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Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV UNIZA 
 

 

Dátum konania: 14. októbra 2019 o 10:00 hod. 

 

Miesto konania: AD312 (zasadacia miestnosť dekanátu FHV UNIZA) 

 

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

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

PaedDr. Marta Lacková, PhD., Mgr. Veronika Murgašová, PhD., doc. 

Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD., Bc. Michal Moravec, Daniel Stehlík 

 

Neprítomní členovia:  Mgr. Olena Hundarenko, PhD. (ospr.), doc. PaedDr. Anton Lauček, 

PhD. (ospr.), Michaela Bodingerová (ospr.), Bc. Kristína Husáková 

(ospr.) 

 

Hostia:  Mgr. Eva Augustínová, PhD., PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D., PhDr. Slavka 

Pitoňáková, PhD., PhDr. Matúš Formanek, PhD., Ing. Pavel Müller 

 

 

Program rokovania 

1. Odvolávanie člena vedeckej rady FHV UNIZA (predkladala PhDr. Slavka 

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

2. Návrh na doplnenie vedeckej rady FHV UNIZA (predkladala dekanka) 

3. Doplnenie stálej volebnej komisie AS FHV za študentskú časť (predkladal Mgr. 

Marián Grupač, PhD., predseda AS FHV UNIZA – ďalej iba predseda) 

4. Návrh Vyhlášky o doplňovacích voľbách do AS FHV UNIZA za zamestnaneckú 

časť (predkladal predseda) 

5. Návrh Vyhlášky o doplňovacích voľbách do AS FHV UNIZA za študentskú časť 

(predkladal predseda) 

6. Rôzne 
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Úvod a otvorenie 

 

Predseda privítal prítomných členov i hostí na zasadnutí Akademického senátu FHV 

UNIZA (ďalej len AS). 

Predseda následne vyzval prítomných, aby vyjadrili súhlas k vyhotoveniu zvukového 

záznamu zo zasadnutia pre interné 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 10 senátorov z celkového počtu 14 členov, z čoho boli dvaja 

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

1) a prezenčnej listiny je senát uznášaniaschopný. 

Predseda požiadal prítomných členov, aby predostreli svoje pripomienky 

k  navrhovanému programu a keďže nikto žiadne nemal, dal o programe aklamačne 

hlasovať: 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 10 

Za 10 

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: Odvolávanie člena vedeckej rady FHV UNIZA 

 

Dokument na rokovanie predložila dekanka, ktorá vysvetlila dôvody, pre ktoré návrh 

podala. Konkrétne uviedla, že v zhode s platnou legislatívou rozhoduje o členoch vedeckej 

rady AS a keďže Dr. Majerová bola členkou vedeckej rady FHV UNIZA, aj keď jej už 

uplynula funkcia prodekanky, mal by sa tento nesúlad napraviť a požiadala AS o jej 

odvolanie. Zároveň zdôraznila, že nejde o nič osobné, iba o legislatívny proces a čisto 

formálnu záležitosť. 

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

Návrh uznesenia:  AS odvoláva Dr. Majerovú ako členku vedeckej rady FHV UNIZA. 



Zápis zo zasadnutia AS FHV UNIZA 14. októbra 2019 

 
 

3 
 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 10 

Za 9 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

AS odvolal Dr. Majerovú ako členku vedeckej rady FHV UNIZA. 

Bod č. 2: Návrh na doplnenie vedeckej rady FHV UNIZA 

 

Návrh predložila dekanka. Opísala okolnosti, ktoré k návrhu viedli a stručne predstavila 

prodekana Formanka ako navrhovaného kandidáta. Zdôraznila, že hoci je Dr. Formanek 

prodekan a mal by byť členom vedeckej rady FHV UNIZA z titulu svojej funkcie, 

vysokoškolský zákon vyžaduje, aby bol schválený AS, preto senátorov poprosila o jeho 

schválenie. 

Predseda požiadal o vyjadrenie senátorku Dzuriakovú, predsedníčku komisie pre 

legislatívne záležitosti, ktorá k návrhu nemala pripomienky. 

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

Návrh uznesenia:  AS schvaľuje Dr. Formanka za člena vedeckej rady FHV UNIZA. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 10 

Za 10 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

AS schválil Dr. Formanka za člena vedeckej rady FHV UNIZA. 

Bod č. 3:  Doplnenie stálej volebnej komisie AS FHV UNIZA za študentskú časť 

 

Predseda upozornil, že stála volebná komisia nie je kompletná, keďže bývalej senátorke 

Žitníkovej zaniklo členstvo v AS dňom ukončenie štúdia. Predseda požiadal prítomných 

senátorov o návrhy na člena stálej volebnej komisie za študentskú časť. 

Senátor Stehlík navrhol senátora Moravca, ktorý s návrhom súhlasil. Nikto ďalší 

navrhnutý nebol, preto dal predseda o predmetnom návrhu tajne hlasovať. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 10 

Za 10 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 
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Konštatovanie: Ako člen stálej volebnej komisie AS za študentskú časť bol zvolený 

senátor Moravec. 

