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Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV UNIZA 
 

 

Registratúrne číslo: AS/00009/2021 

Dátum konania: 14. mája 2021 o 9:00 hod. 

Miesto konania:  online forma (tím s názvom Akademický senát FHV UNIZA cez fakultný 

Microsoft Teams) 

Prítomní členovia:  PaedDr. Silvia Antolová, PhD., Mgr. Jana Dzuriaková, PhD., Mgr. 

Marián Grupač, PhD., Mgr. Marek Hampl, Ph.D., Mgr. Olena 

Hundarenko, PhD., PaedDr. Marta Lacková, PhD., Mgr. Eva Leláková, 

PhD., Mgr. Jarmila Majerová, PhD., Mgr. Veronika Murgašová, PhD., 

Samuel Haas, Martina Jombíková, Paula Kachalavová, Anastasiia 

Seleverstova, Bc. Daniel Stehlík 

Neprítomní členovia:  Mgr. Tomáš Hládek (ospr.) 

Hostia:  Mgr. Eva Augustínová, PhD., PhDr. Matúš Formanek, PhD., PaedDr. Rastislav 

Metruk, Ph.D., PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., Ing. Pavel Müller 

 

 

Program rokovania 

1. Návrh Dlhodobého zámeru FHV UNIZA na roky 2021-2027 (predkladala 

PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., dekanka FHV UNIZA – ďalej iba dekanka) 

2. Návrh Výročnej správy o hospodárení FHV UNIZA za rok 2020 (predkladala 

dekanka) 

3. Návrhy na zmenu organizačnej štruktúry FHV UNIZA (predkladala dekanka) 

4. Návrh rozpočtu FHV UNIZA na rok 2021 (predkladala dekanka) 

5. Rôzne 
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Úvod a otvorenie 

 

Rokovanie Akademického senátu FHV UNIZA (ďalej len AS) viedol Mgr. Marián Grupač, 

PhD., predseda AS (ďalej iba predseda), ktorý privítal prítomných členov i hostí na 

zasadnutí AS. 

Predseda následne vyzval prítomných, aby vyjadrili súhlas s vyhotovením zvukového 

záznamu zo zasadnutia pre potreby AS v súlade s rokovacím poriadkom (čl. 6, ods. 3, 

písmeno q), voči čomu nemal námietky nikto z členov AS, ani prítomných hostí. 

Konštatovanie:  Členovia AS a prítomní hostia súhlasili s vyhotovením zvukového 

záznamu pre potreby zasadnutia AS (v súlade s rokovacím poriadkom 

AS, čl. 6, ods. 3, písmeno q). 

Na zasadnutí bolo prítomných 14 senátorov z celkového počtu 15 členov, z čoho boli 

piati študenti a predseda mohol skonštatovať, že na základe rokovacieho poriadku (čl. 7, 

ods. 1) a elektronickej prezenčnej listiny je senát uznášaniaschopný. 

Predseda požiadal prítomných členov, aby predostreli pripomienky k navrhovanému 

programu a keďže nikto žiadne nemal, dal o programe aklamačne hlasovať: 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 14 

Za 14 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

AS schválil návrh programu rokovania AS v zmysle čl. 6 ods. 3, písmeno k) rokovacieho 

poriadku AS. 

Bod č. 1: Návrh Dlhodobého zámeru FHV UNIZA na roky 2021-2027 

 

Návrh predložila dekanka a stručne ho predstavila. Zdôraznila, že je vypracovaný 

v súlade so Zákonom o vysokých školách a vnútornými predpismi univerzity. Doplnila, 

že návrh bol prerokovaný na Kolégiu dekanky a Vedeckej rade fakulty a reflektuje 

ustanovenia Dlhodobého zámeru Žilinskej univerzity v Žiline na roky 2021-2027. 

Predseda požiadal o postoj k návrhu zástupcov jednotlivých senátnych komisií. 

