AKADEMICKÝ SENÁT
ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE

SPRÁVA
o činnosti Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2013
Akademický senát Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „AS ŽU“) má v súčasnosti
25 členov v zamestnaneckej časti a 15 členov v študentskej časti. Na čele AS ŽU je
predsedníctvo AS ŽU, v ktorom majú rovnomerné zastúpenie všetky organizačné zložky
Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „ŽU“). Členovia AS ŽU pracujú v stálych poradných
pracovných komisiách, ktorých úlohou je predbežne pripraviť stanovisko k predkladaným
návrhom. Pracovné komisie sú: pedagogická, hospodárska, kontrolná, legislatívna a sčítacia
komisia. Všetky materiály, ktoré sa prerokovávajú na zasadnutiach AS ŽU, ako aj všetky
zápisy z rokovaní sú voľne dostupné všetkým pracovníkom aj študentom na intranete ŽU. Od
roku 2006 sú skrátené zápisy zo zasadnutia AS ŽU publikované aj v Spravodajcovi ŽU. Na
základe uvedeného je možné konštatovať, že informácie o činnosti AS ŽU sú v dostatočnej
miere zverejnené a dostupné všetkým záujemcom. Z toho dôvodu táto správa obsahuje
informáciu o globálnych aktivitách AS ŽU, detailné zápisy záujemcovia môžu nájsť vo
webovom archíve AS ŽU.
AS ŽU v roku 2013 rokoval päťkrát, predsedníctvo AS ŽU sa zišlo raz.
Zasadnutie predsedníctva AS ŽU sa uskutočnilo dňa 17. júna 2013 za účasti rektorky
ŽU. Predmetom rokovania bola informácia rektorky ŽU o doručenom anonymnom liste
opisujúcom pomery na Fakulte humanitných vied ŽU. Rektorka ŽU informovala, že list bol
adresovaný ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR a zaslaný na vedomie Odboru
kontroly MŠVVaŠ SR, rektorke ŽU, jednému denníku a súkromnej televízii. Z diskusie
členov predsedníctva vyplynulo, že niektoré informácie uvedené v liste nie sú pravdivé,
vzniknutá situácia pramení najmä zo zlých ľudských vzťahov a výkony FHV ŽU sa
pravdepodobne negatívne odrazia v komplexnej akreditácii ŽU. Rovnako bolo konštatované,
že je potrebné v tejto súvislosti pracovať s médiami a že pretrvávajúce problémy
s akreditáciou študijných programov na FHV ŽU, ako aj nelichotivé hodnotenie FHV ŽU
oprávňujú vedenie ŽU zvážiť vykonanie kontroly a na základe výsledkov nariadiť nútenú
správu, príp. iné účinné opatrenia. Predsedníctvo AS ŽU prijalo záver, že predseda AS ŽU
prerokuje uvedenú záležitosť s dekankou FHV ŽU a požiada akademický senát FHV ŽU
o stanovisko k listu.
AS ŽU na svojom prvom zasadnutí v roku 2013 konanom dňa 18. marca 2013
v časti venovanej správe a vnútorným predpisom AS ŽU:
 schválil návrh správy o činnosti AS ŽU za rok 2012,
 schválil návrh Zásad volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline a návrh
Rokovacieho poriadku Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline, pričom
legislatívna komisia AS ŽU navrhované zmeny a úpravy v týchto vnútorných predpisoch
prijala a odporúčala.

Potom sa AS ŽU venoval návrhom rozpočtu nákladov a výnosov ŽU na rok 2013, ktorý
predložila p. rektorka. V úvode predseda AS ŽU informoval o záveroch spoločného rokovania
predsedníctva AS ŽU a hospodárskej komisie AS ŽU, ktorí väčšinou hlasov súhlasili
s predloženým návrhom rozpočtu. Návrh rozpočtu bol orientovaný na hlavné činnosti ŽU,
ktorými sú vzdelávanie a veda a výskum. Rektorka ŽU rozobrala financovanie fakúlt
a ústavov podľa ich výkonov a venovala sa oblasti sociálnych štipendií, či otázkam
ubytovania a stravovania študentov. V diskusii bol vysvetlený postup pri rozdeľovaní rezervy
na šport a kultúru, definované výkonové financovanie ústavov s princípom solidarity a bola
výrazne kritizovaná oblasť verejného obstarávania, najmä z pohľadu nevýhodných zmlúv pre
ŽU. V diskusii bolo konštatované, že Zákon o verejnom obstarávaní platí aj pre verejné
vysoké školy, pričom ŽU je z tohto pohľadu chápaná so všetkými svojimi pracoviskami ako
jedna inštitúcia, ktorá nesmie prekročiť stanovený objem peňazí na určitý sortiment v rámci
obstarávania. Tieto skutočnosti výrazne komplikujú procesy obstarávania, pričom v mnohých
prípadoch je pôvodný zmysel verejného obstarávania minimalizovaný nie vinou ŽU.
V diskusii bola taktiež riešená otázka vývoja v oblasti vzájomných kompenzácií fakúlt pri
delení rozpočtu. AS ŽU väčšinou hlasov schválil návrh rozpočtu nákladov a výnosov
Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2013.
