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Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV UNIZA 
 

 

Registratúrne číslo: 02912/2023 

Dátum konania: 23. januára 2023 o 13:00 hod. 

Miesto konania:  AD312 (zasadacia miestnosť dekanátu FHV UNIZA) 

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

Marek Hampl, Ph.D., Mgr. Eva Leláková, PhD., Mgr. Jarmila 

Majerová, Mgr. Veronika Mažgútová, PhD., Mgr. Dominika 

Chládeková, Bc. Martina Jombíková, Mgr. Daniel Stehlík 

Neprítomní členovia:  Ing. Adam Hnat, PhD., Mgr. Olena Hundarenko, PhD. (ospr.), 

PaedDr. Marta Lacková, PhD. (ospr.), Samuel Haas 

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

Metruk, Ph.D., PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD. 

 

 

Program rokovania 

1. Doplnenie zložení komisií AS zo zástupcov študentskej časti AS FHV UNIZA 

(predkladal doc. Mgr. Marián Grupač, PhD., predseda AS FHV UNIZA – ďalej iba 

predseda) 

2. Návrh Vyhlášky doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FHV UNIZA 

(predkladal predseda) 

3. Návrh doplnenia zásad a pravidiel prijímacieho konania na štúdium na FHV 

UNIZA (predkladala PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., dekanka FHV UNIZA – ďalej 

iba dekanka) 

4. Prerokovanie vymenovania prvého prodekana a prodekana pre vedecko-

výskumnú činnosť a zahraničné vzťahy a prodekana pre kvalitu a rozvoj 

FHV UNIZA (predkladala dekanka) 

5. 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 9 senátorov z celkového počtu 15 členov, z čoho boli traja 

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

1) a prezenčnej listiny je senát uznášaniaschopný. 

Na základe požiadavky od dekanky požiadal predseda senátorov o zaradenie 

dodatočného bodu programu rokovania – Prerokovanie vymenovania prvého prodekana 

a prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné vzťahy a prodekana pre 

kvalitu a rozvoj FHV UNIZA. Nikto z prítomných senátorov nemal k tejto zmene 

pripomienky a predseda dal o zmene programu aklamačne hlasovať: 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 9 

Za 9 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

AS schválil zmenu pôvodného programu rokovania. 

Predseda vyzval senátorov, aby predostreli svoje 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. 
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Bod č. 1: Doplnenie zložení komisií AS zo zástupcov študentskej časti AS FHV UNIZA 

 

Predseda upozornil, že niektoré senátne komisie nie sú kompletné, keďže bývalému 

senátorovi Hládekovi zaniklo členstvo v AS dňom prerušenia štúdia, ktoré sa 

uskutočnilo 20. januára 2023. Upresnil, že sa jedná o komisiu pre hospodárske 

záležitosti, komisiu pre legislatívne záležitosti a stálu volebnú komisiu. 

Predseda požiadal prítomných senátorov študentskej časti AS o návrhy na člena komisie 

pre hospodárske záležitosti za študentskú časť. Senátor Stehlík navrhol senátorku 

Chládekovú, ktorá s návrhom súhlasila. Nikto ďalší navrhnutý nebol, preto dal predseda 

o predmetnom návrhu tajne hlasovať medzi senátormi študentskej časti AS. 

Počet prítomných členov študentskej časti AS FHV UNIZA 3 

Za 3 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

Konštatovanie: Za členku komisie pre hospodárske záležitosti AS za študentskú časť 

bola zvolená senátorka Chládeková. 

Predseda požiadal prítomných senátorov študentskej časti AS o návrhy na člena stálej 

volebnej komisie za študentskú časť. Senátorka Jombíková navrhla senátora Stehlíka, 

ktorý s návrhom súhlasil. Nikto ďalší navrhnutý nebol, preto dal predseda 

o predmetnom návrhu tajne hlasovať medzi senátormi študentskej časti AS. 

Počet prítomných členov študentskej časti AS FHV UNIZA 3 

Za 3 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

Konštatovanie: Za člena stálej volebnej komisie AS za študentskú časť bol zvolený 

senátor Stehlík. 