Senátorka Murgašová tlmočila názor komisie pre legislatívne záležitosti. Uviedla, že 

medzi dokumentami, ktoré reflektujú obsah navrhovaného Dlhodobého zámeru, chýba 

Dlhodobý zámer FHV UNIZA na roky 2014-2020. Zároveň sa zaujímala, či existuje 

vyhodnotenie plnenia Dlhodobého zámeru FHV UNIZA na roky 2014-2020. Dekanka 
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reagovala, že vyhodnotenie plnenia zámeru sa odovzdáva rektorovi univerzity, pričom 

zo zákona nevyplýva potreba ho zverejňovať. 

Senátorka Majerová za komisiu pre študijné záležitosti prezentovala dve pripomienky. 

Komisia navrhla do časti venujúcej sa vzdelávaniu v Dlhodobom zámere na roky 2021-

2027 doplniť ako východisko Národnú stratégiu pre otvorenú vedu. Druhá pripomienka 

mala formálny charakter. Dekanka súhlasila s pripomienkami a prisľúbila úpravu. 

Predseda za komisiu pre hospodárske záležitosti nemal pripomienky. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil a predseda dal o návrhu aklamačne hlasovať. 

Návrh uznesenia:  AS schvaľuje návrh Dlhodobého zámeru FHV UNIZA na roky 2021-

2027 po zapracovaní pripomienok. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 14 

Za 14 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

AS schválil návrh Dlhodobého zámeru FHV UNIZA na roky 2021-2027 po zapracovaní 

pripomienok. 

Bod č. 2: Návrh Výročnej správy o hospodárení FHV UNIZA za rok 2020 

 

Dekanka požiadala o predstavenie návrhu Ing. Pavla Müllera, tajomníka fakulty (ďalej 

iba tajomník). Tajomník návrh rámcovo predstavil a bližšie rozobral niektoré náležitosti 

navrhovanej správy o hospodárení. 

Predseda požiadal o vyjadrenie senátne komisie. Komisia pre legislatívne záležitosti 

a komisia pre študijné záležitosti nemali k návrhu pripomienky. Komisia pre 

hospodárske záležitosti mala dve formálne, resp. kozmetické pripomienky, ktoré 

tajomník akceptoval. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil a predseda dal o návrhu aklamačne hlasovať. 

Návrh uznesenia:  AS schvaľuje návrh Výročnej správy o hospodárení FHV UNIZA za 

rok 2020 po zapracovaní pripomienok. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 13 

Za 13 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 
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AS schválil návrh Výročnej správy o hospodárení FHV UNIZA za rok 2020 po 

zapracovaní pripomienok. 

Bod č. 3: Návrhy na zmenu organizačnej štruktúry FHV UNIZA 

 

Dekanka predložila návrh na zmenu organizačnej štruktúry Katedry anglického jazyka 

a literatúry na žiadosť senátorky Lelákovej, ktorá je zároveň vedúcou predmetnej 

katedry. Dekanka uviedla, že rešpektovala požiadavku katedry z dôvodu zabezpečenia 

potrieb študijného programu učiteľstvo anglického jazyka a literatúry. Senátorka 

Leláková doplnila skutočnosti, ktoré k návrhu viedli. 

Senátne komisie k návrhu nemali pripomienky a do diskusie k nemu sa nikto neprihlásil. 

Návrh uznesenia:  AS schvaľuje zmenu organizačnej štruktúry na Katedre anglického 

jazyka a literatúry FHV UNIZA – zrušenie jedného miesta odborného 

asistenta v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy a vytvorenie 

jedného miesta odborného asistenta v odbore filológia s účinnosťou 

od 17. mája 2021. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 13 

Za 13 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

AS schválil zmenu organizačnej štruktúry na Katedre anglického jazyka a literatúry FHV 

UNIZA – zrušenie jedného miesta odborného asistenta v odbore učiteľstvo a pedagogické 

vedy a vytvorenie jedného miesta odborného asistenta v odbore filológia s účinnosťou 

od 17. mája 2021. 

