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Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV UNIZA 
 

 

Registratúrne číslo: AS/0014/2020 

Dátum konania: 30. novembra 2020 o 10:00 hod. 

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

Microsoft Teams) 

Prítomní členovia:  PaedDr. Silvia Antolová, PhD., Mgr. Jana Dzuriaková, PhD., Mgr. 

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

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

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

Samuel Haas, Mgr. Tomáš Hládek, Martina Jombíková, Paula 

Kachalavová, Anastasiia Seleverstova, Bc. Daniel Stehlík 

Neprítomní členovia:  - 

Hostia:  Mgr. Eva Augustínová, PhD., PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D., PhDr. Slavka 

Pitoňáková, PhD., PhDr. Matúš Formanek, PhD., Ing. Pavel Müller 

 

 

Program rokovania 

1. Odovzdanie menovacích dekrétov zvoleným senátorom (predkladal Mgr. 

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

2. Voľba členov stálej sčítacej komisie AS FHV UNIZA (predkladal predseda) 

3. Voľba predsedu AS FHV UNIZA (predkladal predseda) 

4. Voľba predsedu študentskej časti AS FHV UNIZA (predkladal predseda) 

5. Voľba členov a predsedu komisie pre legislatívne záležitosti AS FHV UNIZA 

(predkladal predseda) 

6. Voľba členov a predsedu komisie pre študijné záležitosti AS FHV UNIZA 

(predkladal predseda) 
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7. Voľba členov a predsedu komisie pre hospodárske záležitosti AS FHV 

UNIZA (predkladal predseda) 

8. Voľba členov a predsedu stálej volebnej komisie AS FHV UNIZA (predkladal 

predseda) 

9. Návrh na úpravu organizačnej štruktúry FHV UNIZA (predkladala PhDr. 

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

10. Návrh na úpravu členov Vedeckej rady FHV UNIZA (predkladala dekanka) 

11. Rôzne 

 

Úvod a otvorenie 

 

Predseda privítal prítomných členov i hostí na zasadnutí Akademického senátu FHV 

UNIZA (ďalej len AS) a upozornil, že nakoľko ide o zasadnutie v online prostredí, budú 

niektoré náležitosti prebiehať mierne inou formou ako pri prezenčnom zasadnutí, ale 

v súlade s platnou legislatívou. Doplnil, že zasadnutie bude ako predseda viesť až do 

zvolenia nového predsedu AS, ktorý sa hneď po zvolení ujme svojej funkcie. 

Predseda následne vyzval prítomných, aby vyjadrili súhlas k vyhotoveniu 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 15 senátorov z celkového počtu 15 členov, z čoho boli 

šiesti 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 15 

Za 14 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 
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AS schválil návrh programu rokovania AS v zmysle čl. 6 ods. 3, písmeno k) rokovacieho 

poriadku AS. 

Bod č. 1: Odovzdanie menovacích dekrétov zvoleným senátorom 

 

Na základe výsledkov volieb do zamestnaneckej (16. septembra 2020) a študentskej 

časti AS (18. novembra 2020) boli zvolení noví senátori, ktorým predseda podpísal 

menovacie dekréty za člena AS. Vysvetlil, že kvôli aktuálnej situácii nebude dekréty 

rozdávať, pričom členovia zamestnaneckej časti si ich môžu vyzdvihnúť na sekretariáte 

dekanky a študentom sa budú posielať poštou na ich domácu adresu.  Zároveň vyjadril 

presvedčenie, že zvolení senátori prispejú k rozvážnemu a efektívnemu rozhodovaniu 

vo vzťahu k fakultným záležitostiam. 

Bod č. 2: Voľba členov stálej sčítacej komisie AS FHV UNIZA 

 

Predseda uviedol, že do stálej sčítacej komisie je potrebné zvoliť dvoch zástupcov – 

jedného za zamestnaneckú a jedného za študentskú časť AS. Vyzval senátorov 

na podávanie návrhov. 

Senátorky Murgašová a Lacková navrhli senátora Hampla a senátorka Kachalavová 

navrhla senátora Haasa. Obidvaja s návrhom súhlasili. 

Výsledok hlasovania o navrhovaných kandidátoch: 

Mgr. Marek Hampl, Ph.D. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 15 

Za 15 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

Samuel Haas 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 15 

Za 14 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

Uznesenie:  AS schválil senátorov Hampla a Haasa za členov stálej sčítacej komisie. 