Následne sa AS ŽU zaoberal vnútornými predpismi ŽU, menovite schváleniu návrhu
Štipendijného poriadku Žilinskej univerzity v Žiline a návrhu Študijného poriadku pre tretí
stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline. Navrhované zmeny a úpravy
týchto predpisov vyplývali najmä z novely zákona č.131/2001 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VŠ“).
Predmetom ďalšieho rokovania AS ŽU boli majetkové záležitosti ŽU, ktoré súviseli
s výstavbou horúcovodu v areáli ŽU. Horúcovod bol odpredaný Žilinskej teplárenskej, a.s.,
na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 28.1.2013. Za účelom umožnenia prístupu k technológii
horúcovodu na parcelách vo vlastníctve ŽU za účelom prevádzky, kontroly, údržby a opravy
horúcovodných sietí bolo nevyhnutné uzavrieť Zmluvu o zriadení vecného bremena s
právom vstupovať do objektov predstavovaných stavbami v nevyhnutnom rozsahu a na
nevyhnutný čas za účelom prevádzkovania, údržby, opráv a/alebo zmien rozvodného
potrubia, ako aj právom umiestniť a nerušene prevádzkovať v objektoch predstavovaných
stavbami potrubie pre prevádzkové médium vrátane jeho súčastí a príslušenstva. AS ŽU
súhlasil s návrhom rektorky ŽU v Žiline na zriadenie tohto vecného bremena.
V ďalšej časti AS ŽU:
 schválil návrh na zámenu pozemkov vo vlastníctve ŽU za pozemok vo vlastníctve Mesta
Žilina (parcelné čísla pozemkov a ich výmera sú dostupné na stránke AS ŽU) z dôvodu
vysporiadania vlastníckych práv medzi ŽU a Mestom Žilina,
 súhlasil s návrhom na odpis pohľadávok z majetku ŽU v celkovej výške 119 245,75 eur.
Ide o pohľadávky po dobe splatnosti bez možnosti ďalšieho vymáhania, čo vyplýva aj zo
stanoviska právneho odboru k týmto pohľadávkam.
Priestor bol následne venovaný:
 schváleniu návrhu Štatútu Strojníckej fakulty ŽU, v ktorom
zmeny vyplývali
predovšetkým z novely zákona o VŠ a schváleniu Štatútu Centra excelencie pre leteckú
dopravu,
 schváleniu návrhu na zriadenie Univerzitného vedeckého parku a výskumného centra ŽU.
Návrh vo svojej prezentácii prestavil prorektor pre vedu a výskum ŽU. Priblížil víziu,
cieľ, pripravované aktivity a výskumné zámery vedeckého parku a výskumného centra
a návrh ich organizačnej štruktúry. Rozobral prínosy pre spoločnosť a pre región, transfer
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poznatkov a technológií, rozpočet, polohu vedeckého parku a výskumného centra a vo
vizualizácii aj navrhovaný vzhľad budov. Informáciu doplnila rektorka ŽU. ŽU plánovala
obstarať v rámci projektu „Univerzitný vedecký park“ hnuteľný aj nehnuteľný majetok vo
výške cca 40 mil. eur po schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo
štrukturálnych fondov. Zároveň plánovala obstarať v rámci projektu „Výskumné centrum
ŽU v Žiline“ hnuteľný aj nehnuteľný majetok vo výške cca 20 mil. eur, rovnako po
schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
AS ŽU schválil nadobudnutie hnuteľného a nehnuteľného majetku ŽU, ktorý bude
obstaraný po schválení projektov riešených v rámci štrukturálnych fondov pre projekty
Univerzitný vedecký park a Výskumné centrum ŽU vo výške cca 60 mil. eur. Tieto
projekty ŽU úspešne obhájila a v súčasnosti sa realizujú.
V rámci pôsobnosti AS ŽU schválil návrh rektorky ŽU na člena Správnej rady ŽU JUDr.
Emila Hadbábneho, krajského prokurátora Krajskej prokuratúry v Žiline, ako aj návrh
dodatku č. 39 k Smernici č. 32 „Organizačný poriadok iných pracovísk a účelových zariadení
a pracovísk rektorátu ŽU“, ktorý riešil zmenu pracovnej pozície na Odbore prevádzky
a energetiky ŽU a vytvorenie 2 pracovných miest remeselníkov-údržbárov v Ubytovacom
zariadení Veľký Diel ŽU.
V rôznom:
 odznela informácia o vymenovaní členky študentskej časti AS ŽU za FRI ŽU v Žiline Bc.
Daniely Skovajsovej za podpredsedníčku Študentskej rady VŠ,
 AS ŽU odporúčal rektorke ŽU v Žiline, aby zo strany rektorov slovenských univerzít bolo
iniciované rokovanie s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR, na ktorom sa
rozoberie zlá situácia v oblasti verejného obstarávania pre vysoké školy, najmä z pohľadu
uskutočňovania vedeckovýskumnej činnosti.
Druhé zasadnutie AS ŽU v Žiline sa uskutočnilo dňa 22. apríla 2013. AS ŽU na svojom
rokovaní:
 v rámci kontroly úloh prijal informáciu o vývoji kompromisov fakúlt pri delení rozpočtu
od roku 2007 a informáciu o predložených návrhoch na členstvo v komisii, rozhodujúcej
o rozdelení rezervy pre šport a kultúru,
 schválil návrh výročnej správy o činnosti ŽU za rok 2012, ktorý predložila rektorka ŽU.
