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Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV UNIZA 
 

 

Dátum konania: 27. mája 2019 o 14:30 hod. 

 

Miesto konania: AD 312 (zasadacia miestnosť dekanátu) 

 

Prítomní členovia:  PaedDr. Silvia Antolová, PhD., PhDr. Marek Grejták, Mgr. Marián 

Grupač, PhD., Mgr. Marek Hampl, Ph.D., Mgr. Olena Hundarenko, 

PhD., PaedDr. Marta Lacková, PhD., doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD., 

Mgr. Veronika Murgašová, PhD., doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD., 

Michaela Bodingerová, Bc. Damián Michalco, Bc. Michal Moravec, Bc. 

Natália Žitníková 

 

Neprítomní členovia:  PhDr. et Mgr. Kristýna Balátová, PhD. (ospr.), Mgr. Jana 

Dzuriaková, PhD. (ospr.), Bc. Kristína Husáková (ospr.), Daniel 

Stehlík (ospr.) 

 

Hostia:  Mgr. Eva Augustínová, PhD., Mgr. Jarmila Majerová, PhD., PaedDr. Rastislav 

Metruk, Ph.D., Bc. Jana Ondrášová, PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD. 

 

Program rokovania 

1. Odovzdanie menovacích dekrétov novozvoleným senátorom (predkladal Mgr. 

Marián Grupač, PhD., zastupujúci predseda AS FHV UNIZA) 

2. Správa o doplňujúcich voľbách do zamestnaneckej časti AS FHV UNIZA 

(predkladal Mgr. Marián Grupač, PhD., zastupujúci predseda AS FHV UNIZA) 

3. Voľba predsedu AS FHV UNIZA (predkladal Mgr. Marián Grupač, PhD., 

zastupujúci predseda AS FHV UNIZA) 

4. Doplňujúca voľba členov komisií AS FHV UNIZA (predkladal Mgr. Marián 

Grupač, PhD., zastupujúci predseda AS FHV UNIZA) 

5. Oznam o druhom kole prijímacieho konania na rozširujúce štúdium v akad. 

roku 2019/2020 (predkladala PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., dekanka FHV 

UNIZA) 
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6. Výročná správa o hospodárení FHV UNIZA za rok 2018 (predkladala PhDr. 

Slavka Pitoňáková, PhD., dekanka FHV UNIZA) 

7. Odvolávanie a schvaľovanie členov Vedeckej rady FHV UNIZA (predkladala 

PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., dekanka FHV UNIZA) 

8. Rôzne 

 

Úvod a otvorenie 

 

Mgr. Marián Grupač, PhD., zastupujúci predseda AS FHV UNIZA (ďalej len zastupujúci 

predseda), privítal prítomných členov i hostí na zasadnutí Akademického senátu FHV 

UNIZA (ďalej len AS). 

Zastupujúci 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 mal námietku senátor Lauček, ktorý jediný 

z prítomných senátorov nesúhlasil s vyhotovením zvukového záznamu pre interné 

potreby AS. 

Konštatovanie:  Nakoľko senátor Lauček nesúhlasil s vyhotovením zvukového záznamu 

pre interné potreby AS (v súlade s rokovacím poriadkom AS, čl. 6, ods. 

3, písmeno q), nebolo zasadnutie AS nahrávané. 

Na zasadnutí bolo prítomných 13 senátorov z celkového počtu 17 členov, z čoho boli štyria 

študenti a zastupujúci predseda mohol skonštatovať, že na základe rokovacieho poriadku 

(čl. 7, ods. 1) a prezenčnej listiny je senát uznášaniaschopný. 

Zastupujúci 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 13 

Za 13 

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: Odovzdanie menovacích dekrétov novozvoleným senátorom 

 

V dňoch 20., 23. a 27. mája 2019 sa uskutočnili doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti 

AS, v ktorých boli zvolení noví členovia AS. Za zamestnaneckú časť boli zvolení PaedDr. 

Marta Lacková, PhD., doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD. a doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD. 