Predseda požiadal prítomných senátorov študentskej časti AS o návrhy na člena komisie 

pre legislatívne záležitosti za študentskú časť. Senátorka Chládeková navrhla senátorku 

Jombíkovú, ktorá s návrhom súhlasila. Nikto ďalší navrhnutý nebol, preto dal predseda 

o predmetnom návrhu tajne hlasovať medzi senátormi študentskej časti AS. 

Počet prítomných členov študentskej časti AS FHV UNIZA 3 

Za 3 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 
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Konštatovanie: Za členku komisie pre legislatívne záležitosti AS za študentskú časť 

bola zvolená senátorka Jombíková. 

Bod č. 2: Návrh Vyhlášky doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FHV UNIZA 

 

Návrh predložil predseda a pripomenul dôvody, ktoré k návrhu viedli. Uviedol, že v 

študentskej časti AS sú voľné miesta po senátorovi Hládekovi, ktorému členstvo v AS 

skončilo dňom prerušenia štúdia (20. januára 2023), a po senátorke Kachalavovej, ktorá 

ukončila štúdium, preto je potrebné tieto miesta obsadiť a vyhlásiť doplňujúce voľby do 

študentskej časti AS, aby bol AS v kompletnom zložení. Predseda zdôraznil náležitosti, 

ktoré musí vyhláška o voľbách obsahovať. Upresnil, že v čase vzniku návrhu nebola ešte 

kompletná stála volebná komisia, pričom sa počíta s tým, že sa členovia tejto komisie do 

návrhu vyhlášky doplnia. 

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

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

študentskú časť vrátane časového harmonogramu volieb do AS FHV 

UNIZA po doplnení členov stálej volebnej komisie. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 9 

Za 9 

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 doplnení členov stálej 

volebnej komisie. 

Bod č. 3:  Návrh doplnenia zásad a pravidiel prijímacieho konania na štúdium na FHV 

UNIZA 

 

Návrh predložila dekanka. Uviedla, že ide o obligátny dokument a požiadala o bližšie 

predstavenie prodekanku Augustínovú. Prodekanka Augustínová stručne vysvetlila 

dôvody, ktoré k návrhu viedli. Uviedla, že v návrhu je pridaná požiadavka na jazykovú 

spôsobilosť zahraničných uchádzačov o štúdium a spôsob, ako sa táto spôsobilosť bude 

posudzovať. 

Predseda požiadal o vyjadrenie k návrhu zástupcov jednotlivých senátnych komisií, 

ktorí k návrhu nemali pripomienky. 
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V diskusii sa prihlásila senátorka Majerová a opýtala sa, či sa posudzovanie jazykovej 

spôsobilosti bude týkať aj uchádzačov z Českej republiky. Dekanka reagovala, že na 

základe medzištátnych dohôd je čeština považovaná za príbuzný jazyk a uchádzači 

z Česka preto nebudú musieť preukazovať jazykovú spôsobilosť. Prodekanka 

Augustínová doplnila, že študenti môžu aj záverečné práce písať v češtine, akurát o to 

musia písomne požiadať. Do diskusie sa nikto ďalší neprihlásil a predseda dal o návrhu 

aklamačne hlasovať. 

Návrh uznesenia:  AS schvaľuje návrh doplnenia zásad a pravidiel prijímacieho konania 

na štúdium na FHV UNIZA. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 9 

Za 9 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

AS schválil návrh doplnenia zásad a pravidiel prijímacieho konania na štúdium na FHV 

UNIZA. 

Bod č. 4: Prerokovanie vymenovania prvého prodekana a prodekana pre vedecko-

výskumnú činnosť a zahraničné vzťahy a prodekana pre kvalitu a rozvoj FHV 

UNIZA 

 

Návrh predložila dekanka a stručne vysvetlila dôvody, ktoré k nemu viedli. Upresnila, že 

prodekanom Metrukovi a Formankovi kvôli pracovno-právnym vzťahom v lete zaniklo 

funkčné zaradenie, preto ich následne výkonom funkcie poverila, čo je však možné 

najviac na šesť mesiacov. Upozornila, že podľa novej legislatívy funkčné obdobie 

prodekanov trvá do konca aktuálne funkčného obdobia dekana, pričom po novom AS 

prodekanov neschvaľuje, iba sa k ich návrhu vyjadruje. Dekanka vyzvala senátorov, aby 

predostreli prípadné otázky, resp. aby sa poverených prodekanov pýtali, čo ich zaujíma. 