Dekanka predložila návrh na zmenu organizačnej štruktúry Katedry pedagogických 

štúdií na žiadosť senátorky Dzuriakovej, ktorá je vedúcou tejto katedry. Dekanka 

vysvetlila, že navrhuje zrušenie troch neobsadených miest odborných asistentov 

v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy a vytvorenie jedného miesta docenta v odbore 

učiteľstvo a pedagogické vedy. 

Senátorka Dzuriaková upresnila, že navrhované zmeny reflektujú požiadavky Slovenskej 

akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo na akreditáciu študijných programov 

a zdôraznila, že návrh počíta so zrušením neobsadených miest. 

Senátne komisie k návrhu nemali pripomienky a do diskusie k nemu sa nikto neprihlásil. 
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Návrh uznesenia:  AS schvaľuje zmenu organizačnej štruktúry na Katedre 

pedagogických štúdií FHV UNIZA – zrušenie troch miest odborných 

asistentov v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy a vytvorenie 

jedného miesta docenta v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy 

s účinnosťou od 17. mája 2021. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 13 

Za 13 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

AS schválil zmenu organizačnej štruktúry na Katedre pedagogických štúdií FHV UNIZA – 

zrušenie troch miest odborných asistentov v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy a 

vytvorenie jedného miesta docenta v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy s účinnosťou 

od 17. mája 2021. 

Dekanka s ohľadom na podmienky akreditácie študijného programu učiteľstvo výchovy 

k občianstvu rešpektovala vytvorenie jedného miesta docenta v odbore politológia 

a navrhla zmenu organizačnej štruktúry Katedry filozofie a religionistiky na podnet 

senátorky Dzuriakovej, ktorá je poverená vedením tejto katedry. 

Senátorka Majerová za komisiu pre študijné záležitosti vyjadrila pripomienku 

k existencii dvoch miest asistentov v organizačnej štruktúre Katedry filozofie a 

religionistiky, v ktorých sa nevyžaduje akademický titul PhD., čo je podľa nej v rozpore 

s ustanoveniami Dlhodobého zámeru FHV UNIZA na roky 2021-2027. Dekanka 

reagovala, že jedno miesto asistenta je neobsadené a druhé je obsadené osobou, ktorá 

aktuálne študuje v doktorandskom stupni štúdia. 

Komisia pre legislatívne záležitosti a komisia pre hospodárske záležitosti nemali 

k návrhu pripomienky. Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Návrh uznesenia:  AS schvaľuje zmenu organizačnej štruktúry na Katedre filozofie 

a religionistiky FHV UNIZA – vytvorenie jedného miesta docenta 

v odbore politológia s účinnosťou od 17. mája 2021. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 14 

Za 14 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 
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AS schválil zmenu organizačnej štruktúry na Katedre filozofie a religionistiky FHV 

UNIZA – vytvorenie jedného miesta docenta v odbore politológia s účinnosťou od 17. 

mája 2021. 

Dekanka predložila návrh na zmenu názvu jedného miesta v organizačnej štruktúre 

dekanátu a požiadala tajomníka o podrobnejší komentár. Tajomník vysvetlil, že 

navrhovaná zmena súvisí s projektovou činnosťou fakulty, pričom ako dôvod 

navrhovanej zmeny uviedol požiadavku zo strany zastrešujúcej agentúry projektu. Ďalej 

zdôraznil, že okrem názvu sa ostatné personálne a mzdové náležitosti súvisiace s daným 

miestom nemenia. 

Prodekanka Augustínová doplnila, že navrhovaná zmena je želateľná kvôli náležitostiam 

žiadosti o platbu, kde by pri nesprávne pomenovanom mieste mohlo dôjsť ku kráteniu 

finančných prostriedkov. 

Senátne komisie k návrhu nemali pripomienky a do diskusie k nemu sa nikto neprihlásil. 

Návrh uznesenia:  AS schvaľuje zmenu organizačnej štruktúry na dekanáte FHV UNIZA 

– zmena názvu miesta referent pre ekonomické činnosti a agendy 

projektov na nový názov finančný manažér projektu s účinnosťou od 

17. mája 2021. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 14 

Za 14 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

AS schválil zmenu organizačnej štruktúry na dekanáte FHV UNIZA – zmena názvu miesta 

referent pre ekonomické činnosti a agendy projektov na nový názov finančný manažér 

projektu s účinnosťou od 17. mája 2021. 

