AKADEMICKÝ SENÁT
ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE

Správa
o činnosti akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2012
Akademický senát Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „AS ŽU v Žiline“) v roku 2012 rokoval
štyrikrát, predsedníctvo AS ŽU v Žiline sa zišlo raz.
Dňa 16. januára 2012 sa uskutočnilo stretnutie predsedníctva AS ŽU v Žiline za účasti
prizvaného člena vedenia ŽU v Žiline.
Zaoberalo sa ponukou na zámenu pozemkov zo strany reklamnej agentúry
EUROCOMPANY so sídlom vo Vrútkach, pričom prizvaný člen vedenia ŽU v Žiline vysvetlil,
že s podobnou ponukou sa agentúra obrátila aj na pani rektorku, aj na správnu radu ŽU
v Žiline a uviedol, že vedenie univerzity má s predmetnými pozemkami iné zámery, takéto
riešenie nie je pre ŽU v Žiline pozitívne a a so zámenou nesúhlasí. Predsedníctvo AS ŽU
v Žiline po zvážení všetkých okolností a rozvojových zámerov Žilinskej univerzity v Žiline
konštatovalo, že pozemky vo vlastníctve ŽU (parcela C KN č. 5118/21, C KN č. 5118/20, C
KN č. 5118/222, C KN č. 5118/19, C KN č. 5118/17) majú pre Žilinskú univerzitu v Žiline
strategický význam a nesúhlasilo so zámenou za iné pozemky.
V ďalšej časti rokovania podpredseda AS ŽU v Žiline predniesol analýzu prideleného
rozpočtu ŽU v Žiline na rok 2012 a predniesol jeho porovnanie s predchádzajúcimi piatimi
rokmi. Predsedníctvo AS ŽU v Žiline túto informáciu prijalo.
Záver rokovania bol venovaný otázkam poplatkov za parkovné pre zamestnancov ŽU v Žiline
v r. 2012.
Na svojom prvom zasadnutí v roku 2012 konanom dňa 12. marca 2012 AS ŽU v Žiline
väčšinou hlasov zobral na vedomie výsledky analýzy a závery pedagogickej komisie AS ŽU
v Žiline k návrhu o zvýšení hranice vedomostí potrebnej na úspešné vykonanie skúšky –
minimálnej percentuálnej hranice potrebnej na udelenie kvalifikačného stupňa E.
Pedagogická komisia AS ŽU v Žiline po vykonanej analýze prišla k záveru, že v súčasnosti
nie je potrebné sa tomuto návrhu venovať. V budúcnosti, po dôkladnom vyhodnotení
výsledkov prebiehajúcich testov a preukázaní štatistickej závislosti výsledkov testovania a
diskutovanej hranice, bude sa možné k danému problému vrátiť. Ďalej senát jednomyseľne
prijal informáciu o výsledkoch rokovania predsedníctva AS ŽU v Žiline, vypočul si správu
o činnosti za uplynulé obdobie a túto správu schválil.
Ďalšia časť rokovania sa venovala hospodárskym záležitostiam univerzity, kde p. rektorka
odprezentovala vývoj vybraných ukazovateľov ŽU v Žiline za obdobie rokov 2008-2011, prijal
pozitívne odporúčanie hospodárskej komisie AS ŽU v Žiline a väčšinou hlasov schválil návrh
rozpočtu nákladov a výnosov Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2012. Podobne väčšinou
hlasov zobral na vedomie predloženú informáciu k metodike prideľovania rozpočtu ŽU
v Žiline, ku kvalitatívnym ukazovateľom univerzity a odporúčal pripraviť pracovné stretnutie
vedenia ŽU v Žiline a predsedníctva AS ŽU v Žiline s cieľom definovať stratégiu Žilinskej
univerzity v Žiline do ďalšieho obdobia.