Zastupujúci predseda menovaným senátorom odovzdal dekréty o zvolení a zaželal im 

veľa úspechov v tejto funkcii. 

Bod č. 2: Správa o doplňujúcich voľbách do zamestnaneckej časti AS FHV UNIZA 

 

Podľa dokumentu Zásady volieb do AS (čl. 6, pís. c) organizáciu a priebeh volieb 

zabezpečuje volebná komisia. Zastupujúci predseda požiadal o prednesenie správy 

o priebehu a výsledku doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS senátora Hampla 

a senátorku Murgašovú, ktorí boli členmi volebnej komisie. 

Senátor Hampl predostrel správu o doplňujúcich voľbách do zamestnaneckej časti AS 

v rámci pracoviska KAJ. Senátorka Murgašová predniesla správu o doplňujúcich voľbách 

do zamestnaneckej časti AS na KMKD a správu o doplňujúcich voľbách do zamestnaneckej 

časti AS vo fakultnom kole volieb. Obaja uviedli, že voľby prebehli v súlade s príslušnou 

vyhláškou a zásadami volieb do AS. 

Zastupujúci predseda skonštatoval, že voľby prebehli v poriadku, ich priebeh nebol 

narušený a príslušné dokumenty k voľbám boli pre potreby archivácie odovzdané. 

Do diskusie sa zapojil senátor Grejták, ktorý upozornil, že novozvolený senátor Lauček 

nedostal materiály na senát aspoň tri požadované dni pred konaním zasadnutia AS 

a navrhol senátorom zvážiť, ako v tomto prípade postupovať. 

Zastupujúci predseda reagoval, že senátor Lauček nemohol materiály dostať, lebo v čase 

ich posielania ešte nebol člen AS. Senátor Lauček sa vyjadril, že napriek tomu, že materiály 

nedostal, bude hlasovať podľa svojho uváženia. 

Bod č. 3:  Voľba predsedu AS FHV UNIZA 

 

Zastupujúci predseda pripomenul okolnosti, kvôli ktorým AS nemal riadneho predsedu. 

Mgr. Eva Augustínová, PhD., bývalá predsedníčka AS, bola od 14. mája 2019 poverená 

vykonávaním funkcie prodekanky pre vzdelávanie, čím zaniklo jej členstvo v AS. 

Zastupujúci predseda vyzval senátorov, aby podali návrhy na predsedu AS. 
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Senátorka Murgašová navrhla na predsedu AS Mgr. Mariána Grupača, PhD., ktorý 

s návrhom súhlasil. 

Keďže nikto ďalší navrhnutý nebol, vysvetlil senátor Hampl spôsob tajného hlasovania 

a zastupujúci predseda dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie o návrhu, aby sa Mgr. Marián Grupač, PhD., stal predsedom AS: 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 13 

Za 11 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

(dva hlasovacie lístky boli neplatné) 

Uznesenie: AS schvaľuje za predsedu AS Mgr. Mariána Grupača, PhD. 

Mgr. Marián Grupač, PhD., novozvolený predseda AS (ďalej len predseda), poďakoval 

za prejavenú dôveru a ujal sa svojej funkcie. 

Predseda poveril senátorku Lackovú za zástupkyňu v čase svojej neprítomnosti, pričom 

senátorka Lacková s poverením súhlasila. 

Senátor Grejták namietol, že podľa Rokovacieho poriadku AS sú podpredsedami AS 

predsedovia senátnych komisií, čo senátorka Lacková nie je. Prodekanka Augustínová 

uviedla, že podľa univerzitnej právničky Dr. Staníkovej môže byť podpredseda AS ako 

zástupca predsedu v čase jeho neprítomnosti senátor poverený predsedom AS. Senátor 

Grejták s tým nesúhlasil, keďže podľa neho závisí od interpretácie Rokovacieho poriadku 

AS. Navrhol najskôr zvoliť senátorku Lackovú za predsedníčku niektorej zo senátnych 

komisií a potom ju poveriť zastupovaním. Tento návrh podporila aj senátorka Murgašová. 

