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VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2017 –  

AKADEMICKÝ SENÁT ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 

 

 

S P R Á V A 

o činnosti Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2017 

 

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“.  

 

Zápisy zo zasadnutí Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „AS UNIZA“) 
sa v úplnom znení nachádzajú na intranete UNIZA v priečinku UNIZA dokumenty / Akademický senát / 
Zasadnutia AS UNIZA / 2 Zápisy zo zasadnutí AS UNIZA. Prerokované materiály sú v úplnom znení k 
dispozícii na intranete UNIZA v priečinku UNIZA dokumenty / Akademický senát / Zasadnutia AS 
UNIZA / 3 Archivované materiály zo zasadnutí AS UNIZA / rok 2017. Od roku 2006 sú skrátené zápisy 
zo zasadnutia AS UNIZA publikované aj v Spravodajcovi UNIZA.  

 
Zloženie AS UNIZA  
 
Predseda AS UNIZA:  
 

 prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici, začiatok funkcie: 25.5.2015, SjF UNIZA, zamestnanecká časť  
 
Podpredseda AS UNIZA: 
 

 prof. Dr. Ing. Martin Decký, začiatok funkcie: 25.5.2015, SvF UNIZA, zamestnanecká časť 
 
Predseda študentskej časti AS UNIZA: 
 

 Ing. Peter Skotnický, PhD., začiatok funkcie: 25.5.2015, FPEDAS UNIZA, študentská časť, 
predseda študentskej časti AS UNIZA, po zániku členstva bol za predsedu študentskej časti AS 
UNIZA zvolený Bc. Damián Michalco, začiatok funkcie člena AS UNIZA: 25.5.2015, začiatok 
funkcie predsedu študentskej časti AS UNIZA: 11.12.2017, FHV UNIZA, študentská časť  

 
Podpredseda študentskej časti AS UNIZA:  
 

 Bc. Damián Michalco, začiatok funkcie: 25.5.2015, FHV UNIZA, študentská časť, podpredseda 
študentskej časti AS UNIZA, po jeho zvolení za predsedu študentskej časti AS UNIZA bol za 
podpredsedu študentskej časti AS UNIZA zvolený Ing. Martin Boroš, začiatok funkcie: 
11.12.2017, FBI UNIZA, študentská časť   

 
Ďalší členovia predsedníctva AS UNIZA (zánik členstva v predsedníctve AS UNIZA ku dňu 
účinnosti nového Rokovacieho poriadku AS UNIZA, t. j. 3.10.2017):  
 

 RNDr. Milan Stacho, PhD., začiatok funkcie: 25.5.2015, FPEDAS UNIZA, zamestnanecká časť 

 doc. Ing. Andrej Veľas, PhD., začiatok funkcie: 25.5.2015, FBI UNIZA, zamestnanecká časť  

 Ing. Jozef Mičic, začiatok funkcie: 25.5.2015, FRI UNIZA, zamestnanecká časť  

 doc. Ing. Roman Jarina, PhD., začiatok funkcie: 25.5.2015, EF UNIZA, zamestnanecká časť  

 PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., začiatok funkcie: 25.5.2015, FHV UNIZA, zamestnanecká časť  

 doc. Ing. Michal Zábovský, PhD., začiatok funkcie: 25.5.2015, ostatné súčasti UNIZA, 
zamestnanecká časť  

 
Členovia AS UNIZA:  
 

 doc. Dr. Ing. Margita Majerčáková, začiatok funkcie: 25.5.2015, FPEDAS UNIZA, 
zamestnanecká časť  

 RNDr. Milan Stacho, PhD., začiatok funkcie: 25.5.2015, FPEDAS UNIZA, zamestnanecká časť  

 Ing. Jozef Paľo, PhD., začiatok funkcie: 25.5.2015, FPEDAS UNIZA, zamestnanecká časť  
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 prof. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD., začiatok funkcie: 25.5.2015, SjF UNIZA, zamestnanecká 
časť 

 prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici, začiatok funkcie: 25.5.2015, SjF fakulta UNIZA, zamestnanecká časť,  

 doc. Ing. Jozef Bronček, PhD., začiatok funkcie: 25.5.2015, SjF fakulta UNIZA, zamestnanecká 
časť 

 doc. Ing. Roman Jarina, PhD., začiatok funkcie: 25.5.2015, EF UNIZA, zamestnanecká časť 

 doc. Ing. Daniel Káčik, PhD., začiatok funkcie: 25.5.2015, EF UNIZA, zamestnanecká časť  

 prof. Ing. Róbert Hudec, PhD., začiatok funkcie: 25.5.2015, EF UNIZA, zamestnanecká časť  

 prof. Dr. Ing. Martin Decký, začiatok funkcie: 25.5.2015, SvF UNIZA, zamestnanecká časť 

 doc. Ing. Marián Drusa, PhD., začiatok funkcie: 25.5.2015, SvF UNIZA, zamestnanecká časť  

 prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., začiatok funkcie: 25.5.2015, SvF UNIZA, zamestnanecká časť 

 Ing. Jozef Mičic, začiatok funkcie: 25.5.2015, FRI UNIZA, zamestnanecká časť  

 doc. Ing. Norbert Adamko, PhD., začiatok funkcie: 25.5.2015, FRI UNIZA, zamestnanecká časť  

 RNDr. Hynek Bachratý, PhD., začiatok funkcie: 12.12.2016, FRI UNIZA, zamestnanecká časť   

 doc. Ing. Andrej Veľas, PhD., začiatok funkcie: 25.5.2015, FBI UNIZA, zamestnanecká časť  

 Ing. Jozef Svetlík, PhD., začiatok funkcie: 25.5.2015, FBI UNIZA, zamestnanecká časť  

 prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD., začiatok funkcie: 25.5.2015, FBI UNIZA, zamestnanecká časť  

 doc. PhDr. Michal Valčo, PhD., začiatok funkcie: 25.5.2015, FHV UNIZA, zamestnanecká časť, 
po zániku členstva bol zvolený prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc., začiatok funkcie: 
23.10.2017, FHV UNIZA, zamestnanecká časť 

 PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., začiatok funkcie: 25.5.2015, FHV UNIZA, zamestnanecká časť  

 Mgr. Eva Augustínová, PhD., začiatok funkcie: 25.5.2015, FHV UNIZA, zamestnanecká časť  

 doc. Ing. Michal Zábovský, PhD., začiatok funkcie: 25.5.2015, ostatné súčasti UNIZA, 
zamestnanecká časť  

 Ing. Milan Tabak, začiatok funkcie: 25.5.2015, ostatné súčasti UNIZA, zamestnanecká časť  

 doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD., začiatok funkcie: 25.5.2015, ostatné súčasti UNIZA, 
zamestnanecká časť  

 Ing. Ján Stehlík, začiatok funkcie: 25.5.2015, ostatné súčasti UNIZA, zamestnanecká časť  

 Ing. Peter Skotnický, PhD., začiatok funkcie: 25.5.2015, FPEDAS UNIZA, študentská časť, 
predseda študentskej časti AS UNIZA, po zániku členstva bola zvolená Miriam Birtusová, 
začiatok funkcie: 23.10.2017, FPEDAS UNIZA, študentská časť   

 Ing. Mário Al Kassiri, začiatok funkcie: 25.5.2015, FPEDAS UNIZA, študentská časť, po zániku 
členstva bola zvolená Bc. Monika Jacková, začiatok funkcie: 23.10.2017, FPEDAS UNIZA, 
študentská časť  

 Ing. Ján Šteininger, začiatok funkcie: 12.12.2016, SjF UNIZA, študentská časť 

 Ing. Branislav Krchňavý, začiatok funkcie: 25.5.2015, SjF UNIZA, študentská časť, po zániku 
členstva bol zvolený Ing. Michal Herda, začiatok funkcie: 11.12.2017, SjF UNIZA, študentská 
časť  

 Ing. Tibor Trnovszký, začiatok funkcie: 25.5.2015, EF UNIZA, študentská časť, po zániku 
členstva bol zvolený Ing. Martin Šinko, začiatok funkcie: 11.12.2017, EF UNIZA, študentská časť 

 Ing. Ján Račko, začiatok funkcie: 25.5.2015, EF UNIZA, študentská časť, po zániku členstva bol 
zvolený Ing. Tomáš Miždoš, začiatok funkcie: 11.12.2017, EF UNIZA, študentská časť 

 Ing. Daša Fullová, začiatok funkcie: 25.5.2015, SvF UNIZA, študentská časť, po zániku členstva 
bola zvolená Ing. Martina Margorínová, začiatok funkcie: 23.10.2017, SvF UNIZA, študentská 
časť  

 Ing. Matej Hájek, začiatok funkcie: 24.10.2016, SvF UNIZA, študentská časť 

 Ing. Veronika Olešnaníková, začiatok funkcie: 25.5.2015, FRI UNIZA, študentská časť, po 
zániku členstva bol zvolený Ing. Milan Straka, začiatok funkcie: 11.12.2017, FRI UNIZA, 
študentská časť  

 Ing. Peter Šarafín, začiatok funkcie: 25.5.2015, FRI UNIZA, študentská časť, po zániku členstva 
bol zvolený Ing. Patrik Ferenc, začiatok funkcie: 11.12.2017, FRI UNIZA, študentská časť 

 Ing. Ján Mišík, začiatok funkcie: 25.5.2015, FBI UNIZA, študentská časť, po zániku členstva bola 
zvolená Ing. Romana Erdélyiová, začiatok funkcie: 11.12.2017, FBI UNIZA, študentská časť 

 Ing. Viktor Šoltés, začiatok funkcie: 25.5.2015, FBI UNIZA, študentská časť, po zániku členstva 
bol zvolený Ing. Martin Boroš, začiatok funkcie: 11.12.2017, FBI UNIZA, študentská časť 

 Bc. Miroslava Poláčková, začiatok funkcie: 23.11.2015, FHV UNIZA, študentská časť 

 Bc. Damián Michalco, začiatok funkcie: 25.5.2015, FHV UNIZA, študentská časť  

 Kristína Hrivnáková, začiatok funkcie: 12.12.2016, VÚVB, ostatná študentská časť 
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Zasadnutia AS UNIZA  

 

V roku 2017 sa uskutočnilo sedem zasadnutí AS UNIZA. Rokovania viedol predseda            
AS UNIZA prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici.  

 

ZASADNUTIE AS UNIZA – 6. marec 2017 

 
 V pondelok dňa 6.3.2017 sa uskutočnilo dvanáste zasadnutie AS UNIZA (15:00 hod., zasadacia 

miestnosť Vedeckej rady UNIZA). 
 