V legislatívnej oblasti posudzoval vnútorné predpisy univerzity, pričom jednomyseľne schválil
návrh dodatku č. 2 k Smernici Žilinskej univerzity č. 79 „Štipendijný poriadok“, ktorým ŽU

v Žiline reaguje na dopad novely VŠ zákona na ustanovenia štipendijného poriadku ŽU
v Žiline v Čl. 4 Motivačné štipendium; jednomyseľne schválil návrh dodatku č. 35 k Smernici
č. 32 „Organizačný poriadok iných pracovísk a účelových zariadení a pracovísk rektorátu
ŽU“, spočívajúci v úprave názvu pozícií na Ústave súdneho inžinierstva ŽU v Žiline
a v zmenách na pracovisku EDIS a jednomyseľne schválil návrh úplného znenia Smernice
č. 32 „Organizačný poriadok iných pracovísk a účelových zariadení a pracovísk rektorátu
ŽU“ (v znení dodatkov č. 1 – 35).
Zaoberal sa aj predloženým návrhom Štatútu Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline,
ktorý zakotvil najmä úpravy v základnej štruktúre fakulty, zmeny v ustanoveniach, týkajúcich
sa voľby kandidáta na funkciu dekana a poradných orgánov a komisií dekana. Návrh
jednomyseľne schválil. Tiež jednomyseľne schválil návrh zmlúv o nájme nebytových
priestorov na pracovisku FRI v Prievidzi na dobu neurčitú.
V závere rokovania rektorka ŽU v Žiline informovala o finalizácii prác na príprave nového
Štatútu a Pracovného poriadku ŽU v Žiline so žiadosťou o pripomienkovanie pracovných
verzií predsedníctvom a legislatívnou komisiou AS ŽU v Žiline. Potom senát riešil svoje
organizačné záležitosti, predseda AS požiadal členov stálych pracovných komisií AS ŽU v
Žiline aby si stanovili predsedov jednotlivých komisií a väčšinou hlasov senát súhlasil
s uskutočnením hlasovania o neodkladnej záležitosti, ktorá nebude personálneho
charakteru, spôsobom „per rollam“.
Druhé zasadnutie AS ŽU v Žiline sa uskutočnilo dňa 14. mája 2012.
AS ŽU v Žiline si stanovil po vzájomnej dohode predsedov svojich jednotlivých stálych
pracovných komisií, menovite doc. Ing. Igor Jamnický, CSc., (Hospodárska komisia), prof.
Ing. Pavol Špánik, PhD.
(Kontrolná komisia), prof. Ing. František Schlosser, CSc.
(Legislatívna komisia) a doc. Dr. Ing. Margita Majerčáková (Pedagogická komisia).
Následne p. rektorka predniesla informáciu o stratégii vedenia Žilinskej univerzity v Žiline do
ďalšieho obdobia, kde priority na najbližšie obdobie sú: akreditácia ŽU v Žiline v r. 2014,
celoživotné vzdelávanie, posilňovanie riadiacich a právnych procesov, budovanie Centier
excelencie a Kompetenčných centier, projekt Univerzitného vedeckého parku, úprava web
stránky ŽU v Žiline, integrovaný informačný systém univerzity, modernizácia kampusu
univerzity, vytváranie optimálnych materiálno-technických podmienok pre činnosti univerzity,
politika kvality vo vede a vzdelávaní, zlepšenie prezentácie ŽU v Žiline v médiách, zmena
organizačnej štruktúry celoškolských ústavov na vzdelávacie, výskumné a ostatné.
Akademický senát ŽU správu jednomyseľne prijal.
V hospodárskej oblasti senát jednomyseľne schválil návrh Výročnej správy o činnosti
a výročnej správy o hospodárení Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2011 a jednomyseľne
schválil návrh účtovnej závierky za rok 2011 a prerozdelenie hospodárskeho výsledku
Žilinskej univerzity v Žiline, ako aj návrh nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku
Žilinskej univerzity v Žiline v súlade s predloženým materiálom.
