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Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV UNIZA 
 

 

Registratúrne číslo: AS/0027/2021 

Dátum konania: 18. októbra 2021 o 10:00 hod. 

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

Microsoft Teams) 

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

Hampl, Ph.D., Ing. Adam Hnat, PhD., PaedDr. Marta Lacková, PhD., 

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

Haas, Martina Jombíková, Bc. Daniel Stehlík 

Neprítomní členovia:  Mgr. Olena Hundarenko, PhD. (ospr.), Mgr. Eva Leláková, PhD. 

(ospr.), Mgr. Tomáš Hládek (ospr.), Mgr. Dominika Chládeková 

(ospr.), Paula Kachalavová 

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

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

PhD. 

 

Program rokovania 

1. Odovzdanie menovacích dekrétov novozvoleným senátorom AS FHV UNIZA 

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

predseda) 

2. Voľba člena Komisie pre študijné záležitosti AS FHV UNIZA (predkladal 

predseda) 

3. Voľba členov Rady študijného programu za študentskú časť AS FHV UNIZA 

(predkladal predseda) 

4. Návrh na zmenu organizačnej štruktúry Katedry filozofie a religionistiky 

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

ďalej iba dekanka) 

5. Návrh na zmeny organizačnej štruktúry a organizačného poriadku dekanátu 

FHV UNIZA (predkladala dekanka) 
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6. Návrh Zásad a pravidiel prijímacieho konania na štúdium na FHV UNIZA v 

akademickom roku 2021/2022 (predkladala dekanka) 

7. Návrh zmien členov Vedeckej rady FHV UNIZA (predkladala dekanka) 

8. Rôzne 

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 boli traja 

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 10 

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:  Odovzdanie menovacích dekrétov novozvoleným senátorom AS FHV UNIZA 

 

Predseda stručne informoval o doplňovacích voľbách do AS, ktoré prebehli 11. októbra 

2021 a uviedol, že na základe ich výsledkov boli do AS zvolení senátori Hnat a Chládeková. 

Zároveň poďakoval členom volebných komisií za bezproblémový priebeh volieb. 

Predseda upresnil, že zvoleným senátorom odovzdal menovacie dekréty už pred 

zasadnutím AS, nakoľko vlastné zasadnutie prebiehalo online formou. 
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Bod č. 2:  Voľba člena Komisie pre študijné záležitosti AS FHV UNIZA 

 

Predseda upozornil, že v komisii pre študijné záležitosti nie je obsadené jedno miesto za 

zamestnaneckú časť AS a vyzval senátorov, aby navrhli kandidátov na toto miesto. 

Senátorka Majerová navrhla senátora Hnata, ktorý s návrhom súhlasil. Nikto ďalší 

navrhnutý nebol a predseda dal tajne hlasovať o navrhnutom kandidátovi. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 10 

Za 9 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

Konštatovanie: Za člena zamestnaneckej časti Komisie pre študijné záležitosti AS FHV 

UNIZA bol zvolený senátor Hnat. 

Bod č. 3:  Voľba členov Rady študijného programu za študentskú časť AS FHV UNIZA 

 

Návrh na členov Rady študijného programu za študentskú časť AS FHV UNIZA predložil 

predseda. Stručne objasnil účel, na ktorý predmetná rada slúži a aká je jej úloha v procese 

akreditácie. Doplnil, že nominovaní kandidáti musia spĺňať určité kritériá, preto bol výber 

obmedzený, ale všetci navrhovaní kandidáti kritériá spĺňajú. 

Predseda zdôraznil, že o kandidátoch hlasujú iba senátori za študentskú časť AS, ktorí 

dostali všetky potrebné materiály v predstihu na oboznámenie. O návrhu kandidátov dal 

tajne hlasovať.

Nominácie do študentskej časti Rady študijného programu mediamatika a kultúrne 

dedičstvo: Viktória Maslíková (1. stupeň), Bc. Denisa Surovčeková (2. stupeň) a Mgr. 

Dominika Chládeková (3. stupeň) 

Počet prítomných členov študentskej časti AS FHV UNIZA 3 

Za 3 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

Nominácie do študentskej časti Rady študijného programu učiteľstvo výchovy k 

občianstvu v kombinácii: Bronislava Kremeňová (1. stupeň) a Bc. Nikola Hajná (2. stupeň) 

Počet prítomných členov študentskej časti AS FHV UNIZA 3 

Za 3 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 
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Nominácie do študentskej časti Rady študijného programu učiteľstvo anglického jazyka a 

literatúry v kombinácii: Jana Zoňová (1. stupeň) a Bc. Lenka Ferancová (2. stupeň) 

Počet prítomných členov študentskej časti AS FHV UNIZA 3 

Za 3 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

Konštatovanie: Za členov študentskej časti Rady študijného programu mediamatika a 

kultúrne dedičstvo boli zvolení: Viktória Maslíková (1. stupeň), Bc. 

