach v roku 2011 zodpovedne a konštruktívne
pristupovali k jednotlivým prerokovávaným návrhom a diskusie prebiehali v otvorenom
dialógu s vedením univerzity a fakúlt.
V Žiline 27. februára 2012
doc. Ing. Martin Vaculík, PhD.
predseda AS ŽU
Spracovala: Ing. Janka Macurová
tajomníčka AS ŽU

7