Predseda zobral pripomienku senátora Grejtáka na vedomie a odložil voľbu svojho 

zástupcu na ďalšie zasadnutie AS. 

Bod č. 4:  Doplňujúca voľba členov komisií AS FHV UNIZA 

 

V úvode predseda opísal aktuálny stav komisií AS a zdôraznil potrebu ich doplnenia 

na plný stav, nakoľko kompletne bola obsadená iba stála volebná komisia a stála sčítacia 

komisia. V komisii pre legislatívne záležitosti nebolo obsadené jedno miesto zamestnanca 

a nebol zvolený predseda. V komisii pre študijné záležitosti a v komisii pre hospodárske 

záležitosti nebolo obsadené jedno miesto zamestnanca. 

Predseda vyzval prítomných senátorov, aby postupne navrhli kandidátov na voľné miesta 

v komisiách a následne o nich dal hlasovať. 
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Komisia pre legislatívne záležitosti – miesto zamestnanca 

Návrhy: senátor Grejták – nesúhlasil s kandidatúrou kvôli svojej účasti v inej komisii 

 senátorka Lacková – nesúhlasila s kandidatúrou 

 senátor Nemeš – nesúhlasil s kandidatúrou 

 senátorka Murgašová – súhlasila s kandidatúrou 

Výsledok hlasovania o kandidátke Mgr. Veronike Murgašovej, PhD.: 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 13 

Za 13 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

Uznesenie:  AS schválil Mgr. Veroniku Murgašovú, PhD. za členku komisie pre legislatívne 

záležitosti. 

Komisia pre študijné záležitosti – miesto zamestnanca 

Návrhy: senátor Nemeš – súhlasil s kandidatúrou 

Výsledok hlasovania o kandidátovi doc. Mgr. Jaroslavovi Nemešovi, PhD.: 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 12 

Za 12 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 1 

 

Uznesenie:  AS schválil doc. Mgr. Jaroslava Nemeša, PhD. za člena komisie pre študijné 

záležitosti. 

Komisia pre hospodárske záležitosti – miesto zamestnanca 

Návrhy: senátorka Lacková – súhlasila s kandidatúrou 

Výsledok hlasovania o kandidátke PaedDr. Marte Lackovej, PhD.: 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 12 

Za 12 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 1 

 

Uznesenie:  AS schválil PaedDr. Martu Lackovú, PhD. za člena komisie pre hospodárske 

záležitosti. 
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Predseda pogratuloval zvoleným členom komisií a poprosil členov komisie 

pre  legislatívne záležitosti, aby si do ďalšieho zasadnutia AS určili svojho predsedu. 

Aktuálne zloženie pracovných komisií AS 

Komisia pre legislatívne záležitosti 

Mgr. Veronika Murgašová, PhD. 

Mgr. Jana Dzuriaková, PhD. 

Bc. Kristína Husáková 

 

Komisia pre študijné záležitosti 

PhDr. Marek Grejták (predseda) 

doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD. 

Bc. Damián Michalco 

Komisia pre hospodárske záležitosti 

PaedDr. Silvia Antolová, PhD. (predseda) 

PaedDr. Marta Lacková, PhD. 

Daniel Stehlík 

 

Stála volebná komisia 

Mgr. Marián Grupač, PhD. 

Natália Žitníková 

Mgr. Veronika Murgašová, PhD. 

Stála sčítacia komisia 

Mgr. Marek Hampl, Ph.D. 

PhDr. Marek Grejták 

Natália Žitníková 

 

Bod č. 5:  Oznam o druhom kole prijímacieho konania na rozširujúce štúdium v akad. 

roku 2019/2020 

 

Dokument na rokovanie predložila PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., dekanka FHV UNIZA 

(ďalej len dekanka), ktorá požiadala prodekanku Augustínovú, aby oznam predstavila. 

Prodekanka Augustínová stručne vysvetlila dôvody, ktoré vedenie viedlo k zaradeniu 

oznamu do programu zasadnutia AS. 