Uviedla, že správa je pripravená v súlade s predpísanou osnovou MŠVVaŠ SR a všetky
oblasti hlavnej činnosti univerzity už boli prerokované a vyhodnotené Vedeckou radou
ŽU. Potom sa venovala dôležitým častiam výročnej správy – vzdelávaniu,
vedeckovýskumným projektom, graduačnému rastu, vekovej štruktúre zamestnancov,
podpore študentov (štipendiá, stravovanie, ubytovanie), projektom štrukturálnych fondov
a i.
 Návrh výročnej správy o hospodárení ŽU za rok 2012 predložila kvestorka ŽU. Pozornosť
sústredila na čerpanie dotačných zdrojov (bežné a kapitálové výdavky), čerpanie v oblasti
energetiky a údržby energetických zariadení, štrukturálnych fondov EÚ, venovala sa
analýze výnosov a nákladov, vývoju stavu majetku, štruktúre tvorby finančných zdrojov
a opatreniam na zníženie nákladov za energie. V diskusii potom vysvetlila otázku
spolufinancovania a ozrejmila časť finančných prostriedkov vykazovaných ako ostatné
výnosy a náklady.
 Kvestorka ŽU predložila návrh účtovnej závierky za rok 2012 a prerozdelenie
hospodárskeho výsledku ŽU. V diskusii vysvetlila objem finančných prostriedkov
vykazovaný ako nerozdelený zisk. AS ŽU následne účtovnú uzávierku schválil.
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AS ŽU potom schválil návrh dodatku č. 2 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 univerzity v Žiline“, ktorý predložila rektorka ŽU.
Aktualizáciu smernice vyžadovala novela zákona o VŠ a upravené znenie precizuje
niektoré ustanovenia o výberovej komisii.

Potom AS ŽU prerokoval a schválil návrh dodatku č. 40 k Smernici č. 32 „Organizačný
poriadok iných pracovísk a účelových zariadení a pracovísk rektorátu ŽU“ predložený
rektorkou ŽU. Navrhované úpravy sa týkali najmä zastupovania riaditeľov jednotlivých
ústavov ŽU, Leteckého výcvikového a vzdelávacieho centra ŽU, Univerzitnej knižnice ŽU,
EDIS – Vydavateľstva ŽU počas ich neprítomnosti, zmien organizačnej štruktúry na Ústave
znaleckého výskumu a vzdelávania ŽU a na Ústave konkurencieschopnosti a inovácií ŽU.
Rovnako prerokoval a schválil vytvorenie 1 pracovného miesta na Odbore mzdového
účtovníctva a 1 pracovného miesta na Odbore pre verejné obstarávanie Rektorátu ŽU.
Kvestorka ŽU okomentovala nutnosť vytvorenia týchto pracovných miest a v diskusii
odpovedala na otázky súvisiace s možnosťou riešiť túto situáciu bez prijímania nových
zamestnancov, napr. presunom zamestnancov, s certifikáciou systémov, problematickou
legislatívou v oblasti verejného obstarávania. Vedenie ŽU reagovalo aj na skutočnosť, že
požiadavky na verejné obstarávanie je potrebné sústrediť rok dopredu, na nenaplnené
očakávania po zriadení Odboru pre verejné obstarávanie, či na percentuálne zastúpenie
servisného aparátu z celkového počtu zamestnancov ŽU.
V rámci bodu „Rôzne“ potom AS ŽU:
 verejným hlasovaním vykonal voľbu dvoch zástupcov AS ŽU v Žiline do komisie,
rozhodujúcej o rozdelení rezervy pre šport a kultúru – za zamestnaneckú časť AS ŽU bol
schválený Ing. Jozef Paľo, PhD. a za študentskú časť AS ŽU bola schválená Bc. Daniela
Skovajsová,
 prijal informáciu o oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
rektorky Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré bolo sprístupnené na webovom sídle
univerzity,
 verejným hlasovaním uskutočnil aktualizáciu zloženia miestnej volebnej komisie pre
doplňujúce voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS ŽU na FHV ŽU v Žiline, kde
schválil študentov FHV ŽU Tomáša Mišejku a Rastislava Mazúra
 schválil požiadavku, aby sa súčasťou návrhu rozpočtu nákladov a výnosov ŽU stala časť,
venovaná vzájomným kompenzáciám jednotlivých fakúlt ŽU v Žiline,
 zobral na vedomie požiadavku na spracovanie koncepcie externého a doktorandského
štúdia na ŽU v Žiline tak, aby pomery v externom a doktorandskom štúdiu boli v súlade
s požiadavkami akreditačnej komisie a jednomyseľne súhlasil s tým, že koncepcia je
v samosprávnej pôsobnosti a právom každej fakulty.
V diskusii bol AS ŽU informovaný o neporiadku po odstraňovaní porastu okolo chodníka pri
internátoch s prísľubom prešetriť sťažnosť; študenti konštatovali, že v rámci rekonštrukcie
internátov nebola rekonštruovaná sanita. Z hľadiska financií bola požiadavka na
prehodnotenie koeficientov pri delení rozpočtu Ústavu cudzích jazykov a presné definovanie
nákladov fakturovaných za výučbu študentov, čo bolo prerokované a schválené aj kolégiom
rektorky.