Denisa Surovčeková (2. stupeň) a Mgr. Dominika Chládeková (3. 

stupeň). Za členov študentskej časti Rady študijného programu 

učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii boli zvolení: Bronislava 

Kremeňová (1. stupeň) a Bc. Nikola Hajná (2. stupeň).  Za členov 

študentskej časti Rady študijného programu učiteľstvo anglického 

jazyka a literatúry v kombinácii boli zvolení: Jana Zoňová (1. stupeň) a 

Bc. Lenka Ferancová (2. stupeň).

Bod č. 4:  Návrh na zmenu organizačnej štruktúry Katedry filozofie a religionistiky FHV 

UNIZA 

 

Návrh predložila dekanka a vysvetlila konkrétne navrhované zmeny, ku ktorým 

v spolupráci s Dr. Švecom, vedúcim Katedry filozofie a religionistiky, dospeli. Dodala, že 

rušenie pracovných pozícií v štruktúre katedry sa týka výsostne aktuálne neobsadených 

pozícií. Následne požiadala Dr. Šveca, aby informácie doplnil. Dr. Švec zdôraznil, že 

navrhované zmeny reflektujú potreby katedry vo vzťahu k najbližšej akreditácii a boli 

konzultované s univerzitnou právničkou. 

Predseda otvoril diskusiu a požiadal o vyjadrenie zástupcov jednotlivých senátnych 

komisií. Senátorka Murgašová za komisiu pre legislatívne záležitosti a predseda za 

komisiu pre hospodárske záležitosti nemali k návrhu pripomienky. Senátorka Majerová 

za komisiu pre študijné záležitosti nemala pripomienky, akurát sa opýtala, či sa 

v štruktúre katedry už nepočíta s pracovnými pozíciami v oblasti historických vied. 

Dekanka reagovala, že všetky kroky sú realizované s cieľom úspešne zabezpečiť 

akreditáciu a doplnila, že pracovné pozície v oblasti historických vied boli pôvodne 

vytvorené pre študijný program, ktorý fakulta neotvorila a ani otvárať neplánuje. 

Dekanka zdôraznila, že návrh bol konzultovaný s tajomníkom fakulty, aby bolo jasné, aké 

dopady bude mať na rozpočet fakulty. 

Nikto ďalší sa do diskusie neprihlásil a predseda dal o návrhu aklamačne hlasovať. 
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Návrh uznesenia:  AS schvaľuje návrh na zmenu organizačnej štruktúry Katedry filozofie 

a religionistiky FHV UNIZA v súlade so žiadosťou o zmenu organizačnej 

štruktúry katedry s účinnosťou od 1. novembra 2021. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 10 

Za 10 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

AS schválil návrh na zmenu organizačnej štruktúry Katedry filozofie a religionistiky FHV 

UNIZA v súlade so žiadosťou o zmenu organizačnej štruktúry katedry s účinnosťou 

od 1. novembra 2021. 

Bod č. 5:  Návrh na zmeny organizačnej štruktúry a organizačného poriadku dekanátu 

FHV UNIZA 

 

Návrh predložila dekanka, ktorá požiadala o jeho predstavenie Ing. Müllera, tajomníka 

fakulty. Tajomník objasnil konkrétne navrhované zmeny a stručne vysvetlil dôvody, ktoré 

k návrhu viedli. 

Predseda požiadal o vyjadrenie k návrhu zástupcov jednotlivých senátnych komisií. 

Zástupcovia senátnych komisií nemali k návrhu pripomienky. 

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

Návrh uznesenia:  AS schvaľuje návrh na zmeny organizačnej štruktúry a organizačného 

poriadku dekanátu FHV UNIZA s účinnosťou od 1. novembra 2021. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 10 

Za 10 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

AS schválil návrh na zmeny organizačnej štruktúry a organizačného poriadku dekanátu 

FHV UNIZA s účinnosťou od 1. novembra 2021. 

Bod č. 6:  Návrh Zásad a pravidiel prijímacieho konania na štúdium na FHV UNIZA 

v akademickom roku 2021/2022 

 

Návrh predložila dekanka, ktorá požiadala o jeho predstavenie prodekanku Augustínovú. 

Prodekanka Augustínová návrh predstavila a stručne vysvetlila dôvody, ktoré k nemu 

viedli. Zdôraznila, že návrh rešpektuje aktuálne platné smernice, z ktorých vychádza.  
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Predseda požiadal o vyjadrenie k návrhu zástupcov jednotlivých senátnych komisií. 

Senátorka Murgašová za komisiu pre legislatívne záležitosti nemala k návrhu 

pripomienky. Senátorka Majerová za komisiu pre študijné záležitosti upozornila na 

drobný formálny nedostatok, s ktorým prodekanka Augustínová súhlasila. Predseda za 

komisiu pre hospodárske záležitosti nemal ďalšie pripomienky. 

