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S P R Á V A 

o činnosti Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2014 

 

V zmysle § 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 „akademický senát verejnej 

vysokej školy raz za rok podáva akademickej obci verejnej vysokej školy správu o svojej 

činnosti, ktorú zverejní na webovom sídle verejnej vysokej školy najmenej na štyri roky“. 

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

zo zasadnutí Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „AS ŽU“) v úplnom 

znení. 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 2014 rokoval deväťkrát a zasadnutie predsedníctva AS ŽU sa 

uskutočnilo dvakrát.  

1. Zasadnutie predsedníctva AS ŽU – 30. január 2015. 

 

 Predmetom rokovania bola príprava voľby kandidáta na rektora Žilinskej univerzity 

v Žiline, poskytnutie informácií o postupe pre uskutočnenie voľby v súlade s §12 Štatútu 

ŽU a potreba schválenia návrhovej komisie AS ŽU. Predseda AS ŽU požiadal o predloženie 

návrhov dvoch členov komisie za študentskú časť AS ŽU. Predsedníctvo AS ŽU sa ďalej 

zaoberalo návrhom harmonogramu volieb kandidáta na rektora, ktorý bol v súlade 

s lehotami stanovenými v Štatúte. Prítomní členovia súhlasili, aby návrh zloženia návrhovej 

komisie a návrh harmonogramu volieb kandidáta na rektora predložil predseda AS ŽU na 

schválenie na zasadnutí AS ŽU dňa 24. februára 2014.  

 Predmetom rokovania bola aj otázka týkajúcu sa zosúladenia termínov voľby rektora a 

pôsobenia senátu. Predseda AS ŽU sa spýtal, či sa nezavedie v minulosti zaužívaný model, 

na základe ktorého by si novozvolený AS ŽU volil nového rektora ŽU. Prítomní členovia 

sa uzniesli, že do súčasného časového harmonogramu AS ŽU nebudú žiadne zásahy a AS 

ŽU bude vykonávať svoju činnosť do konca svojho volebného obdobia. 
 V ďalšej časti rokovania sa predsedníctvom AS ŽU zaoberalo návrhom na vysielanie 

priebehu rokovaní AS ŽU, ktorý predložila študentská časť AS ŽU. Členovia súhlasili s 

predložením návrhu na zasadnutí AS ŽU dňa 24. februára 2014. Spravodajcom daného bodu 

programu bude podpredsedníčka študentskej časti AS ŽU Bc. Daniela Skovajsová.  

 Následne predseda AS ŽU informoval o potrebe zvýšenia aktivity a činnosti jednotlivých 

pracovných komisií AS ŽU v súlade s článkom 7 Rokovacieho poriadku AS ŽU. Zároveň 

členov oboznámil s navrhovanými zmenami predpisov týkajúcich sa činnosti AS ŽU, a to 

Rokovacieho poriadku AS ŽU a Zásad volieb do AS ŽU. Prítomní členovia súhlasili, aby 

navrhované znenia predložil predseda AS ŽU na schválenie na zasadnutí AS ŽU dňa 24. 

februára 2014. 

 Ďalší bod programu sa týkal metodiky rozpočtu na ŽU. Podpredseda AS ŽU prof. Ing. 

František Schlosser, CSc. uviedol, že AS ŽU by mal disponovať dostatočnými 

informáciami o pohybe finančných prostriedkov do súčastí ŽU. Navrhol, aby sa na 

zasadnutí AS ŽU požadovalo detailnejšie vysvetlenie v súvislosti s metodikou delenia 
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rozpočtu na ŽU– jej definíciu, definíciu jednotlivých položiek a vysvetlenie, na čo sa 

jednotlivé položky využívajú. Následne podpredseda AS ŽU informoval o príprave finálnej 

verzie príloh k vnútornému systému zabezpečovania kvality vzdelávania na ŽU. 

 V bode Rôzne sa riešila otázka, či sa na kolégiu dekana fakúlt ŽU môže zúčastňovať okrem 

člena študentskej časti AS fakulty aj člen študentskej časti AS ŽU za danú fakultu. 

Z diskusie vyplynulo, že zloženie kolégia dekana a prítomnosť jednotlivých členov 

akademickej obce na rokovaní kolégia je plne v kompetencii jednotlivých dekanov. 

Predsedníctvo odporúčalo kontaktovať priamo príslušného dekana.  

 

2. Zasadnutie AS ŽU – 24. február 2014. 

 

V úvodnej časti rokovania AS ŽU predseda AS ŽU privítal a predstavil 3 novozvolených členov 

- prof. Dr. Ing. Juraja Gerliciho, člena zamestnaneckej časti AS ŽU v Žiline za SjF ŽU, Ing. 

Michala Kochláňa, člena študentskej časti AS ŽU v Žiline za FRI ŽU, Ing. Štefana  Hardoňa, 

člena študentskej časti AS ŽU v Žiline za EF ŽU. 
 Na svojom prvom zasadnutí v roku 2014 AS ŽU väčšinou hlasov schválil návrh 

aktualizácie zloženia predsedníctva AS ŽU v zmysle čl. 1 ods. 2 Rokovacieho poriadku 

AS ŽU. Členom predsedníctva AS ŽU sa za Strojnícku fakultu stal doc. Ing. Jozef Bronček, 

PhD.  
 Predseda AS ŽU informoval u ukončení prvého funkčného obdobia rektorky ŽU, o príprave 

voľby kandidáta na rektora ŽU a dodal, že postup pri predkladaní návrhov a spôsob voľby 

je upravený v §12 ods. 1 až 16 Štatút ŽU. Následne AS ŽU jednomyseľne schválil návrh 

harmonogramu voľby kandidáta na rektora ŽU v Žiline v zmysle § 12 ods. 5 Štatútu 

ŽU. V súvislosti s voľbou kandidáta na rektora ŽU AS ŽU väčšinou hlasov schválil návrh 

zloženia návrhovej komisie v zmysle § 12 ods. 3 Štatútu ŽU, ktorá organizačne 

zabezpečuje voľbu kandidáta na rektora ŽU.  
 V ďalšej časti rokovania AS ŽU väčšinou hlasov schválil návrh aktualizácie zloženia 

miestnych volebných komisií pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej a študentskej 

časti AS ŽU v zmysle čl. 4 ods. 5 Zásad volieb do AS ŽU (Ing. Peter Kotek - člen 

študentskej časti AS ŽU za SvF ŽU a PhDr. Anna Tománková - členka zamestnaneckej 

časti AS ŽU za ostatné súčasti ŽU).  

 Ďalší bod programu sa týkal návrhu na TV vysielanie a vyhotovovania záznamu 

zasadnutí AS ŽU, ktorý odprezentovala Bc. Daniela Skovajsová. Ako dôvod uviedla 

zvýšenie informovanosti akademickej obce ŽU, možnosť voľby zodpovednejších zástupcov 

a získania vedomostí o činnosti AS ŽU. Tiež informovala, akým spôsobom by sa 

zabezpečilo vysielanie a archivácia záznamov. V diskusii odznel návrh uskutočňovať 

rokovania AS ŽU v NG 01 z dôvodu vyššej kapacity miestnosti. Odzneli tiež pripomienky 

o zabezpečení tajného hlasovania, úniku informácií mimo pôdu univerzity, požiadavka 

zabezpečenia ochrany osobnosti a zabezpečenia súhlasu členov AS ŽU, ako aj vedenia 

a hostí, že záznam bude zachytávať podobu, ako aj hlasový prejav ich osoby. AS ŽU 

väčšinou hlasov neschválil návrh na TV vysielanie a záznam zasadaní AS ŽU.  

 Potom sa AS ŽU venoval návrhom zmien a doplnení vnútorných predpisov AS ŽU - 

Rokovacieho poriadku AS ŽU a Zásad volieb do AS ŽU. Predseda vysvetlil dôvody 

týchto zmien a doplnení. Následne AS ŽU jednomyseľne schválil Dodatok č. 1 k Zásadám 

volieb do AS ŽU, ako aj Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku AS ŽU v zmysle § 9 ods. 

1 písm. b) zákona o VŠ vrátane navrhovaných zmien a úprav schválených na zasadnutí AS 

ŽU, ktoré sa do Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku AS ŽU zapracovali. Návrh 
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aktualizácie zloženia stálych pracovných komisií predseda AS ŽU stiahol z 

rokovaniaz dôvodu nesúladu návrhu so schváleným Dodatkom č. 1 Rokovacieho poriadku 

AS ŽU. Stále poradné pracovné komisie AS ŽU zatiaľ pracovali bez zmien, v aktuálnom 

zložení.  

 V ďalšom bode programu rektorka ŽU predložila návrh na odsúhlasenie zriadenia 

vecného bremena prechodu a prejazdu cez komunikáciu v majetku ŽU ktoré žiadala  

MUDr. Mária Muráriková. Prorektor pre rozvoj prof. RNDr. Milan Malcho, PhD.  vysvetlil, 

že predmetné parcely sa nachádzajú pred UZ na Hlinách, kde už v minulosti AS ŽU súhlasil 

s využitím objektu a pozemku na účely zdravotnej starostlivosti a toto rozhodnutie len 

legalizuje prístup ku objektu. AS ŽU jednomyseľne vyslovil súhlas v súlade s § 9 ods. 1 

písm. i) zákona o VŠ so zriadením vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu 

a prejazdu na uvedenú parcelu.   

 AS ŽU sa potom zaoberal návrhmi vnútorných predpisov ŽU. AS ŽU väčšinou hlasov 

schválil návrh zmien Smernice č. 113 Vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vzdelávania na ŽUŽ v znení Dodatku č. 1 k tejto Smernici vrátane jej príloh, ktorý 

predložil a odôvodnil prorektor pre vzdelávanie doc. Ing. Milan Trunkvalter, PhD.. 

Prorektor pre vzdelávanie predložil aj návrh Študijného poriadku celouniverzitných 

študijných programov,  ktorý AS ŽU jednomyseľne schválil v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) 

zákona o VŠ. Zmeny uvedené v návrhu odôvodnil riaditeľ Výskumného ústavu 

vysokohorskej biológie doc. RNDr. Marián Janiga, CSc..  

 V ďalšej časti rokovania AS ŽU prerokoval návrhy vnútorných predpisov FPEDAS ŽU, 

ktoré predložila a odôvodnila dekanka prof. Ing. Anna Križanová, CSc. - návrh Dodatku 

č. 1 k Študijnému poriadku FPEDAS, návrh celého znenia Študijného poriadku 

v znení Dodatku č. 1 a návrh Štatútu FPEDAS. AS ŽU jednomyseľne schválil predložené 

návrhy v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona o VŠ.  

 V bode Rôzne predseda AS ŽU predložil ďalší návrh na doplnenie nového ods. 3 do čl. 5 

a 6 Zásad volieb do AS ŽU. V zmysle návrhu budú kandidáti na členov AS ŽU v prípade 

volieb do zamestnaneckej a študentskej časti AS ŽU po odsúhlasení svojej kandidatúry 

doručovať tajomníčke AS ŽU a predsedovi miestnej volebnej komisie stručnú životopisnú 

a profesijnú charakteristiku. Následne AS ŽU jednomyseľne schválil predložený návrh, 

ktorý sa zapracoval do Dodatku č. 1 Zásad volieb do AS ŽU. Predseda AS ŽU sa ďalej 

venoval účasti externých študentov ŽU na voľbách do študentskej časti AS ŽU, pričom 

spolu s rektorkou ŽU uviedli, že aj externí študenti sú súčasťou študentskej obce, majú 

právo voliť a byť volení do študentskej časti AS ŽU a nemajú informácie, či boli v súvislosti 

s voľbami oslovení a či sa ich zúčastňujú. Predseda AS ŽU požiadal študentskú časť AS 

ŽU o vypracovanie správy, akým spôsobom je zabezpečená účasť týchto študentov vo 

voľbách. Následne Bc. Daniela Skovajsová informovala, že študentská časť AS ŽU si 

nechala vypracovať logo študentskej časti AS ŽU. Rektorka ŽU upozornila, že na ŽU je 

zamestnaný pracovník zodpovedný za dizajn manuál a odporučila im, aby ho 

oslovili.V závere zasadnutia AS ŽU predseda AS ŽU informoval o priebehu hlasovania 

členov AS ŽU formou „per rollam“, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 10. januára - 27. januára 

2014. Predmetom hlasovania bolo schválenie návrhu Dodatku č. 44 k Smernici č. 32 - 

„Organizačný poriadok iných pracovísk a účelových zariadení a pracovísk rektorátu ŽU“. 