V legislatívnej oblasti senát jednomyseľne schválil návrh Štatútu Žilinskej univerzity v Žiline,
v ktorom sa odrazili aktuálne zmeny v legislatívnych predpisoch a rovnako jednomyseľne
schválil návrh Pracovného poriadku Žilinskej univerzity v Žiline v znení schválenej úpravy.
V schvaľovanom dokumente boli implementované legislatívne zmeny zodpovedajúcich
právnych predpisov, najmä Zákonníka práce. Zmeny nastali najmä v častiach, týkajúcich sa
práce doma či odovzdávania funkcií.
Ďalej jednomyseľne schválil návrh dodatku č. 36 k Smernici č. 32 „Organizačný poriadok
iných pracovísk a účelových zariadení a pracovísk rektorátu ŽU“, ktorý sa týkal EDISu –
Vydavateľstva ŽU v Žiline, Centra pre štrukturálne fondy, Ekonomického odboru
a Ubytovacieho zariadenia ŽU Veľký Diel a v súlade s vnútornou legislatívou jednomyseľne
schválil návrh úplného znenia Smernice č. 32 „Organizačný poriadok iných pracovísk a
účelových zariadení a pracovísk rektorátu ŽU“ (v znení dodatkov č. 1 – 36).
Z fakultných záležitostí jednomyseľne schválil návrh zmlúv o nájme nebytových priestorov na
pracovisku FRI v Ružomberku (Ubytovacie zariadenie Ružomberok) na dobu neurčitú,
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v rámci schvaľovania vnútorných predpisov fakúlt ŽU v Žiline jednomyseľne schválil návrh na
zmenu Študijného poriadku a návrh nového znenia Študijného poriadku Fakulty prevádzky
a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline a návrh Dodatku k Študijnému
poriadku Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Dekan EF ŽU v Žiline
informoval o zmene názvu Detašovaného pracoviska EF ŽU v Žiline so sídlom v Liptovskom
Mikuláši. Nový názov pracoviska je s účinnosťou od 1. apríla 2012: Inštitút Aurela Stodolu
(IAS), vzdelávacie a vedecko-výskumné pracovisko Elektrotechnickej fakulty Žilinskej
univerzity v Žiline.
Ďalej senát prijal informáciu o hlasovaní per rollam AS ŽU v Žiline k návrhu Dodatku č. 1 ku
Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4-12/2009 Výpočtového strediska Slovenskej
akadémie vied predložený rektorkou ŽU v Žiline, informáciu o oznámení funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov rektorky ŽU v Žiline a informáciu o voľbe delegáta za
študentskú časť AS ŽU v Žiline do Študentskej rady vysokých škôl SR, ktorým sa stal Ing.
Andrej Rybovič, člen študentskej časti AS ŽU v Žiline za EF. Podobne jednomyseľne schválil
návrh postupu pri príprave doplňujúcich volieb do zamestnaneckej a študentskej časti AS
ŽU v Žiline.
Pozornosť bola venovaná aj výučbe trvajúcej do 20.00 h., či riešeniu dopravy v areáli ŽU na
Veľkom Diele. V tejto súvislosti člen AS ŽU v Žiline prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. ponúkol
spoluprácu prof. Ing. Juraja Spaleka, PhD., vedúceho Katedry riadiacich a informačných
systémov EF ŽU, experta na bezpečnosť komunikácií.
Dňa 16. októbra 2012 sa uskutočnilo tretie zasadnutie AS ŽU v Žiline. Na tomto rokovaní
prijal senát informáciu o uskutočnených doplňujúcich voľbách do zamestnaneckej
a študentskej časti AS ŽU v Žiline, verejným hlasovaním väčšinou hlasov schválil formu
hlasovania k doplneniu sčítacej komisie AS ŽU v Žiline a následne väčšinou hlasov zvolil
PhDr. Bronislavu Jakubíkovú, PhD. za členku sčítacej komisie AS ŽU v Žiline.