 Po schválení návrhu programu rokovania rektorka UNIZA Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, 
PhD. predložila návrh na dvoch členov správnej rady UNIZA, ktorých navrhuje na 
vymenovanie so súhlasom AS UNIZA rektorka UNIZA: Ing. Vladimír Slezák (koniec mandátu 
dňa 9.4.2017) a Ing. Juraj Androvič (predseda predstavenstva Doprastav, a.s. BA, namiesto 
doterajšieho člena Ing. Viliama Turanského, ktorému končí mandát dňa 4.5.2017). Prílohou 
k návrhu boli stručné charakteristiky navrhovaných kandidátov.  
AS UNIZA v tajnom hlasovaní schválil návrhy na dvoch členov Správnej rady UNIZA (Ing. 
Vladimír Slezák, Ing. Juraj Androvič), ktorých navrhuje na vymenovanie so súhlasom AS 
UNIZA rektorka UNIZA v zmysle §9 ods. 1 písm. h) a §40 ods. 2 zákonač. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách v znení neskorších predpisov. 
 

 V ďalšom bode programu rokovania rektorka UNIZA predložila návrh Dodatku č. 2 k Smernici   
č. 149 Organizačný poriadok UNIZA. Zmena v organizačnej štruktúre spočívala vo zvýšení 
počtu výskumných zamestnancov o 3 pracovné miesta a vytvorení 2 nových pracovných miest 
odborných zamestnancov v tíme ERADIATE v Univerzitnom vedeckom parku UNIZA. Ďalšia 
zmena sa týkala premenovania 3 pracovných miest na Projektovom oddelení (Odbor prípravy 
a realizácie projektov) s názvom „administratívny pracovník“ na „referent“. Legislatívna komisia 
nemala k návrhu pripomienky.  
AS UNIZA schválil návrh Dodatku č. 2 k Smernici č. 149 – Organizačný poriadok Žilinskej 
univerzity v Žiline v zmysle §9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
v znení neskorších predpisov. 
 

 Ďalej rektorka UNIZA predložila návrh na predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov                
č. 2016/4/OHS/DP-PD na dobu neurčitú. Nájomca Soňa Makranská – SIMPLY VEGAN 
KITCHEN, ktorý pôsobí v budove UNIZA so sídlom v Prievidzi, požiadal o zmenu doby nájmu 
z doby určitej na dobu neurčitú. Hospodárska a Kontrolná komisia odporučili návrh schváliť.  
AS UNIZA vyslovil súhlas v súlade s §13 ods. písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov s nájmom predmetu 
Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2016/4/OHS/DP-PD medzi UNIZA a nájomcom 
Soňa Makranská – SIMPLY VEGAN KITCHEN, a to na dobu neurčitú. 
 

 AS UNIZA ďalej rokoval o návrhu Štatútu Stavebnej fakulty UNIZA, ktorý predložil dekan SvF 
prof. Ing. Josef Vičan, CSc. Členom AS UNIZA odôvodnil zmeny vykonané v predpise. 
Legislatívna komisia odporučila návrh prijať s pripomienkou, aby sa v prípade účinnosti predpisu 
formulácia „dňom zverejnenia“ uvedená v záverečných ustanoveniach nahradila dátumom.  
AS UNIZA schválil návrh Štatútu Stavebnej fakulty UNIZA, ktorý predložil dekan fakulty, 
v zmysle §9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov. 
 

 v bode Rôzne predseda AS UNIZA informoval, že zasadnutie predsedníctva AS UNIZA sa 
konalo dňa 20.2.2017 o 13,00 hod. Predmetom rokovania boli predovšetkým otázky týkajúce sa 
činnosti predsedníctva a komisií senátu v zmysle ustanovení Rokovacieho poriadku AS UNIZA, 
predkladania materiálov a stanovísk komisií na zasadnutie senátu, rozpočtu UNIZA, ako aj úpravy 
vnútorných predpisov AS UNIZA. Členovia predsedníctva boli v krátkosti informovaní aj o 
finančných prostriedkov, ktoré boli pridelené na činnosť AS UNIZA. Predseda AS UNIZA im 
uviedol, na aké položky sa finančné prostriedky v roku 2016 použili a na aké položky sa plánuje 
použiť ich zostatok v roku 2017. Členovia predsedníctva prijali záver, v zmysle ktorého požiadali 
tajomníčku AS UNIZA, aby pripravila návrh Rokovacieho poriadku AS UNIZA, ktorý im následne 
predloží na prerokovanie. Následne sa návrh predloží na zasadnutie AS UNIZA. 
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V bode Rôzne vystúpil aj člen AS UNIZA RNDr. Hynek Bachratý, PhD., ktorý upozornil na 
technické problémy týkajúce sa prednáškových miestností BG2A1 (NGO1) a PA01 (VD1) 
(malé tabule, problémy s dataprojektorom). Ďalej informoval, že akademický senát FRI na 
svojom zasadnutí schválil stanovisko ku Kolektívnej zmluve UNIZA na rok 2017. Týkalo sa 
nespokojnosti s určitými časťami zmluvy: predlžovanie povinnej dovolenky na začiatku januára 
(nie je možné začať zimné skúškové obdobie), skrátenie termínu čerpania zostatku dovolenky za 
predchádzajúci rok do konca júla, nové pravidlá čerpania pol dňovej dovolenky. RNDr. Milan 
Stacho, PhD. upozornil, že na riešení tohto problému by sa mali podieľať odbory. Rektorka UNIZA 
sa vyjadrila k čerpaniu zostatku starej dovolenky, k nepodpísanej kolektívnej zmluve vyššieho 
stupňa na rok 2017 a zdôraznila potrebu venovať pozornosť vytvoreniu podmienok, na základe 
ktorých by sa do ďalšieho roka prenášalo čo najmenej dovolenky. 

  

ZASADNUTIE AS UNIZA – 27. marec 2017 
 
 V pondelok dňa 27.3.2017 sa uskutočnilo trináste zasadnutie AS UNIZA (15:00 hod., zasadacia 

miestnosť Vedeckej rady UNIZA). 
 

 Po schválení návrhu programu rokovania rektorka UNIZA predložila návrh rozpočtu Žilinskej 
univerzity v Žiline na rok 2017. Uviedla, že bol vypracovaný v zmysle požiadaviek nadriadených 
orgánov, ako aj vnútorného členenia UNIZA. V krátkosti opísala proces tvorby návrhu rozpočtu 
UNIZA na rok 2017 a informovala, že je výsledkom dohody prijatej na kolégiu rektorky. Uviedla, že 
napriek poklesu študentov došlo k zvýšeniu rozpočtu na daný rok a že tu boli zapracované aj 
zákonom upravené zmeny týkajúce sa minimálnej mzdy a doplnkového dôchodkového sporenia. 
Kvestorka UNIZA Ing. Jana Gjašiková uviedla, že bol predložený návrh rozpisu dotácie a návrh 
rozpočtu nákladov a výnosov UNIZA na rok 2017. Informovala o zodpovednom prístupe pri tvorbe 
predkladaného návrhu a o prerokovaní na kolégiu rektorky. V krátkosti opísala postup pri 
zostavovaní celkového návrhu rozpočtu UNIZA. Informovala tiež o návrhu hospodárskeho 
výsledku na rok 2017, ktorý je zložený z hlavnej a podnikateľskej činnosti a o prílohe k návrhu 
rozpočtu, ktorá upravuje dofinancovanie UVP UNIZA a VC UNIZA. Hospodárska a Kontrolná 
komisia odporučili návrh prijať. Na spoločnom rokovaní komisií bol prítomný vedúci oddelenia 
rozpočtu a financovania Ing. František Kecsö, ktorý vysvetlil potrebné záležitosti.  
AS UNIZA schválil návrh rozpočtu Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2017, ktorý predložila 
rektorka UNIZA, podľa §9 ods. 1 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v 
znení neskorších predpisov. 
 

 Rektorka UNIZA ďalej predložila návrh Dodatku č. 3 k S č. 149 Organizačný poriadok UNIZA. 
Zmena v organizačnej štruktúre spočívala vo vytvorení 1 pracovného miesta na oddelení 
energetiky (OHS) s názvom „Samostatný odborný technik energetiky“. Vedúci OHS Ing. Ján 
Stehlík návrh odôvodnil a opísal pracovnú náplň navrhovanej pozície. Legislatívna komisia 
odporučila návrh prijať.  
AS UNIZA schválil návrh Dodatku č. 3 k Smernici č. 149 – Organizačný poriadok Žilinskej 
univerzity v Žiline v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
v znení neskorších predpisov. 
 

 AS UNIZA ďalej rokoval o návrhu celouniverzitných študijných programov v študijnom 
odbore 4.3.4 všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií: a) 1622805 Alpínska 
ekológia, 2. stupeň VŠ štúdia, akademický titul magister (Mgr.), forma denná, štandardná dĺžka 
štúdia 2 roky, anglický jazyk, b) Alpínska a vysokohorská ekológia, 2. stupeň VŠ štúdia, 
akademický titul magister (Mgr.), forma denná, štandardná dĺžka štúdia 2 roky, anglický/slovenský 
jazyk. Návrh predložila rektorka UNIZA. Prorektor pre vzdelávanie doc. Ing. Milan Trunkvalter, 
PhD. odôvodnil predloženie navrhovaných celouniverzitných študijných programov pre 2. stupeň 
VŠ štúdia na Výskumnom ústave vysokohorskej biológie (VÚVB) v Tatranskej Javorine. 
V krátkosti ho doplnil riaditeľ VÚVB prof. RNDr. Marián Janiga, CSc. a odpovedal aj na otázku 
RNDr. Hynka Bachratého, PhD. ohľadom naplnenia predpokladaného počtu študentov. 
Pedagogická komisia uviedla, že podporí prijatie návrhu v prípade, ak dôjde k oprave formálnych 
nedostatkov a poskytnutiu odpovedí na jej pripomienky. Následne sa riaditeľ VÚVB 
k pripomienkam priebežne vyjadroval a vysvetlil aj vykonané opravy formálnych nedostatkov.  
AS UNIZA v zmysle §9 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 
neskorších predpisov pred schválením vo Vedeckej rade UNIZA prerokoval návrh 
celouniverzitného študijného programu 1622805 Alpínska ekológia (2. stupeň VŠ štúdia, 
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akademický titul magister (Mgr.)) v študijnom odbore 4.3.4 všeobecná ekológia a ekológia 
jedinca a populácií, ktorý predložila rektorka UNIZA. 
AS UNIZA v zmysle §9 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 
neskorších predpisov pred schválením vo Vedeckej rade UNIZA prerokoval návrh 
celouniverzitného študijného programu Alpínska a vysokohorská ekológia (2. stupeň VŠ 
štúdia, akademický titul magister (Mgr.)) v študijnom odbore 4.3.4 všeobecná ekológia 
a ekológia jedinca a populácií, ktorý predložila rektorka UNIZA. 
 