Zároveň informoval o priebehu zasadnutia predsedníctva AS ŽU, ktoré sa konalo dňa 30. 

januára 2014.  
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3. Zasadnutie AS ŽU – 31. marec 2014. 

 

V pondelok dňa 31. marca 2014 sa uskutočnilo druhé zasadnutie AS ŽU v roku 2014. Na 

začiatku rokovania AS ŽU predseda AS ŽU privítal a predstavil novú členku študentskej časti 

AS ŽU - Ing. Zuzanu Florkovú, zvolenú v doplňujúcich voľbách na Stavebnej fakulte. 

 Predseda AS ŽU udelil slovo rektorke ŽU, ktorá sa v rámci prezentácie venovala 

nasledovným hlavným častiam výročnej správy o činnosti ŽU za rok 2013: vzdelávanie, 

veda, výskum a umelecká tvorba, internacionalizácia, správa a rozvoj, hospodárenie 

a vzávere informovala o hlavných úlohách v roku 2014. AS ŽU jednomyseľne schválil 

návrh výročnej správy o činnosti Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2013 podľa §9 ods. 1 

písm. k) zákona o VŠ.  

 V ďalšom bode programu predseda AS ŽU predložil návrh správy o činnosti AS ŽU za 

rok 2013. V rámci prezentácie sa zaoberal činnosťou AS ŽU v roku 2013 a uviedol dôležité 

skutočnosti, materiály či dokumenty a z toho plynúce uznesenia a závery, ktoré boli 

prijímané a schvaľované na jednotlivých rokovaniach AS ŽU, resp. jeho predsedníctva 

v danom období. AS ŽU jednomyseľne schválil návrh správy o činnosti AS ŽU za rok 2013 

podľa §9 ods. 1 písm. r) zákona o VŠ.  

 Tretí bod programu bol venovaný postupu pri predkladaní návrhov a spôsobu voľby 

kandidáta na rektora ŽU, ktorý je upravený v §12 ods. 1 až 16 Štatútu ŽU. Predseda AS ŽU 

vyhlásil voľbu kandidáta na rektora ŽU a oboznámil členov so zložením návrhovej 

komisie a s harmonogramom voľby kandidáta na rektora. Hovoril o príprave Vyhlásenia 

voľby kandidáta na rektora ŽU, obsahom ktoréhobudú všetky potrebné informácie vrátane 

zloženia návrhovej komisie, harmonogramu voľby a informácie o tom, že návrhy môžu 

členom návrhovej komisie podávať členovia akademickej obce (jednotlivci alebo skupiny) 

a členovia Správnej rady ŽU. AS ŽU jednomyseľne schválil vyhlášku voľby kandidáta na 

rektora ŽU podľa § 12 ods. 5 Štatútu ŽU vrátane zmeny termínu zverejnenia kandidátskej 

listiny – 24. apríl 2014.  

 Predseda AS ŽU pri ďalšom bode programu udelil slovo prorektorovi pre vedu a výskum 

prof. Ing. Jánovi Čelkovi, CSc., ktorý uviedol, že vypracovanie návrhu Dodatku č. 1 

k Smernici č. 110 vychádza z prijatej legislatívnej zmeny, na základe ktorej bolo potrebné 

upraviť ustanovenia súvisiace s obhajobou dizertačnej práce. Po diskusii bola pôvodne 

navrhovaná úprava v čl. 15 ods. 8 Smernice č. 110 upravená na základe podnetov a návrhov 

prítomných členov. AS ŽU jednomyseľne schválil návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 110 – 

Študijný poriadok pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na ŽU podľa § 9 ods. 1 písm. b) 

zákona o VŠ vrátane zmien a úprav schválených na zasadnutí AS ŽU, ktoré sa do Dodatku 

č. 1 zapracovali.  

 Ďalšia časť rokovania sa týkala návrhu Štatútu Stavebnej fakulty ŽU, ktorý odprezentoval 

dekan fakulty prof. Ing. Josef Vičan, CSc. Dôvodom zmeny Štatútu bola potreba formálnej 

úpravy, zjednotenie terminológie a skratiek, úprava štruktúry Stavebnej fakulty v súlade so 

súčasným stavom, ako aj vloženie odseku 11 do ustanovenia § 12 Štatútu, ktorý sa 

týka voľby dekana Stavebnej fakulty. V diskusii odzneli rozdielne názory, ktoré sa týkali 

počtu navrhovateľov, ktorí môžu predkladať návrhy na zaradenie kandidátov na 

kandidátsku listinu. Po zjednotení názoru k uvedenej výhrade AS ŽU väčšinou hlasov 

schválil návrh Štatútu Stavebnej fakulty ŽU podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona o VŠ.  

 Ďalší bod programu sa týkal návrhu aktualizácie zloženia stálych poradných pracovných 

komisií AS ŽU v súlade s Rokovacím poriadkom AS ŽU, ktorý predložil predseda AS ŽU. 

Informoval, že na zabezpečenie zastúpenia jednotlivých fakúlt ŽU, ostatných súčastí ŽU 
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a študentov ŽU v komisiách AS ŽU bolo potrebné doplniť zloženie týchto komisií. AS ŽU 

väčšinou hlasov schválil prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD. zo SjF ŽU za predsedu 

Hospodárskej komisie AS ŽU. AS ŽU väčšinou hlasov schválil návrh aktualizácie zloženia 

stálych poradných pracovných komisií AS ŽU v súlade s čl. 7 ods. 2 Rokovacieho poriadku 

AS ŽU.  

 Potom sa AS ŽU venoval žiadosti o predĺženie doby nájmu predmetu zmluvy o nájme 

nebytových priestorov č. 4-4/2011 a č. 4-5/2011, ktorú predložila rektorka ŽU. Odporučila 

pokračovať v prenájme, keďže v priestoroch sa výučba nemôže uskutočňovať a doplnila, 

že nájom by sa predĺžil do roku 2015. AS ŽU väčšinou hlasov schválil predĺženie doby 

nájmu predmetu Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 4-4/2011 a č. 4-5/2011 uzavretej 

medzi ŽU a CEIT Technical Innovation, s.r.o., a to do roku 2015.  

 V bode Rôzne predseda AS ŽU informoval AS ŽU o oznámení funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov rektorky ŽU, ktoré bolo sprístupnené na intranete. AS 

ŽU informáciu prijal. AS ŽU sa ešte venoval správe o činnosti AS ŽU za rok 2013, pretože 

prítomných členov zaujímali otázky týkajúce sa FHV ŽU a doručeného anonymného listu, 

situácie v oblasti verejného obstarávania a modelu financovania Ústavu cudzích jazykov. 

Členka študentskej časti AS ŽU Bc. Andrea Kovaľová informovala o prieskume 

u študentov doktorandského štúdia, z ktorého vyplynula nespokojnosť ohľadom 

jazykových znalostí, nedostatok informácií o spôsobe učenia a hodnotenia študentov, 

o rôznych konferenciách a zahraničných pobytoch, potreba zlepšenia koordinácie v rámci 

fakúlt ŽU, nedostatočná podpora zo strany školiteľov, ale aj výučba predmetov mimo 

oblasti ich orientácie. Rektorka ŽU, ako aj prorektor pre vedu a výskum požiadali o zaslanie 

výsledkov prieskumu, aby získali lepší prehľad o odprezentovaných skutočnostiach. 

V závere kvestorka ŽU Ing. Jana Gjašiková podala informáciu ohľadom prípravy správy 

o hospodárení ŽU za rok 2013 a potreby jej následného prerokovania a schválenia na 

zasadnutí AS ŽU.  

 

4. Zasadnutie návrhovej komisie AS ŽU pre voľbu kandidáta na rektora ŽU – 17. apríl 

2014. 

 

Predmetom rokovania bolo uzavretie a potvrdenie zoznamu doručených návrhov na 

zaradenie kandidátov pre voľbu kandidáta na rektora ŽU na kandidátsku listinu. 

Predseda návrhovej komisie doc. Ing. Martin Vaculík, PhD. prevzal všetky doručené písomné 

návrhy na zaradenie kandidátov pre voľbu kandidáta na rektora ŽU na kandidátsku listinu, 

pričom konštatoval, že návrhy na kandidátov spĺňajú náležitosti stanovené Štatútom ŽU. 

Zoznam navrhovaných kandidátov bol nasledovný (v abecednom poradí): Dr.h.c. prof. Ing. 

Tatiana Čorejová, PhD. (predložených bolo 10 návrhov), prof. Ing. Milan Dado, PhD. 

(predložené boli 2 návrhy), prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. (predložené boli 2 návrhy), prof. 

Ing. Juraj Miček, PhD. (predložený bol 1 návrh) a prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc. (predložený bol 

1 návrh).Návrhová komisia vyššie uvedený zoznam doručených návrhov na zaradenie 

kandidátov pre voľbu kandidáta na rektora ŽU na kandidátsku listinu uzavrela a potvrdila 

v súlade s § 12 ods. 5 Smernice č. 106 – Štatút Žilinskej univerzity v Žiline. Súčasne 

jednomyseľne poverila predsedu návrhovej komisie, aby oslovil navrhovaných kandidátov, 

vyžiadal od nich súhlas s kandidatúrou a v prípade súhlasu požiadal kandidátov o životopisnú 

a profesijnú charakteristiku pre zostavenie kandidátskej listiny. Kandidátska listina sa 

zverejnila v zmysle schváleného harmonogramu voľby kandidáta na rektora dňa 24. apríla 

2014. 
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5. Zasadnutie AS ŽU – 12. máj 2014. 

 

V pondelok dňa 12. mája 2014 sa uskutočnilo tretie zasadnutie AS ŽU v roku 2014.  

 Po schválení návrhu programu rokovania AS ŽU predseda AS ŽU udelil slovo prodekanovi 

pre vzdelávanie EF ŽUprof. Ing. MichaloviPokornému, PhD., ktorý v krátkosti vysvetlil 

zmeny vykonané v návrhu Študijného poriadku (1.bod programu) a v návrhu Štatútu EF 

ŽU (2.bod programu). AS ŽU jednomyseľne schválil návrh Študijného poriadku EF ŽU a 

návrh Štatútu EF ŽU predložené dekanom EFŽU v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona o VŠ.  

 V 3. a 4. bode programu predseda AS ŽU udelil slovo dekanovi SjF ŽU prof. Dr. Ing. 

Milanovi Ságovi, ktorý stručne odôvodnil vykonané zmeny v návrhu Študijného poriadku 

a v návrhu Štatútu Strojníckej fakulty ŽU a vysvetlil, že chceli zabezpečiť súlad 

s ostatnými fakultami ŽU. AS ŽU schválil predložené návrhy v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) 

zákona o VŠ. Návrh Štatútu bol schválený vrátane navrhovaných zmien a úprav 

schválených na zasadnutí AS ŽU, ktoré sa do neho zapracovali. 