Predseda vyzval zástupcov komisie pre študijné záležitosti a komisie pre legislatívne 

záležitosti, aby sa k oznamu vyjadrili. Senátor Grejták za komisiu pre študijné záležitosti 

návrh podporil a odporučil schváliť. Nikto ďalší v diskusii k tomuto bodu programu 

nevystúpil a predseda dal aklamačne hlasovať o uznesení: 

Návrh uznesenia:  AS schvaľuje Oznam o druhom kole prijímacieho konania 

na rozširujúce štúdium v akad. roku 2019/2020. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 13 

Za 13 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 
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AS schválil Oznam o druhom kole prijímacieho konania na rozširujúce štúdium v akad. 

roku 2019/2020. 

Senátor Lauček odporučil zintenzívniť propagáciu rozširujúceho štúdia. Dekanka 

upresnila, že v tomto smere už vedenie podniklo určité kroky, ale bude sa propagáciou 

ešte zaoberať. Uviedla, že vidí príležitosť v užšej spolupráci s cvičnými školami fakulty. 

Senátor Grejták upozornil, že spolupráca s cvičnými školami vo vzťahu k rozširujúcemu 

štúdiu nestačí, nakoľko v cvičných školách sa vyučujú predmety, ktoré fakulta pomocou 

svojich študijných programov zabezpečuje, preto na týchto školách nevidí priestor 

na oslovenie nových potenciálnych záujemcov o rozširujúce štúdium. 

Prodekanka Augustínová uviedla, že existuje možnosť poslať oznam na všetky stredné 

školy. Senátor Grejták zareagoval, že nepovažuje za dostačujúce posielať oznam, ktorý si 

málokto všimne a považuje za vhodné vycestovať priamo na stredné školy. 

Dekanka senátorov ubezpečila, že vedenie bude podnikať kroky, ktoré bude potrebné 

s cieľom zlepšiť propagáciu aktivít fakulty. 

Bod č. 6:  Výročná správa o hospodárení FHV UNIZA za rok 2018 

 

Výročnú správu o hospodárení predkladala dekanka, ktorá vysvetlila aktuálny stav 

a požiadala Bc. Ondrášovú, aby objasnila zmeny a doplnenia, ktoré sa vo výročnej správe 

o hospodárení fakulty za rok 2018 od posledného zasadnutia AS urobili. Bc. Ondrášová 

upresnila konkrétne opatrenia a zdôraznila textovú časť správy, v ktorej uviedla 

jednotlivé príspevky katedier, aby bolo vidieť, ktoré katedry dotovali iné katedry a ktoré 

katedry finančnú pomoc prijali. 

Predseda požiadal o vyjadrenie predsedov senátnych komisií. 

Senátor Grejták ako predseda komisie pre študijné záležitosti sa vyjadril, že on sám 

predloženému materiálu nerozumie, ale nie je to jeho agenda. 

Senátorka Antolová, predsedníčka komisie pre hospodárske záležitosti, odporučila 

správu schváliť a poďakovala Bc. Ondrášovej za zapracovanie pripomienok, ktoré 

senátori predostreli na predchádzajúcich zasadnutiach AS. 

Senátorka Murgašová ako členka komisie pre legislatívne záležitosti ocenila zapracovanie 

pripomienok z predchádzajúcich zasadnutí AS a nemala žiadne ďalšie pripomienky. 

Do diskusie sa nikto ďalší neprihlásil, preto ju predseda ukončil a dal hlasovať o uznesení. 
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Návrh uznesenia:  AS schvaľuje výročnú správu o hospodárení FHV UNIZA za rok 2018. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 13 

Za 11 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 2 

 

AS schválil výročnú správu o hospodárení FHV UNIZA za rok 2018. 

Bod č. 7:  Odvolávanie a schvaľovanie členov Vedeckej rady FHV UNIZA 

 

Dekanka objasnila pozadie návrhu a dôvod odvolávania členov Vedeckej rady FHV UNIZA. 