 V bode Rôzne predseda AS UNIZA informoval, že rektorka UNIZA predložila písomné oznámenie 
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov v súlade s čl. 7 ústavného zákona        
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 
zákona č. 545/2005 Z. z., ktorým sa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. mení a dopĺňa. Oznámenie 
bolo zverejnené na intranete UNIZA. Vzhľadom na to, že rektorka UNIZA je predsedníčkou 
dozornej rady Letiskovej spoločnosti Žilina, RNDr. Hynkovi Bachratému, PhD. odpovedala na 
otázky týkajúce sa súčasného stavu a finančnej situácie tejto spoločnosti.  
AS UNIZA prijal informáciu o oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 
pomerov rektorky UNIZA.  
 

ZASADNUTIE AS UNIZA – 24. apríl 2017 
 
 V pondelok dňa 24.4.2017 sa uskutočnilo štrnáste zasadnutie AS UNIZA (10:00 hod., Aula BG2A1 

DATALAN). 
 

 Po schválení návrhu programu rokovania predseda AS UNIZA predložil návrh správy o činnosti 
AS UNIZA za rok 2016. Uviedol, že z každého zasadnutia sa vyhotovuje zápis, ktorý sa v úplnom 
znení nachádza na intranete UNIZA a že skrátené zápisy sú publikované aj v časopise 
Spravodajca. Informoval, že AS v zmysle § 9 ods. 1 písm. r) zákona o vysokých školách raz za 
rok podáva akademickej obci správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na webovom sídle najmenej 
na štyri roky. V roku 2016 sa uskutočnilo sedem zasadnutí AS UNIZA a všetky rokovania viedol 
predseda AS UNIZA. Informoval, že na zasadnutiach členovia AS UNIZA pristupovali k návrhom 
zodpovedne a konštruktívne. Uviedol, že pred každým zasadnutím príslušné komisie AS UNIZA 
na svojich stretnutiach prerokovali materiály, ktoré im boli pridelené a vypracovali k nim potrebné 
stanoviská. Ich znenie následne odprezentovali ich predsedovia na zasadnutiach AS UNIZA. 
Dodal, že diskusie prebiehali v otvorenom dialógu s vedením UNIZA a zdôraznil aj ústretový 
prístup zo strany vedenia UNIZA. Informoval o všetkých záležitostiach, ktoré boli v roku 2016 na 
zasadnutiach prerokované a schválené. Tieto záležitosti boli rozdelené do troch oblastí, a to 
záležitosti týkajúce sa činnosti AS UNIZA, záležitosti týkajúce sa univerzity a záležitosti týkajúce 
sa fakúlt a ostatných súčastí UNIZA. Členovia AS UNIZA nemali k návrhu správy pripomienky.  
AS UNIZA schválil návrh správy o činnosti Akademického senátu Žilinskej univerzity 
v Žiline za rok 2016 podľa §9 ods. 1 písm. r) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
v znení neskorších predpisov. 
 

 V ďalšom bode programu rokovania rektorka UNIZA predložila návrh správy o činnosti UNIZA 
za rok 2016. Uviedla, že návrh bol k dispozícii na intranete UNIZA v úplnom znení. Dodala, že 
v správe sa hodnotí činnosť univerzity za rok 2016, ako aj plnenie jej dlhodobého zámeru. V rámci 
prezentácie sa venovala nasledovným hlavným častiam výročnej správy: vzdelávanie (informácie 
o počtoch študentov vrátane zahraničných, prihlásených a novoprijatých, absolventov, 
pedagogických pracovníkov, o akreditovaných študijných programoch; podpora študentov; 
študentské organizácie; kultúrne organizácie OMNIA a STAVBÁR; športové organizácie AC 
UNIZA a SLÁVIA a pod.), vedecko-výskumná činnosť a doktorandské štúdium (inštitucionálny 
výskum; úspešnosť projektov a ich financovanie; ochrana duševného vlastníctva; publikačná 
činnosť; doktorandské štúdium a jeho zhodnotenie; graduačný rast; personálne zabezpečenie 
a pod.), medzinárodná spolupráca v roku 2016 (bilaterálne dohody na celouniverzitnej a fakultnej 
úrovni; inter-inštitucionálne dohody v rámci ERASMUS+; potreba aktívnejšieho prístupu členov 
akademickej obce v rámci internacionalizácie; rámcové zmluvy rôznych smerov – dôraz na 
nositeľa, ktorý bude vyhodnocovať ich plnenie; memorandá o spolupráci; 37 zahraničných 
nevýskumných projektov; mobility študentov (ERASMUS+ štúdium, ERASMUS+ stáž), pedagógov 
a zamestnancov a počty vyslaných a prijatých študentov, pedagógov a administratívnych 
zamestnancov v rámci programu ERASMUS+; pozitívne trendy – získanie rozvojového projektu 
na podporu medzinárodnej spolupráce vo výške 390 000 eur; rozvoj spolupráce a nové dohody 
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o spolupráci; predmety na UNIZA v anglickom jazyku; mobility pracovníkov; vyhodnocovanie 
efektivity z členstiev UNIZA v medzinárodných organizáciách; uvedenie výziev do najbližšieho 
obdobia a pod.), zamestnanci (počet a štruktúra; VŠ učitelia – kvalifikácia, veková štruktúra 
a pod.), informačné systémy (stav IS a IKT UNIZA; najdôležitejšie udalosti v roku 2016 - nové 
študentské kontaktné centrum, upgrade uzla siete SANET na 2x100 Gbps, realizácia upgrade 
aplikačného SW univerzitného GRIDU, vytvorenie nového spôsobu evidencie dokumentov, 
rozšírenie funkcionality systému pre VaV - evidencia všetkých projektov riešených na UNIZA, 
Integrácia AIVS – SOFIA na úrovni ekonomických transakcií, rozšírenie WiFi Infraštruktúry o 30 
nových prístupových bodov; informatizácia procesov UNIZA; nárast informačných fondov; celkový 
stav fondu UK UNIZA; registrácia publikačnej činnosti zamestnancov a celkový objem databázy; 
činnosť EDIS a pod.), rozvoj (rozvojové aktivity UNIZA v roku 2016 a ich financovanie; 
štrukturálne fondy EÚ; celouniverzitné projekty zo ŠF EÚ – zníženie energetickej náročnosti 
budovy AS a UK UNIZA; investičné stavebné práce zrealizované z vlastných zdrojov a prehľad 
stavieb; účelové dotácie MŠVVaŠ SR – odstraňovanie bariér pre študentov so špecifickými 
potrebami; hospodárenie s energiou a pod.), hospodárenie (hlavná a podnikateľská činnosť - 
náklady a výnosy, kladný hospodársky výsledok). Kontrolná, Hospodárska a Pedagogická komisia 
nemali pripomienky. Rektorka UNIZA vyjadrila poďakovanie všetkým zamestnancom, ktorí sa 
podieľajú na výkone a činnosti UNIZA, ako aj zamestnancom pracujúcim vo výskume. V závere 
odpovedala na otázky RNDr. Hynka Bachratého, PhD., ktoré sa týkali financovania fakúlt na 
základe počtu študentov, delenia a využitia týchto finančných prostriedkov, ako aj návrhu na 
zmenu tohto financovania pri plánovaní rozpočtu.  
AS UNIZA schválil návrh výročnej správy o činnosti Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2016 
podľa §9 ods. 1 písm. k) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov. 
 

 V bode Rôzne predseda AS UNIZA informoval o termíne ďalšieho zasadnutia AS UNIZA. 
 

ZASADNUTIE AS UNIZA – 15. máj 2017 
 
 V pondelok dňa 16.5.2016 sa uskutočnilo pätnáste zasadnutie AS UNIZA (15:00 hod., zasadacia 

miestnosť Vedeckej rady UNIZA). V úvode predseda AS UNIZA poďakoval prorektorovi pre 
medzinárodné vzťahy a marketing doc. Ing. Jozefovi Ristvejovi, PhD. za odznaky pre členov AS 
UNIZA, ktorými môžu univerzitu reprezentovať. 
 

 Po schválení návrhu programu rokovania rektorka UNIZA predložila návrh výročnej správy 
o hospodárení UNIZA za rok 2016. Uviedla, že základné údaje ohľadom hospodárenia 
a hospodárskeho výsledku boli uvedené aj vo výročnej správe o činnosti UNIZA. Dodala, že 
v návrhu sú uvedené detailnejšie informácie týkajúce sa analýzy nákladov a výnosov, zúčtovania 
dotácie, vývoja aktív a pasív a pod. Uviedla, že návrh bol vypracovaný v stanovenej štruktúre a že 
v prípade otázok sú na zasadnutí prítomní aj vedúci oddelenia rozpočtu a financovania Ing. 
František Kecsö a vedúca oddelenia účtovníctva Ing. Eva Müllerová. Kontrolná a Hospodárska 
komisia uviedli, že po vysvetlení a zodpovedaní otázok pred zasadnutím AS UNIZA návrh 
odporúčajú schváliť. Ing. Eva Müllerová v rámci diskusie odpovedala na otázku Ing. Petra 
Skotnického, PhD., ktorá sa týkala pohľadávok univerzity voči Mestu Žilina, ktorých hodnota bola 
uvedená v dokumente Poznámky. Išlo o výber pohľadávok, ktoré sú vysporiadané a boli 
vymedzené ako pohľadávky s významnou hodnotou za rok 2016.  
AS UNIZA schválil návrh výročnej správy o hospodárení UNIZA za rok 2016 podľa               
§9 ods. 1 písm. k) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov. 
 

 AS UNIZA ďalej rokoval o návrhu na prerozdelenie hospodárskeho výsledku UNIZA za rok 
2016, ktorý predložila rektorka UNIZA. Uviedla, že návrh na prerozdelenie hospodárskeho 
výsledku do jednotlivých fondov univerzity sa predkladá v zmysle príslušných zákonov a smernice 
UNIZA. Informovala o hospodárskom výsledku po zdanení za rok 2016. Uviedla, že univerzita 
použije 40% zo zisku na tvorbu rezervného fondu, 0,1% zo zisku na tvorbu fondu reprodukcie, 
0,1% zo zisku na tvorbu štipendijného fondu, 10 000 eur zo zisku na tvorbu fondu na podporu 
štúdia študentov so špecifickými potrebami a zvyšná časť ostáva ako nerozdelený zisk roku 2016. 
Kontrolná a Hospodárska komisia odporučili návrh schváliť. 
AS UNIZA schválil návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku Žilinskej univerzity 
v Žiline za rok 2016 na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 
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neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
a v súlade so smernicou č. 90 – Tvorba a použitie finančných fondov v podmienkach 
UNIZA. 
 