 AS ŽU sa ďalej venoval návrhu študijného programu Stráž Prírody – Bc. a študijného 

programu Alpínska ekológia - Mgr., ktorý predložila rektorka ŽU. Slovo bolo udelené 

doc. RNDr. Mariánovi Janigovi, CSc., riaditeľovi Výskumného ústavu vysokohorskej 

biológie, ktorý v krátkosti odôvodnil návrhy oboch celouniverzitných študijných 

programov. AS ŽU v zmysle § 9 ods. 1 písm. l) zákona o VŠ prerokoval pred schválením 

vo Vedeckej rade ŽU návrh študijného programu s názvom Stráž prírody, ktorý sa bude 

uskutočňovať na ŽU v 1. stupni vysokoškolského štúdia („Bc.“) a návrh študijného 

programu s názvom Alpínska ekológia, ktorý sa bude uskutočňovať na ŽU v 2. stupni 

vysokoškolského štúdia („Mgr.“).  

 V ďalšej časti rokovania predseda AS ŽU udelil slovo dekanovi SvF ŽU prof. Ing. Josefovi 

Vičanovi, CSc., ktorý uviedol, že na základe právneho rozboru Mgr. Viery Veteškovej bol 

fakultným senátom odsúhlasený Dodatok č. 1 k Štatútu Stavebnej fakulty ŽU, v ktorom 

v §12 ods. 11 písm. e) (voľba dekana fakulty a počet navrhovateľov predkladajúcich návrhy 

na zaradenie kandidátov na kandidátsku listinu) došlo k zmene z dôvodu zosúladenia 

Štatútu SvF ŽU so Štatútom ŽU. AS ŽU jednomyseľne schválil návrh Dodatku č. 1 

k Štatútu SvF ŽU v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona o VŠ.   

 V ďalšom bode programu predseda AS ŽU udelil slovo rektorke ŽU, ktorá predložila návrh 

na premenovanie Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU. Uviedla, že navrhovaný názov 

fakulty vychádza z jej súčasného smerovania do oblasti komplexnej bezpečnosti a zmena 

názvu súvisí aj s projektmi, ktoré sa týkajú bezpečnosti. Návrh na zmenu bol predložený na 

vyjadrenie Akreditačnej komisii, ktorá odporúča zmeniť doterajší názov fakulty. AS ŽU 

jednomyseľne schválil návrh na zmenu názvu Fakulty špeciálneho inžinierstva na Fakultu 

bezpečnostného inžinierstva v súlade s §9 ods. 1 písm. a) zákona o VŠ. Fakulta zmenila 

svoj názov s účinnosťou od 1. septembra 2014. 

 AS ŽU sa ďalej venoval návrhu Štatútu Centra výskumu v doprave, ktorý predložila 

rektorka ŽU. Uviedla, že CVD je výstupom z projektu, ktorý je riešený v rámci ŠF EÚ na 

Stavebnej fakulte v spolupráci s VÚD v Žiline. Oprezentovala návrh Štatútu a dodala, že 

CVD podlieha metodickému riadeniu prorektora pre vedu a výskum a za jeho činnosť 

zodpovedá dekan Stavebnej fakulty ŽU. AS ŽU jednomyseľne schválil návrh Štatútu 

Centra výskumu v doprave, ktoré je špecializované výskumné a vývojové pracovisko ŽU v 

zmysle § 39a zákona o VŠ. 



AKADEMICKÝ SENÁT 

ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 

 

 

 

 V ďalšom bode programu vystúpil doc. Ing. Michal Zábovský, PhD., riaditeľ Univerzitného 

vedeckého parku, ktorý odôvodnil zmenu organizačnej štruktúry UVP, ktorá sa týkala 

zmeny zaradenia stavebných dozorov na interných zamestnancov a zrušenia dvoch 

pracovných pozícií vedúcich – Centrum pre transfer technológií a Inkubátor UVP ŽU, ktoré 

budú spadať do riadiacej pôsobnosti riaditeľa UVP. AS ŽU jednomyseľne schválil zmenu 

organizačnej štruktúry UVP ŽU, ktorá bola zapracovaná do Dodatku č. 45 k Smernici č. 32. 

 AS ŽU v ďalšej časti rokovania, vzhľadom k tomu, že bol predtým schválený Štatút CVD 

a zmena organizačnej štruktúry UVP, jednomyseľne schválil návrh Dodatku č. 45 k 

Smernici č. 32 „Organizačný poriadok iných pracovísk a účelových zariadení a pracovísk 

rektorátu ŽU“ v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona o VŠ.  

 Pri ďalšom bode programu predseda AS ŽU udelil slovo Ing. Jane Gjašikovej, kvestorke 

ŽU, ktorá odprezentovala návrh správy o hospodárení ŽU za rok 2013, odôvodnila jej 

štruktúru a vysvetlila, že návrh správy charakterizuje hospodárenie ŽU a venuje sa 

jednotlivým ekonomickým kategóriám. AS ŽU väčšinou hlasov schválil predložený návrh 

podľa § 9 ods. 1 písm. k) zákona o VŠ. Kvestorka ŽU ďalej odprezentovala návrh účtovnej 

závierky za rok 2013 a prerozdelenie hospodárskeho výsledku ŽU. Informovala o výške 

hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2013, ako aj o návrhoch na tvorbu jednotlivých 

fondov a o nerozdelenom zisku roku 2013. AS ŽU jednomyseľne schválil návrh v súlade s 

§ 9 ods. 1 písm. k) a s § 20 ods. 3 zákona o VŠ vrátane pripomienky, ktorá sa týkala chyby 

v návrhu na tvorbu rezervného fondu, ktorá bola nájdená počas diskusie k predloženému 

materiálu.  

 V bode Rôzne predseda AS ŽU informoval o verejnom predstavovaní kandidátov, ktoré 

sa koná v lehote podľa harmonogramu voľby kandidáta na rektora ŽU. Kvestorka ŽU 

prítomných členov v krátkosti informovala o návrhu rozpočtu ŽU na rok 2014. Prof. Ing. 

Gustáv Kasanický, CSc. prítomných členov informoval o návrhu zmeny v akreditovanom 

študijnom programe Súdne inžinierstvo (3. stupeň VŠ štúdia), ktorý sa uskutočňoval na 

SvF ŽU. Išlo o jeho reakreditáciu a zmenu miesta uskutočňovania. Požiadal o možnosť 

hlasovania formou „per rollam“. AS ŽU schválil uskutočnenie hlasovania formou „per 

rollam“, v ktorom bude členom AS ŽU predložený materiál a tiež návrh na uznesenie, na 

základe ktorého AS ŽU v zmysle § 9 ods. 1 písm. l) zákona o VŠ prerokuje pred schválením 

vo Vedeckej rade ŽU návrh týkajúci sa zmeny v študijnom programe Súdne inžinierstvo. 

Predseda študentskej časti AS ŽU Ing. Jozef Matušov sa zaujímal, v akom štádiu je 

rekonštrukcia Ubytovacieho zariadenia – blok G. Rektorka ŽU odpovedala, že 

problematika je kontrolovaná zo strany Úradu pre verejné obstarávanie a na základe jeho 

vyjadrenia sa bude môcť rozhodnúť o tom, či sa rekonštrukcia uskutoční. Na záver vystúpila 

Ing. Martina Rypáková, ktorá informovala o probléme súvisiacom s viazaním 

záverečných prác a so schváleným jednotným dizajnom záverečných prác. Spýtala sa, 

či sa nemôže dať schválený dizajn – vzor okrem EDISu aj iným spoločnostiam, ktoré taktiež 

viažu záverečné práce. Rektorka ŽU odpovedala, že vydavateľstvo EDIS na viazanie 

záverečných prác s jednotným dizajnom nemá monopol a z jeho strany je to otázka trhového 

prístupu, či si študentov získa kvalitou služieb. Zároveň dodala, že v prípade iných 

spoločností ide o vec prípravy na viazanie prác študentov ŽU s jednotným dizajnom.  

 

6. Zasadnutie AS ŽU – 19. máj 2014. 
 
V pondelok dňa 19. mája 2014 sa uskutočnilo štvrté zasadnutie AS ŽU v roku 2014, na ktorom 

sa uskutočnila voľba kandidáta na rektora ŽU. 
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 Predseda AS ŽU uviedol, že podľa §12 ods. 10 Štatútu ŽU sa voľba kandidáta na rektora 

uskutoční, ak je na zasadnutí AS ŽU prítomných najmenej 2/3 jeho členov, t. j. najmenej 

27 členov. Konštatoval, že na rokovaní je prítomných 37 členov, a preto je možné voľbu 

uskutočniť. Predseda AS ŽU predložil návrh programu rokovania: predstavenie 

kandidátov na rektora ŽU členom AS ŽU a voľba kandidáta na rektora Žilinskej 

univerzity v Žiline. Po jeho schválení prítomných členov AS ŽU a hostí oboznámil s 

doterajším priebehom vyhlásenej voľby kandidáta na rektora ŽU, ako aj s harmonogramom 

voľby kandidáta na rektora ŽU a zložením návrhovej komisie, ktoré sú prístupné na 

intranete. Uviedol, že na základe návrhov predložených členmi akademickej obce alebo 

členmi Správnej rady ŽU boli navrhnutí piati kandidáti (v abecednom poradí): Dr.h.c. prof. 

Ing. Tatiana Čorejová, PhD. (predložených bolo 10 návrhov), prof. Ing. Milan Dado, PhD. 

(predložené boli 2 návrhy), prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. (predložené boli 2 návrhy), 

prof. Ing. Juraj Miček, PhD. (predložený bol 1 návrh) aprof. Ing. Ján Mikolaj, CSc. 

(predložený bol 1 návrh). Informoval, že z navrhnutých kandidátov vyjadrili písomnou 

formou súhlas s kandidatúrou traja kandidáti, ktorí súčasne predložili svoju životopisnú 

a profesijnú charakteristiku: Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., prof. Ing. Karol 

Matiaško, PhD.a prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc. Predseda AS ŽU tiež informoval, že bola 

zverejnená kandidátska listina s profesijnými profilmi všetkých troch kandidátov a s 

časovým harmonogramom, ktorý sa týkal verejného predstavovania kandidátov a voľby 

kandidáta na rektora ŽU. V rámci prvého bodu programu požiadal kandidátov na rektora 

ŽU o krátku prezentáciu svojej vízie vedenia univerzity v nasledovnom funkčnom období 

v prípade zvolenia za rektora ŽU. Po predstavení kandidátov nasledovala diskusia, v ktorej 

kandidáti postupne striedavo odpovedali a reagovali na položené otázky prítomných členov 

AS ŽU. 

 Predseda AS ŽU v úvode ďalšieho bodu programu prítomných členov AS ŽU oboznámil 

s postupom pri hlasovaní, ktoré je potrebné pri voľbe kandidáta na rektora ŽU uskutočniť 

v súlade s §12 ods. 12 až 16 Štatútu ŽU a dodal, že na zvolenie kandidáta za rektora ŽU 

musí kandidát získať hlasy nadpolovičnej väčšiny všetkých členov AS ŽU, teda minimálne 

21 hlasov. Následne prebehlo hlasovanie. Predseda AS ŽU informoval o zložení sčítacej 

komisie.  

 AS ŽU v zmysle §9 ods. 1 písm. c) zákona o VŠ a §12 Štatútu ŽU na základe výsledkov 

prvého hlasovania nezvolil žiadneho kandidáta na rektora ŽU. 