Bod č. 3: Voľba predsedu AS FHV UNIZA 

 

Predseda vyzval senátorov na podanie návrhov na predsedu AS. Senátorka Majerová 

navrhla senátora Grupača, čo podporili aj ďalší senátori. Senátor Grupač s návrhom 

súhlasil. Nikto ďalší navrhnutý nebol. 
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Hlasovanie o návrhu, aby sa Mgr. Marián Grupač, PhD., stal predsedom AS: 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 15 

Za 14 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 1 

 

Uznesenie: AS schválil za svojho predsedu senátora Grupača. 

Senátor Grupač poďakoval za prejavenú dôveru a ujal sa svojej staronovej funkcie. 

Bod č. 4: Voľba predsedu študentskej časti AS FHV UNIZA 

 

Predseda upozornil, že predsedu študentskej časti AS volia iba senátori za študentskú 

časť a vyzval ich na predloženie návrhov. 

Senátor Hládek navrhol senátora Stehlíka a senátorka Seleverstova navrhla senátora 

Haasa. Obidvaja navrhovaní s návrhom súhlasili. 

Výsledok hlasovania o navrhovaných kandidátoch: 

Bc. Daniel Stehlík 

Počet oprávnených voličov 6 

Za 3 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 3 

 

Samuel Haas 

Počet oprávnených voličov 6 

Za 3 

Proti 2 

Zdržali sa hlasovania 1 

 

Keďže žiadny z navrhovaných kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov 

prítomných oprávnených senátorov, nechal predseda hlasovanie opakovať. 

Výsledok druhého hlasovania o navrhovaných kandidátoch: 

Bc. Daniel Stehlík 

Počet oprávnených voličov 6 

Za 3 

Proti 2 

Zdržali sa hlasovania 1 

 

Samuel Haas 

Počet oprávnených voličov 6 

Za 3 

Proti 2 

Zdržali sa hlasovania 1 
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Výsledok tretieho hlasovania o navrhovaných kandidátoch: 

Bc. Daniel Stehlík 

Počet oprávnených voličov 6 

Za 3 

Proti 3 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

Samuel Haas 

Počet oprávnených voličov 6 

Za 3 

Proti 2 

Zdržali sa hlasovania 1 

 

Keďže sa ani v treťom kole hlasovania nerozhodlo, požiadal predseda o prehodnotenie 

návrhov. Senátor  Hládek opäť navrhol senátora Stehlíka a senátorka Seleverstova opäť 

navrhla senátora Haasa. Iný návrh nepadol, preto dal predseda hlasovať štvrtýkrát 

o rovnakých navrhovaných kandidátoch. 

Výsledok štvrtého hlasovania o navrhovaných kandidátoch: 

Bc. Daniel Stehlík 

Počet oprávnených voličov 6 

Za 2 

Proti 3 

Zdržali sa hlasovania 1 

 

Samuel Haas 

Počet oprávnených voličov 6 

Za 4 

Proti 2 

Zdržali sa hlasovania 0 

Uznesenie: AS schválil za predsedu študentskej časti senátora Haasa. 

Predseda požiadal senátora Hampla, aby odsúhlasil platnosť výsledkov. Senátor Hampl 

skonštatoval, že výsledky sú legitímne. Predseda zagratuloval senátorovi Haasovi 

k zvoleniu do funkcie. 

Bod č. 5: Voľba členov a predsedu komisie pre legislatívne záležitosti AS FHV UNIZA 

 

Komisia pre legislatívne záležitosti AS pozostáva z dvoch členov za zamestnaneckú 

a jedného člena za študentskú časť AS. Predseda vyzval senátorov, aby predstavili svoje 

návrhy. 

Senátorka Lacková navrhla senátorku Murgašovú, senátor Haas navrhol senátorku 

Kachalavovú a senátorka Dzuriaková navrhla senátorku Lackovú. Na predsedníčku 

komisie pre legislatívne záležitosti AS bola navrhnutá senátorka Murgašová. Všetci 

navrhnutí s kandidatúrou súhlasili. 
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Výsledok hlasovania o navrhovaných kandidátoch:

Mgr. Veronika Murgašová, PhD. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 15 

Za 14 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 1 

 

Paula Kachalavová 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 15 

Za 14 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 1 

PaedDr. Marta Lacková, PhD. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 15 

Za 14 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 1 

 

 

 

 

 

Výsledok hlasovania o navrhovanej kandidátke na predsedníčku komisie pre legislatívne 

záležitosti AS: 

Mgr. Veronika Murgašová, PhD. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 15 

Za 14 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 1 

 

Uznesenie:  AS schválil senátorky Murgašovú, Lackovú a Kachalavovú za členky komisie 

pre legislatívne záležitosti AS. Za predsedníčku tejto komisie schválil 

senátorku Murgašovú, ktorá sa zároveň stáva členom predsedníctva AS. 