 Ďalej rektorka UNIZA predložila návrh na odsúhlasenie zámeny pozemkov medzi UNIZA 
a Mestom Žilina. Uviedla, že univerzita v súčasnosti vyvíja aktivity a rokuje s vlastníkmi 
pozemkov na Májovej ulici, kde sa nachádza FBI, a to z dôvodu ich odkúpenia. Jedným z 
vlastníkov je aj Mesto Žilina, na ktorého pozemku sa nachádzajú budovy vo výlučnom vlastníctve 
UNIZA. Univerzita ponúkla Mestu Žilina, vzhľadom na výšku kúpnej ceny za pozemok, zameniť 
tento pozemok za iný, ktorý je vo vlastníctve UNIZA a nachádza sa pri budove „E“ na 
Komenského ulici v Žiline, ktorý UNIZA nevyužíva. Vzhľadom na to, že veľkosť pozemkov, ktoré 
by sa zamenili, nie je úplne totožná, UNIZA by mestu vyplatila len rozdiel v cene nehnuteľnosti. 
V krátkosti predložený návrh odôvodnila a dodala, že návrh podlieha aj schváleniu v mestskom 
zastupiteľstve. Kontrolná a Hospodárska komisia odporučili návrh schváliť. V diskusii rektorka 
UNIZA odpovedala na otázky Ing. Petra Skotnického, PhD., ktoré sa týkali pozemku vo vlastníctve 
UNIZA, ktorý sa navrhuje zameniť a uznesenia AS UNIZA zo dňa 29.2.2016, ktorým sa schválil 
návrh na predaj majetku UNIZA – budova bývalej SvF „E“ na Komenského ulici v Žiline a okolité 
pozemky. Informovala o verejnej obchodnej súťaži, objasnila dôvody a vymedzenie pozemku, 
ktorý by sa mal zameniť, na LV a v znaleckom posudku. Na základe toho tiež objasnila možnosť 
predaja budovy s okolitými pozemkami v budúcnosti bez ďalšieho schvaľovania v AS UNIZA. 
Rektorka UNIZA odpovedala aj na otázky prof. Ing. Róberta Hudeca, PhD., ktoré sa týkali ďalších 
vlastníkov pozemkov nachádzajúcich sa na Májovej ulici, s ktorými je potrebné rokovať o ich 
odkúpení (napr. Ministerstvo hospodárstva, ŽSR) a dodala, že ide o náročnú prácu, ale cieľom je 
zabezpečiť, aby budovy vo vlastníctve UNIZA boli postavené na pozemkoch, ktorých je univerzita 
vlastníkom.  
Podľa §9 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov AS UNIZA schválil návrh na zámenu pozemkov EKN parc. č. 2726/2 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 386 m2, zapísaného na LV č. 1100, nachádzajúceho sa v k. ú. 
Žilina, ktorý je vo vlastníctve Mesta Žilina s pozemkom CKN parc. č. 4451/68 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 322 m2, zapísaného na LV č. 111, nachádzajúceho sa v k. ú. 
Žilina, ktorý je vo vlastníctve Žilinskej univerzity v Žiline s tým, že rozdiel v kúpnej cene 
doplatí Žilinská univerzita v Žiline Mestu Žilina.   
 

 V ďalšom bode programu rektorka UNIZA predložila návrh na schválenie aktualizovaného 
Dlhodobého zámeru UNIZA na roky 2014-2020. Uviedla, že aktualizácia bola prerokovaná na 
vedení UNIZA, ako aj na zasadnutí Vedeckej rady UNIZA a že každé plnenie sa uvádza vo 
výročnej správe. Informovala o tom, že kontrolné orgány vykonávajú kontroly, či sú univerzitné 
projekty v súlade s dlhodobým zámerom a univerzita to musí preukazovať. V krátkosti ozrejmila 
základné zmeny, ktoré boli v zámere vykonané (napr. oblasť IS - integrácia IS, rozvoj 
infraštruktúry UNIZA, spoločenská zodpovednosť UNIZA voči zamestnancom, študentom 
a prostrediu, v ktorom univerzita pôsobí, drobné úpravy – skratka UNIZA, spájanie bodov a pod.). 
Kontrolná a Hospodárska komisia uviedli, že po predložení vyznačených zmien, ktoré boli 
v dlhodobom zámere vykonané, odporúčajú návrh schváliť. Ing. Peter Skotnický, PhD. požiadal, 
aby v budúcnosti mohla študentská časť participovať na príprave, resp. aktualizácii dlhodobého 
zámeru vzhľadom na to, že v zámere sa uvádzajú aj informácie týkajúce sa vzdelávania 
a študentských záležitostí. Tiež uviedol, že by bolo vhodné, aby bol daný materiál predmetom 
rokovania aj na zasadnutí Rady kvality. RNDr. Hynek Bachratý, PhD. sa zaujímal o niektoré 
indikátory a aktivity vymedzené v časti Vzdelávanie – zamerané na študenta. Týkalo sa to najmä 
počtu študentov na UNIZA a potreby pracovať na jeho raste a získavať o tom konkrétne 
informácie, ďalej akreditácie a študijných programov a s tým súvisiacou novelizáciou, ako aj 
ponuky štúdia v jednotlivých programoch, ktorá má zabezpečiť uplatniteľnosť v praxi a nadväzovať 
na národnú sústavu kvalifikácií a národnú sústavu povolaní. Rektorka UNIZA sa k uvedenému 
vyjadrila a jednotlivé otázky objasnila. Prorektor pre vzdelávanie dodal, že zmeny v zámere boli 
predložené na pripomienkovanie fakultám, teda aj zamestnancom, ktorí sú členmi Rady kvality 
a že v budúcnosti sa budú pri tvorbe zámeru brať do úvahy aj študenti.  
AS UNIZA po prerokovaní vo Vedeckej rade UNIZA schválil aktualizáciu Dlhodobého 
zámeru UNIZA na roky 2014-2020 v zmysle §9 ods. 1 písm. j) zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách v znení neskorších predpisov. 
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 Následne rektorka UNIZA predložila návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 124 Pracovný poriadok, 
ktorý bol vypracovaný na podnet odborov a bol prerokovaný s Radou univerzitnej odborovej 
organizácie OZPŠaV pri UNIZA. Účelom jeho vydania bola úprava pracovného času a prestávok 
v práci v letných mesiacoch, teda od 01. júla do 31. augusta. Legislatívna komisia nemala 
pripomienky. Ing. Ján Stehlík podal vedeniu UNIZA návrh na prerokovanie odseku 5, čl. 8c 
Prestávky v práci - návrh na zmenu vety „Odchod na obed do stravovacieho zariadenia (menza) 
sa považuje za odchod z pracoviska a opustenie areálu.“ na „Odchod na obed do stravovacieho 
zariadenia (menza) sa nepovažuje za odchod z pracoviska a opustenie areálu.“ Rektorka UNIZA 
návrh vzala na vedomie a budú sa ním zaoberať pri úprave Pracovného poriadku.  
AS UNIZA schválil návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 124 Pracovný poriadok v zmysle            
§9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov. 
 

 V bode Rôzne predseda AS UNIZA informoval o potrebe uskutočnenia doplňujúcich volieb na 
FHV UNIZA, pretože sa uvoľnilo jedno miesto člena zamestnaneckej časti AS UNIZA (doc. Michal 
Valčo, PhD. písomne informoval o skončení pracovného pomeru na ustanovený týždenný 
pracovný čas k 1.5.2017). Požiadal miestnu volebnú komisiu, aby zaslala tajomníčke potrebné 
podklady z dôvodu ich vyvesenia na intranet a po voľbách odovzdali originály podkladov kvôli 
archivácii. RNDr. Hynek Bachratý, PhD. navrhol, aby sa v Zásadách volieb do AS UNIZA doplnil 
inštitút náhradníka.  
V bode Rôzne Ing. Peter Skotnický, PhD. informoval o mailovej komunikácii s vedúcou OE 
a s odkazom na zákon o VŠ a Rokovací poriadok AS UNIZA sa vyjadril, že mu z jej strany a zo 
strany kvestorky UNIZA neboli poskytnuté informácie, ktoré požadoval pre svoju činnosť 
člena AS UNIZA pred zasadnutím AS UNIZA. Jeho požiadavka sa týkala pohľadávok univerzity 
voči Mestu Žilina, na ktoré mu odpovedala v 1. bode Ing. Eva Müllerová a kvestorka UNIZA Ing. 
Jana Gjašiková v tomto bode uvedené potvrdila. Ďalej vysvetlil dôvody zdržania sa hlasovania v   
1. a 2. bode programu a vyjadril názor, že mu chýba kontrolná činnosť v rámci hospodárenia 
s finančnými prostriedkami univerzity, ktorá vyplýva z pôsobnosti AS UNIZA vymedzenej 
v zákone o VŠ. Kvestorka UNIZA opísala jednotlivé kontroly, ktoré prebiehajú na univerzite, ako aj 
priebeh kontroly súvisiacej s výročnou správou o hospodárení UNIZA. Predmetom diskusie bola 
tiež neúčasť študentov na zasadnutiach komisií a činnosť komisií. RNDr. Hynek Bachratý, 
PhD. navrhol, aby boli členovia informovaní o termíne zasadnutí komisií, ktorých sa môžu 
v prípade záujmu zúčastniť.  
Predseda Hospodárskej komisie Ing. Jozef Mičic v danom bode otvoril diskusiu ohľadom 
parkovania v areáli UNIZA na Veľkom Diele a systému výberu parkovného 
vrátane požiadavky na vedenie UNIZA o prehodnotenie danej situácie. Navrhol možnosť zrušenia 
ročného parkovného vyberaného od zamestnancov, a to vzhľadom na údaje uvedené v tabuľke 
vyťaženia parkoviska a výberu parkovného. Kvestorka UNIZA odpovedala, že v súvislosti 
s parkovaním sa vydáva cenník schvaľovaný vedením UNIZA. Stanovenie výšky parkovného 
odôvodnila potrebou zabezpečenia adekvátneho parkovania, náročnou údržbou parkoviska, 
potrebou vytvárania rezervy na zabezpečenie údržby, ale aj dobudovanie ďalších parkovísk. 
Kolégium rektorky sa touto požiadavkou zaoberalo, ale nedosiahli spoločný konsenzus, z toho 
dôvodu sa ponechá stanovená výška parkovného. Prorektor pre vedu a výskum členom predložil 
dokument o obsadenosti parkoviska (cca 80%). Predmetom diskusie boli najmä otázky týkajúce 
sa výšky parkovného a jej zmeny/zrušenia, vyťaženosti parkoviska, nákladov na prevádzku, 
údržbu a opravu parkoviska v budúcnosti a výpočtu rezervy na obdobie 1 roka potrebnej na 
pokrytie týchto činností, na základe ktorej by sa mohlo vychádzať aj pri určovaní sumy 
parkovného. Ďalej sa rozoberali najmä zimná údržba parkoviska, spôsob získania zdrojov 
v prípade zrušenia parkovného, indikátory týkajúce sa parkovísk uvedené v dlhodobom zámere 
a spôsob zverejňovania ich vyhodnotenia, ako aj návrh predkladať dokumenty o vyťaženosti 
parkovísk. Tiež sa uviedlo, že nie na všetkých parkoviskách sa platí parkovné - FRI a FBI. 
Predmetom diskusie bolo aj zrušenie parkovného pre zamestnancov, ale aj pre študentov, 
používanie zamestnaneckých preukazov v súvislosti s parkovacím systémom a určenie skúšobnej 
doby, počas ktorej by sa vyťaženosť parkoviska mohla vyhodnotiť. Členovia uviedli, že ide 
o záležitosť senátu, pretože sa uvádza v dlhodobom zámere UNIZA. Predseda AS UNIZA poveril 
Hospodársku komisiu, aby do najbližšieho zasadnutia AS UNIZA v spolupráci s prorektorom pre 
vedu a výskum pripravila potrebné podklady a návrh týkajúci sa parkovacieho systému a výberu 
poplatkov za parkovné, ktorý bude na najbližšom zasadnutí AS UNIZA zahrnutý do programu 
rokovania. Na základe toho by senát mohol požiadať vedenie UNIZA o prehodnotenie danej 
situácie. 
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ZASADNUTIE AS UNIZA – 2. októbra 2017 
 