 Predseda AS ŽU informoval o ďalšom postupe v prípade nezvolenia žiadneho kandidáta za 

rektora ŽU v 1. voľbe. Uviedol, že podľa §12 ods. 13 Štatútu ŽU ak žiaden kandidát nebude 

zvolený v prvej voľbe, kandidáta s najmenším počtom hlasov vyčiarkne návrhová komisia 

z hlasovacieho lístka. Oznámil, že podľa výsledkov hlasovania najmenší počet hlasov získal 

kandidát prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. Správnosť hlasovacích lístkov s vyčiarknutým 

kandidátom prof. Ing. Karolom Matiaškom, PhD. za členov návrhovej komisie skontroloval 

a potvrdil prof. Ing. František Schlosser, CSc. Následne prebehlo druhé hlasovanie so 

zostávajúcimi kandidátmi Dr.h.c. prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD. a prof. Ing. Jánom 

Mikolajom, CSc. AS ŽU v zmysle §9 ods. 1 písm. c) zákona o VŠ a §12 Štatútu ŽU na 

základe výsledkov druhého hlasovania nezvolil žiadneho kandidáta na rektora ŽU. 

 Po vyhlásení výsledkov hlasovania AS ŽU v súlade s §12 ods. 14 Štatútu ŽU schválil návrh 

predsedu AS ŽU na uskutočnenie tretieho hlasovania a s ním spojenej voľby kandidáta na 

rektora ŽU a v prípade neúspešného tretieho hlasovania predseda AS ŽU zvolá nové 

zasadnutie AS ŽU, na ktorom sa bude voľba opakovať v súlade s §12 ods. 15 Štatútu ŽU.    
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 Z dôvodu vyskytnutia rozdielnych názorov týkajúcich sa postupu pri ďalšom hlasovaní po 

vykonaní druhého neúspešného hlasovania bola poskytnutá právna analýza §12 ods. 12 až 

14 Štatútu ŽU právnym odborom ŽU a predseda AS ŽU prítomným členom AS ŽU 

následne ozrejmil správnosť uskutočnenia tretieho hlasovania s oboma zostávajúcimi 

kandidátmi, z ktorých žiadny nezískal v druhom hlasovaní nadpolovičnú väčšinu hlasov 

všetkých členov AS ŽU. Následne prebehlo hlasovanie. AS ŽU v zmysle §9 ods. 1 písm. c) 

zákona o VŠ a §12 Štatútu ŽU na základe výsledkov tretieho hlasovania nezvolil žiadneho 

kandidáta na rektora ŽU. 

 Predseda AS ŽUkonštatoval, že podľa §12 ods. 15 Štatútu ŽU ak je hlasovanie aj po treťom 

opakovaní neúspešné, opakuje sa voľba kandidáta na rektora ŽU na novom zasadnutí AS 

ŽU, ktoré zvolá predseda AS ŽU do 3 dní odo dňa neúspešnej voľby, pričom voľba sa 

opakuje najviac trikrát. Členovia AS ŽU po diskusii určili termín konania nového 

zasadnutia AS ŽU na deň 22. mája 2014 o 17.00 hod.  

 

7. Zasadnutie AS ŽU – 22. máj 2014.  
 

Vo štvrtok dňa 22. mája 2014 sa uskutočnilo piate zasadnutie AS ŽU v roku 2014, na ktorom 

sa uskutočnila opakovaná voľba kandidáta na rektora ŽU. 

 Predseda AS ŽU uviedol, že voľba kandidáta na rektora ŽU sa uskutoční, ak je na zasadnutí 

prítomných najmenej 2/3 jeho členov, t. j. najmenej 27 členov. Následne konštatoval, že 

prítomných je 37 členov, a preto je možné voľbu uskutočniť.  

 Predseda AS ŽU v krátkosti informoval o doterajšom priebehu vyhlásenej voľby kandidáta 

na rektora ŽU a predstavil kandidátov na rektora ŽU Dr.h.c. prof. Ing. Tatianu Čorejovú, 

PhD. a prof. Ing. Jána Mikolaja, CSc. Obidvaja kandidáti sa vzdali možnosti vystúpenia. 

Predseda AS ŽU dal hlasovať o tom, či členovia AS ŽU budú klásť kandidátom otázky. 

Toto rozhodnutie bolo prijaté väčšinou hlasov členov AS ŽU. Predseda študentskej časti 

AS ŽU Ing. Jozef Matušov požiadal obidvoch kandidátov o verejný prísľub, že v prípade 

zvolenia niektorého z kandidátov nebudú uplatňované žiadne sankcie voči študentom – 

senátorom. Obidvaja kandidáti verejný prísľub deklarovali. Predseda AS ŽU odpovedal na 

požiadavku Ing. Ľubomíra Pepucha, PhD. v súvislosti s presným definovaním postupu pri 

voľbe kandidáta na rektora ŽU a s ňou spojeným hlasovaním.  

 Následne sa uskutočnila opakovaná voľba kandidáta na rektora ŽU. Po vykonaní aktu 

sčítania hlasov AS ŽU v zmysle §9 ods. 1 písm. c) zákona o VŠ a §12 Štatútu ŽU na základe 

výsledkov prvého hlasovania v opakovanej voľbe zvolil väčšinou hlasov kandidáta na 

rektora ŽU, ktorým sa stala Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. Následne 

predniesla ďakovnú reč. Predseda AS ŽU poďakoval obom kandidátom na rektora ŽU, 

prítomným členom AS ŽU a hosťom za účasť a konštruktívny prístup k rokovaniu 

a zasadnutie AS ŽU ukončil. 

 Podľa § 10 ods. 2 zákona o vysokých školách predložil predseda AS ŽU na základe 

vyžiadania MŠVVaŠ SR dňa 23.5.2014 návrh na vymenovanie rektora ŽU spolu so zápisom 

zo zasadnutia AS ŽU konaného dňa 22.5.2014 a životopisom zvoleného kandidáta na 

rektora ŽU. Prezident SR dňa 26.5.2014 vymenoval pani Dr.h.c. prof. Ing. Tatianu 

Čorejovú, PhD. za rektorku ŽU s účinnosťou od 3. júla 2014. 

 

8. Zasadnutie AS ŽU – 9. jún 2014. 
 

V pondelok dňa 9. júna 2014 sa uskutočnilo šieste zasadnutie AS ŽU v roku 2014. 
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 Na začiatku rokovania členovia AS ŽU požadovali vysvetlenie od Bc. Daniely Skovajsovej 

v súvislosti s prípravou techniky v zasadacej sieni Vedeckej rady ŽU za účelom 

vyhotovovania záznamu priebehu rokovania AS ŽU zo strany študentskej organizácie í-

Téčko. Nakrúcanie zabezpečoval riaditeľ študentskej organizácie í-Téčko Martin Potančok. 

Bc. Daniela Skovajsová predniesla stanovisko nemenovanej advokátskej kancelárie, ktoré 

si dala vypracovať v súvislosti s možnosťou vyhotovovania zvukovo-obrazovo záznamu 

z rokovaní AS ŽU, jeho následnej archivácie za účelom vysielania vo vnútornej univerzitnej 

sieti, ako aj v súvislosti s otázkou udeľovania súhlasu s jeho vyhotovovaním. Na základe 

toho uviedla dôvody, pre ktoré sa v zmysle stanoviska môže uskutočniť vyhotovovanie 

záznamov z rokovaní AS ŽU bez súhlasu členov AS ŽU. Zo stanoviska okrem iného 

vyplynulo, že zasadnutia AS ŽU sú verejné a vyhotovovanie záznamu slúži na verejnú 

kontrolu činnosti AS ŽU a lepšiu informovanosť, na ochranu ústavného práva na 

informácie, a preto je také vyhotovovanie možné, priam žiadúce. Tiež dodala, že z hľadiska 

ochrany osobných údajov sa okrem mena a priezviska, ktoré členovia akademickej obce už 

poznajú, nepoužívajú žiadne ďalšie osobné údaje členov AS ŽU. Následne dodala, že 

zvukovo-obrazový záznam sa vyhotovoval už na prvej voľbe kandidáta na rektora ŽU. 

Predseda AS ŽU odpovedal, že v tomto prípade udelil súhlas na vyhotovovanie záznamu 

z dôvodu, že išlo o významnú udalosť na pôde ŽU a súčasne stanovil podmienky, za ktorých 

sa nakrúcanie môže uskutočniť. Ing. Ľubomír Pepucha, PhD. sa spýtal, či predseda AS ŽU 

môže konať v rozpore s tým, čo AS ŽU schválil a ostatní nie. V diskusii vystúpil aj 

podpredseda AS ŽU prof. Ing. František Schlosser, CSc., ktorý uviedol, že si neželá, aby sa 

nahrávanie uskutočňovalo. Následne dal predseda AS ŽU na podnet členov AS ŽU hlasovať 

o tom, či súhlasia, aby sa priebeh rokovania AS ŽU nakrúcal. AS ŽU väčšinou hlasov 

nesúhlasil s nakrúcaním priebehu rokovania AS ŽU. Bc. Daniela Skovajsová ďalej uviedla, 

že člen senátu je zástupca akademickej obce a v danom prípade nie je potrebný súhlas 

dotknutej osoby. Doc. Ing. Andrej Veľas, PhD. dodal, že zasadnutia sú prístupné verejnosti, 

a preto sú na ňom prítomné aj ďalšie osoby, ktoré nehlasovali o tom, či súhlasia s natáčaním. 

V rámci diskusie odznel návrh Ing. Jozefa Matušova o vypracovaní nezávislej právnej 

analýzy, na základe ktorej by sa otázka vyhotovovania záznamu vyriešila. Prof. Ing. Jozef 

Jandačka, PhD. sa vyjadril, že by sa malo rešpektovať rozhodnutie AS ŽU o neschválení 

nakrúcania a vysielania záznamu z rokovaní AS ŽU a taktiež dodal, že takéto vysielanie je 

nevyhnutné zabezpečovať po odbornej aj bezpečnostnej stránke.  

 Následne predseda AS ŽU predložil a prečítal celé znenie právneho výkladu § 12 Štatútu 

ŽU o spôsobe voľby kandidáta na rektora ŽU, ktoré bolo poskytnuté z právneho odboru 

ŽU Mgr. Vierou Veteškovou. Išlo o reakciu na požiadavku člena AS ŽU, ktorý žiadal 

o poskytnutie písomného stanoviska právneho odboru ŽU k aplikácii §12 Štatútu ŽU, ktorý 

prezentoval predseda AS ŽU na zasadnutiach AS ŽU v dňoch 19. mája a 22. mája 2014. 

Predseda AS ŽU prezentoval výklad § 12 Štatútu ŽU, a to podľa jednotlivých odsekov (ods. 

10 až 15) uvedeného ustanovenia, ako aj podrobný výklad odsekov §12 Štatútu ŽU 

v súvislosti so skutočnosťami, ktoré sa odohrali v priebehu voľby kandidáta na rektora ŽU 

a pri hlasovaní v dňoch 19. mája a 22. mája 2014. Na základe toho ozrejmil a vysvetlil, 

z akých dôvodov sa pri voľbe kandidáta na rektora ŽU aplikoval postup a spôsob 

hlasovania, ktorý na spomínaných zasadnutiach AS ŽU súvisiacich s voľbou prezentoval 

predseda AS ŽU. Predseda AS ŽU reagoval aj na ďalšiu požiadavku člena AS ŽU na 

doplnenie zápisov zo zasadnutí AS ŽU v dňoch 19. mája 2014 a 22. mája 

2014,a touviesť do zápisov AS ŽU zo dňa 22. mája 2014 presné znenie svojej otázky na 

predsedu AS ŽU a presné znenie jeho odpovede a zároveň uviesť do zápisu presné 
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vyjadrenie, resp. tlmočenie názoru právneho oddelenia ŽU ku škrtnutiu/neškrtnutiu 

kandidáta s nižším počtom hlasov prezentované predsedom AS ŽU na zasadnutí AS ŽU 

dňa 19. mája 2014. Predseda AS ŽU odpovedal, že problematiku zápisu a jeho 

zaznamenávania zákon o VŠ neupravuje a je možné upraviť ju vo vnútornom predpise. 