Zároveň stručne predstavila navrhovaných kandidátov na členov Vedeckej rady FHV 

UNIZA, zdôraznila ich vedeckú charakteristiku a vyjadrila presvedčenie, že navrhovaní 

kandidáti budú prínosom pre celú akademickú obec fakulty. 

Senátor Grejták sa informoval, či boli všetci navrhovaní kandidáti oslovení a či s návrhom 

súhlasili. Dekanka ubezpečila, že všetci kandidáti o návrhu vedia a s návrhom súhlasili. 

Keďže z pléna nezazneli žiadne ďalšie otázky a pripomienky, predseda vyzval senátorov, 

aby aklamačne hlasovali o odvolaní členov Vedeckej rady FHV UNIZA en bloc. 

Senátor Grejták vzniesol námietku proti aklamačnému spôsobu hlasovania, keďže 

podľa  neho išlo o personálnu otázku a hlasovať sa malo tajne. Dekanka zdôraznila, že sa 

neodvolávajú jednotliví členovia Vedeckej rady FHV UNIZA, ale Vedecká rada ako celok, 

čo nevyžaduje tajné hlasovanie. Bližšie upresnila, že ide o formálne naplnenie bodu 6 

paragrafu 1 Rokovacieho poriadku Vedeckej rady FHV UNIZA s cieľom zosúladiť aktuálny 

stav podľa znenia predmetného bodu. 

Predseda súhlasil s dekankou a dal hlasovať aklamačne. 

Návrh uznesenia:  AS odvoláva všetkých členov Vedeckej rady FHV UNIZA en bloc. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 12 

Za 11 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 1 

 

AS odvolal všetkých členov Vedeckej rady FHV UNIZA en bloc. 

Následne dal predseda tajne hlasovať o jednotlivých navrhovaných kandidátoch.  
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Za Proti 

Zdržali sa 
hlasovania 

Mgr. Eva Augustínová, PhD. 12 0 0 

doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD. 12 0 0 

Dr. h. c. prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc. 12 0 0 

prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. 12 0 0 

Mgr. Marián Grupač, PhD. 12 0 0 

prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. 12 0 0 

prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. 12 0 0 

prof. Ing. Anna Križanová, CSc. 12 0 0 

doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD. 12 0 0 

prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc. 12 0 0 

PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D. 12 0 0 

prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.   12 0 0 

doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD. 12 0 0 

doc. PaedDr. Adriana Pčolinská, PhD. 12 0 0 

PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD. 12 0 0 

prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. 12 0 0 

doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. 12 0 0 

Mgr. Jarmila Majerová, PhD. 12 0 0 

doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD. 12 0 0 

doc. PhDr. Marta Germušková, CSc. 12 0 0 

doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. 12 0 0 

PhDr. Eva Kowalská, DrSc. 12 0 0 

doc. PhDr. Nadežda Krajčová, PhD. 12 0 0 

doc. PaedDr. PhDr. Karol Orban, PhD. 12 0 0 

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.  12 0 0 

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, CSc. 12 0 0 

doc. PhDr. Petr Voit, CSc. 12 0 0 

 

Uznesenie:  AS schválil navrhovaných členov Vedeckej rady FHV UNIZA na funkčné 

obdobie od 27. mája 2019 do 27. mája 2023. 

Bod č. 8:  Rôzne 

 

Predseda oznámil, že najbližšie zasadnutie AS je plánované na 10. júna 2019 o 9:00 hod. 

Viacero senátorov však reagovalo, že v daný termín sa zasadnutia nebudú môcť zúčastniť, 

čím by bola ohrozená uznášaniaschopnosť senátu. Dekanka stručne vysvetlila, prečo sa 

vedenie ponáhľa s ďalším zasadnutím AS a navrhla ďalšie termíny na zváženie. Po krátkej 

diskusii sa senátori zhodli, že termín zasadnutia sa ešte upresní s ohľadom na plánované 

aktivity zainteresovaných osôb. 
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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 28. mája 2019 

Zapísal: Martin Záborský 


