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Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV UNIZA 
 

 

Registratúrne číslo: AS/0027/2022 

Dátum konania: 30. mája 2022 o 13:00 hod. 

Miesto konania:  AD312 (zasadacia miestnosť dekanátu FHV UNIZA) 

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

Hampl, Ph.D., PaedDr. Marta Lacková, PhD., Mgr. Eva Leláková, 

PhD., Mgr. Jarmila Majerová, PhD., Mgr. Veronika Mažgútová, PhD., 

Mgr. Tomáš Hládek, Mgr. Dominika Chládeková, Bc. Daniel Stehlík 

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

(ospr.), Samuel Haas (ospr.), Paula Kachalavová 

Hostia:  Mgr. Eva Augustínová, PhD., PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., Ing. Pavel Müller, 

Bc. Martina Jombíková 

 

 

Program rokovania 

1. Voľba nominanta na člena Akreditačnej Rady UNIZA za FHV UNIZA zo 

študentov 2. stupňa vzdelávania (predkladal Mgr. Marián Grupač, PhD., 

predseda Akademického senátu FHV UNIZA – ďalej iba predseda) 

2. Návrh Výročnej správy o hospodárení FHV UNIZA za rok 2021 (predkladala 

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

3. Návrh Rozpisu dotácie FHV UNIZA na rok 2022 (predkladala dekanka) 

4. Rôzne 

 

Úvod a otvorenie 

 

Rokovanie Akademického senátu FHV UNIZA (ďalej len AS) viedol predseda, ktorý 

privítal prítomných členov i hostí na zasadnutí AS. 
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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 prezenčnej listiny je senát uznášaniaschopný. 

Predseda senátorov požiadal o doplnenie bodu do programu aktuálneho zasadnutia. 

Uviedol, že na základe písomnej žiadosti a zdôvodnenia od rektora UNIZA navrhuje 

pridať bod týkajúci sa voľby nominácie študenta 2. stupňa štúdia na člena Akreditačnej 

rady UNIZA. Doplnil, že v súlade s Rokovacím poriadkom AS 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 bodu zasadnutia – Voľba nominanta 

na člena Akreditačnej Rady UNIZA za FHV UNIZA zo študentov 2. stupňa vzdelávania. 

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: Voľba nominanta na člena Akreditačnej Rady UNIZA za FHV UNIZA 

zo študentov 2. stupňa vzdelávania 

 

Predseda vysvetlil, že na základe výzvy z rektorátu UNIZA je potrebné vybrať študenta 

2. stupňa štúdia, ktorý bude za fakultu nominovaný na člena Akreditačnej rady UNIZA. 

Upresnil, že nomináciu schvaľuje študentská časť AS a ako nominanta navrhol študenta 

Bc. Romana Míchela, ktorý s nomináciou súhlasil. Nikto ďalší nominovaný nebol a 

predseda dal o návrhu tajne hlasovať medzi senátormi študentskej časti AS. 

Výsledok hlasovania o navrhovanom kandidátovi:

Bc. Roman Míchel 

Počet prítomných členov študentskej časti AS FHV UNIZA 3 

Za 3 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

AS schválil študenta 2. stupňa štúdia Bc. Romana Míchela za nominanta na člena 

Akreditačnej Rady UNIZA za FHV UNIZA. 

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

 

Dekanka požiadala o predstavenie návrhu Ing. Pavla Müllera, tajomníka fakulty (ďalej 

iba tajomník). Tajomník návrh rámcovo predstavil a bližšie rozobral niektoré náležitosti 

navrhovanej správy o hospodárení. 

Predseda požiadal o vyjadrenie senátne komisie. Senátorka Mažgútová za Komisiu pre 

legislatívne záležitosti nemala k návrhu zásadné pripomienky, akurát poukázala na 

drobné formálne nedostatky, ktoré tajomník akceptoval. Komisie pre študijné záležitosti 

a pre hospodárske záležitosti nemali k návrhu pripomienky. 

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

Návrh uznesenia:  AS schvaľuje návrh Výročnej správy o hospodárení 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 hospodárení FHV UNIZA za rok 2021 po zapracovaní 

pripomienok. 
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Bod č. 3: Návrh Rozpisu dotácie FHV UNIZA na rok 2022 

 

Dekanka stručne predstavila základnú filozofiu a niektoré náležitosti návrhu rozpisu 

dotácie FHV UNIZA na rok 2022. Uviedla, že na celoslovenskej úrovni došlo k zníženiu 

finančnej dotácie, čo sa prejavilo aj v návrhu rozpisu dotácie FHV UNIZA. Doplnila, že 

snahou vedenia fakulty bolo finančne pokryť predovšetkým mzdy zamestnancov 

a štipendiá interných doktorandov, čo im po niekoľkých rokovaniach podarilo 

zabezpečiť.  O predstavenie detailnejších informácii požiadala tajomníka. 

Tajomník postupne vysvetlil a rozobral jednotlivé položky rozpisu dotácie fakulty 

z rôznych uhlov pohľadu a upresnil kritériá, ktoré mali vplyv na výšku finančných 

prostriedkov pridelených na konkrétne účely, resp. katedry. 

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

Návrh uznesenia:  AS schvaľuje návrh Rozpisu dotácie FHV UNIZA na rok 2022. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 10 

Za 10 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

AS schválil návrh Rozpisu dotácie FHV UNIZA na rok 2022. 

Bod č. 4: Rôzne 

 

Dekanka poďakovala senátorom za schválenie predložených návrhov a uviedla, že podľa 

dostupných indícií sa obáva, že po stránke finančnej dotácie bude pravdepodobne 

budúci rok ešte problematickejší. Zdôraznila, že prioritou je a bude snaha finančne 

pokryť mzdy a štipendiá pre doktorandov, čo spôsobuje, že neostávajú prostriedky 

napríklad na modernizáciu výpočtovej techniky. 

Prodekanka Augustínová sa opýtala, akou mierou prispievajú vedecko-výskumné 

výstupy doktorandov do rozpočtu a či nebude problém pre rozpočet v ďalších rokoch, že 

sa pravdepodobne prijme menší počet doktorandov. 

Tajomník reagoval, že dotácia za výstupy doktorandov nepokryje ich štipendiá a fakulta 

spolu s Katedrou mediamatiky a kultúrneho dedičstva musia nájsť financie na ich 

pokrytie z iných zdrojov. 
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Prodekanka Augustínová doplnila, že v tomto akademickom roku môže štúdium úspešne 

dokončiť päť doktorandov a po ich odchode môže nastať problém s personálnym 

zabezpečením niektorých predmetov. 

Dekanka uviedla, že aj doktorandi by si mali uvedomovať dôležitosť kvalitných vedecko-

výskumných výkonov, čím môžu pre fakultu zabezpečiť časť finančných prostriedkov 

potrebných na ich štipendiá, lebo zabezpečovať doktorandské štúdium je pre fakultu 

finančne náročné. 

Prodekanka Augustínová podporila slová dekanky a zdôraznila, že kvalitné výstupy 

doktorandov dokážu výrazne znížiť finančnú záťaž fakulty na doktorandské štúdium. 

 

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

za účasť a korektnú diskusiu. 

 

 

 Mgr. Marián Grupač, PhD. 

 predseda AS FHV UNIZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Žiline dňa 31. mája 2022 

Zapísal: Martin Záborský 