V Rokovacom poriadku AS ŽU je stanovené, že z rokovania pléna vyhotoví tajomník AS 

ŽU písomný zápis, ktorého správnosť potvrdí predsedajúci rokovania a zápis zašle všetkým 

členom AS ŽU a rektorovi ŽU. Dodal, že uvedený vnútorný predpis nerieši doslovný prepis 

konverzácie a v prípade potreby by mal o to člen AS ŽU požiadať vopred, aby sa takáto 

forma zápisu mohla zabezpečiť. Ing. Ľubomír Pepucha, PhD. na výklad predsedu AS ŽU 

reagoval tým, že zápis nevystihuje jeho otázku a odpoveď predsedu AS ŽU. Súčasne 

prítomným členom AS ŽU a hosťom rozdal dve anonymné právne analýzy týkajúce sa 

priebehu voľby kandidáta na rektora ŽU. AS ŽU väčšinou hlasov súhlasil so znením zápisu 

zo zasadnutia AS ŽU dňa 19. mája 2014 a so znením zápisu zo zasadnutia AS ŽU dňa 22. 

mája 2014.  

 V ďalšej časti rokovania rektorka ŽU predložila návrh na zámenu pozemkov medzi 

Žilinskou univerzitou v Žiline a Mestom Žilina. Išlo o pozemok vo vlastníctve ŽU nad 

obchodným domom Carrefour (k. ú. Žilina C-KN 5038/5 - zastavané plochy a nádvoria - 

spolu 4632 m2 v hodnote 360 000 eur - ZP 025/2014), ktorého odpredaj v minulosti AS ŽU 

neschválil. Predložený návrh bol daný zo strany Mesta Žilina z dôvodu plánovanej 

investičnej výstavby Mesta Žilina postaviť na pozemku ŽU a susedných pozemkoch 

nájomné byty. Pozemok ŽU je oceňovaný na základe znaleckých posudkov, ktoré sa každý 

rok aktualizujú. K zámene pozemkov je nutné aj vyjadrenie mestského zastupiteľstva a jej 

schválenie. V zmysle návrhu ŽU by mohla získať časť pozemkov v areáli FŠI, lesný 

pozemok priamo v areáli ŽU pod poloprevádzkou a VD1,VD2, ďalší lesný pozemok je v 

priamom susedstve s lesným pozemkom ŽU - scelením by vytvárali možnú oddychovú zónu 

areálu ŽU. Mesto Žilina sa zaviazalo opravou komunikácie na Univerzitnej ulici po 

zástavku MHD v hodnote 101,000 eur (cca rozdiel ceny medzi pozemkami). Predseda 

Hospodárskej komisie AS ŽU prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. uviedol, že bonita pôdy nad 

obchodným domom Carrefour je iná ako bonita ponúkaných pozemkov zo strany Mesta 

Žilina a dodal, že Hospodárska komisia AS ŽU odporučila zámenu pozemkov 

s nasledovnými pripomienkami: vypracovať nový znalecký posudok ohľadom pozemku vo 

vlastníctve ŽU, pretože medzi vypracovaným znaleckým posudkom z minulého roka a 

novým znaleckým posudkom je dosť veľká disproporcia - podstatne nižšia cena pozemku 

ŽU. Členovia navrhli, aby znalecké posudky verifikoval ÚSI ŽU. Ďalej uviedli, že na 

základe ceny získanej z nového znaleckého posudku je potrebné dorovnať rozlohu 

pozemkov zo strany mesta tak, aby odhadované ceny oboch pozemkov boli rovnaké. 

Zaznela tiež požiadavka, aby sa ponúkané pozemky prekvalifikovali z lesných a trávnatých 

na stavebné. Pokiaľ ide o opravu cesty, táto patrí Mestu Žilina, ktoré by ju malo opraviť bez 

toho, aby tým dorovnalo rozdiel v cenách pozemkov. Prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc. 

k otázke vypracovania nového znaleckého posudku uviedol, že nový znalecký posudok 

nemôžu vypracovať kvôli konfliktu záujmov, preto navrhol, že ÚSI ŽU skontroluje 

správnosť aktuálne vyhotoveného znaleckého posudku, ktorý sa týka pozemku vo 

vlastníctve ŽU. Rektorka ŽU ďalej dodala, že je potrebné, aby malo Mesto Žilina 

majetkovoprávne usporiadané vzťahy, pretože podali Žiadosť o finančné prostriedky z 

fondu rozvoja bývania a že dorovnanie rozdielu cien medzi pozemkami úpravou cesty bol 

návrh Mesta Žilina. Kvestorka ŽU Ing. Jana Gjašiková uviedla, že je potrebné zabezpečiť, 

aby zámena pozemkov prebehla v súlade s požiadavkami mesta aj univerzity, a dodala, že 
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pri zámene pozemkov by sa mohli ako benefit pre ŽU garantovať nájomné byty. Rektorka 

ŽU ešte dodala, že AS ŽU bude predložená na prerokovanie aj zámenná zmluva. Ing. 

Ľubomir Pepucha a Ing. Jozef Mičic dodali, aby sa cena dorovnala pozemkami zo strany 

Mesta Žiliny a že nájomné byty sú otázkou do budúcnosti. Na základe vyššie uvedenej 

diskusie predseda AS ŽU sformuloval a predložil návrh na uznesenie. AS ŽU jednomyseľne 

predbežne schvaľuje návrh na zámenu pozemku vo vlastníctve ŽU v k. ú. Žilina, C-KN 

parc. č. 5038/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 632 m2 v hodnote 360.000 € (ZP 

025/2014) - spolu Žilinská univerzita v Žiline 4632 m2 za pozemky vo vlastníctve Mesta 

Žilina v k. ú. Žilina: C-KN parc. č. 4959/1-  lesný pozemok o výmere 30 256m2 v hodnote 

16.586,59 € (ZP 15/2014); C-KN parc. č. 4955/4 -  lesný pozemok o výmere 27 170m2 v 

hodnote 23.063,72 € (ZP 6/2014); E-KN parc. č. 2726/2 - zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 386 m2  v hodnote 30.000 € (cena za m2 stanovená zo ZP 025/2014); C-KN parc. 

č. 2726/5 -  zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2  v hodnote 699,48 € (cena za m2 

stanovená zo ZP 025/2014); Časť parcely C-KN č. 4906/149 - trvalý trávnatý porast 

o výmere 11 553 m2  v hodnote 65,26,-EUR/ m2  (ZP 055/2014)približne 2890 m2 v hodnote 

188.601,40 € - spolu Mesto Žilina 61 325 m2za nasledovných podmienok: 

a) ÚSI ŽU vykoná kontrolu správnosti aktuálneho znaleckého posudku č. 025/2014, ktorý 

sa týka pozemku vo vlastníctve ŽU, ktorý je predmetom návrhu zámeny pozemkov 

medzi ŽU a Mestom Žilina; uskutoční verifikáciu znaleckého posudku ohľadom ceny 

pozemku ŽU kvôli veľkému rozdielu v cene medzi minuloročným a aktuálnym 

znaleckým posudkom;  

b) Otázka dorovnania cien pozemkov bude predmetom ďalších rokovaní medzi Žilinskou 

univerzitou v Žiline a Mestom Žilina;  

c) Návrh zámennej zmluvy bude predložený na prerokovanie Akademickému senátu ŽU.  

 V ďalšej časti rokovania sa AS ŽU venoval návrhu na zriadenie vecného bremena na 

plynovod, ktorý predložila rektorka ŽU. AS ŽU jednomyseľne vyslovil súhlas v súlade s  

§ 9 ods. 1 písm. i) zákona o vysokých školách so zriadením vecného bremena na plynovod, 

ktorý sa rekonštruuje v mestskej časti Hliny na Komenského ulici v Žiline na pozemku parc. 

KNC č. 4451/67 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1014 m2,  zapísaný na LV č. 111 

vedenom pre k. ú. Žilina, obec Žilina, okres Žilina, vo výlučnom vlastníctve ŽU. ŽU zriadi 

k hore uvedenej stavbe vecné bremeno na základe návrhu Zmluvy o zriadení vecného 

bremena v prospech SPP – distribúcia, a. s. za účelom prevádzky, kontroly, údržby a opravy 

plynovodných sietí. Zmluva bude verifikovaná právnym odborom ŽU. Vecné bremeno 

spočíva v povinnosti vlastníka tohto pozemku: a) strpieť na pozemku uloženie 

plynárenského zariadenia – plynovodu, jeho prevádzku a údržbu, a to vo vyznačenom 

rozsahu, ktorý bude spresnený geometrickým plánom po zrealizovaní a zameraní 

plynovodu; b) strpieť vstup osôb a vjazd vozidiel oprávneného z vecného bremena na 

dotknutý pozemok za účelom prevádzky, kontroly, opravy, údržby, odstraňovania porúch 

a havárií, výmeny plynárenského zariadenia alebo jeho častí; odstraňovanie a okliesňovanie 

stromov a iných porastov, ktoré by mohli ohroziť prevádzku plynárenského zariadenia. 

Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel 

oprávneného z vecného bremena sa v nevyhnutnom rozsahu bude vzťahovať na celú 

predmetnú nehnuteľnosť. Parcela je verejne prístupná a jej zaťaženie vecným bremenom zo 

strany SPP – distribúcia, a. s. nebude mať vplyv na ďalšie užívanie budovy na Komenského 

ulici v Žiline. Zriadenie vecného bremena vyplýva zo zákona (251/2012 Z. z. zákon o 

energetike a 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon). 
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 V ďalšom bode programu rektorka ŽU predložila návrh rozpočtu nákladov a výnosov ŽU 

na rok 2014. Informovala, že sa prešli požiadavky súvisiace s tvorbou návrhu rozpočtu a 

že ohraničenia sú jasne dané dotačnou zmluvou. Návrh rozpočtu je otázkou konsenzu, 

otázkou nastavenia nákladového modelu, aktuálneho toku finančných prostriedkov a výšky 

položiek potrebných na zabezpečenie chodu ŽU. Kvestorka ŽU Ing. Jana Gjašiková 

vysvetlila nový záväzný ukazovateľ týkajúci sa finančných prostriedkov poskytnutých 

verejnej VŠ v rámci dotácií podľa dotačnej zmluvy, ktorý sa týka minimálneho priemerného 

platu zamestnancov na rok 2014 pre pracoviská ŽU (viď Návrh rozpočtu ŽU na rok 2014 

na intranete - Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2014, str. 3). Ak daný záväzný ukazovateľ 

nebude dodržaný, bude verejnej VŠ znížený objem dotácie v roku 2015. Ďalej dodala, že 

predloží tabuľky týkajúce sa vzájomných kompenzácií medzi fakultami ŽU pri delení 

rozpočtu, pričom uviedla, že kompromisy sú nulové. V rámci diskusie sa rozobrala 

problematika súvisiaca s priemernými platmi. Pred zasadnutím prebehlo rokovanie 

Hospodárskej komisie AS ŽU a predsedníctva AS ŽU za účasti kvestorky ŽU o návrhu 

rozpočtu ŽU na rok 2014. Jedna z dôležitých prerokovaných položiek bola položka 

„spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov“. Hospodárska komisia AS ŽU 

pripraví požiadavky na podklady, ktoré vedenie ŽU pripraví k prejednávaniu rozpočtu 

v nasledujúcich rokoch. Predseda Hospodárskej komisie prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. 