Bod č. 4:  Návrh Vyhlášky o doplňovacích voľbách do AS FHV UNIZA za zamestnaneckú 

časť 

 

Návrh predložil predseda a vysvetlil dôvody, ktoré k návrhu viedli. Uviedol, že bývalá 

senátorka Balátová k 31. augustu 2019 ukončila svoje pôsobenie na FHV UNIZA, čím jej 

členstvo v AS zaniklo a voľné miesto je potrebné zaplniť. 

Predseda otvoril diskusiu a požiadal o vyjadrenie senátorku Dzuriakovú, predsedníčku 

komisie pre legislatívne záležitosti. Senátorka Dzuriaková odporučila do vyhlášky pridať 

podmienku súhlasu navrhovaného kandidáta pred jeho zaradením na kandidátnu listinu. 

Návrh uznesenia:  AS schvaľuje Vyhlášku o doplňovacích voľbách do AS FHV UNIZA za 

zamestnaneckú časť vrátane časového harmonogramu volieb do AS 

FHV UNIZA po zapracovaní pripomienky. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 10 

Za 10 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

AS schválil Vyhlášku o doplňovacích voľbách do AS FHV UNIZA za zamestnaneckú časť 

vrátane časového harmonogramu volieb do AS FHV UNIZA po zapracovaní pripomienky. 

Bod č. 5:  Návrh Vyhlášky o doplňovacích voľbách do AS FHV UNIZA za študentskú časť 

 

Návrh predložil a stručne predstavil predseda. Vysvetlil, že bývalému senátorovi 

Michalcovi a bývalej senátorke Žitníkovej bolo ukončené členstvo v AS dňom skončenia 

ich štúdia na fakulte, čím ostali dve miesta senátorov za študentskú časť AS neobsadené. 

Senátorka Dzuriaková za komisiu pre legislatívne záležitosti navrhla do vyhlášky 

zakomponovať podmienku súhlasu navrhovaného kandidáta pred jeho zaradením na 

kandidátnu listinu. 

Senátor Grejták odporučil do volebnej komisie uvedenej vo vyhláške doplniť meno 

senátora Moravca ako zvoleného člena stálej volebnej komisie za študentskú časť. 

Návrh uznesenia:  AS schvaľuje Vyhlášku o doplňovacích voľbách do AS FHV UNIZA za 

študentskú časť vrátane časového harmonogramu volieb do AS FHV 

UNIZA po zapracovaní pripomienok. 
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Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 10 

Za 10 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

AS schválil Vyhlášku o doplňovacích voľbách do AS FHV UNIZA za študentskú časť vrátane 

časového harmonogramu volieb do AS FHV UNIZA po zapracovaní pripomienok. 

Bod č. 6:  Rôzne 

 

Senátor Grejták sa informoval, prečo je zasadnutie AS v pondelok o 10:00 hod., keď časový 

rámec vyhradený na zasadnutia AS bol plánovaný na pondelok od 13:00 hod. Predseda 

reagoval, že nevie nič o tom, že by bol pevne stanovený časový rámec zasadnutí AS 

a konkrétny časový plán vyplynie zo situácie. 

Dekanka upozornila, že v pondelky od 13:30 hod. bývajú zasadnutia Akademického 

senátu UNIZA a keďže viacerí senátori sú zároveň aj senátormi vo veľkom senáte, mohlo 

by dochádzať k termínovému prekrývaniu. Predseda doplnil, že ak to okolnosti dovolia, 

bude sa snažiť, aby zasadnutia AS boli v pondelok od 13:00 hod. 

Prodekan Metruk zdôraznil, že v najbližšom období je možnosť vyblokovať časové okná 

v rozvrhu na letný semester akademického roku 2019/2020, preto by bolo vhodné, aby 

sa určil nejaký jednotný časový rámec konania AS. Senátorka Antolová navrhla 

vyblokovať všetkým senátorom časové okná v rozvrhu každý pondelok od 10:00 hod., čím 

by vznikol väčší priestor pre plánovanie zasadnutí AS. Senátori sa na tomto návrhu zhodli. 

Dekanka senátorov informovala o krokoch, ktoré vedenie fakulty podniklo pri snahe 

o revíziu dislokačného rozhodnutia rektora UNIZA, v ktorom bola fakulte odobratá 

učebňa v CO kryte budovy AC. Zdôraznila, že vynakladá maximálne úsilie na to, aby CO 

kryt, ani žiadne iné miestnosti, neboli fakulte odobrané. 

Na záver predseda ukončil rokovanie AS a poďakoval všetkým členom a hosťom za účasť 

a korektnú diskusiu. 

 

 

 Mgr. Marián Grupač, PhD. 

 predseda AS FHV UNIZA 

 

V Žiline dňa 15. októbra 2019 

Zapísal: Martin Záborský 