 V pondelok dňa 2.10.2017 sa uskutočnilo šestnáste zasadnutie AS UNIZA (15:00 hod., zasadacia 

miestnosť Vedeckej rady UNIZA).  
 

 Po schválení návrhu programu rokovania predseda AS UNIZA predložil návrh smernice č. 157 - 
Rokovací poriadok Akademického senátu UNIZA. Informoval, že prešiel viacerými obsahovými 
a formálnymi úpravami a bol prerokovaný a odsúhlasený vedúcou právneho oddelenia JUDr. 
Jankou Staníkovou. Cieľom bolo vytvoriť predpis, ktorý bude prehľadný, bude zodpovedať 
súčasným podmienkam a potrebám a zabezpečí zrozumiteľnú a dostatočnú úpravu, ktorá sa týka 
činnosti a rokovania AS UNIZA. Dodal, že v návrhu sú upravené najmä všeobecné informácie 
o AS UNIZA, jeho pôsobnosť, ustanovenia o ustanovujúcom zasadnutí AS UNIZA, o jednotlivých 
funkciách a komisiách, o rokovaní AS UNIZA, jeho komisií, študentskej časti a otázky finančného 
zabezpečenia. Predseda AS UNIZA odôvodnil najmä zánik predsedníctva AS UNIZA v zmysle 
aktuálne platného Rokovacieho poriadku AS UNIZA a v krátkosti sa vyjadril k jednotlivým článkom 
predpisu. Legislatívna komisia pred zasadnutím AS UNIZA predložila pripomienky, ktoré boli 
zapracované do návrhu a zverejnené na intranete. Predseda komisie ich v krátkosti ozrejmil. 
V rámci diskusie sa riešila úprava týkajúca sa postupu pri odvolaní predsedu AS UNIZA.  
AS UNIZA schválil návrh smernice č. 157 – Rokovací poriadok AS UNIZA v zmysle              
§9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov vrátane pripomienok Legislatívnej komisie AS UNIZA. 
 

 Predseda AS UNIZA ďalej predložil návrh aktualizácie zloženia miestnych volebných komisií 
pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS UNIZA. Zloženie miestnej 
volebnej komisie bolo potrebné doplniť členmi študentskej časti v prípade SjF, SvF, FRI, FPEDAS, 
EF a FBI. Vzhľadom na to, že na niektorých fakultách ukončili štúdium obidvaja členovia 
študentskej časti AS UNIZA, predseda AS UNIZA požiadal predsedov fakultných akademických 
senátov o predloženie návrhov na členov komisií z členov študentskej časti fakultných AS. Títo 
študenti budú členmi komisie dočasne, kým sa v doplňujúcich voľbách nezvolia členovia 
študentskej časti AS UNIZA za príslušnú fakultu. Následne prečítal návrh: SjF - Ing. Ján 
Šteininger, člen študentskej časti AS UNIZA, SvF - Ing. Matej Hájek, člen študentskej časti AS 
UNIZA, FRI - Ing. Martin Holubčík, člen študentskej časti AS FRI, EF - Ing. Juraj Adamec, člen 
študentskej časti AS EF, FPEDAS - Ing. Andrea Galieriková, členka študentskej časti AS 
FPEDAS, FBI - Ing. Martin Boroš, člen študentskej časti AS FBI. Všetci navrhovaní kandidáti 
súhlasili s členstvom v príslušných komisiách. Po schválení návrhov je možné vykonať doplňujúce 
voľby do AS UNIZA.  
AS UNIZA v tajnom hlasovaní schválil návrh aktualizácie zloženia miestnych volebných 
komisií AS UNIZA pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS UNIZA 
v zmysle čl. 4 ods. 5 Zásad volieb do AS UNIZA. 
 

 Následne rektorka UNIZA predložila návrh Dodatku č. 3 k smernici č. 106 – Štatút UNIZA. 
Uviedla, že požiadala o úpravu lehoty vyhlásenia voľby kandidáta na rektora (aktuálne sa voľba 
vyhlasuje 3 mesiace pred skončením funkčného obdobia rektora). Dôvodom bolo, že štatutárny 
orgán musí mať bezpečnostnú previerku, ktorú vykonáva NBÚ, pretože sa na univerzite 
uskutočňujú študijné programy a aktivity, ktoré ju vyžadujú a jej vykonanie trvá až niekoľko 
mesiacov. Predseda AS UNIZA informoval, že na základe priebehu predchádzajúcej voľby 
kandidáta na rektora vznikla potreba upraviť aktuálne platné znenie spôsobu voľby. Aktuálna 
právna úprava prešla viacerými zmenami, ktoré boli prerokované a odsúhlasené vedúcou 
právneho oddelenia. Príslušné ustanovenia bolo potrebné upraviť vzhľadom na nedostatky, ktoré 
sa v predchádzajúcom období pri voľbe kandidáta na rektora v praxi vyskytli. Dodal, že úprava 
nebola dostatočná a cieľom navrhovanej úpravy je, aby bola prehľadnejšia a aby bol spôsob voľby 
a postup týkajúci sa prípravy a samotnej voľby jednoznačný a zrozumiteľný. Informoval, že návrh 
sa po schválení v AS UNIZA predkladá aj na MŠVVaŠ SR. Legislatívna komisia k návrhu uviedla, 
že jej neboli vopred známe dôvody zmeny spôsobu voľby a že po diskusii väčšinou hlasov 
odporúča návrh na schválenie. Predmetom diskusie k danému bodu boli najmä názory niektorých 
členov AS UNIZA, že funkcia rektora sa považuje za dôstojnú funkciu a je dôležité, aby sa na 
príslušné funkčné obdobie zvolil najvhodnejší kandidát, z toho dôvodu niektorí členovia AS UNIZA 
navrhovali ponechať aktuálne platnú právnu úpravu spôsobu voľby, ktorá by sa doplnila a upravila 
tak, aby sa pri voľbe predišlo situáciám, ktoré nastali v minulosti. V rámci diskusie sa taktiež 
vysvetlili problémy, ktoré sa vyskytli v predchádzajúcej voľbe. Predseda AS UNIZA znova 
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odôvodňoval navrhovanú úpravu a uviedol, že v prípade jej neschválenia je potrebné vypracovať 
návrh, ktorý bude zodpovedať požiadavkám predloženým v diskusii. 
AS UNIZA neschválil návrh Dodatku č. 3 k smernici č. 106 – Štatút UNIZA v zmysle              
§9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov. 
Predseda AS UNIZA oznámil, že ďalšie zasadnutie AS UNIZA sa uskutoční dňa 23.10.2017, na 
ktorom sa znovu predloží návrh Dodatku č. 3 k Štatútu UNIZA. Súčasne určil lehotu na 
predkladanie návrhov a pripomienok k návrhu spôsoby voľby kandidáta na rektora na mailovú 
adresu rektorky UNIZA, a to do 6.10.2017. Informoval, že v lehote od 9.10. do 12.10.2017 budú 
návrhy/pripomienky prerokované na právnom oddelení a v Legislatívnej komisii a dňa 13.10.2017 
sa navrhované znenie zverejní na intranete.  
 

 AS UNIZA ďalej rokoval o návrhu Dodatku č. 4 k smernici č. 149 – Organizačný poriadok 
UNIZA a o návrhu Štatútu Centra psychologickej podpory, ktoré predložila rektorka UNIZA. 
Prorektor pre vzdelávanie odôvodnil návrh Štatútu Centra psychologickej podpory (ďalej len 
„CPP“). Uviedol, že ide najmä o študentskú podporu na vyššej úrovni. Opísal ciele CPP, jeho 
činnosti, klientov, rozsah a spôsob poskytovania služieb, personálne obsadenie (pracovisko 
prvého kontaktu - PhDr. Katarína Gažová, poradenskí psychológovia z FPEDAS, FBI a FHV), 
spôsob odmeňovania, ako aj spôsoby kontaktu. Doplnil, že na tvorbe štatútu sa podieľali 
pracovníci CPP a informoval tiež o propagácii CPP. Dodal, že v rámci organizačnej štruktúry bude 
CPP zaradené ako univerzitné pracovisko a bude v pôsobnosti prorektora pre vzdelávanie. 
Legislatívna komisia nemala pripomienky. Doc. Ing. Michal Zábovský, PhD. upozornil na formálnu 
chybu v čl. VII ods. 1 štatútu CPP, ktorá sa týkala internetovej stránky CPP.  
AS UNIZA schválil návrh Dodatku č. 4 k smernici č. 149 – Organizačný poriadok UNIZA 
v zmysle §9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov. 
AS UNIZA schválil návrh Štatútu Centra psychologickej podpory v zmysle §9 ods. 1      
písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov. 
 