konštatoval, že kvestorka ŽU deklarovala, že suma určená na spolufinancovanie projektov 

v roku 2014 vo výške 900 000,- €, bude dostatočná a v rozpočte a obehu financií sa s ňou 

počíta. Zároveň uviedol, že Hospodárska komisia AS ŽU odporúča schváliť návrh rozpočtu, 

ale s podmienkou pripraviť zásady prerozdeľovania rozpočtu medzi rektorátom 

a jednotlivými výkonnými zložkami (fakultami a ústavmi). Predseda AS ŽU následne 

predniesol záver z rokovania: A. Kvestorka ŽU predloží AS ŽU/Hospodárskej komisii AS 

ŽU tabuľku s nasledujúcim obsahom (podľa fakúlt, ústavov a rektorátu): a) tarifné mzdy – 

osobné príplatky – odmeny na jednotlivých fakultách, ústavoch a rektoráte; b) prehľad o 

finančných prostriedkoch z projektov a z podnikateľskej činnosti;c) zoznam zamestnancov 

na ustanovený pracovný čas – čiastočný úväzok – prepočítaný evidenčný stav; B. Prijať 

záväzné opatrenia na podporu a zvýšenie výkonov, napríklad medzinárodných projektov, 

koncepcie doktorandského štúdia a pod.; C. Ako príloha k rozpočtu bude dodatočne 

predložená tabuľka o poskytovaní podpory medzi fakultami za obdobie najmenej 

posledných 7 rokov; D. Hospodárska komisia AS ŽU pripraví do konca októbra 2014 

zoznam údajov, ktoré je potrebné predložiť na objektívne posúdenie návrhu správy 

o hospodárení ŽU; E. Hospodárska komisia pripraví do konca októbra 2014 zoznam 

požadovaných údajov, ktoré budú Hospodárskej komisii dodané súčasne s návrhom 

budúceho rozpočtu tak, aby bolo možné navrhovaný rozpočet objektívne posúdiť. 

Predsedníctvo AS ŽU a Hospodárska komisia AS ŽU odporúčali prijať predložený 

rozpočet. AS ŽU jednomyseľne schválil návrh rozpočtu nákladov a výnosov ŽU na rok 

2014 podľa §9 ods. 1 písm. f) zákona o vysokých školách.  

 AS ŽU ďalej rokoval o návrhu na zmenu organizačnej štruktúry Univerzitného 

vedeckého parku ŽU, ktorýpredložila rektorka ŽU. Úprava organizačnej štruktúry UVP 

ŽU bola potrebná v súvislosti s realizáciou pre univerzitu významného projektu s názvom 

„ERA Chair“ (7. rámcový program EÚ) v rámci UVP ŽU. Projekt je zameraný na posilnenie 

výskumného potenciálu a podporu excelentnosti na ŽU v oblasti inteligentných dopravných 

systémov. Dekan EF ŽU prof. Ing. Milan Dado, PhD. v krátkosti uviedol podstatu projektu. 

Taktiež hovoril o tíme výskumných pracovníkoch v oblasti inteligentnej dopravy, ktorí 

budú pracovať pod vedením skúseného vedca a manažéra „ERA Chair Holder“. AS ŽU 
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jednomyseľne schválil Návrh na zmenu organizačnej štruktúry UVP ŽU, ktorá sa zapracuje 

do Dodatku č. 46 k Smernici č. 32 „Organizačný poriadok iných pracovísk a účelových 

zariadení a pracovísk rektorátu ŽU“ v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona o vysokých 

školách.  

 V bode Rôzne predseda AS ŽU informoval o potrebe uskutočnenia doplňujúcich volieb 

v študentskej časti AS ŽU. AS ŽU prijal záver, že doplňujúce voľby budú vykonané 

miestnymi volebnými komisiami začiatkom akademického roka 2014/2015. Rektorka ŽU 

v krátkosti informovala o prípravách organizačných zmien a o možnosti uskutočnenia 

hlasovania formou „per rollam“ počas prázdnin. Uviedla, že určité záležitosti sú už sčasti 

pripravené a že s tým súvisí aj úprava Pracovného poriadku. Podpredsedníčka študentskej 

časti AS ŽU Bc. Daniela Skovajsovása zaujímala, kedy bude prebiehať schvaľovanie 

nových prorektorov. Rektorka ŽU odpovedala, že sa to predpokladá na začiatku 

akademického roka 2014/2015 - v septembri 2014. 

 

9. Zasadnutie predsedníctva AS ŽU – 11. júl 2014.  

 

Predmetom rokovania na zasadnutí predsedníctva AS ŽU boli návrhy na úpravu Smernice   

č. 106 – Štatút Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa týkajú § 5 (Akademický senát 

Žilinskej univerzity v Žiline) a § 12 (Spôsob voľby kandidáta na rektora ŽU) Štatútu ŽU. 

Členovia rokovali o potrebe nastaviť pravidlá týkajúce sa spôsobu voľby kandidáta na rektora, 

predkladania návrhov, zmeny zloženia sčítacej komisie, vyhotovenia zápisu z voľby kandidáta 

na rektora ŽU, zmeny lehôt súvisiacich s voľbou kandidáta na rektora, ako aj úpravy zloženia 

AS ŽU z hľadiska počtu členov a v súvislosti s tým predložili návrhy týkajúce sa ustanovení §5 

ods. 2 a 3 a §12 ods. 4 až 7, 11, 13 až 15 a 16 a §13 ods. 11 Štatútu ŽU. Podrobnejšie návrhy 

sú upravené v zápise zo zasadnutia predsedníctva AS ŽU.  

 

10. Zasadnutie AS ŽU – 29. september 2014.  

 

V pondelok dňa 29. septembra 2014 sa uskutočnilo prvé zasadnutie AS ŽU v akademickom 

roku 2014/2015. Z celkového počtu 40 členov sa rokovania zúčastnilo 27 členov. Niektorým 

členom zo študentskej časti AS ŽU absolvovaním štúdia na ŽU skončilo členstvo v AS ŽU 

a z toho dôvodu sa pripravovali doplňujúce voľby do AS ŽU.  

 Prvý návrh predložený predsedom AS ŽU obsahoval aktualizáciu miestnych volebných 

komisií pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS ŽU. Členovia 

AS ŽU v tajnom hlasovaní väčšinou hlasov schválili doplnenie komisií o týchto členov: 

Ing. Michal Kochláň, člen študentskej časti AS ŽU - FRI ŽU, Ing. Katarína Sulovcová, 

členka študentskej časti AS ŽU - SjF ŽU, Ing. Štefan Hardoň, člen študentskej časti AS ŽU 

- EF ŽU, Radoslava Korčeková a Martin Zahurák, študenti VÚVB za ostatnú študentskú 

časť AS ŽU. 

 V ďalšom bode programu predložila p. rektorka ŽU návrh na odvolanie súčasných 

prorektorov ŽU z dôvodu skončenia ich funkčného obdobia dňom 30. septembra 2014 

a predložila návrh na vymenovanie štyroch prorektorov na obdobie od 1. októbra 2014 

do 30. septembra 2018, a to nasledovne: doc. Ing. Milana Trunkvaltera, PhD. – prorektora 

pre vzdelávanie, prof. Ing. Jána Čelka, CSc. – prorektora pre vedu a výskum, doc. Ing. 

Jozefa Ristveja, PhD. – prorektora pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou (návrh zmeny 

v Dodatku č. 2 k Štatútu ŽU - prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing) a prof. Ing. 

Jozefa Jandačku, PhD. – prorektora pre rozvoj. V diskusii boli požiadaní o krátke 
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vystúpenie o víziách v oblasti, v ktorej sú za prorektorov navrhnutí. Ako prvý prezentoval 

program prof. Ing. Ján Čelko, CSc., ktorý hovoril najmä o koordinácii vedy a výskumu, 

tvorbe multidisciplinárnych tímov a potrebe zvýšenia informovanosti o vede a výskume. 

Následne vystúpil doc. Ing. Milan Trunkvalter, PhD., ktorého cieľom bola najmä 

propagácia študijných programov ŽU, prepojenie štúdia s praxou a zabezpečovanie systému 

zvyšovania kvality vzdelávania na fakultách. Ako tretí prezentoval program prof. Ing. Jozef 

Jandačka, PhD., ktorého cieľom bolo najmä presťahovanie FBI ŽU na Veľký Diel a 

dokončenie výstavby a vybavenie Univerzitného vedeckého parku a Výskumného centra 

ŽU, ako aj ďalšie projekty potrebné pre rozvoj ŽU. Ako posledný vystúpil doc. Ing. Jozef 

Ristvej, PhD., ktorý zdôraznil potrebu spolupráce na medzinárodnej úrovni, napĺňania 

uzatvorených zmlúv, ako aj program Erasmus+, v rámci ktorého je potrebné rozbehnúť 

všetky súvisiace aktivity vrátane vysielania zamestnancov a študentov ŽU na študijné 

a pracovné pobyty a stáže na zahraničné univerzity. Po ich vystúpení AS ŽU v tajnom 

hlasovaní návrhy kandidátov na prorektorov väčšinou hlasov schválil.  

 Následne AS ŽU rokoval o návrhu prorektora pre vzdelávanie doc. Ing. Milana 

Trunkvaltera, PhD., ktorý odôvodnil ďalšie podmienky prijatia na štúdium v prípade 

celouniverzitného bakalárskeho študijného programu Stráž prírody v študijnom odbore 

Ochrana a využívanie krajiny pre akademický rok 2015/2016. Aj tieto podmienky členovia 

AS ŽU jednomyseľne schválili. 

 V ďalšom bode programu predniesol predseda AS ŽU návrh zmien a doplnení v §5 a §12 

Štatútu ŽU. Ustanovenie §5 definuje najmä otázku počtu členov AS ŽU. V prvom návrhu 

sa znížil počet členov AS ŽU na 24 členov. Keďže tento návrh bol podrobený kritike 

niektorých členov AS ŽU ešte v jeho prípravnej fáze, predložil sa aj návrh na zvýšenie počtu 

členov AS ŽU na 45 členov. Predseda Legislatívnej komisie AS ŽU prof. Ing. František 

Schlosser, CSc. uviedol, že zúženie AS ŽU bude funkčnejšie, definovanie akademickej 

obce na ŽU je koncipované veľmi široko a taktiež, že registrované študentské organizácie, 

zástupca ktorých bol v návrhu zloženia AS ŽU navrhovaný, nemajú podľa zákona o VŠ 

právo voliť člena do AS ŽU. Predseda AS ŽU dal o oboch návrhoch týkajúcich sa 

zníženia/zvýšenia počtu členov AS ŽU hlasovať, ale ani jedna alternatíva nebola členmi AS 

ŽU schválená. Podobne návrh zmien a doplnení v ustanovení §12 – Spôsob voľby kandidáta 

na rektora bol predložený s cieľom urobiť zrozumiteľný a prehľadný mechanizmus voľby 

kandidáta na rektora, aby sa zabránilo nejednoznačnému výkladu stanovených pravidiel 

voľby. Aj v tomto prípade mala Legislatívna komisia AS ŽU, ako aj ďalší členovia AS ŽU 

viac pripomienok. Ustanovenia §5 a §12 Štatútu ŽU zostali nateraz v súčasnom znení a boli 

vyňaté z hlasovania o Dodatku č. 2 k Štatútu ŽU.  

 V ďalšej časti rokovania predložila rektorka ŽU návrh Dodatku č. 2 k Štatútu ŽU. 

