AKADEMICKÝ SENÁT
Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV UNIZA

Dátum konania: 14. september 2020 o 9:00 hod.
Miesto konania: AD 312
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. Kristína Husáková, Bc. Daniel Stehlík
Neprítomní členovia: Mgr. Veronika Murgašová, PhD. (ospr.), doc. Mgr. Jaroslav Nemeš,
PhD. (ospr.), Roman Míchel (ospr.)
Hostia: PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D., PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., PhDr. Matúš
Formanek, PhD., Ing. Pavel Müller

Program rokovania
1. Návrh na zmenu Zásad volieb do Akademického senátu Fakulty humanitných
vied Žilinskej univerzity v Žiline (predkladal Mgr. Marián Grupač, PhD.,
predseda AS FHV UNIZA – ďalej iba predseda)
2. Návrh zmeny Vyhlášky o voľbách do študentskej časti AS FHV UNIZA
(predkladal predseda)
3. Návrh rozpočtu FHV UNIZA na rok 2020 (predkladala PhDr. Slavka Pitoňáková,
PhD., dekanka FHV UNIZA – ďalej iba dekanka)
4. Rôzne
Úvod a otvorenie
Predseda privítal prítomných členov i hostí na zasadnutí Akademického senátu FHV
UNIZA (ďalej len AS).
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Predseda následne vyzvala prítomných, aby vyjadrili súhlas k vyhotoveniu 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 9 senátorov z celkového počtu 17 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 pripomienky k navrhovanému
programu a keďže nikto žiadne nemal, dal o programe aklamačne hlasovať:
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA

9

Za

9

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 na zmenu Zásad volieb do Akademického senátu Fakulty humanitných
vied Žilinskej univerzity v Žiline
Predseda stručne predstavil konkrétne navrhované zmeny a objasnil dôvody, ktoré
k návrhu viedli. Zdôraznil, že návrh zmien Zásad volieb do AS, rovnako aj následne z toho
vyplývajúcich zmien vo Vyhláškach do zamestnaneckej a študentskej časti AS konzultoval
s právničkou, ktorá potvrdila, že sú v súlade s platnou legislatívou.
Predseda požiadal o postoj k návrhu zástupcov jednotlivých senátnych komisií. Senátorka
Dzuriaková, predsedníčka komisie pre legislatívne záležitosti, nemala k návrhu
pripomienky. Zástupca komisie pre študijné záležitosti sa na zasadnutí senátu
nenachádzal. Senátorka Lacková, predsedníčka komisie pre hospodárske záležitosti,
nemala pripomienky. Predseda doplnil, že stála volebná komisia senátu nemala k návrhu
pripomienky.
Do diskusie sa nikto ďalší nepripojil a predseda dal o návrhu aklamačne hlasovať:
Návrh uznesenia: AS schvaľuje návrh na zmenu Zásad volieb do Akademického senátu
Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline s účinnosťou
od 14. septembra 2020.
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Počet prítomných členov AS FHV UNIZA

9

Za

9

Proti

0

Zdržali sa hlasovania

0

AS schválil návrh na zmenu Zásad volieb do Akademického senátu Fakulty humanitných
vied Žilinskej univerzity v Žiline s účinnosťou od 14. septembra 2020.
Bod č. 2: Návrh zmeny Vyhlášky o voľbách do študentskej časti AS FHV UNIZA
Návrh predstavil predseda a vysvetlil, že na základe Príkazu rektora č. 13/2020
o organizácii štúdia počas zimného semestra akademického roka 2020/2021 na Žilinskej
univerzite v Žiline došlo k posunutiu začiatku zimného semestra akademického roka
2020/2021, čím termíny obsiahnuté v pôvodnej Vyhláške o voľbách do študentskej časti
AS FHV UNIZA schválenej na zasadnutí AS 15. júna 2020 nie sú realizovateľné. Zdôraznil,
že okrem zmeny dátumov jednotlivých termínov je, na odporúčanie právničky UNIZA,
potrebné zmeniť vo vyhláške aj formuláciu jej účinnosti podľa platných Zásad volieb do AS.
Predseda požiadal o postoj k návrhu zástupcov jednotlivých senátnych komisií. Senátorka
Dzuriaková za komisiu pre legislatívne záležitosti a senátorka Lacková za komisiu pre
hospodárske záležitosti mali k návrhu formálne pripomienky, ktorých zakomponovanie
do návrhu nemá vplyv na jeho obsah a predseda s nimi súhlasil. Zástupcovia komisie pre
študijné záležitosti sa na zasadnutí AS nenachádzali.
K návrhu neboli ďalšie pripomienky a predseda dal o návrhu aklamačne hlasovať:
Návrh uznesenia: AS schvaľuje návrh zmeny Vyhlášky o voľbách do študentskej časti AS
FHV UNIZA po zakomponovaní formálnych pripomienok s účinnosťou
od 14. septembra 2020.
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA

9

Za

9

Proti

0

Zdržali sa hlasovania

0

AS schválil návrh zmeny Vyhlášky o voľbách do študentskej časti AS FHV UNIZA po
zakomponovaní formálnych pripomienok s účinnosťou od 14. septembra 2020.
Bod č. 3: Návrh rozpočtu FHV UNIZA na rok 2020
Návrh rozpočtu predložila dekanka a upozornila, že sa jedná o rozpočet na práve
prebiehajúci rok 2020. Objasnila, že vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu v súvislosti
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s pandémiou ochorenia COVID-19 je návrh predložený v neskoršom období, keďže
vychádza z univerzitného rozpočtu, ktorý bol prijatý neskôr ako obvykle. Dekanka
požiadala Ing. Müllera, tajomníka fakulty (ďalej iba tajomník), aby návrh rozpočtu stručne
predstavil.
Tajomník podrobnejšie objasnil niektoré náležitosti návrhu a načrtol metodiku, ako pri
jeho tvorbe postupovali. Naznačil kľúč, akým boli prerozdelené pridelené finančné
prostriedky na jednotlivé katedry a zosumarizoval očakávanú finančnú situáciu fakulty.
Dekanka ho priebežne dopĺňala.
Predseda požiadal o postoj k návrhu zástupcov jednotlivých senátnych komisií. Senátorka
Dzuriaková za komisiu pre legislatívne záležitosti nemala k návrhu pripomienky.
Zástupca komisie pre študijné záležitosti sa na zasadnutí senátu nenachádzal. Senátorka
Lacková za komisiu pre hospodárske záležitosti nemala pripomienky, iba skonštatovala,
že mantinely rozpočtu sa nastavujú na Akademickom senáte Žilinskej univerzity v Žiline,
pričom nie sú zohľadnené špecifiká fakulty.
Ďalšie pripomienky neodzneli a predseda dal o návrhu aklamačne hlasovať:
Návrh uznesenia: AS schvaľuje návrh rozpočtu FHV UNIZA na rok 2020.
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA

9

Za

9

Proti

0

Zdržali sa hlasovania

0

AS schválil návrh rozpočtu FHV UNIZA na rok 2020.
Bod č. 4: Rôzne
Dekanka pri príležitosti konca volebného obdobia senátu poďakovala senátorom za čas
a energiu, ktorú v prospech fakulty venovali. K poďakovaniu sa pripojil aj predseda.
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 16. septembra 2020

Zapísal: Martin Záborský

4