4

Dňa 17. júna 2013 sa uskutočnilo tretie zasadnutie AS ŽU, ktorý sa na svojom rokovaní
zaoberal najmä schvaľovaním vnútorných predpisov ŽU, resp. ich úprav, pričom:
 schválil návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 106 „Štatút Žilinskej univerzity v Žiline“,
predložený rektorkou ŽU, s akceptovaním úprav navrhnutých pri predkladaní. Úpravy sa
týkali najmä ustanovení, ktoré už boli zapracované vo vnútorných predpisoch AS ŽU.
Dodatok k štatútu podlieha registrácii na MŠVVaŠ SR.
 schválil návrh Študijného poriadku Žilinskej univerzity v Žiline, predložený rektorkou
ŽU. Navrhované úpravy sa v zmysle novely zákona o VŠ týkali najmä študijného
programu a študijného plánu, zabezpečenia kvality vzdelávania, prijímania a zápisov;
účinnosť nadobudne od 1. septembra 2013. Diskusia bola venovaná otázkam motivácie
študentov zúčastňovať sa na prednáškach, podmienečného prijímania študentov či
vykonávania písomných skúšok v rámci prijímacieho konania.
Na základe schváleného Štatútu a Študijného poriadku ŽU zapracovali jednotlivé fakulty
úpravy do svojich dokumentov a predložené študijné poriadky jednotlivých fakúlt, prípadne
štatúty boli schválené hlasovaním „per rollam“ členmi AS ŽU k dátumu 28. 8. 2013.
Výsledok hlasovania je zverejnený vo webovom archíve AS ŽU.
V ďalších bodoch AS ŽU:
 schválil návrh Študijného poriadku celouniverzitných študijných programov Žilinskej
univerzity v Žiline, predložený rektorkou ŽU, s akceptovaním pripomienok prednesených
v diskusii. Navrhované úpravy a zmeny vyplývajú z novely zákona o VŠ a sú výsledkom
aktívnej kolektívnej práce prodekanov fakúlt.
 vyslovil súhlas s návrhom dodatku č. 2 k Smernici č. 36 „Štatút Správnej rady Žilinskej
univerzity v Žiline v znení dodatkov“, predloženým rektorkou ŽU. Navrhované zmeny sú
v súlade s ustanoveniami zákona o VŠ a týkali sa vymedzenia hospodárenia či podnetov
k činnosti ŽU, platu rektora, vnútornej organizácie správnej rady a povinnosti zvolať
zasadnutie správnej rady.
 schválil návrh dodatku č. 41 k Smernici č. 32 „Organizačný poriadok iných
pracovísk a účelových zariadení a pracovísk rektorátu ŽU“, predložený rektorkou ŽU,
s akceptovaním pripomienok v diskusii. Navrhované úpravy sa týkali Ústavu znaleckého
výskumu a vzdelávania ŽU, ako aj vytvorenia Univerzitného vedeckého parku ŽU
a Výskumného centra ŽU. V diskusii bola akceptovaná pripomienka, aby v prípade
navrhovaných zmien bolo jasne deklarované ich finančné krytie. Financovanie
Univerzitného vedeckého partu ŽU a Výskumného centra ŽU bude z finančných
prostriedkov schválených projektov, pričom zdroj financovania nemožno zapracovávať
priamo do dodatkov k tomuto organizačnému poriadku.
 AS ŽU taktiež schválil návrh ďalších podmienok prijatia na štúdium v celouniverzitnom
študijnom programe ŽU, predložený rektorkou ŽU. Ďalšie podmienky sa týkali
bakalárskeho štúdia v študijnom programe Stráž prírody v študijnom odbore Ochrana
a využívanie krajiny.
V ďalšom bode bol objasnený legislatívny rámec fungovania a zloženia Disciplinárnej
komisie ŽU s účinnosťou od 1. 9. 2013. AS ŽU následne schválil nasledovné zloženie
komisie:
Predsedníčka: RNDr. Beatrix Bačová, PhD., prodekanka pre vzdelávanie Fakulty
humanitných vied ŽU
Členovia za zamestnaneckú časť:
 doc. RNDr. Marián Janiga, PhD., riaditeľ Výskumného ústavu vysokohorskej biológie ŽU
 RNDr. Ida Stankovianska, PhD., prodekanka pre vzdelávanie Fakulty riadenia
a informatiky ŽU
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Členovia za študentskú časť:
 Bc. Daniela Skovajsová, študentka Fakulty riadenia a informatiky ŽU v inžinierskom
študijnom programe manažment, podpredsedníčka študentskej časti AS ŽU, ako aj ŠR
VŠ,
 Lukáš Grman, člen Rady ubytovaných študentov v UZ Hliny,
 Radoslava Korčeková, študentka 1. roka štúdia v študijnom programe Stráž prírody.
Funkčné obdobie vysokoškolských učiteľov je 3 roky, študentov 1 rok.
V rámci schvaľovania vnútorných predpisov fakúlt AS ŽU schválil návrh dodatku č. 9
k Študijnému poriadku Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU, predložený dekanom FŠI ŽU.