Obsahom návrhu bolo rozšírenie počtu prorektorov na najviac päť prorektorov, zmena 

prorektora pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou na prorektora pre medzinárodné 

vzťahy a marketing. Riaditeľ ÚIaKT Ing. Jozef Mužík uviedol, že vymedzenie kompetencií 

prorektora pre informačné systémy je príliš špecifické a mnoho otázok je riešených na 

ÚIaKT a oddeleniach fakúlt. Rektorka ŽU uviedla, že prorektor by bol integrujúcom 

prvkom v tejto oblasti, koordinoval a usmerňoval by činnosti v tejto oblasti, pretože je 

potrebné riešiť otázky sprístupňovania informačných zdrojov a určiť víziu v informačnom 

systéme, ako aj poskytnúť služby na úrovni súčasnej doby. Do jeho kompetencie by patrili 

informačné systémy a procesy, ale aj otázky právnych dokumentov ŽU, Univerzitnej 

knižnice, vydavateľstva EDIS, študentskej organizácie Internet Klub a pod. Z diskusie tiež 

vyplynulo, že ŽU potrebuje informačnú stratégiu a práve prorektor by prepájal aspekty, 
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ktoré sa nadväzujú na informačné systémy. Taktiež by sumarizoval jednotlivé požiadavky 

týkajúce sa informačných systémov. V rámci diskusie boli prezentované aj pripomienky 

týkajúce sa nesúhlasu so schválením prorektora (napr. z dôvodu potreby presnejšieho 

vymedzenia kompetencií navrhovaného prorektora alebo z dôvodu už existujúceho ÚIKT, 

ktorý mnohé otázky s tým súvisiace zabezpečuje). Predseda AS ŽU dal po ukončení 

diskusie hlasovať o tom, či AS ŽU schvaľuje navrhované znenie § 8 ods. 3, v zmysle 

ktorého univerzita má najviac 5 prorektorov. Tento návrh AS ŽU schválil väčšinou hlasov. 

Po rozprave k ostatným navrhovaným úpravám v Dodatku č. 2 k Štatútu ŽU a vyňatí §5, 

§12 a súvisiaceho §31 z hlasovania AS ŽU väčšinou hlasov schválil návrh Dodatku č. 2 k 

Štatútu ŽU v znení predloženom rektorkou ŽU.  

 V bode Rôzne predseda AS ŽU požiadal miestne volebné komisie, aby čo najskôr 

zorganizovali doplňujúce voľby na uvoľnené miesta v AS ŽU.  

 

11. Zasadnutie AS ŽU – 3. november 2014. 

 

V pondelok dňa 3. novembra 2014 sa uskutočnilo druhé zasadnutie AS ŽU v akademickom 

roku 2014/2015. Predseda AS ŽU privítal a predstavil nových členov AS ŽU: prof. Ing. 

Nadeždu Čuboňovú, PhD., členku zamestnaneckej časti AS ŽU za SjF ŽU, prof. Dr. Ing. 

Martina Deckého, člena zamestnaneckej časti AS ŽU za SvF ŽU, Michaelu Tomášovú, členku 

študentskej časti AS ŽU za ostatnú študentskú časť, Ing. Jána Mišíka, člena študentskej časti 

AS ŽU za FBI ŽU, Bc. Dávida Feketeho, člena študentskej časti AS ŽU za FBI ŽU, Erika 

Ženčucha, člena študentskej časti AS ŽU za EF ŽU, Ing. Lenku Valčákovú, členku študentskej 

časti AS ŽU za SjF ŽU a Bc. Annu Púchyovú, členku študentskej časti AS ŽU za FRI ŽU. 

 Následne rektorka ŽU predložila návrh Dodatku č. 47 k Smernici č. 32 Organizačný 

poriadok iných pracovísk a účelových zariadení a pracovísk rektorátu ŽU. Zmeny 

uvedené v návrhu vyplývali zo schváleného Dodatku č. 2 k Štatútu ŽU: zmena názvu 

Fakulty špeciálneho inžinierstva na Fakultu bezpečnostného inžinierstva, zmena názvu 

pracovného miesta „prorektor pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou“ na „prorektor 

pre medzinárodné vzťahy a marketing“, vytvorenie pracovného miesta „prorektor pre 

informačné systémy“, úprava referátu krízového riadenia. Ostatné úpravy sa týkali 

kvestoriátu a odôvodnila ich kvestorka ŽU Ing. Jana Gjašiková - zmena názvu „Odbor 

prevádzky a energetiky“ na „Odbor hospodárskej správy“ a od 1.1.2015 sa v priamej 

riadiacej pôsobnosti riaditeľa UZ Veľký diel vytvára pracovisko Ubytovňa Ružomberok 

a v priamej riadiacej pôsobnosti riaditeľa UZ Hliny V sa vytvára pracovisko Internát 

Liptovský Mikuláš. Ing. Ján Stehlík, vedúci odboru prevádzky a energetiky,hovoril tiež o 

aktualizácii Smernice o prevádzke a údržbe budov v správe a starostlivosti ŽU a pracovných 

náplní v súlade s legislatívou. AS ŽU jednomyseľne schválil návrh Dodatku č. 47 v zmysle 

§ 9 ods. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.  

 V ďalšom bode programu predložila kvestorka ŽU návrh na odpis pohľadávky ŽU 

z dôvodu zániku obchodnej spoločnosti Relax a-z, s.r.o.. Súčasne odkázala na právne 

stanovisko právneho odboru ŽU, v zmysle ktorého v prípade výmazov spoločností 

z obchodného registra je nutné odpísať pohľadávky voči tejto spoločnosti hneď po výmaze. 

AS ŽU jednomyseľne schválil návrh na odpis pohľadávky z majetku ŽU v celkovej výške 

30.265,77 € v zmysle čl. 2 ods. 2 písm. k) Smernice č. 114 Zásady nakladania s majetkom.  

 Následne AS ŽU rokoval o návrhu na vymenovanie prorektora pre informačné systémy 

Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý predložila rektorka ŽU. Členovia AS ŽU mali 

k dispozícii pracovnú náplň prorektora pre informačné systémy, ako aj vedecko-
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pedagogickú charakteristiku prof. Ing. Karola Matiaška, PhD. V tajnom hlasovaní AS ŽU 

väčšinou hlasov schválil návrh rektorky ŽU na vymenovanie prorektora pre informačné 

systémy ŽU s účinnosťou od registrácie Dodatku č. 2 k Štatútu ŽU na MŠVVaŠ SR do 

30.9.2018 v zmysle §10 ods. 10 a §9 ods. 1 písm. d) zákona o vysokých školách. 

 V ďalšom bode programu predložila rektorka ŽU návrh na schválenie členov Vedeckej 

rady ŽU na funkčné obdobie 2014-2018. Uviedla, že muselo byť splnené zabezpečenie 

zastúpenia navrhovaných členov z hľadiska vedných odborov a že bol dodržaný aj princíp 

zastúpenia externých členov Vedeckej rady ŽU. V tajnom hlasovaní AS ŽU väčšinou 

hlasov schválil návrh rektorky ŽU na schválenie členov Vedeckej rady ŽU na funkčné 

obdobie 2014-2018 v zmysle §9 ods. 1 písm. e) zákona o vysokých školách. Zloženie členov 

Vedeckej rady ŽU je k dispozícii v zápise zo zasadnutia AS ŽU.  

 V ďalšej časti rokovania predložil prorektor pre vzdelávanie doc. Ing. Milan Trunkvalter, 

PhD. návrh doplnenia členov Disciplinárnej komisie ŽU. Návrh bol predložený 

z dôvodu, že zástupcom študentskej časti uplynulo 1-ročné funkčné obdobie. 

Navrhovanými členmi komisie boli Ing. Štefan Hardoň, Radoslava Korčeková a Martin 

Roštecký, ktorí súhlasili s členstvom v tejto komisii. V tajnom hlasovaní AS ŽU 

jednomyseľne schválil návrh na doplnenie členov Disciplinárnej komisie ŽU v zmysle §13 

ods. 2 zákona o vysokých školách.    

 Následne AS ŽU rokoval o návrhu Dodatku č. 1 k Smernici č. 108 Štipendijný poriadok, 

ktorý predložil prorektor pre vzdelávanie. Uviedol, že v Štipendijnom poriadku bol doteraz 

určený jednotný poradovník pre prospechové, ako aj odborové štipendiá. V prípade 

odborových štipendií je potrebné vytvárať poradovník, v prípade ktorého sa v zmysle 

zákona o VŠ zohľadňujú študijné výsledky z predchádzajúceho štúdia. Vysvetlil zmenu 

doterajšieho článku 4 ods. 6. V rámci diskusie uviedol, že štipendiá sa musia vyplácať do 

konca novembra 2014. Taktiež dodal, že v súčasnosti je potrebné vychádzať z §96a zákona 

o VŠ. Následne prečítal aj Dodatok č. 1 k Metodickému usmerneniu č. 2/2013 k Smernici 

č. 108 Štipendijný poriadok. Informoval tiež, že z prostriedkov štátneho rozpočtu bolo na 

odborové štipendiá pridelených 563 550 eur a na prospechové štipendiá 317 695 eur. 

Súčasne dodal, že odborové štipendiá sa priznávajú najviac päťdesiatim percentám 

študentov fakulty a prospechové a mimoriadne štipendiá najviac desiatim percentám 

študentov fakulty. V závere dodal, že v súlade so Štipendijným poriadkom je jednotlivým 

fakultám ponechané na rozhodnutie, ako si prerozdelenie štipendií zorganizujú. AS ŽU 

väčšinou hlasov schválil návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 108 – Štipendijný poriadok 

vrátane úplného znenia Smernice č. 108 v znení Dodatku č. 1 podľa § 9 ods. 1 písm. b) 

zákona o vysokých školách.  

 V ďalšom bode programu predložila rektorka ŽU Žiadosť o predĺženie nájmu na dobu 

neurčitú, o ktoré požiadal Extrem Klub Žilina. Uviedla, že pivničné priestory Starej menzy 

(Hliny V) boli v rokoch 2001-2003 prebudované na lezeckú stenu a kaviareň K2 a že 

vzniklo športovisko, ktoré využívajú aj študenti ŽU. Zmluva o nájme nebytových priestorov 

medzi ŽU a Extrem klub Žilina bola od roku 2013 predlžovaná len na dobu 1 roka a 

z dôvodu plánovania rozsiahlejšej rekonštrukcie interiéru prevádzky podal Extrem Klub 

Žilina túto žiadosť, pretože pri jednoročnej dobe nájmu nie sú schopní investovať finančné 

prostriedky do údržby a rozvoja prevádzky. Všetky potrebné materiály boli pre členov AS 

ŽU k dispozícii na právnom odbore ŽU. AS ŽU väčšinou hlasov schválil Žiadosť 

o predĺženie nájmu predmetu Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 4-30/2003 

uzavretej dňa 31.1.2003 v znení Dodatkov č. 1 – 7 medzi ŽU a Extrem Klub Žilina, a to na 

dobu neurčitú. 



AKADEMICKÝ SENÁT 

ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 

 

 

 

 V ďalšej časti rokovania predseda AS ŽU predložil návrh aktualizácie zloženia miestnej 

volebnej komisie pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS ŽU. 

Navrhovaným členom komisie za SvF ŽU bol prof. Dr. Ing. Martin Decký.AS ŽU 

predložený návrh v zmysle čl. 4 ods. 5 Zásad volieb do AS ŽU väčšinou hlasov schválil.  

 V bode Rôzne predseda AS ŽU informoval, že dňa 3.11.2014 o 14,00 h. sa uskutočnila 

voľba kandidáta na predsedu a podpredsedu študentskej časti AS ŽU. Predsedníčkou 

študentskej časti AS ŽU sa stala Bc. Andrea Kovaľová (FHV) a podpredsedom študentskej 

časti AS ŽU sa stal Ing. Ján Mišík (FBI). Ďalej informoval, že dňa 31.10.2014 požiadal 

prof. Ing. František Schlosser, CSc., člen AS ŽU za zamestnaneckú časť akademickej obce 

SvF ŽU o ukončenie členstva v AS ŽU z dôvodu odchodu do starobného dôchodku. 