Jednomyseľne tiež schválil návrhy rektorky ŽU v Žiline na vymenovanie prof. Dr. Ing. Milana
Ságu, dekana Strojníckej fakulty ŽU v Žiline za člena vedeckej rady ŽU v Žiline, ako aj návrh
kandidáta na člena správnej rady ŽU v Žiline Ing. Jána Krúpu, konateľa spoločnosti
Scheidt&Bachmann.
V ďalšej časti rokovania sa AS ŽU v Žiline zaoberal majetkovými záležitosťami, pričom:
väčšinou hlasov schválil návrh na zriadenie bezodplatného vecného bremena súvisiaceho
so stavbou plynovej prípojky v prospech MUDr. Murárikovej na p. č. CK-N-5901 a 5676 k.
ú. Žilina (areál Ubytovacieho zariadenia Hliny),
 Väčšinou hlasov schválil návrh na odpredaj majetku ŽU v Žiline, ktorý je zapísaný
v katastri nehnuteľností na LV č. 111 k. ú. Žilina. Ide o stavbu, parovod a súvisiace
pozemky bloku E, bývalého sídla Stavebnej fakulty na ulici Komenského v Žiline. Spolu
všeobecná hodnota (stavba, vonkajšie úpravy + pozemky): bola stanovená na hodnotu
2 242 409,20 eur, zaokrúhlene 2 240 000,00 eur na základe znaleckého posudku č.
254/2011 zo dňa 22. 12. 2011. Celkový súpis stavby a pozemkov je v zápise z tohto
rokovania AS. V diskusii k schvaľovanému návrhu rektorky ŽU v Žiline na predaj stavby
a okolitých pozemkov bývalej Stavebnej fakulty na Komenského ulici, budova „E“ v Žiline
boli vedením ŽU v Žiline zodpovedané otázky k cene za stavbu a pozemky, použitiu
získaných finančných prostriedkov prípadným predajom tohto majetku, či k otázke jeho
prenájmu.
 Väčšinou hlasov schválil návrh na odpredaj majetku ŽU v Žiline, ktorý je zapísaný
v katastri nehnuteľností na LV č. 642 k. ú. Súľov - Hradná. Ide o stavby a okolité
pozemky Učebno-výcvikového zariadenia ŽU v Súľove v celkovej hodnote (stavby +
pozemky): 229 823,- eur, po zaokrúhlení 230 000,00 eur na základe znaleckého posudku
č. 53/2012 zo dňa 19. 6. 2012. Celkový súpis stavby a pozemkov je v zápise z tohto
rokovania AS. V diskusii k schvaľovanému návrhu rektorky ŽU v Žiline na odpredaj
stavby a okolitých pozemkov Učebno-výcvikového zariadenia ŽU v Súľove vedenie ŽU
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v Žiline reagovalo na otázky, týkajúce sa kategórie pozemkov, ceny stanovenej
znaleckým posudkom, či snahy budovať Univerzitné stredisko v Zuberci.
 Jednomyseľne schválil návrh na odpredaj a zriadenie vecného bremena v prospech
budúceho vlastníka na majetku ŽU v Žiline, ktorým je časť horúcovodu v dĺžke 594 bm,
v účtovnej evidencii vedený ako „Prekládka horúcovodu DN 2x200 Veľký Diel“. V tejto
trase schvaľuje návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch, ktoré sú vo
vlastníctve ŽU v Žiline a prechádza cez ne časť horúcovodu. Sú to parcely CKN č.
5083/2, 5099/6 a 5099/4. Zostatková hodnota navrhnutej časti na predaj k 31. 8. 2012 je
spolu vo výške 380 262, 05 eur. Predaj časti horúcovodu bol navrhovaný z dôvodu ďalšej
prevádzky a údržby, čo je pre ŽU v Žiline ekonomicky neefektívne a nevýhodné.

