Č.: VP/130/2019

D O D A T O K č. 1
K ŠTATÚTU
Fakulty bezpečnostného inžinierstva
Žilinskej univerzity v Žiline

Spracovateľ: predseda akademického senátu fakulty

Žilina, október 2019

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Účelom vydania tohto dodatku je novelizácia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinná od 01.09.2019 a vydanie novej vyhlášky
MŠVVŠ SR č. 244 o sústave študijných odborov SR s účinnosťou od 01.09.2019.
Štatút Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA sa mení v súlade s Článkom 2 Predmet
dodatku.
Článok2
Predmet dodatku
Štatút Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline sa mení nasledovne:
1. V § 1 sa ods. 3 ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením:
„Činnosť fakulty sa riadi zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VŠ“),
zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, Štatútom Žilinskej
univerzity v Žiline (ďalej aj Štatút UNIZA), týmto štatútom a ostatnými vnútornými
predpismi Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej aj „univerzita“ resp. UNIZA).“
2. § 2 sa odsek 3 ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením:
„V právnych vzťahoch vystupuje FBI UNIZA v mene univerzity v rozsahu určenom
zákonom o VŠ a vnútornými predpismi UNIZA.“
3. V § 2 ods. 5 sa vypúšťajú slová: „FBI UNIZA“.
4. V § 3 sa odsek 1 ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením:
„Základnou úlohou fakulty je poskytovať, organizovať a zabezpečovať
vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných programov
a poskytovať priestor pre tvorivé vedecké bádanie a ďalšie vzdelávanie“.
5. V § 3 sa ods. 2 ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením:
„Fakulta má manažérsko-technické zameranie a poskytuje vzdelávanie v študijnom
odbore bezpečnostné vedy. Bakalársky, inžiniersky a doktorandský študijný
program sa uskutočňuje v dennej alebo externej forme štúdia.“
6. V § 7 ods. sa odsek 3 ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením:
„Pripravuje návrh na rozdelenie finančných prostriedkov pridelených fakulte
z dotácií UNIZA a po jeho schválení zabezpečuje využitie týchto prostriedkov, ako aj
využitie prostriedkov získaných podnikateľskou činnosťou fakulty“.
7. V § 7 sa vypúšťa odsek 5. Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.
8. V § 7 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta a nahrádza sa nasledujúcim znením:
„Plní ďalšie úlohy podľa pokynov dekana“.
9. V § 8 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
10. V § 8 ods. 4 sa vypúšťajú slová: „po vyjadrení dekana“.
11. V § 9 ods. 2 sa za slovom „dekan“ vypúšťa slovo: „fakulty“.
12. V § 9 sa odsek 3 ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením:
„Štruktúra pracoviska výskumu bezpečnosti je daná a jeho činnosť sa riadi
„Organizačným poriadkom Pracoviska výskumu bezpečnosti FBI UNIZA“, ktorý
schvaľuje akademický senát fakulty“.
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13. V § 14 ods. 1 písm. g) sa bodkočiarka nahrádza čiarkou a na konci sa vypúšťajú slová:
„na účel kontroly si akademický senát vytvára kontrolnú komisiu“.
14. V § 14 odsek 1 sa písm. o) ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením:
„vyjadruje sa k návrhom rektora na úkony v zmysle § 41 ods. 1 písm. a) až c) zákona
o VŠ týkajúcich sa prevodu majetku, alebo zriadenia vecného bremena alebo
predkupného práva na majetok, ktorý slúži na plnenie úloh fakulty pred ich
predložením na schválenie akademickému senátu Žilinskej univerzity v Žiline“.
15. V § 15 sa odsek 1 ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením:
„Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty.
Dekan je v pracovnom pomere s vysokou školou, je zaradený na fakulte, ktorú riadi.
Dekan zodpovedá za svoju činnosť akademickému senátu fakulty. Za svoju činnosť
vo veciach, v ktorých koná v mene univerzity v zmysle § 23 ods. 1 zákona o VŠ, za
hospodárenie fakulty a za svoju ďalšiu činnosť v rozsahu určenom vnútornými
predpismi univerzity zodpovedá dekan rektorovi“.
16. V § 15 sa odsek 3 ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením:
„Funkčné obdobie dekana je štvorročné. Po odvolaní dekana alebo po predčasnom
skončení výkonu funkcie dekana vykonáva do vymenovania nového dekana funkciu
dekana osoba poverená rektorom na návrh akademického senátu fakulty.
Podrobnosti ustanovuje § 14 ods. 1 písm. d) tohto štatútu“.
17. V § 16 ods. 2 sa vypúšťa veta: „Funkciu prodekana fakulty môže vykonávať tá istá
osoba najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia“.
18. V § 17 ods. 3 sa za slovo „podľa“ vkladá „§ 30“.
19. V § 19 ods. 1 sa slovo „pracoviska“ nahrádza slovom „Pracoviska“.
20. V § 20 ods. 3 sa slovo „pracoviska“ nahrádza slovom „Pracoviska“.
21. V § 20 ods. 7 sa v poslednej vete za slovo „vymenúva“ vkladá slovo „dekan“.
22. V § 22 ods. 2 sa ruší bodka na konci vety a dopĺňajú sa nasledujúce slová: „ a na
webovom sídle fakulty“.
23. V § 26 ods. 5 sa vypúšťajú slová: „so súhlasom jeho členov“.
24. V § 29 ods. 2 sa vypúšťajú slová: „na základe dohody“.
25. V § 30 ods. 2 sa vypúšťajú slová: „(Vyhláška Ministerstva školstva č. 102/2006 Z. z.
o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších
predpisov)“.
26. V § 30 ods. 3 sa vypúšťajú slová: „alebo v zmluvných stravovacích zariadeniach
v miestach, kde nemá vlastné stravovacie zariadenie“.
27. V § 31 ods. 1 sa za slovo „určuje“ vkladá „§ 70 zákona“.
28. V § 31 ods. 2 sa písmeno e) ruší a nahrádza na nasledujúcim znením:
„podávať pripomienky a sťažnosti ku všetkým stránkam života UNIZA rektorovi,
dekanovi a ďalším vedúcim zamestnancom univerzity a fakulty a dostať na ne
kvalifikovanú odpoveď.“
29. V § 31 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).
30. V § 32 sa vypúšťa odsek 3.
31. V § 36 sa odsek ruší 1 a nahrádza sa nasledujúcim znením:
„Miesta vedúcich zamestnancov, vysokoškolských učiteľov a výskumných
pracovníkov, miesta profesorov, docentov na FBI UNIZA sa obsadzujú výberovým
konaním, ktorého postup je upravený v smernici č. 158/2017 Zásady výberového
konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných
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miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov, funkcií vedúcich
zamestnancov na Žilinskej univerzite v Žiline“.
32. V § 36 sa vypúšťa odsek 3. Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
33. V § 40 ods. 3 sa slovo „špeciálneho“ nahrádza slovom „bezpečnostného“.

Článok 3
Záverečné ustanovenia
1.
2.

Ustanovenia Štatútu Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline,
ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom schválenia Akademickým senátom Žilinskej
univerzity v Žiline a účinnosť dňom jeho zverejnenia.

doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD.
predseda Akademického senátu
Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej
univerzity v Žiline

doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.
dekanka Fakulty bezpečnostného
inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline

doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.
predseda Akademického senátu
Žilinskej univerzity v Žiline

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
rektor
Žilinskej univerzity v Žiline
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