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

Návrh uznesenia:  AS schvaľuje návrh Zásad a pravidiel prijímacieho konania na štúdium 

na FHV UNIZA v akademickom roku 2021/2022 po zapracovaní 

prezentovanej formálnej pripomienky. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 10 

Za 10 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

AS schválil návrh Zásad a pravidiel prijímacieho konania na štúdium na FHV UNIZA 

v akademickom roku 2021/2022 po zapracovaní prezentovanej formálnej pripomienky. 

Bod č. 7:  Návrh zmien členov Vedeckej rady FHV UNIZA 

 

Návrh predložila dekanka a stručne predstavila okolnosti, ktoré k navrhovanej úprave 

členov Vedeckej rady FHV UNIZA viedli. Uviedla, že v návrhu ide o náhradu interných 

členov, ktorí už na fakulte nepôsobia a zdôraznila, že zastúpenie katedier personálnymi 

nomináciami vo Vedeckej rade FHV UNIZA ostáva v návrhu nezmenené. Následne 

vysvetlila situáciu okolo dodatočného návrhu na zmenu, kvôli ktorej sa modifikovala 

príloha č. 4. 

Prodekan Metruk požiadal senátorov o schválenie navrhovaných zmien, aby bola Vedecká 

rada FHV UNIZA kompletne obsadená. 

Predseda požiadal o postoj k návrhu zástupcov jednotlivých senátnych komisií. Senátorka 

Murgašová za komisiu pre legislatívne záležitosti nastolila otázku, či môže byť medzi 

interných členov Vedeckej rady FHV UNIZA schválená osoba, ktorá ešte nie je 

zamestnancom fakulty. 

Dekanka reagovala, že navrhuje pridať do schvaľovaného uznesenia formuláciu, podľa 

ktorej bude účinnosť návrhu od 19. októbra 2021, kedy by už všetci navrhovaní interní 

členovia Vedeckej rady FHV UNIZA mali byť zamestnancami fakulty. Doplnila, že ak by 

navrhovaní kandidáti neboli zamestnancami fakulty, bola by ich nominácia medzi 

interných členov Vedeckej rady FHV UNIZA neplatná. 
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Zástupcovia komisií pre študijné záležitosti a hospodárske záležitosti nemali k návrhu 

pripomienky. 

V rámci otvorenej diskusie ďalšie pripomienky nezazneli a predseda dal tajne hlasovať 

o navrhnutých kandidátoch. 

Návrh uznesenia:  AS schvaľuje návrh zmien členov Vedeckej rady FHV UNIZA 

s účinnosťou od 19. októbra 2021. 

Výsledok hlasovania o navrhovaných kandidátoch:

doc. PhDr. Rita Rafajlovičová, PhD. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 10 

Za 10 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 10 

Za 10 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 10 

Za 10 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

AS schválil návrh zmien členov Vedeckej rady FHV UNIZA s účinnosťou od 19. októbra 

2021. 

Bod č. 8:  Rôzne 

 

Dekanka poďakovala za súčinnosť všetkým študentom, ktorí boli ochotní prijať 

nominácie do Rád študijných programov a ktorí boli ochotní participovať na procese 

akreditácie. 

Dekanka vyjadrila potešenie, že semester sa zatiaľ vyvíja relatívne priaznivo bez 

vážnejších incidentov napriek aktuálnej epidemiologickej situácii. Doplnila, že síce boli 

z preventívnych dôvodov zrušené imatrikulácie, ale spolu s prodekankou Augustínovou 

osobne privítali postupne všetkých prvákov. Upozornila, že fakulta dodržiava všetky 

aktuálne platné protipandemické opatrenia a vedenie robí všetko pre to, aby sa každá 

osoba na fakulte cítila v rámci možností bezpečne. Dekanka požiadala senátorov za 

študentskú časť, aby tlmočili ostatným študentom jej prosbu o dodržiavanie všetkých 

bezpečnostných opatrení. 

Dekanka informovala, že senátor Stehlík bol Kolégiom rektora UNIZA vybraný ako 

nominant univerzity na Medailu sv. Gorazda. 
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Predseda sa pripojil k výzve na rešpektovanie protipandemických opatrení a zagratuloval 

senátorovi Stehlíkovi k uvedenej nominácii. 

Prodekan Metruk navrhol, aby sa informácie o voľbách do AS propagovali okrem 

štandardných foriem aj fakultným e-mailovým obežníkom. Predseda s návrhom súhlasil 

a požiadal o vyjadrenie členov stálej volebnej komisie. Senátori Hampl a Murgašová za 

stálu volebnú komisiu súhlasili s doplnením fakultného e-mailového obežníka k bežným 

formám propagácie o voľbách do AS. Predseda uviedol, že pri ďalších voľbách sa AS bude 

usilovať zohľadniť tento návrh. 

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 19. októbra 2021 

Zapísal: Martin Záborský 