Väčšinou hlasov schválil návrh zmlúv o nájme nebytových priestorov na Detašovanom
pracovisku Fakulty riadenia a informatiky ŽU v Prievidzi na dobu neurčitú. V diskusii
k schvaľovanému návrhu zmlúv boli dekanom FRI ŽU v Žiline a kvestorkou ŽU v Žiline
zodpovedané otázky súvisiace so zabezpečením majetku proti poškodeniu či
znehodnoteniu nájomcami (v zmluvách s nájomcami je klauzula o úhrade škody či
povinnosti uviesť priestory do pôvodného stavu), s úhradou nákladov (náklady si FRI
hradí zo svojich prostriedkov, univerzita sa podieľa na platení energie), s príjmami
z prenájmu (príjmy z prenájmov sú príjmami univerzity, okrem príjmov z prenájmov na
Detašovaných pracoviskách FRI v Prievidzi a v Ružomberku), s rozlohou priestorov
využívaných FRI a prenajímaných nájomcom (cca 50 % priestorov je prenajímaných).
V závere diskusie podpredseda AS ŽU v Žiline požiadal vedenie ŽU v Žiline, aby na
najbližšom rokovaní AS ŽU predložilo informáciu o prehľade financovania detašovaných
pracovísk z centrálnych zdrojov univerzity, prehľad o nájmoch na daných pracoviskách
(v prospech koho idú tieto nájmy a v akej výške) a výhľad celouniverzitnej koncepcie
financovania detašovaných pracovísk z centrálnych zdrojov univerzity.
Ďalšia pozornosť bola venovaná schvaľovaniu vnútorných predpisov ŽU v Žiline, kde AS
ŽU v Žiline jednomyseľne schválil návrh dodatku č. 37 k Smernici č. 32 „Organizačný
poriadok iných pracovísk a účelových zariadení a pracovísk rektorátu ŽU“. Dodatok sa týkal
oddelenia pre vedu a výskum Rektorátu ŽU v Žiline a Ústavu informačných a komunikačných
technológií ŽU v Žiline. Následne v súlade s vnútornou smernicou ŽU v Žiline jednomyseľne
schválil návrh úplného znenia Smernice č. 32 „Organizačný poriadok iných pracovísk
a účelových zariadení a pracovísk rektorátu ŽU“ (v znení dodatkov č. 1 – 37).
V rôznom odznela informácia predsedu AS ŽU v Žiline o výsledku dvoch hlasovaní AS ŽU
v Žiline per rollam (aktualizácia zloženia miestnych volebných komisií pre doplňujúce voľby
do zamestnaneckej a študentskej časti akademického senátu ŽU v Žiline a k návrhu na
prenájom pozemku vo vlastníctve ŽU v Žiline na časti parcely č. 5083/21, lokalizovanej pri
miestnej komunikácii Cesta k Paľovej búde v celkovej rozlohe 350 m 2 na dobu neurčitú v
hodnote 1,- euro na celé obdobie prenájmu na výstavbu zastávky MHD pre potreby ŽU
v Žiline), ako aj informáciu delegátky v ŠRVŠ SR o aktivitách Študentskej rady vysokých škôl
SR.
Po tomto vystúpení podpredseda AS ŽU v Žiline požiadal s podporou predsedu AS ŽU v
Žiline vedenie ŽU v Žiline, aby na najbližšie rokovanie AS ŽU v Žiline predložilo opatrenia na
zastavenie nekvality a poklesu úrovne v činnostiach a v procesoch na ŽU v Žiline.
V ďalšej diskusii bol kriticky hodnotený aj pokles počtu projektov na ŽU v Žiline, znižovanie
kvality študentov, či kvality pedagogického procesu. Bolo konštatované zostrovanie
konkurencie medzi vysokými školami na Slovensku, zlá situácia v oblasti financovania
projektov z APVV, či nevyhovujúci systém na hodnotenie kvality vysokých škôl. Ďalšie
pripomienky sa týkali problematiky zjednotenia podmienok pre rozvrh na celej univerzite, či
následného blokovania rozvrhu, ale aj otázkam dochádzky, starostlivosti o techniku
v učebniach, prípadov vandalizmu, či drobných krádeží. Senát zaujal stanovisko, že treba zo
strany vedenia ŽU v Žiline prijať vhodné opatrenia na zamedzenie vandalizmu a krádeží
(napr. legislatívnou úpravou). Predseda AS ŽU v Žiline informoval aj o korešpondencii
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s redaktorom Hospodárskych novín v súvislosti s majetkovými priznaniami súčasnej rektorky
i bývalého rektora ŽU v Žiline.