Navrhované úpravy sa týkali riadenia kvality VŠ vzdelávania, študentov so špecifickými
potrebami, prijímacieho konania a zápisu na VŠ štúdium a podmienok hodnotenia. Potom
v bode „Rôzne“ odzneli odporúčania pre akademické senáty fakúlt v súvislosti s nutnosťou
schválenia vnútorných predpisov fakúlt v zmysle novely zákona o VŠ, informácia o záveroch
rokovania predsedníctva AS ŽU a informácia o anonymnom liste opisujúcom pomery na
Fakulte humanitných vied ŽU.
V ďalšej diskusii bol kritizovaný problém úradných hodín, slabej informovanosti týkajúcej sa
faktúr, objednávok či verejného obstarávania. Opätovne bola diskutovaná otázka finančného
modelu financovania ÚCJ ŽU, pretože súčasné mechanizmy nie sú z pohľadu ÚCJ ŽU
v Žiline vyhovujúce. Vedenie ÚCJ ŽU prisľúbilo pripraviť návrh zmeny existujúceho modelu
alebo nový finančný model.
Štvrté zasadnutie AS ŽU sa uskutočnilo dňa 21. októbra 2013. V úvodnej časti rokovania
AS ŽU schválil návrh rektorky ŽU na vymenovanie prof. Dr. Ing. Miroslava Svíteka, dekana
Dopravní fakulty ČVUT v Prahe, za člena Vedeckej rady ŽU.
Potom sa AS ŽU zaoberal majetkovými záležitosťami ŽU. Rektorka ŽU predniesla návrh na
predaj nepotrebného nehnuteľného majetku ŽU, zapísaného v evidencii katastra na LV č. 111
k.ú. Žilina. Jednalo sa o pozemky, nad Carrefourom v blízkosti menzy, pod ktorými vedie
horúcovod a ďalšie siete a pre ŽU je to nepotrebný majetok. Podrobná identifikácia
pozemkov je dostupná v materiáloch z rokovania AS ŽU. V územnom pláne mesta sú tieto
parcely určené na bytovú výstavbu. O jeho zmenu nemá význam žiadať, pretože sa bude
meniť najskôr za 4 roky a pripravuje sa po ucelených častiach, nie po jednotlivých parcelách,
pričom mesto nepristúpi na vyčlenenie. Preto pre ŽU sú tieto plochy nepoužiteľné.
Zástupcovia študentov navrhli, aby ŽU na týchto parcelách vybudovala parkoviská, čím sa
zlepší situácia pri menze, resp. ich predala ako stavebné pozemky. Členovia vedenia ŽU
senátorom vysvetlili, že pozemok bol rozdelený na menšie časti, aby sa vytvorili lepšie
podmienky na predaj, prekážkou je však horúcovod a ďalšie siete pod pozemkami. Ich
využitie ako parkovísk je v rozpore s územným plánom mesta. AS ŽU daný návrh neschválil.
Ďalší návrh sa týkal predaja nepotrebného nehnuteľného majetku ŽU v Žiline, zapísaného v
evidencii katastra na LV k. ú. č. 642 Súľov - Hradná. Ide o bývalé učebno-výcvikové
zariadenie vrátane príslušných pozemkov a inžinierskych sietí. Podrobná identifikácia
objektu, pozemkov a príslušných častí je dostupná v materiáloch z rokovania AS ŽU. Návrh
už bol v minulosti prerokovaný, teraz došlo k upresneniu niektorých parciel. Predaj sa
uskutoční na základe obchodnej verejnej súťaže tomu, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu;
najvyššia kúpna cena nesmie byť nižšia ako primeraná cena, za ktorú sa považuje všeobecná
hodnota majetku, stanovená v znaleckom posudku. Tento návrh AS ŽU schválil.
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Rovnako AS ŽU schválil návrh rektorky ŽU na predaj nepotrebného nehnuteľného majetku
ŽU, zapísaného v evidencii katastra na LV č. 111, k. ú. Žilina. Je to parcela, ktorá sa
nachádza na Sasinkovej ulici v strede pozemkov, ktoré už ŽU predala a logicky k nim patrí,
pričom ŽU nepredpokladá ďalší rozvoj na tejto parcele. Presná identifikácia parcely je
uvedená v materiáloch z rokovania AS ŽU. Predaj prebehne na základe obchodnej verejnej
súťaže tomu, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu; najvyššia kúpna cena nesmie byť nižšia ako
primeraná cena, za ktorú sa považuje všeobecná hodnota majetku, stanovená v znaleckom
posudku.
V ďalšej časti sa AS ŽU venoval navrhovaným zmenám v rámci Organizačného poriadku
iných pracovísk a účelových zariadení a pracovísk rektorátu ŽU a vnútorným predpisom
fakúlt ŽU a schválil dodatky k Organizačnému poriadku iných pracovísk, účelových zariadení
a pracovísk rektorátu ŽU tak, že schválil vytvorenie 22 nových pracovných miest
a reorganizáciu 7 miest v Univerzitnom vedeckom parku ŽU a jedného miesta v Centre
kontinuálneho vzdelávania. Podobne prerokoval a schválil návrhy Študijného poriadku
Fakulty riadenia a informatiky ŽU, Študijného poriadku pre 1. a 2. stupeň na Fakulte
humanitných vied ŽU a návrh Štatútu Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU.
