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Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV UNIZA 
 

 

Registratúrne číslo: AS/0014/2021 

Dátum konania: 7. júla 2021 o 11:00 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., Mgr. Olena Hundarenko, PhD., PaedDr. Marta Lacková, 

PhD., Mgr. Eva Leláková, PhD., Mgr. Jarmila Majerová, PhD., Mgr. 

Veronika Murgašová, PhD., Mgr. Tomáš Hládek, Martina Jombíková 

Neprítomní členovia:  PaedDr. Silvia Antolová, PhD. (ospr.), Samuel Haas, Paula 

Kachalavová, Anastasiia Seleverstova, Bc. Daniel Stehlík (ospr.) 

Hostia:  PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD. 

 

 

Program rokovania 

1. Návrh základných informácií k študijným programom a podmienok prijatia 

na štúdium na FHV UNIZA v akademickom roku 2022/2023 (predkladala 

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

2. Rôzne 

 

Úvod a otvorenie 

 

Rokovanie Akademického senátu FHV UNIZA (ďalej len AS) viedol Mgr. Marián Grupač, 

PhD., predseda AS (ďalej iba 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. 
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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 dvaja 

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 10 

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: Návrh základných informácií k študijným programom a podmienok prijatia 

na štúdium na FHV UNIZA v akademickom roku 2022/2023 

 

Návrh stručne predstavila dekanka a vysvetlila dôvody, ktoré k nemu viedli. Upozornila, 

že je vypracovaný v súlade so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké 

školstvo. 

Predseda požiadal o postoj zástupcov jednotlivých senátnych komisií. Senátorka 

Majerová za komisiu pre študijné záležitosti poukázala na skutočnosť, že dĺžka štúdia 

v dennej a externej forme sa v budúcnosti plánuje zjednotiť, aj keď v súčasnosti to ešte 

nie je zakotvené legislatívne. Dekanka reagovala, že keď bude zmena legislatívy aktuálna, 

zapracujú sa nové okolnosti do všetkých predmetných dokumentov. 

Senátorka Murgašová prezentovala pripomienky komisie pre legislatívne záležitosti. 

Uviedla, že komisia nemá zásadné pripomienky, iba navrhla opraviť nájdený formálny 

nedostatok a rozšíriť formuláciu jednej sekcie bez zmeny pôvodného významu. Dekanka 

pripomienky akceptovala a sľúbila ich nápravu. 

Komisia pre hospodárske záležitosti nemala k návrhu pripomienky. 

V rámci diskusie vystúpila senátorka Murgašová, ktorá poukázala na skutočnosť, že sa 

v návrhu spomínajú sumy za ubytovanie a stravovanie, ktoré fakulta nevie v dlhodobom 
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horizonte garantovať a preto navrhla miesto toho uviesť kontakt na zodpovednú osobu, 

resp. upraviť relevantnú formuláciu. 

Dekanka súhlasila a uviedla, že pokiaľ nie je predmetná sekcia návrhu unifikovaná v rámci 

univerzity, prediskutuje s Mgr. Evou Augustínovou, PhD., prodekankou pre vzdelávanie 

a marketing, úpravu tejto formulácie. 

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

Návrh uznesenia:  AS schvaľuje návrh základných informácií k študijným programom a 

podmienok prijatia na štúdium na FHV UNIZA v akademickom roku 

2022/2023 po zapracovaní pripomienok. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 10 

Za 10 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

AS schválil návrh základných informácií k študijným programom a podmienok prijatia 

na štúdium na FHV UNIZA v akademickom roku 2022/2023 po zapracovaní pripomienok. 

Bod č. 2: Rôzne 

 

Predseda poďakoval senátorom za spoluprácu v uplynulom akademickom roku a zaželal 

im príjemné letné obdobie. Dekanka sa pripojila k poďakovaniu a všetkým senátorom 

zaželala veľa oddychu počas letných dovoleniek. 

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 8. júla 2021 

Zapísal: Martin Záborský 