 V ďalšom bode programu rektorka UNIZA predložila návrh smernice č. 158 - Zásady 
výberového konania na obsadzovanie pracovných miest VŠ učiteľov, pracovných miest 
výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov 
na UNIZA. Úpravou predpisu sa zabezpečil súlad s príslušnými zákonmi. Odôvodnila navrhované 
zmeny, ktoré sa týkali najmä vyhlasovateľa výberového konania, zloženia výberovej komisie, 
dátumu podania/doručenia žiadosti o zaradenia do výberového konania, ako aj uskutočnenia 
výberových konaní napr. cez skype (napr. kvôli zjednodušeniu procesu prijímania cudzincov). 
Súčasne uviedla, že je prítomná aj vedúca oddelenia personálnej a sociálnej práce (OPaSP)     
Ing. Veronika Kunová. Legislatívna komisia nemala pripomienky. Pedagogická komisia mala 
pripomienku v čl. 5 ods. 8, bod 1, ktorý sa týkal člena komisie - garanta študijného programu. 
V rámci diskusie vedúca OPaSP odpovedala na otázky týkajúce sa zloženia, spôsobu kreovania 
a počtu členov výberovej komisie, garanta študijného programu, ako aj čl. 5 ods. 4 - riešené 
projekty (na dobu udržateľnosti projektu sa to nevzťahuje). V súvislosti so zložením komisie 
rektorka UNIZA uviedla, že pri jej kreovaní je dôležitá existencia jednotných pravidiel a spoločných 
znakov. Po ukončení diskusie dal predseda AS UNIZA hlasovať o pozmeňovacom návrhu v čl. 5 
ods. 8 smernice č. 158 - Zásady výberového konania ... . 
AS UNIZA schválil pozmeňovací návrh v čl. 5 ods. 8 smernice č. 158 - Zásady výberového 
konania ...: Pôvodne navrhované znenie „Členom výberovej komisie je vždy: 1) garant 
študijného programu (ak ide o obsadenie funkčného miesta na katedre)“ sa mení na 
„Členom výberovej komisie je spravidla: 1) minimálne jeden garant príslušného študijného 
programu (ak ide o obsadenie funkčného miesta profesora alebo docenta)“. 
Následne AS UNIZA hlasoval o návrhu ako celku.  
AS UNIZA schválil návrh smernice č. 158 - Zásady výberového konania na obsadzovanie 
pracovných miest VŠ učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií 
profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na UNIZA v zmysle §9 ods. 1 
písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vrátane 
pozmeňovacieho návrhu schváleného na zasadnutí AS UNIZA. 
 

 Následne rektorka UNIZA predložila návrh Dodatku č. 2 k smernici č. 113 - Vnútorný systém 
zabezpečovania kvality vzdelávania na UNIZA. Návrh odôvodnil prorektor pre vzdelávanie. 
Účelom vydania dodatku bolo zrušenie Organizačnej štruktúry súčastí a pracovísk UNIZA 
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v kontexte VSK z dôvodu neaktuálnosti, zmena skratky univerzity, úprava prílohy č. 2 – Zoznam 
relevantnej riadiacej dokumentácie UNIZA a prílohy č. 3 – Štatút Rady kvality, v ktorom sa doplnil 
ďalší člen - zástupca ÚCV a upravili sa skratky zástupcov AS UNIZA (zástupca ZČ/ŠČ AS). 
Informoval, že sa v prípade schválenia novely zákona o VŠ a Slovenskej akreditačnej agentúry 
pre vysoké školstvo plánuje aktualizácia smernice č. 113. Legislatívna komisia nemala k návrhu 
pripomienky. Formálne pripomienky Pedagogickej komisie (dôsledná zmena skratky univerzity, 
zmena čísla smernice Zásady výberového konania ... v prílohe č. 2) boli prorektorom pre 
vzdelávanie akceptované a zapracujú sa.  
AS UNIZA schválil návrh Dodatku č. 2 k smernici č. 113 - Vnútorný systém zabezpečovania 
kvality vzdelávania na UNIZA v zmysle §9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách v znení neskorších predpisov. 
 

 V ďalšej časti rokovania rektorka UNIZA predložila návrh podmienok prijatia na štúdium 
celouniverzitných študijných programov I. a II. stupňa VŠ štúdia pre AR 2018/2019 – 
Výskumný ústav vysokohorskej biológie (VÚVB). Prorektor pre vzdelávanie informoval 
o potrebe zverejnenia podmienok prijatia na štúdium celouniverzitných ŠP I. a II. stupňa VŠ štúdia 
uskutočňovaných na VÚVB a o lehotách s tým súvisiacich. Pedagogická komisia predložila 
pripomienky, ktoré sa v prípade Bc. štúdia týkali foriem prijímania a pojmov výberové 
konanie/prijímacie skúšky, špecifikovania olympiád a absolvovania jazykovej prípravy u 
zahraničných študentov. V prípade Mgr. štúdia sa pripomienky týkali možnosti rezervácie 50% 
študijných miest pre uchádzačov s Bc. stupňom z VÚVB (formy prijímania), formálnej opravy 
slovného spojenia „brať študentov“ na „prijímať študentov“ a nároku na ubytovanie v Tatranskej 
Javorine. Prorektor pre vzdelávanie na všetky pripomienky odpovedal. 
AS UNIZA schválil návrh podmienok prijatia na štúdium celouniverzitných študijných 
programov I. a II. stupňa VŠ štúdia na Výskumnom ústave vysokohorskej biológie pre AR 
2018/2019 v zmysle §9 ods. 1 písm. m) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 
neskorších predpisov vrátane pripomienok Pedagogickej komisie AS UNIZA. 
 

 AS UNIZA ďalej rokoval o návrhu zloženia Disciplinárnej komisie UNIZA, ktorý predložila 
rektorka UNIZA. Prorektor pre vzdelávanie uviedol, že návrh sa predkladá v zmysle § 13 zákona 
o VŠ a že ide o disciplinárnu komisiu pre študentov celouniverzitných študijných programov. 
Informoval, že všetkým členom uplynulo funkčné obdobie (zamestnanci 4 roky, študenti 1 rok), 
z toho dôvodu predložil a odôvodnil nasledovný návrh zloženia komisie: zamestnanci - doc. Ing. 
Milan Trunkvalter, PhD. (prorektor pre vzdelávanie, predseda komisie), doc. Dr. Ing. Margita 
Majerčáková (FPEDAS), doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. (FRI), študenti – Ing. Matej Hájek (SvF), 
Ing. Ján Šteininger (SjF), Kristína Hrivnáková (VÚVB). Informoval, že sa bude aktualizovať 
smernica č. 29 Disciplinárny poriadok pre študentov UNIZA, v ktorej sa plánuje aj úprava týkajúca 
sa predĺženia funkčného obdobia študentov. 
AS UNIZA v tajnom hlasovaní schválil návrh zloženia Disciplinárnej komisie Žilinskej 
univerzity v Žiline v zmysle §13 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 
neskorších predpisov. 
 

 V ďalšej časti rokovania bol predložený Prehľad využitia parkovacích plôch UNIZA a finančná 
analýza nákladov, ku ktorému sa vyjadril prorektor pre vedu a výskum prof. Ing. Ján Čelko, CSc. 
Ozrejmil opravu, ktorá sa vykonala v grafoch a jednotlivé grafy a tabuľky opísal. Informoval 
o nákladoch na prevádzku parkovísk UNIZA a o predpokladaných nákladoch na opravy parkovísk 
a komunikácií na parkoviskách. Hospodárska komisia vzala materiál na vedomie a po diskusii 
s predkladateľom sa uzniesla na tom, že navrhuje na ďalšie obdobie zrušiť poplatky za parkovanie 
pre zamestnancov. Kontrolná komisia tiež vzala materiál na vedomie a žiadala, aby materiály 
predkladané v budúcnosti obsahovali reálne informácie. Dôvodom bol nesúlad mzdových 
nákladov uvedených v materiáli so mzdami, ktoré boli uvedené k návrhu rozpočtu, ako aj 
pripomienky týkajúce sa výmery pozemkov. Prorektor uviedol, že výmery sú z projektovej 
dokumentácie a vedúci OHS Ing. Ján Stehlík v súvislosti so mzdami ozrejmil, že ide o priemer 
a pri jeho výpočte sa bralo do úvahy niekoľko rokov dozadu. Kvestorka UNIZA sa vyjadrila k sume 
mzdových nákladov uvedených v komentári k návrhu rozpočtu. Predmetom diskusie boli rozdielne 
názory súvisiace s výberom parkovného: potreba nájsť vhodný spôsob financovania prevádzky, 
opráv a údržby parkovísk v prípade zrušenia parkovného, zrušenie parkovného pre zamestnancov 
aj študentov, otázka, že suma vybratá za parkovné aj tak nebude postačovať na predpokladané 
náklady a či suma za parkovné v prípade zrušenia predstavuje pre UNIZA tak veľké finančné 
zaťaženie. V diskusii sa riešila aj výška parkovného so zreteľom na výšku mzdy niektorých 
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zamestnancov a poskytli sa tiež informácie o rozšírení parkovacích plôch, spôsobe výberu 
parkovného, ako aj položkách, do ktorých sa musí investovať. Kvestorka UNIZA uviedla, že 
plánované úpravy možno robiť aj po etapách. Rektorka UNIZA informovala, že v rámci projektov 
sa poskytujú finančné zdroje na úpravu vnútornej komunikácie - zeleň, chodci, cyklisti a nie na 
parkoviská. Tiež dodala, že v súvislosti s parkovaním je dôležité určiť správnu stratégiu 
a informovala aj o nevhodnom spôsobe jazdy vodičov na parkoviskách univerzity. 
AS UNIZA vzal na vedomie materiál č. 9 Prehľad využitia parkovacích plôch UNIZA 
a finančná analýza nákladov. 
 

 V ďalšom bode programu rokovania dekan EF prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. predložil návrh 
Študijného poriadku Elektrotechnickej fakulty UNIZA. K návrhu sa v krátkosti vyjadril 
prodekan pre pedagogickú činnosť doc. Ing. Peter Braciník, PhD. Uviedol, že úprava predpisu sa 
uskutočnila v súvislosti s akreditáciou a že cieľom bolo zabezpečiť súlad predpisu so zákonom 
o VŠ a s vnútornými predpismi univerzity/fakulty, ako aj jednoznačnosť právnej úpravy. 
Legislatívna a Pedagogická komisia nemali pripomienky.  
AS UNIZA schválil návrh Študijného poriadku Elektrotechnickej fakulty UNIZA v zmysle     
§9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov. 

