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Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV UNIZA 
 

 

Registratúrne číslo: AS/0026/2021 

Dátum konania: 4. októbra 2021 o 13:00 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., PaedDr. Marta Lacková, PhD., Mgr. Eva Leláková, PhD., 

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

Haas, Mgr. Tomáš Hládek, Martina Jombíková, Bc. Daniel Stehlík 

Neprítomní členovia:  Mgr. Olena Hundarenko, PhD., Paula Kachalavová 

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

Metruk, Ph.D. 

 

 

Program rokovania 

1. Voľba člena stálej volebnej komisie AS FHV UNIZA za študentskú časť 

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

predseda) 

2. Voľba členov volebnej komisie pre doplňovacie voľby do AS FHV UNIZA 

za zamestnaneckú časť (predkladal predseda) 

3. Voľba členov volebnej komisie pre doplňovacie voľby do AS FHV UNIZA 

za študentskú časť (predkladal predseda) 

4. Návrh Vyhlášky o doplňovacích voľbách do AS FHV UNIZA za zamestnaneckú 

časť (predkladal predseda) 

5. Návrh Vyhlášky o doplňovacích voľbách do AS FHV UNIZA za študentskú časť 

(predkladal predseda) 

6. 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 11 senátorov z celkového počtu 13 členov, z čoho boli štyria 

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 11 

Za 11 

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:  Voľba člena stálej volebnej komisie AS FHV UNIZA za študentskú časť 

 

Predseda upozornil, že stála volebná komisia nie je kompletná, keďže bývalej senátorke 

Seleverstovej zanikol mandát v AS dňom ukončenia štúdia. Predseda požiadal prítomných 

senátorov o návrhy na člena stálej volebnej komisie za študentskú časť. 

Senátor Haas navrhol seba. Senátor Stehlík navrhol senátora Hládeka, ktorý s návrhom 

súhlasil. Po tomto návrhu senátor Haas stiahol svoj návrh. Nikto ďalší navrhnutý nebol, 

preto dal predseda o predmetnom návrhu tajne hlasovať: 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 11 

Za 9 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 1 
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Konštatovanie: Za člena stálej volebnej komisie AS za študentskú časť bol zvolený 

senátor Hládek. 

Bod č. 2:  Voľba členov volebnej komisie pre doplňovacie voľby do AS FHV UNIZA 

za zamestnaneckú časť 

 

Návrh predložil predseda a vysvetlil dôvody, ktoré k návrhu viedli. Uviedol, že bývalá 

senátorka Antolová k 31. augustu 2021 ukončila svoje pôsobenie na FHV UNIZA, čím jej 

členstvo v AS zaniklo a voľné miesto je potrebné zaplniť. 

Predseda vyzval senátorov, aby predostreli svoje návrhy na členov volebnej komisie pre 

doplňovacie voľby do AS za zamestnaneckú časť. Senátorka Murgašová navrhla senátora 

Hampla. Predseda navrhol senátorku Murgašovú. Obidvaja s návrhom súhlasili. Senátorka 

Murgašová pripomenula, že komisia musí mať aspoň troch členov. 

Senátorka Murgašová navrhla senátorku Dzuriakovú, ktorá však pre svoju pracovnú 

vyťaženosť s návrhom nesúhlasila. Predseda navrhol senátorku Majerovú, ktorá 

s návrhom súhlasila. 

Ďalšie návrhy nezazneli a predseda dal tajne hlasovať o navrhnutých kandidátoch: 

senátor Hampl 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 11 

Za 9 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 1 

senátorka Murgašová 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 11 

Za 8 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 2 

senátorka Murgašová 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 11 

Za 8 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 2 

Konštatovanie: Za členov volebnej komisie pre doplňovacie voľby do AS FHV UNIZA za 

zamestnaneckú časť boli zvolení senátori Hampl, Murgašová 

a Majerová. 

Predseda vyzval senátorov, aby navrhli predsedu tejto komisie. Senátorky Murgašová 

a Majerová navrhli senátora Hampla, ktorý s návrhom súhlasil. Nikto ďalší navrhnutý 

nebol a predseda dal o návrhu tajne hlasovať: 
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Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 11 

Za 11 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

Konštatovanie: Za predsedu volebnej komisie pre doplňovacie voľby do AS FHV UNIZA 

za zamestnaneckú časť bol zvolený senátor Hampl. 

Bod č. 3:  Voľba členov volebnej komisie pre doplňovacie voľby do AS FHV UNIZA 

za študentskú časť 

 

Návrh predložil predseda a stručne objasnil dôvody, pre ktoré návrh predkladá. Uviedol, 

že v študentskej časti AS je voľné miesto po senátorke Seleverstovej, ktorej členstvo v AS 

skončilo dňom ukončenia štúdia štátnou záverečnou skúškou, preto je potrebné toto 

miesto obsadiť, aby bol AS v kompletnom zložení. 

Predseda vyzval senátorov, aby predostreli svoje návrhy na členov volebnej komisie pre 

doplňovacie voľby do AS za študentskú časť. Senátori Haas a Jombíková navrhli sami seba. 

