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Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV UNIZA 
 

 

Registratúrne číslo: 24821/2022 

Dátum konania: 22. apríla 2022 o 11:00 hod. 

Miesto konania:  AD312 (zasadacia miestnosť dekanátu FHV UNIZA) 

Prítomní členovia:  Mgr. Jana Dzuriaková, PhD., Mgr. Marián Grupač, PhD., Mgr. Marek 

Hampl, Ph.D., Ing. Adam Hnat, PhD., Mgr. Olena Hundarenko, PhD., 

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

Majerová, PhD., Mgr. Veronika Murgašová, PhD., Samuel Haas,  

Neprítomní členovia:  Mgr. Tomáš Hládek, Mgr. Dominika Chládeková (ospr.), Martina 

Jombíková (ospr.), Paula Kachalavová, Bc. Daniel Stehlík (ospr.) 

Hostia:  Mgr. Eva Augustínová, PhD., PhDr. Matúš Formanek, PhD., Mgr. Jakub Švec, PhD. 

 

 

Program rokovania 

1. Návrh Výročnej správy o činnosti FHV UNIZA za rok 2021 (predkladala PhDr. 

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

2. Návrh Výročnej správy o činnosti AS FHV UNIZA za rok 2021 (predkladal Mgr. 

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

3. Návrh zloženia návrhovej komisie pre voľbu kandidáta na dekana FHV 

UNIZA (predkladal predseda) 

4. Návrh Vyhlášky o voľbe kandidáta na dekana FHV UNIZA (predkladal 

predseda) 

5. Návrh zmeny organizačnej štruktúry Katedry filozofie FHV UNIZA - zriadenie 

jedného miesta docenta v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy (predkladala 

dekanka) 

6. Rôzne 
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Úvod a otvorenie 

 

Rokovanie Akademického senátu FHV UNIZA (ďalej len AS) viedol 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 10 senátorov z celkového počtu 15 členov, z čoho bol jeden 

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

1) a prezenčnej listiny je senát uznášaniaschopný. 

Predseda na základe písomnej žiadosti dekanky požiadal o zmenu programu zasadnutia 

AS a doplnenie bodu týkajúceho sa návrhu zmeny organizačnej štruktúry Katedry filozofie 

FHV UNIZA, konkrétne zriadenie jedného miesta docenta v odbore učiteľstvo a 

pedagogické vedy. Doplnil, že legislatívne je táto zmena možná, ak s tým senátori budú 

súhlasiť, preto dal o návrhu na rozšírenie programu aklamačne hlasovať: 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 10 

Za 10 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

AS schválil navrhovanú zmenu programu a pridanie jedného bodu zasadnutia. 

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 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. 
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Bod č. 1: Návrh Výročnej správy o činnosti FHV UNIZA za rok 2021 

 

Návrh na základe poverenia od dekanky stručne predstavil prodekan Formanek. 

Predseda požiadal o vyjadrenie k návrhu zástupcov senátnych komisií. Senátorka 

Murgašová za komisiu pre legislatívne záležitosti a senátorka Majerová za komisiu pre 

študijné záležitosti uviedli, že k návrhu nemajú zásadné poznámky, iba formálne 

pripomienky, ktoré poslali predsedovi na posúdenie s tým, že by mali byť v návrhu 

zapracované. Predseda za komisiu pre hospodárske záležitosti odporučil návrh schváliť 

po zapracovaní pripomienok od komisií pre legislatívne a študijné záležitosti. 

Nikto ďalší sa do diskusie neprihlásil a predseda dal o návrhu aklamačne hlasovať: 

Návrh uznesenia:  AS schvaľuje návrh Výročnej správy o činnosti FHV UNIZA za rok 2021 

po zapracovaní pripomienok. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 10 

Za 10 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

AS schválil návrh Výročnej správy o činnosti FHV UNIZA za rok 2021 po zapracovaní 

pripomienok. 

Bod č. 2:  Návrh Výročnej správy o činnosti AS FHV UNIZA za rok 2021 

 

Predseda návrh predstavil a rámcovo zhrnul činnosť AS v roku 2021. Zhodnotil plnenie 

stanovených úloh a pripomenul niektoré fakty vo vzťahu k rôznym povinnostiam a 

oblastiam pôsobenia AS. 

Senátne komisie k návrhu nemali pripomienky a do diskusie k tomuto bodu programu sa 

nikto neprihlásil. 

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

2021. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 10 

Za 10 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

AS schválil návrh Výročnej správy o činnosti AS FHV UNIZA za rok 2021. 
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Bod č. 3:  Návrh zloženia návrhovej komisie pre voľbu kandidáta na dekana FHV UNIZA 

 

Návrh predstavil predseda a upresnil dôvody, pre ktoré sa voľbou kandidáta na dekana 

FHV UNIZA zaoberá AS v predstihu. Uviedol, že Rada vysokých škôl vypracovala právnu 

analýzu novely vysokoškolského zákona, na základe ktorej poskytla vysokým školám 

rôzne odporúčania a jedno z nich sa týka vyhlásenia volieb kandidáta na dekana do 24. 

apríla 2024, ak funkčné obdobie aktuálneho dekana končí do konca januára 2024, čo je aj 

prípad FHV UNIZA. Predseda doplnil, že jednotlivé kroky boli konzultované s JUDr. 

Staníkovou z právneho oddelenia UNIZA, ktorá potvrdila ich správnosť. 