 
 Následne rektorka UNIZA predložila návrh na predĺženie doby nájmu podľa Zmluvy o nájme 

nebytových priestorov č. 2017/9/OHS/IAS-LM. Uviedla, že ide o predĺženie doby nájmu 
v prípade nájomcu ARCADIA-GASTRO, s.r.o. a návrh sa týka nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza 
v Liptovskom Mikuláši. K návrhu sa vyjadril aj Ing. Ján Stehlík, ktorý s odkazom na článok 4 ods. 5 
zmluvy uviedol, že v prípade schválenia predĺženia doby nájmu akademickým senátom UNIZA 
nájomca zabezpečí vybudovanie kanalizačnej prípojky na vlastné náklady z budovy vo vlastníctve 
UNIZA do verejnej kanalizácie. Hospodárska a Kontrolná komisia nemali pripomienky.  
AS UNIZA schválil návrh na predĺženie nájomnej zmluvy so spoločnosťou ARCADIA – 
GASTRO, s.r.o., so sídlom Ul. 1. mája 1960/54, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 657 620 
(nájomca) do 31.12.2020 za súčasného splnenia povinnosti nájomcu vybudovať 
kanalizačnú prípojku z predmetu nájmu do verejnej kanalizácie na vlastné náklady v lehote 
najneskôr do 31.12.2017, vrátane zabezpečenia všetkých potrebných súhlasov, stanovísk 
a povolení pre jej riadne vybudovanie. 
 

 V bode Rôzne predseda AS UNIZA informoval o potrebe uskutočnenia doplňujúcich volieb do 
študentskej časti AS UNIZA z dôvodu ukončenia štúdia členov AS UNIZA, a to v prípade fakúlt: 
SjF a SvF - 1 uvoľnené miesto, FPEDAS, EF, FBI a FRI - 2 uvoľnené miesta. Požiadal miestne 
volebné komisie, aby voľby uskutočnili čo najskôr a zaslali tajomníčke všetky podklady z dôvodu 
ich vyvesenia na intranet. Súčasne požiadal o odovzdanie originálov podkladov k voľbám 
tajomníčke kvôli archivácii. Doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. navrhol, aby sa v Zásadách volieb do 
AS UNIZA doplnil inštitút náhradníka. Predseda AS UNIZA uviedol, že aktuálna právna úprava 
neumožňuje dopĺňať AS UNIZA náhradníkmi. V prípade, že sa AS UNIZA rozhodne umožniť 
takýto spôsob dopĺňania členov AS UNIZA, je potrebné vypracovať a schváliť návrh Zásad volieb 
do AS UNIZA.  
V danom bode doc. Ing. Daniel Káčik, PhD. navrhol skorší čas zasadnutia AS UNIZA (napr. 
o 14:00 hod.). Predseda AS UNIZA pripustil možnosť zmeniť čas začiatku zasadnutí AS UNIZA, 
pokiaľ bude zabezpečená účasť členov AS UNIZA a uznášaniaschopnosť AS UNIZA.  

 

ZASADNUTIE AS UNIZA – 23. október 2017 

 
 V pondelok dňa 23.10.2017 sa uskutočnilo sedemnáste zasadnutie AS UNIZA (15:00 hod., 

zasadacia miestnosť Vedeckej rady UNIZA). Predseda AS UNIZA informoval o výsledkoch 
doplňujúcich volieb do AS UNIZA. Dňa 4. 10. 2017 prebehli na FHV UNIZA doplňujúce voľby 
jedného člena zamestnaneckej časti AS UNIZA. Za člena bol zvolený prof. PaedDr. Jaroslav 
Mazůrek, CSc. Dňa 16. 10. 2017 prebehli na FPEDAS UNIZA doplňujúce voľby dvoch členov 
študentskej časti AS UNIZA. Za členov boli zvolené Miriam Birtusová a Bc. Monika Jacková. 
Dňa 18. 10. 2017 prebehli na SvF UNIZA doplňujúce voľby jedného člena študentskej časti AS 
UNIZA. Za člena bola zvolená Ing. Martina Margorínová.  
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 Po schválení návrhu programu rokovania rektorka UNIZA predložila návrh Dodatku č. 3               
k smernici č. 106 – Štatút UNIZA. K návrhu sa vyjadril prorektor pre informačné systémy prof. 
Ing. Karol Matiaško, PhD., ktorý informoval o postupe pri tvorbe návrhu, o jeho prerokovaní 
v Legislatívnej komisii AS UNIZA, ako aj o odsúhlasení návrhu vedúcou právneho oddelenia. 
Súčasne uviedol úpravy a zmeny, ktoré boli uskutočnené v predloženom návrhu. Legislatívna 
komisia pred zasadnutím AS UNIZA navrhla doplnenie do § 12 ods. 4: „Sčítacia komisia si zo 
svojich členov zvolí predsedu sčítacej komisie“. Pripomienka bola akceptovaná a doplnená do 
návrhu. Komisia odporučila návrh schváliť.  
AS UNIZA schválil návrh Dodatku č. 3 k smernici č. 106 – Štatút UNIZA v zmysle §9 ods. 1 
písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vrátane 
pripomienky Legislatívnej komisie AS UNIZA. 
 

 AS UNIZA ďalej rokoval o návrhu smernice č. 159 – Pracovný poriadok, ktorý predložila 
rektorka UNIZA. Vedúca OPaSP Ing. Veronika Kunová členom vysvetlila jednotlivé body a zmeny 
vykonané v návrhu. Legislatívna komisia navrhla zrušenie písm. aa) v čl. 6a ods. 2: „neoznamovať 
ostatným zamestnancom výšku a zloženie svojho funkčného platu, resp. výšku 
pridelených odmien“. Vedúca OPaSP bližšie vysvetlila dôvody, na základe ktorých bolo písm. aa) 
doplnené do predpisu. Prof. Dr. Ing. Martin Decký položil otázku ohľadom prepojenia 
dochádzkového systému a pracovných ciest. Vedúca OPaSP odpovedala, že zamestnanec má 
nárok na nadčasové hodiny pri pracovnej ceste nad rámec jeho pracovného času. Dochádzkový 
systém však nie je prepojený so systémom, kde sa zadávajú pracovné cesty, preto je potrebné do 
dochádzkového systému ručne doplniť hodiny výkonu práce pre zamestnávateľa počas takejto 
pracovnej cesty. Doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. sa zaujímal o Etický kódex zamestnancov 
vysokých škôl a jeho bližšiu špecifikáciu konkrétnym označením v Pracovnom poriadku. Vedúca 
OPaSP odpovedala, že v prípade potreby sa zabezpečí doplnenie do Pracovného poriadku. 
RNDr. Hynek Bachratý, PhD. navrhol, aby AS UNIZA hlasoval o zrušení písm. aa) v čl. 6a ods. 2. 
Ing. Ján Stehlík v súvislosti s tým ešte uviedol, že toto doplnenie sa týkalo najmä prevádzkových 
zamestnancov. Po ukončení diskusie dal predseda AS UNIZA hlasovať o zrušení písm. aa) v       
čl. 6a ods. 2 smernice č. 159 - Pracovný poriadok:  
AS UNIZA schválil zrušenie písm. aa) v čl. 6a ods. 2 smernice č. 159 - Pracovný poriadok: 
„neoznamovať ostatným zamestnancom výšku a zloženie svojho funkčného platu, resp. 
výšku pridelených odmien“. 
Následne AS UNIZA hlasoval o návrhu ako celku.  
AS UNIZA schválil návrh smernice č. 159 – Pracovný poriadok v zmysle §9 ods. 1 písm. b) 
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vrátane 
pozmeňovacieho návrhu schváleného na zasadnutí AS UNIZA. 
 

 V ďalšej časti rokovania rektorka UNIZA predložila návrh Dodatku č. 5 k smernici č. 149 – 
Organizačný poriadok UNIZA. Prorektor pre informačné systémy odôvodnil zmenu 
v organizačnej štruktúre týkajúcu sa Centra informačných a komunikačných technológií. Na 
oddelení podpory používateľov sa zrušilo jedno pracovné miesto s názvom Operátor pracoviska 
identifikačných kariet a vytvorilo sa jedno pracovné miesto s názvom Technik multimediálnych 
zariadení. Legislatívna komisia nemala pripomienky.  
AS UNIZA schválil návrh Dodatku č. 5 k smernici č. 149 – Organizačný poriadok UNIZA 
v zmysle §9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov. 

 
 V bode Rôzne predseda AS UNIZA prečítal list s informáciami o možnosti delegovať jedného 

študenta z našej univerzity, ktorý by sa v dňoch 16. - 18.11.2017 zúčastnil na odbornom 
seminári, ktorý sa uskutoční na pôde Medzinárodnej protikorupčnej akadémie v Rakúsku.  
Prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc. v danom bode vystúpil v súvislosti s linkou č. 30. Požiadal, 
či by bolo možné zariadiť, aby linka č. 30 jazdila dvakrát za hodinu. Vyjadril sa tiež k možnosti 
vybudovania prístrešku na zástavke. Prorektor pre vedu a výskum odpovedal, že v súvislosti s tým 
osloví riaditeľa DPMŽ.  
RNDr. Hynek Bachratý, PhD. sa zaujímal o stav budovy PA (VD) – tabule, rekonštrukcia budovy. 
Prorektor pre rozvoj prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. odpovedal, že v dohľadnej dobe sa 
rekonštrukcia budovy neplánuje. Pomôcky v prednáškových miestnostiach (tabule) bude riešiť 
prorektor pre vzdelávanie v spolupráci s vedúcou oddelenia pre vzdelávanie PhDr. Renátou 
Švarcovou.  
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Prorektor pre vzdelávanie požiadal členov AS UNIZA, aby sa, ak to bude možné, určil termín 
voľby kandidáta na rektora aspoň o mesiac skôr, ako býva zvykom. 

 

ZASADNUTIE AS UNIZA – 11. december 2017 
 
 V pondelok dňa 11.12.2017 sa uskutočnilo osemnáste zasadnutie AS UNIZA (15:00 hod., 

zasadacia miestnosť Vedeckej rady UNIZA). Predseda AS UNIZA v úvode informoval 
o výsledkoch doplňujúcich volieb do AS UNIZA. Na základe výsledkov volieb zo dňa 10.11.2017 
boli na FRI UNIZA zvolení dvaja členovia študentskej časti AS UNIZA: Ing. Milan Straka a        
Ing. Patrik Ferenc. Na základe výsledkov volieb zo dňa 7.11.2017 bol na SjF UNIZA zvolený 
jeden člen študentskej časti AS UNIZA: Ing. Michal Herda. Na základe výsledkov volieb zo dňa 
25.10.2017 boli na EF UNIZA zvolení dvaja členovia študentskej časti AS UNIZA: Ing. Tomáš 
Miždoš a Ing. Martin Šinko. Na základe výsledkov volieb zo dňa 26.10.2017 boli na FBI UNIZA 
zvolení dvaja členovia študentskej časti AS UNIZA: Ing. Romana Erdélyiová a Ing. Martin 
Boroš. Následne rektorka UNIZA stiahla z programu rokovania dva body, a to: bod 5. - Žiadosť 
o súhlas na odkúpenie pozemku s vypracovaním geometrického plánu. (materiál č. 4) a bod 6. - 
Žiadosť o schválenie vecného bremena – právo prechodu a prejazdu. (materiál č. 5).   
 