Senátor Hládek navrhol senátora Stehlíka, ktorý s návrhom súhlasil. Predseda uviedol, že 

komisia má mať aspoň troch členov, ale uprednostnil by, aby členom komisie bol aj člen 

stálej volebnej komisie za študentskú časť. Navrhol preto ešte senátora Hládeka, ktorý 

s návrhom súhlasil. 

Ďalšie návrhy nezazneli a predseda dal tajne hlasovať o navrhnutých kandidátoch: 

senátor Haas 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 11 

Za 11 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

senátor Stehlík 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 11 

Za 11 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

senátorka Jombíková 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 11 

Za 11 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

senátor Hládek 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 11 

Za 10 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 1 

Konštatovanie: Za členov volebnej komisie pre doplňovacie voľby do AS FHV UNIZA za 

študentskú časť boli zvolení senátori Haas, Jombíková, Stehlík a Hládek. 
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Predseda vyzval senátorov, aby navrhli predsedu tejto komisie. Senátor Hládek navrhol 

senátora Stehlíka. Senátor Stehlík navrhol senátora Haasa. Obidvaja s návrhom súhlasili. 

Nikto ďalší navrhnutý nebol a predseda dal o návrhu tajne hlasovať: 

senátor Haas 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 11 

Za 6 

Proti 3 

Zdržali sa hlasovania 2 

senátor Stehlík 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 11 

Za 7 

Proti 1 

Zdržali sa hlasovania 2 

Konštatovanie: Za predsedu volebnej komisie pre doplňovacie voľby do AS FHV UNIZA 

za študentskú časť bol zvolený senátor Stehlík. 

Bod č. 4:  Návrh Vyhlášky o doplňovacích voľbách do AS FHV UNIZA za zamestnaneckú 

časť 

 

Návrh predložil predseda a pripomenul dôvody, ktoré k návrhu viedli. Zdôraznil 

náležitosti, ktoré musí vyhláška o voľbách obsahovať a stručne ju predstavil. 

Predseda otvoril diskusiu a požiadal o vyjadrenie zástupcov jednotlivých senátnych 

komisií. Senátorka Murgašová za komisiu pre legislatívne záležitosti prezentovala drobnú 

formálnu pripomienku k návrhu. Komisia pre študijné záležitosti a komisia pre 

hospodárske záležitosti nemala k návrhu pripomienky. Nikto ďalší sa do diskusie 

neprihlásil a predseda dal o návrhu aklamačne hlasovať. 

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

zamestnaneckú časť vrátane časového harmonogramu volieb do AS 

FHV UNIZA po doplnení schválených členov volebnej komisie pre 

doplňovacie voľby do AS FHV UNIZA za zamestnaneckú časť a 

zapracovaní prezentovanej formálnej pripomienky. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 11 

Za 11 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

AS schválil Vyhlášku o doplňovacích voľbách do AS FHV UNIZA za zamestnaneckú časť 

vrátane časového harmonogramu volieb do AS FHV UNIZA po doplnení schválených 

členov volebnej komisie pre doplňovacie voľby do AS FHV UNIZA za zamestnaneckú časť 

a zapracovaní prezentovanej formálnej pripomienky. 
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Bod č. 5:  Návrh Vyhlášky o doplňovacích voľbách do AS FHV UNIZA za študentskú časť 

 

Návrh predložil predseda a doplnil, že dôvody a všetky náležitosti, ktoré k návrhu viedli, 

už boli predstavené. 

Predseda požiadal o vyjadrenie k návrhu zástupcov jednotlivých senátnych komisií. 

Senátorka Murgašová za komisiu pre legislatívne záležitosti predstavila drobnú formálnu 

pripomienku. Komisia pre študijné záležitosti a komisia pre hospodárske záležitosti 

nemala k návrhu pripomienky. Nikto ďalší sa do diskusie 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 schválených členov volebnej komisie pre 

doplňovacie voľby do AS FHV UNIZA za študentskú časť a zapracovaní 

prezentovanej formálnej pripomienky. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 11 

Za 11 

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 schválených členov 

volebnej komisie pre doplňovacie voľby do AS FHV UNIZA za študentskú časť a 

zapracovaní prezentovanej formálnej pripomienky. 

Bod č. 6:  Rôzne 

 

Predseda poďakoval senátorom za úspešné hlasovanie a dotknutým osobám za ich súhlas 

s nomináciami. 

Senátorka Murgašová vyzvala členov volebnej komisie pre doplňovacie voľby do AS FHV 

UNIZA za študentskú časť, že v prípade potreby sa môžu obrátiť na členov volebnej 

komisie pre doplňovacie voľby do AS FHV UNIZA za zamestnaneckú časť, ktorí budú 

v rámci svojich možností nápomocní pri prípadných komplikáciách. K výzve sa pripojil aj 

senátor Hampl. 

Senátor Haas poďakoval senátorke Murgašovej a senátorovi Hamplovi za prejavenú 

ochotu pomôcť. 
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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 5. októbra 2021 

Zapísal: Martin Záborský 