Na štvrtom zasadnutí AS ŽU v Žiline dňa 19. novembra 2012 AS ŽU v Žiline v rámci
kontroly úloh prijal informáciu o prehľade financovania detašovaných pracovísk z centrálnych
zdrojov univerzity, o podmienkach nájmoch na daných pracoviskách a výhľad
celouniverzitnej koncepcie financovania detašovaných pracovísk z centrálnych zdrojov
univerzity. Ďalej vypočul stanovisko vedenia univerzity k opatreniam na zastavenie nekvality
a poklesu úrovne v činnostiach a v procesoch na ŽU v Žiline.
V ďalšej časti rokovania sa AS ŽU zaoberal majetkovými záležitosťami, pričom
jednomyseľne schválil návrh rektorky ŽU na predaj zostatkovej časti horúcovodu a zriadenie
vecného bremena (s právom uloženia, výstavby a prevádzky horúcovodnej prípojky na
zaťažených pozemkoch a právo vstupu na zaťažené pozemky za účelom výstavby,
prevádzky, kontroly, údržby a opravy horúcovodnej prípojky pre budúceho kupujúceho a pre
jeho pracovníkov) na časť trasy horúcovodu. Predaj časti horúcovodu a odplata za zriadenie
vecného bremena na pozemkoch sa uskutočnia minimálne za cenu určenú znaleckým
posudkom.
Jednomyseľne schválil návrh rektorky ŽU v Žiline na odpredaj pozemku č. KN 1674/6 k. ú.
Žilina (zastavané plochy a nádvoria o výmere 398 m2), ktorý je z hľadiska potrieb univerzity
nevyužitý a nepotrebný pre ďalší rozvoj školy a jeho všeobecná hodnota bude stanovená na
základe znaleckého posudku. Podobne jednomyseľne schválil návrh rektorky ŽU v Žiline na
zámenu pozemku č. 4955/38 vo vlastníctve ŽU v Žiline za parcelu č. 4955/37 vo vlastníctve
VÚD v Žiline z dôvodu usporiadania vlastníckych práv medzi Žilinskou univerzitou v Žiline
a Výskumným
ústavom
dopravným
v Žiline.
Zámenou
pozemkov
dôjde
k majetkovoprávnemu usporiadaniu a okrem ceny za geometrický plán nevzniknú žiadne
finančné náklady. Väčšinou hlasov tiež senát súhlasil s návrhom na odpis pohľadávok
z majetku ŽU v Žiline v celkovej výške 16 733,08 eur. Ide o pohľadávky po dobe splatnosti
bez možnosti vymáhania, čo je zrejmé aj zo stanoviska právneho odboru k týmto
pohľadávkam.
Priestor bol potom venovaný návrhu transformácie Ústavu súdneho inžinierstva ŽU v Žiline
a schvaľovaniu vnútorných predpisov univerzity, ústavu a fakúlt. Hlavným cieľom
transformácie ÚSI ŽU v Žiline v najbližšom období je realizovať nevyhnutné kroky
k zabezpečeniu jeho právneho postavenia v zmysle zákona 382/2004 Z. z. o znalcoch,
tlmočníkoch a prekladateľoch v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.Z. o vysokých školách
v znení neskorších predpisov a jeho ďalšieho rozvoja. Návrh, ktorý predložila rektorka ŽU
v Žiline, navrhoval rozdelenie doterajšej súčasti Žilinskej univerzity v Žiline - Ústavu
súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline - dňom 31. decembra 2012 na
dve časti, a následne aj návrhy na:
 zmenu názvu tej časti, ktorá zostane naďalej súčasťou Žilinskej univerzity v Žiline pod
novým názvom Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline
dňom 1. januára 2013,
 zánik druhej časti ku dňu 31. decembru 2012, pričom sa príslušní zamestnanci
kontinuálne stanú zamestnancami nového zamestnávateľa,
 založenie samostatnej právnickej osoby spoločne so Žilinskou univerzitou v Žiline
a akciovou spoločnosťou Inštitút forenzných vied a.s., v zmysle zákona č. 131/2002
Z. z. v znení neskorších predpisov podľa § 39a ods. 1 písm. b) ku dňu 1. januáru
2013 s názvom Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (právna forma
zduženie právnických osôb) tak, že uvedené zmeny zobral na vedomie.