Bod č. 6: Voľba členov a predsedu komisie pre študijné záležitosti AS FHV UNIZA 

 

Komisia pre študijné záležitosti AS pozostáva z dvoch členov za zamestnaneckú 

a jedného člena za študentskú časť AS. Predseda vyzval senátorov, aby predstavili svoje 

návrhy. 

Senátorka Murgašová navrhla senátorku Majerovú, predseda navrhol senátorku 

Antolovú a senátor Haas navrhol senátora Stehlíka. Na predsedníčku tejto komisie bola 

navrhnutá senátorka Majerová. Všetci navrhnutí s kandidatúrou súhlasili. 
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Výsledok hlasovania o navrhovaných kandidátoch:

Mgr. Jarmila Majerová, PhD. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 15 

Za 14 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 1 

 

Bc. Daniel Stehlík 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 15 

Za 15 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

PaedDr. Silvia Antolová, PhD. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 15 

Za 13 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 2 

 

 

 

 

 

 

Výsledok hlasovania o navrhovanej kandidátke na predsedníčku komisie pre študijné 

záležitosti AS: 

Mgr. Jarmila Majerová, PhD. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 15 

Za 14 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 1 

 

Uznesenie:  AS schválil senátorky Majerovú, Antolovú a senátora Stehlíka za členov 

komisie pre študijné záležitosti AS. Za predsedníčku tejto komisie schválil 

senátorku Majerovú, ktorá sa zároveň stáva členom predsedníctva AS. 

Bod č. 7: Voľba členov a predsedu komisie pre hospodárske záležitosti AS FHV UNIZA 

 

Komisia pre hospodárske záležitosti AS pozostáva z dvoch členov za zamestnaneckú 

a jedného člena za študentskú časť AS. Predseda vyzval senátorov, aby predstavili svoje 

návrhy. 

Senátor Stehlík navrhol senátora Hládeka, ktorý s návrhom súhlasil. Predseda navrhol 

senátorku Lelákovú, ktorá s návrhom nesúhlasila. Ďalej navrhol senátorku Hundarenko, 

ktorá s návrhom súhlasila. Senátorka Majerová navrhla senátorku Dzuriakovú, ktorá 

s návrhom nesúhlasila. Predseda navrhol senátora Hampla, ktorý s návrhom nesúhlasil. 

Senátorka Murgašová navrhla senátora Grupača, ktorý s návrhom súhlasil. Na predsedu 

komisie pre hospodárske záležitosti AS bol navrhnutý senátor Grupač. 
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Výsledok hlasovania o navrhovaných kandidátoch:

Mgr. Olena Hundarenko, PhD. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 15 

Za 13 

Proti 1 

Zdržali sa hlasovania 1 

 

Mgr. Tomáš Hládek 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 15 

Za 14 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 1 

Mgr. Marián Grupač, PhD. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 15 

Za 14 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 1 

 

 

 

 

 

 

Výsledok hlasovania o navrhovanom kandidátovi na predsedu komisie pre hospodárske 

záležitosti AS: 

Mgr. Marián Grupač, PhD. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 15 

Za 14 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 1 

 

Uznesenie:  AS schválil senátorku Hundarenko a senátorov Grupača a Hládeka za členov 

komisie pre hospodárske záležitosti AS. Za predsedu tejto komisie schválil 

senátora Grupača. 

Bod č. 8: Voľba členov a predsedu stálej volebnej komisie AS FHV UNIZA 

 

Stála volebná komisia AS pozostáva z dvoch členov za zamestnaneckú a jedného člena 

za študentskú časť AS. Predseda vyzval senátorov, aby predstavili svoje návrhy. 

Predseda navrhol senátorku Murgašovú, senátorka Majerová navrhla senátora Hampla 

a senátor Haas navrhol senátorku Seleverstovu. Na predsedníčku stálej volebnej komisie 

bola navrhnutá senátorka Murgašová. Všetci navrhnutí s kandidatúrou súhlasili. 

Výsledok hlasovania o navrhovaných kandidátoch:

Mgr. Veronika Murgašová, PhD. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 14 

Za 13 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 1 

Mgr. Marek Hampl, Ph.D. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 14 

Za 14 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 
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Anastasiia Seleverstova 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 14 

Za 13 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 1 

  

 

 

Výsledok hlasovania o navrhovanom kandidátovi na predsedníčku stálej volebnej 

komisie AS: 

Mgr. Veronika Murgašová, PhD. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 14 

Za 13 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 1 

 

Uznesenie:  AS schválil senátorky Murgašovú, Seleverstovu a senátora Hampla za členov 

stálej volebnej komisie komisie AS. Za predsedníčku tejto komisie schválil 

senátorku Murgašovú. 