Predseda požiadal o vyjadrenie k návrhu zástupcov jednotlivých senátnych komisií, 

ktorí k návrhu nemali pripomienky. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Konštatovanie: AS prerokoval a zobral na vedomie vymenovania prvého prodekana a 

prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné vzťahy a 

prodekana pre kvalitu a rozvoj FHV UNIZA. 
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Bod č. 5: Rôzne 

 

Predseda informoval, že na KMKD sa podarilo úspešne vyriešiť dlhšie trvajúci problém 

s nedostatkom ukladacieho priestoru na kabáty a iné časti oblečenia na sociálnych 

zariadeniach a vyzval, aby podobné riešenie aplikovali aj zástupcovia iných katedier. 

Senátorka Jombíková sa opýtala, či sa budú dať ešte robiť obsahové zmeny v náplni 

jednotlivých predmetov v súvislosti s prebiehajúcou akreditáciou. Dekanka reagovala, že 

zmeny v súčasnosti nie sú možné, čo potvrdil aj prodekan Formanek s tým, že zbiera 

námety na úpravy, ktoré sa budú dať prípadne realizovať neskôr. 

Senátorka Jombíková tlmočila názor študentov, že na niektorých predmetoch sa 

preberaná problematika nezhoduje s obsahom uvedeným v informačných listoch 

príslušných predmetov. Prodekan Formanek reagoval, že takáto situácia by sa nemala 

stávať a považuje to za závažnú záležitosť. Dekanka študentom odporučila, aby podali 

písomnú žiadosť na prešetrenie s konkrétnymi podrobnosťami. Doplnila, že aj keď sa 

študentom môže zdať, že obsah predmetu nekorešponduje s náplňou uvedenou 

v informačnom liste, nemusí byť obsahová zhoda pre študentov na prvý pohľad zrejmá. 

Senátorka Jombíková informovala, že realizovala anketový prieskum medzi študentami, 

v ktorom sa pýtala na ich záujem o prípadný ples fakulty. Uviedla, že odpovedalo 

pomerne málo ľudí, preto je otázne, či by bol ples uskutočniteľný. Dekanka reagovala, že 

podobné podujatia podporuje, ale má s nimi isté skúsenosti, preto deklarujúci záujem 

ešte neznamená, že predmetní respondenti by nakoniec naozaj prišli. Doplnila, že by 

bola rada, keby sa fakultný ples usporiadal, ale na rentabilné proporcie je podľa nej 

potrebná účasť aspoň 300-350 účastníkov. 

Prodekanka Augustínová sa opýtala, či študenti zisťovali otázku finančnej náročnosti 

plesu, resp. aká cena vstupenky by bola pre študentov ešte akceptovateľná. Senátorka 

Jombíková reagovala, že v spomínanom formulári sa pýtali aj na túto problematiku 

a zistili, že prípadná cena tridsať eur by študentov od účasti neodradila. Dekanka 

uviedla, že organizácia plesu má byť podľa nej aktivita študentov, resp. študentov 

v spolupráci s vyučujúcimi a zdôraznila, že fakulta vzhľadom na svoje možnosti nemôže 

usporiadať takúto akciu bez zapojenia študentov. 

Senátorka Chládeková prezentovala žiadosť viacerých študentov, aby sa rozšírila 

študentská miestnosť na KMKD. Prodekanka Augustínová uviedla, že by bolo dobré, 

keby bola podobná študentská miestnosť na každom poschodí fakulty. Dekanka 

reagovala, že vzhľadom na kapacitné možnosti fakulty nie je aktuálne reálne, aby sa 
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študentská miestnosť rozširovala, resp. aby vznikli ďalšie, lebo by sa to dalo realizovať 

iba na úkor existujúcich kancelárií. 

 

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

za účasť a korektnú diskusiu. 

 

 

 doc. Mgr. Marián Grupač, PhD. 

 predseda AS FHV UNIZA 

 

 

V Žiline dňa 24. januára 2023 

Zapísal: Martin Záborský 

 