Návrhy modifikovaných štatútov Fakulty humanitných vied ŽU a Elektrotechnickej
fakulty ŽU, ako aj návrhy študijných poriadkov Strojníckej fakulty ŽU, Stavebnej fakulty ŽU,
Elektrotechnickej fakulty ŽU a Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU boli
schvaľované hlasovaním „per rollam“ v dňoch 19. - 28. augusta 2013, hlasovania sa
zúčastnilo 26 členov AS ŽU.
V rámci aktualizácie obsadenia miestnych volebných komisií na jednotlivých fakultách
verejným hlasovaním AS ŽU schválil Ing. Martinu Rypákovú, Ing. Mareka Valča, prof. Ing.
Františka Schlossera, CSc., Ing. Martina Slabeja a Bc. Danielu Skovajsovú za členov
miestnych volebných komisií pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS
ŽU za príslušnú súčasť ŽU v Žiline. Následne boli vyhlásené doplňujúce voľby do
zamestnaneckej a študentskej časti AS na tých fakultách, ktoré stratili ekvivalentné zastúpenie
členov v AS ŽU ukončením členstva študentov alebo pracovníkov fakúlt v AS ŽU.
Miesto, čas konania doplňujúcich volieb a ich harmonogram bol v kompetencii miestnych
volebných komisií pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS ŽU za
jednotlivé súčasti ŽU. Detaily a jednotlivé počty sú zverejnené vo webovom archíve AS ŽU.
V ďalšej časti predseda AS ŽU informoval, že prebehli voľby kandidátov na predsedu
a podpredsedu študentskej časti AS ŽU a voľba člena Študentskej rady vysokých škôl za
študentskú časť AS ŽU. Voľby sa uskutočnili dňa 9. októbra 2013, pričom z celkového počtu
15 členov študentskej časti AS ŽU sa ich zúčastnilo osem. Členovia študentskej časti AS ŽU
tajným hlasovaním vykonali voľbu kandidáta na nového predsedu študentskej časti AS ŽU.
Navrhovaným kandidátom bol Ing. Jozef Matušov, člen študentskej časti AS ŽU za SjF ŽU a
študentská časť AS ŽU ho jednomyseľne zvolila za predsedu študentskej časti AS ŽU.
Podobne členovia študentskej časti AS ŽU tajným hlasovaním vykonali voľbu kandidáta na
nového podpredsedu študentskej časti AS ŽU. Navrhovanou kandidátkou bola Bc. Daniela
Skovajsová, členka študentskej časti AS ŽU za FRI ŽU a prítomná študentská časť AS ŽU ju
jednomyseľne zvolila za podpredsedníčku študentskej časti AS ŽU. Rovnakým spôsobom
prebehla voľba člena Študentskej rady vysokých škôl za študentskú časť AS ŽU, kde bola
zvolená Bc. Andrea Kovaľová, členka študentskej časti AS ŽU za FHV ŽU. Následne bolo
Študentskej rade vysokých škôl doručené oznámenie o voľbe člena aj zápisnica z volieb.
V diskusii boli zo strany senátorov riešené niektoré prevádzkové otázky: náplň práce
a vyťaženosť remeselníka na ŠD Veľký diel, výpadok programovej aplikácie
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AIVS/Vzdelávanie, pričom prorektor pre vzdelávanie ŽU upozornil na preťaženosť
pracovníkov ÚIKT ŽU (oddelenia informačných systémov) zabezpečujúcich AIVS a požiadal
vedenie UIKT ŽU o personálne zabezpečenie plnohodnotnej a trvalej prevádzky AIVS. Bolo
tiež konštatované, že študenti ignorujú hodnotenie predmetov zavedené v programovej
aplikácii Vzdelávanie. Dôvodom sú vraj obavy o možné odhalenie ich identity. Členovia
študentskej časti AS ŽU prezentovali projekt Týždeň zodpovedného študenta, ktorý bude
riešiť aj otázky hodnotenia predmetov a učiteľov.
V závere boli konštatované pretrvávajúce problémy v oblasti verejného obstarávania, ktorých
analýza bude predmetom blížiaceho sa kolégia rektorky. Rektorka ŽU prisľúbila v rámci
svojich kompetencií, resp. cez Slovenskú rektorskú konferenciu zvýšiť tlak na príslušné
ministerstvo. Podrobné informácie k súčasnej situácii v oblasti verejného obstarávania doplnil
vedúci Odboru pre verejné obstarávanie Rektorátu ŽU.
Piate zasadnutie AS ŽU sa uskutočnilo dňa 2. decembra 2013. V úvodnej časti rokovania
odznela z pléna požiadavka na vypustenie bodu 2. - „Návrh vnútorného systému
zabezpečovania kvality vzdelávania na Žilinskej univerzite v Žiline“, pretože neboli
predložené avizované prílohy k návrhu; a na vypustenie bodu 6. - „Návrh na schválenie zmlúv
o nájme nebytových priestorov na dobu neurčitú“ predkladaného Fakultou riadenia
a informatiky ŽU, pretože k návrhu neboli predložené predmetné zmluvy.