Komisia pre legislatívne záležitosti nemala k návrhu pripomienky. Senátorka Majerová za 

komisiu pre študijné záležitosti uviedla, že podľa predmetnej novely sa v štatúte môže 

určiť, že dekana fakulty volí AS. Predseda reagoval, že právne úkony na vypracovanie 

a schválenie štatútu a ďalších potrebných dokumentov sa s veľkou pravdepodobnosťou 

nestihnú, preto súhlasil s vyhlásením volieb v predstihu. Zároveň ako zástupca komisie 

pre hospodárske záležitosti vyjadril návrhu podporu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil a predseda vyzval senátorov, aby predostreli svoje návrhy 

na členov predmetnej komisie. Doplnil, že podľa Štatútu FHV UNIZA tvoria návrhovú 

komisiu traja členovia za zamestnaneckú časť AS a dvaja členovia za študentskú časť AS. 

Senátorka Murgašová navrhla za člena návrhovej komisie senátora Hampla a Grupača. 

Predseda navrhol senátorku Murgašovú, senátora Haasa a Stehlíka. Senátorka Murgašová 

navrhla za predsedu návrhovej komisie senátora Hampla, čo podporil aj senátor Haas. 

Všetci navrhnutí s návrhom súhlasili, pričom senátor Stehlík vyjadril súhlas v predstihu. 

Keďže z pléna nezazneli žiadne ďalšie návrhy, dal predseda tajne hlasovať o jednotlivých 

kandidátoch do návrhovej komisie:

Mgr. Marek Hampl, Ph.D. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 10 

Za 10 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

Mgr. Veronika Murgašová, PhD. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 10 

Za 10 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

Samuel Haas 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 10 

Za 10 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

Bc. Daniel Stehlík 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 10 

Za 10 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 



Zápis zo zasadnutia AS FHV UNIZA 22. apríla 2022 

 
 

5 
 

Mgr. Marián Grupač, PhD. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 10 

Za 10 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

AS schválil návrhovú komisiu pre voľbu kandidáta na dekana FHV UNIZA. 

Bod č. 4:  Návrh Vyhlášky o voľbe kandidáta na dekana FHV UNIZA 

 

Predseda uviedol, že dôvody, pre ktoré sa AS zaoberá voľbou kandidáta na dekana FHV 

UNIZA v predstihu, rozobral v predchádzajúcom bode programu. 

Senátne komisie nemali k návrhu pripomienky a do diskusie sa nikto neprihlásil, preto 

dal predseda o návrhu aklamačne hlasovať: 

Návrh uznesenia: AS schvaľuje návrh Vyhlášky o voľbe kandidáta na dekana FHV UNIZA 

po doplnení schválených členov návrhovej komisie. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 10 

Za 10 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

AS schválil návrh Vyhlášky o voľbe kandidáta na dekana FHV UNIZA po doplnení 

schválených členov návrhovej komisie. 

Bod č. 5:  Návrh zmeny organizačnej štruktúry Katedry filozofie FHV UNIZA - zriadenie 

jedného miesta docenta v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy 

 

Predseda uviedol, že návrh predložila dekanka na návrh Dr. Šveca, vedúceho Katedry 

filozofie. Predseda požiadal zástupcov vedenia fakulty, aby návrh stručne predstavili. 

Prodekan Formanek vysvetlil dôvody a okolnosti, ktoré k návrhu viedli, pričom ďalšie 

informácie doplnil Dr. Švec. 

Predseda požiadal o vyjadrenie k návrhu zástupcov jednotlivých senátnych komisií. 

Senátorka Murgašová za komisiu pre legislatívne záležitosti a senátorka Majerová za 

komisiu pre študijné záležitosti uviedli, že aj keď návrh nestihli posúdiť, keďže bol 

zaradený na zasadnutie AS dodatočne, súhlasia s návrhom, pokiaľ je v súlade s platnou 

legislatívou. Predseda za komisiu pre hospodárske záležitosti nemal k návrhu výhrady 

a odporučil ho schváliť. 
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Do diskusie sa nikto neprihlásil a predseda dal o návrhu aklamačne hlasovať: 

Návrh uznesenia: AS schvaľuje návrh zmeny organizačnej štruktúry Katedry filozofie 

FHV UNIZA – zriadenie jedného miesta docenta v odbore učiteľstvo a 

pedagogické vedy s účinnosťou od 22. apríla 2022. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 10 

Za 10 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

AS schválil návrh zmeny organizačnej štruktúry Katedry filozofie FHV UNIZA – zriadenie 

jedného miesta docenta v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy s účinnosťou od 22. apríla 

2022. 

Bod č. 6:  Rôzne 

 

Predseda poďakoval senátorom za účasť a schválenie všetkých predložených návrhov. 

K poďakovaniu sa pripojil aj prodekan Formanek. 

Senátor Haas sa opýtal predsedu, ako je myslený cieľ v rámci výročnej správy o činnosti 

AS o zvýšení aktivity študentov, resp. zástupcov študentov v AS, nakoľko viacerí študenti 

sa angažujú pri propagácii fakulty na rôznych fórach. Predseda odpovedal, že všetky 

formy propagácie fakulty sú vítané a nikdy ich nie je dosť. Zároveň požiadal študentskú 

časť AS o väčšiu disciplínu a participáciu v rámci fungovania AS. 

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 22. apríla 2022 

Zapísal: Martin Záborský 