 Po schválení návrhu programu rokovania predseda AS UNIZA predložil návrh na schválenie 
členov stálych poradných pracovných komisií AS UNIZA. Pedagogickú komisiu bolo potrebné 
doplniť 1 členom zamestnaneckej časti AS UNIZA z FHV. Hospodársku, Legislatívnu 
a Pedagogickú komisiu bolo potrebné doplniť 2 členmi študentskej časti AS UNIZA a Kontrolnú 
komisiu 1 členom študentskej časti AS UNIZA. Návrhy na uvoľnené miesta členov komisií boli 
nasledovné: Hospodárska komisia – Ing. Milan Straka (FRI, ŠČ), Ing. Michal Herda (SjF, ŠČ), 
Legislatívna komisia – Ing. Tomáš Miždoš (EF, ŠČ), Ing. Martin Boroš (FBI, ŠČ), Kontrolná 
komisia – Ing. Martina Margorínová (SvF, ŠČ), Pedagogická komisia – prof. PaedDr. Jaroslav 
Mazůrek, CSc. (FHV, ZČ), Ing. Ján Šteininger (SjF, ŠČ) a Bc. Monika Jacková (FPEDAS, ŠČ). 
Všetci navrhovaní kandidáti súhlasili s členstvom v príslušných komisiách.  
AS UNIZA v tajnom hlasovaní schválil návrh na členov stálych poradných pracovných 
komisií UNIZA v zmysle čl. 6 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS UNIZA. 
 

 V ďalšom bode programu rokovania predseda AS UNIZA predložil návrh aktualizácie zloženia 
miestnych volebných komisií pre doplňujúce voľby do AS UNIZA. Uviedol, že komisie boli 
v októbri 2017 dočasne obsadené členmi študentskej časti fakultných AS kvôli potrebe vykonania 
doplňujúcich volieb. Vzhľadom na to, že už sú zvolení všetci členovia študentskej časti AS UNIZA, 
miestne volebné komisie sa doplnia týmito členmi. Zloženie bolo potrebné doplniť v prípade týchto 
fakúlt: SjF: Ing. Michal Herda, SvF: Ing. Martina Margorínová, FRI: Ing. Patrik Ferenc, EF:          
Ing. Tomáš Miždoš, FPEDAS: Miriam Birtusová a FBI: Ing. Martin Boroš. Všetci navrhovaní 
kandidáti súhlasili s členstvom v komisiách.  
AS UNIZA v tajnom hlasovaní schválil návrh aktualizácie zloženia miestnych volebných 
komisií AS UNIZA pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS UNIZA 
v zmysle čl. 4 ods. 5 Zásad volieb do AS UNIZA. 
 

 AS UNIZA ďalej rokoval o návrhu Dodatku č. 3 k smernici č. 106 – Štatút UNIZA, ktorý 
predložila rektorka UNIZA. Dôvodom predloženia daného materiálu bolo doručenie Rozhodnutia 
MŠVVaŠ SR o zamietnutí žiadosti o registráciu dodatku č. 3 k štatútu UNIZA zo dňa 21.11.2017. 
Zamietnutie sa týkalo § 12 ods. 9, druhej vety: „Kandidátom na rektora môže byť len člen 
akademickej obce univerzity“. Predseda AS UNIZA prečítal odôvodnenie zamietnutia uvedené 
v rozhodnutí. Uviedol, že na základe toho sa veta odstránila z § 12 ods. 9 návrhu Dodatku č. 3 a 
materiál sa znova predložil na schválenie AS UNIZA. Ostatné ustanovenia ostali v pôvodnom 
znení, ktoré bolo schválené dňa 23.10.2017. Diskusia sa týkala funkcií rektora univerzity a dekana 
fakulty v súvislosti s ich pracovným pomerom s vysokou školou.  
AS UNIZA schválil návrh Dodatku č. 3 k smernici č. 106 – Štatút UNIZA v zmysle §9 ods. 1 
písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov. 
 

 Ďalej rektorka UNIZA predložila návrh Dodatku č. 6 k smernici č. 149 – Organizačný poriadok 
UNIZA. Zmeny v organizačnej štruktúre UNIZA sa týkali oddelenia pre medzinárodné vzťahy 
a marketing (OMVaM) a odboru hospodárskej správy (OHS). V prípade OHS sa návrh týkal 
premenovania „referátu podateľne“ na „referát podateľne, registrácie faktúr a archívu“ 
a premenovania pracovných miest na „referent podateľne, registrácie faktúr a archívu“. Ďalej sa 
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návrh týkal premenovania „referátu registrácie faktúr“ na „referát ekonomiky OHS“ 
a premenovania pracovných miest na „referent ekonomiky OHS“. V prípade OMVaM sa návrh 
týkal vytvorenia ½ pracovného miesta s názvom „referent“. Odôvodnenie bolo uvedené v dodatku. 
Legislatívna komisia AS UNIZA nemala pripomienky.  
AS UNIZA schválil návrh Dodatku č. 6 k smernici č. 149 – Organizačný poriadok UNIZA 
v zmysle §9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov. 
 

 V ďalšej časti rokovania dekanka FHV doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD. predložila návrh 
Študijného poriadku Fakulty humanitných vied UNIZA. K návrhu sa vyjadril prodekan pre 
vzdelávanie PaedDr. Dalibor Gonda, PhD. Cieľom úpravy bolo zosúladenie predpisu so Študijným 
poriadkom UNIZA a s podmienkami FHV. Uviedol, že do predpisu boli zapracované pripomienky 
Pedagogickej komisie predložené v septembri 2017. Pedagogická komisia mala aj v tomto 
prípade k predpisu pripomienky, o ktorých upovedomila zástupcu FHV prítomného na jej stretnutí. 
Dodala, že pripomienky neboli zásadného charakteru, z toho dôvodu odporučila návrh prijať. 
Predmetom diskusie bola pripomienka o povinnej účasti študentov 1. ročníka denného Bc. štúdia 
na prednáškach. Prorektor pre vzdelávanie uviedol, že ide o citlivú tému, ktorá bola predmetom 
diskusií aj v minulosti a že by sa takýmto spôsobom nemali študentom obmedzovať ich 
akademické slobody. Dodal, že to môže byť pre študentov aj jeden z dôvodov, pre ktorý si 
nevyberú danú fakultu. Prodekan pre vzdelávanie uviedol, že pri tvorbe predpisu boli prítomní aj 
študenti a nemali pripomienky. Úpravu odôvodnil najmä tým, že práve študenti 1. ročníka často 
vynechávajú prednášky, následne majú problémy s absolvovaním skúšok a následkom môže byť 
zanechanie štúdia.  
AS UNIZA neschválil návrh Študijného poriadku Fakulty humanitných vied UNIZA v zmysle 
§9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov. 
Predseda AS UNIZA odporučil predkladateľom materiálu, aby pri tvorbe predpisu požiadali 
o spoluprácu Pedagogickú komisiu, príp. aj ďalších členov AS UNIZA, aby sa dospelo 
k schváleniu predpisu.  

 
 V bode Rôzne predseda AS UNIZA informoval, že sa v pondelok dňa 11.12.2017 od 14:00 hod. 

uskutočnila voľba predsedu a podpredsedu študentskej časti AS UNIZA. Predsedom 
študentskej časti AS UNIZA sa stal Bc. Damián Michalco. Podpredsedom študentskej časti AS 
UNIZA sa stal Ing. Martin Boroš. Ďalej študentská časť AS UNIZA schválila svojho zástupcu 
v Rade kvality UNIZA. Členkou sa stala Ing. Romana Erdélyiová.  
Predseda AS UNIZA ďalej informoval členov, že v mesiaci november 2017 boli do miestnosti AS 
UNIZA nakúpené kancelárske potreby v hodnote 467 eur a toner do tlačiarne v hodnote 360 
eur. Všetky podklady sú archivované v senátnej miestnosti. 
V danom bode vystúpil aj člen študentskej časti AS UNIZA Ing. Ján Šteininger, ktorý vyjadril svoj 
názor v súvislosti s negatívnou skúsenosťou na veľtrhu Gaudeamus Brno 2017. Názor sa týkal 
najmä prezentácie UNIZA v porovnaní s inými, zahraničnými univerzitami. Uviedol, že by bolo 
vhodné zvýšiť jej kvalitu (stánok, prezentačné predmety a pod.) vzhľadom na to, že počet 
študentov klesá a ide o medzinárodný veľtrh. Prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing 
akceptoval uvedený názor a uviedol, že uvíta komplexnú správu aj s fotografiami, aby sa k tomu 
mohol vyjadriť. Informoval o výške rozpočtu určeného pre marketing a tiež, že plánuje predložiť 
návrh na jeho zvýšenie. Dodal, že veľtrh nebol cieľovou výstavou univerzity, ale vzhľadom na to, 
že sa výstavy zúčastňujú aj slovenskí študenti, chceli, aby mali nejaké materiály aj o našej 
univerzite. Uviedol, že pri návrhu rozpočtu predkladá cieľové výstavy/podujatia a že cieľom sú 
regióny ako NR a BA. Taktiež uviedol výstavy, ktoré sa tento rok konali, napr. Kam na vysokú 
školu, Deň UNIZA v OC Mirage. K uvedenému sa vyjadril tiež prorektor pre vzdelávanie (súčasný 
pokles počtu študentov, odchod slovenských študentov do ČR). RNDr. Milan Stacho, PhD. dodal, 
že dôležité sú aj dni otvorených dverí uskutočňované na jednotlivých fakultách.  
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Na všetkých zasadnutiach AS UNIZA v uplynulom období členovia AS UNIZA pristupovali 
k jednotlivým prerokovávaným návrhom zodpovedne a konštruktívne. Pred každým zasadnutím 
AS UNIZA príslušné komisie AS UNIZA na svojich stretnutiach prerokovali materiály, ktoré im boli 
pridelené a vypracovali k nim potrebné stanoviská, ktorých znenie následne odprezentovali 
predsedovia týchto komisií na zasadnutiach AS UNIZA. Diskusie prebiehali v otvorenom dialógu s 
vedením UNIZA. 
 
 
 
V Žiline, 23. apríla 2018  
 

 

           
                    prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici, v. r. 

       predseda AS UNIZA 

 

 

 

 

 
Zapísala: JUDr. Renáta Šebestová, tajomníčka AS UNIZA 

 
 
 
 
 

 

 