K požiadavke na vypustenie bodu 2. z programu rokovania AS ŽU vystúpil prorektor pre
vzdelávanie ŽU a vysvetlil, že vypracovanie toho vnútorného predpisu ŽU určuje ustanovenie
§ 87a) ods. 2 zákona o VŠ. Návrh bol pripravený, avizované prílohy sa ešte dopracúvajú. Je
potrebné v krátkom čase poskytnúť tento predpis fakultám ŽU a poslúži pri blížiacej sa
komplexnej akreditácii ŽU. Chýbajúce prílohy budú predložené na najbližšom rokovaní
senátu.
K požiadavke na vypustenie bodu 6. z programu rokovania AS ŽU vystúpil dekan FRI ŽU
a vysvetlil okolnosti prenájmu priestorov na dobu neurčitú. Tieto informácie doplnil predseda
AS ŽU stanoviskom z právneho odboru rektorátu ŽU, podľa ktorého vytvorenie zmluvy je
možné až po predchádzajúcom písomnom súhlase AS ŽU. Keď AS ŽU návrh schváli, zmluvy
sa uzatvoria a vystavia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. AS ŽU
schválil ponechanie bodov 2. a 6. v programe rokovania.
V ďalšom bode rokovania predložila rektorka ŽU na diskusiu a schválenie „Dlhodobý zámer
Žilinskej univerzity v Žiline na roky 2014 – 2020“. Konštatovala, že predložený materiál už
bol schválený Vedeckou radou ŽU. V rozprave sa venovala najmä hlavným činnostiam ŽU –
vzdelávaniu, zameranému na študenta; vede a výskumu, zameraným na pridanú hodnotu;
ďalej internacionalizácii ako motoru rozvoja a inovácií všetkých hlavných činností univerzity;
inováciám, transferu poznania/technológií a technologickej spolupráci; spoločenskej
zodpovednosti univerzity; ľudským zdrojom a pracovnému prostrediu; informačným
systémom; správe a rozvoju infraštruktúry univerzity a efektívnosti hospodárenia a riadenia
finančných procesov. V diskusii odznela pripomienka, resp. požiadavka na výraznejšiu
podporu študentských organizácií, kritika činnosti knižnice (chybovosť pri evidencii
publikačnej činnosti, nefunkčnosť systému pri prihlasovaní článkov), ako aj ukončenie
projektov umožňujúcich prístup do externých publikačných databáz. Rektorka ŽU uviedla, že
podpora študentských organizácií bude zapracovaná do dlhodobého zámeru. Zároveň
vysvetlila, že prístupy do databáz sú zabezpečené prostredníctvom projektov Centra vedeckotechnických informácií SR v Bratislave. Potom bola pozornosť venovaná vedeckovýskumným centrám na ŽU a ich možnému zlučovaniu v budúcnosti, či otázkam nastavenia
indikátorov v konkrétnych číslach. Reagovalo vedenie ŽU so záverom, že ďalšie
rozpracovanie a vyhodnotenie plnenia dlhodobého zámeru bude súčasťou výročných správ
ŽU a čiastkových akčných plánov na nasledujúce obdobie.
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AS ŽU väčšinou hlasov schválil Dlhodobý zámer Žilinskej univerzity v Žiline na roky 20142020 s podmienkou zapracovania diskutovaných pripomienok.
Prorektor pre vzdelávanie ŽU predložil návrh vnútorného systému zabezpečovania kvality
vzdelávania na Žilinskej univerzite v Žiline a uviedol, že tento dokument nadväzuje na
dlhodobý zámer ŽU a bol prerokovaný a schválený kolégiom rektorky ŽU. Odznela aj
prezentácia zástupcu kolektívu tvorcov k tomuto materiálu. V diskusii prorektor pre
vzdelávanie ŽU uviedol, že je pripravený štatút Rady kvality ŽU a upresnil zloženie rady.
Z pléna odznela podpora prijatia tohto vnútorného predpisu s požiadavkou na dopracovanie
avizovaných príloh k dokumentu a ich predloženie AS ŽU na schválenie.
AS ŽU schválil návrh vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Žilinskej
univerzite v Žiline ako vnútorný predpis ŽU s podmienkou, že prílohy k dokumentu budú po
ich dopracovaní priebežne predkladané AS ŽU na schválenie.
V ďalšej časti sa AS ŽU venoval navrhovaným zmenám v rámci Organizačného poriadku
iných pracovísk a účelových zariadení a pracovísk rektorátu ŽU a schválil návrh dodatku č.
43 k Smernici č. 32 „Organizačný poriadok iných pracovísk a účelových zariadení a
pracovísk rektorátu ŽU“. Návrhy sa týkali pracovných miest v Centre pre štrukturálne
fondy, na Odbore prevádzky a energetiky a Odbore pre verejné obstarávanie. Keďže ide
o presun týchto pracovných miest, nebude mať táto zmena žiadny dopad na rozpočet ŽU.
Potrebu vytvorenia pracovného miesta manažéra kvality predniesol prorektor pre vzdelávanie
ŽU a uviedol, že vznik tejto pracovnej pozície univerzite predpisuje zákon o VŠ a bude
platená z rozpočtu ŽU.