Bod č. 4: Návrh rozpočtu FHV UNIZA na rok 2021 

 

Dekanka stručne predstavila základnú filozofiu a niektoré náležitosti návrhu rozpočtu 

FHV UNIZA na rok 2021 a požiadala tajomníka o detailnejšie informácie. 

Tajomník postupne vysvetlil a rozobral jednotlivé položky rozpisu dotácie fakulty 

z rôznych uhlov pohľadu a upresnil kritériá, ktoré mali vplyv na výšku finančných 

prostriedkov pridelených na konkrétne účely, resp. katedry. 

Senátne komisie k návrhu nemali pripomienky. 
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V rámci diskusie vystúpila dekanka, ktorá uviedla, že rozpis dotácie je nižší ako po 

minulé roky, preto sú finančné možnosti fakulty limitované a výhľad do budúcnosti 

nejasný. Zdôraznila, že je podstatné podávať projekty a považuje za dôležité, aby si 

každý zamestnanec uvedomoval finančnú situáciu fakulty, ktorá nie je jednoduchá. 

Nikto ďalší sa do diskusie neprihlásil. 

Návrh uznesenia:  AS schvaľuje návrh rozpočtu FHV UNIZA na rok 2021. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 14 

Za 14 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

AS schválil návrh rozpočtu FHV UNIZA na rok 2021. 

Bod č. 5: Rôzne 

 

Dekanka sa opýtala senátorov za študentskú časť akademickej obce fakulty, či im boli 

doručené dotazníky od Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo ohľadom 

hodnotenia kvality vzdelávania a uviedla, že považuje za dôležité sa takýchto hodnotení 

zúčastňovať, aby fakulta získala spätnú väzbu. 

Senátorka Kachalavová reagovala, že dotazník jej bol doručený, pričom informácie 

o ňom posunula kolegom a snažila sa vysvetliť význam jeho vyplnenia. 

Prodekan Formanek ponúkol, že v prípade potreby môže pripraviť stručný návod, ako 

sa k predmetnému dotazníku dá dostať. 

Senátor Haas oznámil, že veľa študentov má problém s prístupom do univerzitnej e-

mailovej adresy, na ktorú chodia rôzne dôležité informácie. 

Senátorka Jombíková uviedla, že na vyplnenie dotazníka sa stačí prihlásiť cez príslušný 

odkaz. Doplnila, že podľa jej zistení veľa študentov fakulty univerzitnú e-mailovú adresu 

vôbec nepoužíva. 

Prodekan Formanek reagoval, že sa týmto problémom bude zaoberať. Doplnil, že všetci 

prváci mali absolvovať kurz, kde bol vysvetlený rozdiel medzi fakultnou a univerzitnou 

e-mailovou adresou a bol poskytnutý stručný návod ako si správy automaticky 

preposielať z jednej adresy na druhú, aby nebolo nutné kontrolovať súčasne dve e-

mailové adresy. 
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Senátor Haas sa opýtal, či by sa tieto e-mailové účty nemohli zlúčiť do jedného, aby to 

študentov nemýlilo. 

Prodekan Formanek odpovedal, že dlhodobým cieľom je zjednotiť e-mailové účty do 

jedného, ale proces zlúčenia rôznych platforiem nie je jednoduchý a vyžadoval by si 

pomerne radikálne obmedzenia, keďže fakultné účty ponúkajú rozšírenú funkcionalitu 

oproti univerzitným účtom. 

Dekanka doplnila, že fakulta začala používať služby Office365 ako prvá na univerzite, 

z čoho vyplývajú isté problémy. 

 

 

Na záver predseda ukončil zasadnutie AS a poďakoval všetkým členom a hosťom 

za účasť a korektnú diskusiu. 

 

 

 Mgr. Marián Grupač, PhD. 

 predseda AS FHV UNIZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Žiline dňa 17. mája 2021 

Zapísal: Martin Záborský 