Súčasne prečítal jeho poďakovanie, ktoré bolo adresované všetkým členom AS ŽU. 

Predseda AS ŽU následne vyslovil poďakovanie prof. Schlosserovi za jeho aktívny 

a zodpovedný prístup k plneniu úloh člena AS ŽU a zaželal mu veľa zdravia a spokojnosti 

v živote. Predseda AS ŽU ďalej informoval, že je potrebné zvoliť podpredsedu AS ŽU 

a aktualizovať zloženie komisií AS ŽU vrátane ich predsedov. V závere požiadal členov 

AS ŽU, aby preštudovali predpisy AS ŽU – Rokovací poriadok AS ŽU a Zásady volieb 

do AS ŽU a svoje návrhy na zmenu a doplnenie týchto predpisov zasielali tajomníčke AS 

ŽU do konca novembra 2014. 

 

12. Zasadnutie AS ŽU – 15. december 2014. 

 

V pondelok dňa 15. decembra 2014 sa uskutočnilo tretie zasadnutie AS ŽU v akademickom 

roku 2014/2015. Na začiatku rokovania privítal a predstavil nového člena zamestnaneckej časti 

AS ŽU za Stavebnú fakultu, ktorý bol zvolený v doplňujúcich voľbách: Ing. arch. Petra 

Krušinského, PhD.  

 Na začiatku rokovania predseda AS ŽU predložil návrh aktualizácie zloženia 

predsedníctva AS ŽU. Po skončení členstva prof. Ing. Františka Schlossera, CSc. v AS ŽU 

sa uvoľnilo miesto člena predsedníctva AS ŽU za SvF ŽU. Členovia zamestnaneckej časti 

SvF ŽU navrhli prof. Dr. Ing. Martina Deckého. V tajnom hlasovaní AS ŽU väčšinou hlasov 

predložený návrh schválil, čím sa predsedníctvo stalo kompletné. 

 Prof. Ing. František Schlosser, CSc. bol súčasne podpredsedom AS ŽU, preto sa následne 

vykonala voľba nového podpredsedu AS ŽU. Predseda AS ŽU navrhol RNDr. Milana 

Stacha, PhD., iné návrhy sa nepredložili. Následne sa uskutočnila tajná voľba kandidáta 

na podpredsedu AS ŽU, pričom na hlasovacom lístku boli uvedení všetci členovia 

predsedníctva AS ŽU okrem predsedu AS ŽU. AS ŽU v 1. kole nezvolil podpredsedu AS 

ŽU. Predseda AS ŽU oboznámil členov AS ŽU, že Rokovací poriadok AS ŽU neupravuje 

spôsob voľby kandidáta na podpredsedu AS ŽU. Z toho dôvodu navrhol, aby do ďalšieho 

kola postúpili traja kandidáti, ktorí v 1. kole získali najvyšší počet hlasov, a to: RNDr. Milan 

Stacho, PhD. (PEDaS), Ing. Jozef Mičic (FRI), doc. Ing. Jozef Bronček, PhD. (SjF).Všetci 

traja kandidáti s kandidatúrou súhlasili. Predseda AS ŽU dal následne hlasovať o tom, či 

AS ŽU súhlasí, aby do 2. kola postúpili vyššie uvedení traja kandidáti, ktorí získali v 1. kole 

najvyšší počet hlasov. AS ŽU väčšinou hlasov s návrhom súhlasil. Voľba prebehla tajným 

spôsobom. AS ŽU ani v 2. kole nezvolil podpredsedu AS ŽU. Vzhľadom na to, že ani jeden 

z kandidátov nezískal v 2. kole potrebnú väčšinu hlasov, predseda AS ŽU dal hlasovať 

o tom, či AS ŽU súhlasí, aby bol kandidát s najnižším počtom hlasov z hlasovania 

vyčiarknutý a do 3. kola postúpia dvaja kandidáti, ktorí v 2. kole získali najvyšší počet 

hlasov. AS ŽU jednomyseľne s návrhom súhlasil. AS ŽU nezvolil ani v 3. kole tajnej voľby 
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podpredsedu AS ŽU. Následne sa uskutočnilo 4. kolo tajnej voľby s menami nasledovných 

kandidátov: doc. Ing. Jozef Bronček, PhD. a Ing. Jozef Mičic. AS ŽU väčšinou hlasov zvolil 

v 4. kole doc. Ing. Jozefa Brončeka, PhD. za podpredsedu AS ŽU v zmysle čl. 1 ods. 3 

Rokovacieho poriadku AS ŽU. 

 Následne AS ŽU rokoval o návrhu aktualizácie zloženia stálych poradných pracovných 

komisií AS ŽU, a to Hospodárskej komisie AS ŽU (kandidáti prof. Ing. Nadežda 

Čuboňová, PhD. zo SjF a za študentskú časť AS ŽU - Ing. Štefan Hardoň,EF); Kontrolnej 

komisie AS ŽU (kandidáti Ing. Ľubomír Pepucha, PhD.,SvF a za študentskú časť AS ŽU 

Ing. Ján Mišík (FBI); Legislatívnej komisie AS ŽU (kandidát prof. Dr. Ing. Martin Decký, 

SvF); Pedagogickej komisie AS ŽU (kandidát Ing. arch. Peter Krušinský, PhD., SvF). AS 

ŽU v tajnom hlasovaní predložený návrh schválil väčšinou hlasov. Predseda AS ŽU súčasne 

členov oboznámil aj s potrebou voľby predsedu Hospodárskej a Legislatívnej komisie AS 

ŽU. Vzhľadom na to, že voľba predsedu komisií nie je upravená v Rokovacom poriadku 

AS ŽU, členovia AS ŽU rozhodli, že voľbu predsedu si vykonajú priamo členovia týchto 

komisií.   

 V ďalšom bode programupredložila rektorka ŽU Návrh Smernice č. 121 - Organizačný 

poriadok Žilinskej univerzity v Žiline. Členov AS ŽU najskôr oboznámila so zmenami, 

ktoré bolo potrebné vykonať v prílohe č. 1. Upravili sa v nejtiež v legende skratiek skratka 

FPEDaS a doplnika skratka ÚCJ. V diskusii vystúpil aj Ing. Jozef Mužík, riaditeľ ÚIaKT, 

ktorý sa spýtal na dôvody vytvorenia Centra pre popularizáciu vedy, Multimediálneho 

centra, na zmenu názvu ÚIaKT na Centrum informačných a komunikačných technológií, 

žiadal vysvetlenie zmien pracovných miest na Úseku rozvoja, ako aj vysvetlenie duplicity 

oddelenia informačných systémov, ktoré je vytvorené aj na ÚIaKT. Na jeho pripomienky 

následne v rámci diskusie reagovalo vedenie ŽU a Ing. Terézia Meiselová, vedúca odboru 

rozvoja ľudských zdrojov (detailnejšie odpovede sú uvedené v zápise zo zasadnutia). 

V závere rektorka ŽU uviedla, že v prípade zmeny organizačnej štruktúry ŽU nejde 

o navyšovanie pracovných miest a že boli zohľadnené pracovné náplne jednotlivých 

zamestnancov. Dodala, že nejde o zásahy do súčastí ŽU a že je dôležité, aby tieto súčasti 

následne predložili návrh svojej organizačnej štruktúry a záležitosti s tým súvisiace. 

Vzhľadom na pripomienky Ing. Jozefa Mužíka dal predseda AS ŽU v súvislosti so zmenou 

názvu ÚIaKT hlasovať o tom, či AS ŽU schvaľuje, aby bol v rámci organizačnej štruktúry 

ŽU ponechaný pôvodný názov Ústav informačných a komunikačných technológií, a tým 

nedôjde k zmene názvu na Centrum informačných a komunikačných technológií. AS ŽU 

predložený návrh väčšinou hlasov schválil, na základe čoho k zmene názvu nedôjde. 

Predseda AS ŽU dal hlasovať aj o tom, či AS ŽU schvaľuje, aby z Úseku informačných 

systémov došlo k vypusteniu Multimediálneho centra. AS ŽU predložený návrh neschválil. 

Po ukončení diskusie AS ŽU väčšinou hlasov schválil návrh Smernice č. 121 „Organizačný 

poriadok ŽU“ v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona o vysokých školách vrátane 

navrhovaných zmien a úprav schválených na zasadnutí AS ŽU, ktoré sa do návrhu Smernice 

č. 121 vrátane jej príloh zapracovali. 

 V bode Rôzne predseda AS ŽU členov informoval o voľbe zástupcu do ŠRVŠ, ktorý bol 

zvolený študentskou časťou AS ŽU Ing. Michal Kochláň (FRI). Rovnako informoval, že 

študentská časť AS ŽU zvolila za svojho  zástupcu do Správnej rady ŽU Ing. Jána Mišíka 

(FBI) a zástupcu do Rady kvality Michaelu Tomášovú (VÚVB). Predseda AS ŽU 

prítomných členov oboznámil tiež s výsledkom hlasovania formou per rollam, ktoré sa 

uskutočnilo v dňoch 11.-18.11.2014. Uviedol, že z dôvodu zamietnutia Žiadosti 

o registráciu Dodatku č. 2 k Štatútu ŽU MŠVVaŠ SR došlo na odporúčanie MŠVVaŠ SR 
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k úprave znenia Dodatku č. 2 k Štatútu ŽU. Predmetom hlasovania bol návrh na 

schválenie Dodatku č. 2 k Štatútu Žilinskej univerzity v Žiline v upravenom znení 

podľa odporúčania MŠVVaŠ, ktorý AS ŽU  schválil. Súčasne informoval o liste 

MŠVVaŠ – Rozhodnutie o registrácii Dodatku č. 2 k Štatútu ŽU zo dňa 1.12.2014, v ktorom 

je uvedené, že MŠVVaŠ registruje Dodatok č. 2 k Štatútu ŽU schválený AS ŽU dňa 18. 

novembra 2014. Predseda AS ŽU tiež opätovne požiadal členov AS ŽU o návrhy a 

pripomienky k Zásadám volieb do AS ŽU a k Rokovaciemu poriadku AS ŽU a o ich 

zaslanie predsedovi Legislatívnej komisie AS ŽU. Predmetom diskusie bolo aj upozornenie 

pre stavbárov budujúcich Univerzitný vedecký park a Výskumné centrum na povinnosť 

čistiť chodník okolo autobusovej zastávky od nánosov blata, ktorých vznik stavby 

spôsobujú. Ďalšia otázka sa týkala chodníka medzi FRI a hlavnou časťou areálu ŽU, ktorý 

je spojovacou cestou medzi budovami ŽU. Predseda AS ŽU uviedol, že by bolo by 

zabezpečiť jeho údržbu. Ing. Ján Stehlík, vedúci odboru prevádzky a energetiky,odpovedal, 

že z hľadiska právnej stránky je vzniknutý stav nevyhovujúci, pretože chodník prechádza 

cez súkromné pozemky, preto je nemožné uskutočňovať na uvedenom chodníku údržbu. 

V závere tohto bodu predseda AS ŽU informoval o predbežných termínoch zasadnutí AS 

ŽU v roku 2015. 

 

Na všetkých zasadnutiach AS ŽU v uplynulom období členovia AS ŽU pristupovali 

k jednotlivým  prerokovávaným  návrhom  zodpovedne  a konštruktívne. Diskusie prebiehali v 

otvorenom dialógu s vedením ŽU a jednotlivých fakúlt ŽU.  

 

V Žiline, 10. apríla 2015      

                                                             doc. Ing. Martin Vaculík, PhD., v. r.  

           predseda AS ŽU  