Návrh dodatku k časti týkajúcej sa EDIS - Vydavateľstva ŽU a NSS – Národnej služby pre
elektronickú spoluprácu škôl predložila rektorka ŽU a uviedla, že v EDIS - Vydavateľstve ŽU
ide o vytvorenie 1 pracovnej pozície ekonóm/predavač do novej predajne na Veľkom Diele
a mzdové náklady na toto miesto budú hradené z tržieb predajne. Nová pracovná pozícia na
NSS – Národnej službe pre elektronickú spoluprácu škôl bude hradená z rozpočtu tohto
pracoviska, financovaného zo zdrojov EÚ. V diskusii vedenie ŽU reagovalo na otázky
súvisiace s hľadaním možností riešiť obsadzovanie nových pozícií bez prijímania ďalších
zamestnancov, či na efektivitu práce v oblasti verejného obstarávania.
Kvestorka ŽU predložila návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok ŽU. Vysvetlila, že
pohľadávky sú po dobe splatnosti a ku každej z nich je vedúcou právneho odboru rektorátu
ŽU spracovaná podrobná genéza vzniknutej nevymožiteľnosti pohľadávok. Vedenie ŽU sa
v diskusii zaoberalo otázkou hľadania možností, či mechanizmu predchádzania vzniku
takýchto situácií, či možného zavedenia evidencie tzv. neplatičov, čím reagovalo na otázky z
pléna. AS ŽU väčšinou hlasov súhlasil s návrhom na odpis pohľadávok ŽU v celkovej výške
64 619,85 eur.
Potom rektorka ŽU predložila Návrh na odsúhlasenie finančného vkladu ŽU do Ústavu
súdneho inžinierstva ŽU v Žiline, ktorého je zakladajúcim členom a žiadosť o odsúhlasenie
prenechania do nájmu časti dočasne nepotrebného majetku. Uviedla, že tento spôsob
prekvalifikovania formy finančného vysporiadania vzájomných vzťahov medzi ŽU a ÚSI ŽU
z formy finančného príspevku na formu finančného vkladu do združenia (v celkovej výške
315 190,- eur, z ktorých 30 000,.- eur bude slúžiť ako zádržné pre prípad potreby pokrytia
prípadnej náhrady škody, pokút, sankcií a i.) sa javí ako najvhodnejší a je odporúčaný
audítorkou. Týmto opatrením sa dosiahne zákonnosť poskytnutia finančných prostriedkov zo
strany ŽU. Ďalšia pozornosť bola venovaná prenajatiu dočasne nepotrebného hnuteľného a
nehnuteľného majetku ŽU za vopred dohodnutých podmienok ÚSI ŽU. V diskusii bola
riešená otázka garancie, že ŽU o tento vklad nepríde, vzniku študijného programu patentová
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ochrana v 3. stupni VŠ vzdelávania, či otázke existencie vnútorného predpisu ŽU
upravujúceho finančné vklady do peňažných a nepeňažných celkov.
AS ŽU väčšinou hlasov vyslovil súhlas s vložením finančného vkladu vo výške 315 190 Eur
do záujmového združenia právnických osôb s názvom Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej
univerzity v Žiline, so sídlom Ulica 1. Mája 32, 010 01 Žilina. Rovnako väčšinou hlasov
vyslovil súhlas na prenajatie dočasne nepotrebného hnuteľného a nehnuteľného majetku
podľa Rozhodnutia rektorky č.13/2012 zo dňa 19.11.2012 na obdobie 5 rokov odo dňa
účinnosti záväzkového vzťahu, ktorý bude na tento účel uzatvorený medzi ŽU a ÚSI
ŽU.
Návrh na schválenie zmlúv o nájme nebytových priestorov na dobu neurčitú predložený
dekanom FRI s platnosťou pre Detašované pracovisko Prievidza po diskusii a objasnení
sporných bodov AS ŽU schválil.
Vzhľadom k tomu, že došlo k výmene na poste tajomníčky AS ŽU, AS ŽU na základe návrhu
predsedu AS ŽU schválil Mgr. Renátu Novákovú za novú tajomníčku AS ŽU.
V ďalšej časti navrhla študentská časť AS ŽU, aby sa zo zasadnutí AS ŽU nakrúcal filmový
záznam a vysielal sa v internetovej televízii, pretože študenti ŽU majú málo informácií
o činnosti AS ŽU. Predseda AS ŽU oznámil, že zváži túto možnosť. Študentská časť AS ŽU
oznámila vytvorenie globálnych mailových adries študentských organizácií a študentskej časti
AS ŽU, čo umožní zjednodušenie komunikácie. Na vyžiadanie z pléna AS ŽU sa na
následnom rokovaní AS ŽU zúčastnia riaditelia Univerzitného vedeckého parku ŽU
a Výskumného centra ŽU s cieľom si vypočuť informácie o aktivitách týchto vedeckovýskumných centier ŽU. V závere rokovania bola kvestorka ŽU požiadaná o vypracovanie
analýzy použitia finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektov a poskytnutie týchto
informácií AS ŽU.
Na záver môžem konštatovať, že v uplynulom období členovia AS pristupovali k jednotlivým
prerokovávaným návrhom aktívne, zodpovedne a konštruktívne. Diskusie prebiehali v
otvorenom dialógu s vedením ŽU a jednotlivých fakúlt s cieľom zlepšenia funkčnosti a
napredovania ŽU.
V Žiline 15. marca 2014
doc. Ing. Martin Vaculík, PhD.
predseda AS ŽU v Žiline
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