V rámci prerokovania vnútorných predpisov univerzity AS ŽU v Žiline väčšinou hlasov
schválil návrh dodatku č. 38 k Smernici č. 32 „Organizačný poriadok iných pracovísk
a účelových zariadení a pracovísk rektorátu ŽU“. Dodatok sa týkal Odd. pre vzdelávanie
Rektorátu ŽU v Žiline, Odd. pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou Rektorátu ŽU
v Žiline, Výskumného ústavu vysokohorskej biológie ŽU v Žiline so sídlom v Tatranskej
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Javorine a Ústavu súdneho inžinierstva ŽU v Žiline. Následne v súlade s vnútornou
smernicou ŽU v Žiline jednomyseľne schválil návrh úplného znenia Smernice č. 32
„Organizačný poriadok iných pracovísk a účelových zariadení a pracovísk rektorátu ŽU“ (v
znení dodatkov č. 1 – 38).
Ďalej AS ŽU v Žiline jednomyseľne schválil návrh dodatku č. 2 k Štatútu Výskumného
ústavu vysokohorskej biológie ŽU v Žiline. Súčasne schválil úplné znenie Štatútu
Výskumného ústavu vysokohorskej biológie ŽU v Žiline (v znení dodatkov č. 1 a 2).
Jednomyseľne schválil návrh dodatku č. 7 a návrh dodatku č. 8 k Študijnému poriadku
Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU v Žiline. Zmeny sa týkali ustanovenia o predkladaní
výkazu o štúdiu študentom na uzatvorenie roka štúdia, vypustenia ustanovenia o dochádzke
doktorandov a zmena ustanovenia o povinne voliteľnom predmete.
V rôznom odznela informácia predsedu AS ŽU v Žiline o výsledku hlasovania študentskej
časti AS ŽU v Žiline o svojom zástupcovi v správnej rade ŽU v Žiline. Študentská časť AS ŽU
v Žiline si za svojho zástupcu v správnej rade ŽU v Žiline zvolila Ing. Jozefa Matušova, člena
študentskej časti AS ŽU v Žiline za Strojnícku fakultu ŽU v Žiline.
AS ŽU väčšinou hlasov schválil aktualizáciu zloženia miestnej volebnej komisie pre
doplňujúce voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS ŽU v Žiline na FHV ŽU v Žiline.
Predseda AS ŽU v Žiline predniesol v plnom znení „Vyhlásenie akademického senátu
Univerzity Komenského v Bratislave k situácii vo financovaní výskumu a vývoja v Slovenskej
republike z 24. októbra 2012“, ktoré mu doručil doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., predseda
akademického senátu UK v Bratislave. V diskusii k vyhláseniu bola kritizovaná najmä zlá
situácia v oblasti financovania výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.
Na všetkých zasadnutiach AS ŽU v Žiline v uplynulom období členovia AS pristupovali
k jednotlivým prerokovávaným návrhom zodpovedne a konštruktívne. Diskusie prebiehali
v otvorenom dialógu s vedením univerzity a jednotlivých fakúlt.

V Žiline 27. februára 2013
doc. Ing. Martin Vaculík, PhD.
predseda AS ŽU v Žiline

Spracovala: Ing. Janka Macurová
tajomníčka AS ŽU v Žiline
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