Bod č. 9: Návrh na úpravu organizačnej štruktúry FHV UNIZA 

 

Návrh predložila dekanka, ktorá stručne predstavila navrhované zmeny a vysvetlila, že 

návrh na vytvorenie nového miesta súvisí s projektovou činnosťou. O ďalšie informácie 

požiadala Ing. Müllera, tajomníka fakulty. Tajomník doplnil okolnosti a dôvody, 

pre ktoré nové miesto vzniká a zdôraznil, že pre fakultu nepredstavuje výrazné finančné 

zaťaženie, keďže podstatná časť mzdových nákladov je hradená z projektovej činnosti. 

Informácie doplnil prodekan Metruk, ktorý upresnil financovanie vytvoreného miesta 

a požiadal senátorov o odsúhlasenie návrhu. 

Predseda požiadal o stanovisko k návrhu zástupcov jednotlivých senátnych komisií. 

Žiadna z komisií nemala k návrhu pripomienky. 

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

Návrh uznesenia: AS schvaľuje návrh na úpravu organizačnej štruktúry FHV UNIZA 

s účinnosťou od 1. decembra 2020. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 15 

Za 15 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 
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AS schválil návrh na úpravu organizačnej štruktúry FHV UNIZA s účinnosťou od 1. 

decembra 2020. 

Bod č. 10: Návrh na úpravu členov Vedeckej rady FHV UNIZA 

 

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

členov Vedeckej rady FHV UNIZA viedli.  

Predseda požiadal o postoj k návrhu zástupcov jednotlivých senátnych komisií. 

Zástupcovia senátnych komisií nevyjadrili žiadne pripomienky. 

Keďže žiadne pripomienky nezazneli ani v rámci otvorenej diskusie, dal predseda 

o návrhu hlasovať tajnou formou: 

Návrh uznesenia:  AS schvaľuje návrh na úpravu členov Vedeckej rady FHV UNIZA. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 14 

Za 14 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

AS schválil návrh na úpravu členov Vedeckej rady FHV UNIZA. 

Bod č. 11: Rôzne 

 

Dekanka poďakovala senátorom za ich celoročnú prácu v senáte a vyjadrila nádej, že 

spolupráca vedenia fakulty so senátom bude pre fakultu úspešná a prospešná. 

Dekanka v súlade so snahou o transparentné riadenie fakulty oboznámila senátorov 

s aktuálnym stavom rozpočtu fakulty.  Uviedla, že hoci pri kreovaní rozpočtu vznikali 

obavy, či sa dokážu efektívne zafinancovať všetky procesy na fakulte, môže 

skonštatovať, že na základe rôznych úsporných opatrení, krokov, kúsku šťastia 

a rôznych zhôd okolností sa vedeniu podarilo zabezpečiť rozpočet v tom zmysle, že 

fakulta má zabezpečené všetky výplaty ku koncu roka a na začiatok ďalšieho roka. 

Fakulta môže podľa nej v pokoji prečkať na príchod ďalšej dotácie, pokiaľ sa nič 

výnimočné nestane. Dekanka ďalej informovala, že nakoľko fakulte zostali voľné 

finančné prostriedky, boli na základe rozhodnutia kolégia dekanky stanovené kritériá, 

podľa ktorých boli predmetné prostriedky do istej miery uvoľnené na prerozdelenie 

v rámci koncoročných odmien, čo sa už udialo. Upresnila, že kritériá, na základe ktorých 

boli jednotlivým zamestnancom udelené odmeny, odrážali mieru zapojenia 

zamestnancov do rôznych aktivít v rámci fakulty. Tieto kritériá plánuje vedenie fakulty 

do budúcnosti rozpracovať podrobnejšie a predložiť senátu na schválenie. 
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Dekanka senátorov ďalej informovala o predvianočnom projekte zameranom na pomoc 

deťom zo sociálne slabších rodín, ktorého výsledkom by malo byť darovanie niekoľkých 

počítačov pre deti študujúce na niektorej z cvičných škôl fakulty. 

Dekanka doplnila, že aktuálne pripravuje súťaž pre študentov, ktorej cieľom je 

vyhodnotiť humanitný čin roka, mediálny produkt roka a literárny produkt roka. 

 

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 2. decembra 2020 

Zapísal: Martin Záborský 

 

 


