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Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV UNIZA 
 

 

Dátum konania: 14. januára 2019 o 13:00 hod. 

 

Miesto konania: AD312 (zasadacia miestnosť dekanátu FHV UNIZA) 

 

Prítomní členovia:  PaedDr. Silvia Antolová, PhD., Mgr. Eva Augustínová, PhD., PhDr. et 

Mgr. Kristýna Balátová, PhD., Mgr. Jana Dzuriaková, PhD., PhDr. 

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

Mgr. Olena Hundarenko, PhD., PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D., Mgr. 

Veronika Murgašová, PhD., PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., Michaela 

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

Stehlík, Bc. Natália Žitníková 

 

Neprítomní členovia: Bc. Kristína Husáková (ospr.) 

 

Hostia:  doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD., Dr.h.c. prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc., 

PaedDr. Dalibor Gonda, PhD., PaedDr. Milan Kubiatko, PhD., Mgr. Jarmila 

Majerová, PhD., Bc. Jana Ondrášová, prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc. 

 

 

Program rokovania 

1. Návrh na zmenu organizačného poriadku fakulty a organizačnej štruktúry – 

dekanát FHV UNIZA (predkladala doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD., dekanka 

FHV UNIZA) 

2. Návrh na zmenu organizačného poriadku fakulty a organizačnej štruktúry – 

KPŠ FHV UNIZA (predkladala doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD., dekanka FHV 

UNIZA) 

3. Návrh na zmenu organizačného poriadku fakulty a organizačnej štruktúry – 

KFR FHV UNIZA (predkladala doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD., dekanka FHV 

UNIZA) 
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4. Návrh zloženia návrhovej komisie pre voľbu kandidáta na dekana FHV 

UNIZA (predkladala PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., predsedníčka AS FHV UNIZA) 

5. Návrh Vyhlášky o voľbe kandidáta na dekana FHV UNIZA (predkladala PhDr. 

Slavka Pitoňáková, PhD., predsedníčka AS FHV UNIZA) 

6. Rôzne 

 

Úvod a otvorenie 

 

PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., predsedníčka AS FHV UNIZA (ďalej len predsedníčka), 

privítala prítomných členov i hostí na zasadnutí Akademického senátu FHV UNIZA 

(ďalej len AS). 

Predsedníčka následne vyzvala 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 v úvode prítomných 14 senátorov z celkového počtu 17 členov 

(krátko po začatí rokovania prišli dvaja senátori), z čoho boli traja (neskôr piati) 

študenti a predsedníčka mohla skonštatovať, že na základe rokovacieho poriadku (čl. 7, 

ods. 1) a prezenčnej listiny je senát uznášaniaschopný. 

Predsedníčka požiadala členov, aby predostreli svoje pripomienky k navrhovanému 

programu a keďže nikto žiadne nemal, dala o programe aklamačne hlasovať: 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 15 

Za 15 

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:  Návrh na zmenu organizačného poriadku fakulty a organizačnej štruktúry – 

dekanát FHV UNIZA 

 

Doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD., dekanka FHV UNIZA, požiadala prodekana Gondu, 

aby návrh zmien stručne predstavil. Prodekan Gonda zdôvodnil potrebu jeho schválenia, 

keďže niektoré zmeny realizované v minulom období sa v praxi preukázali ako 

nevyhovujúce. Konkrétne sa v návrhu požaduje presun referenta pre personálnu prácu 

a mzdy a referenta pre ekonomiku pod referát ekonomiky, ktorý spadá pod tajomníka 

fakulty. 

Predsedníčka dala priestor na vyjadrenie jednotlivým komisiám a ďalším členom AS. 

Za  komisiu pre legislatívne záležitosti vystúpil senátor Metruk, ktorý sa vyjadril 

k jednotlivým navrhovaným zmenám a odporučil návrh schváliť. K návrhu sa vyjadrila 

senátorka Augustínová ako predsedníčka komisie pre hospodárske záležitosti, ktorá 

skonštatovala, že požadované zmeny nemajú vplyv na finančné náklady fakulty 

a odporučila návrh schváliť. 

Nikto ďalší v diskusii nevystúpil, preto predsedníčka prečítala návrh uznesenia k tomuto 

bodu programu a dala o ňom aklamačne hlasovať. 

Návrh uznesenia:  AS schvaľuje Návrh na zmenu organizačného poriadku a organizačnej 

štruktúry fakulty, časť dekanát FHV UNIZA, s účinnosťou od 1. februára 

2019. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 15 

Za 15 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

AS schválil Návrh na zmenu organizačného poriadku a organizačnej štruktúry fakulty, 

časť dekanát FHV UNIZA s účinnosťou od 1. februára 2019.  

Pozn.:  Schválený návrh organizačnej štruktúry je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice 

(príloha č. 1). 

Bod č. 2:  Návrh na zmenu organizačného poriadku fakulty a organizačnej štruktúry – 

KPŠ FHV UNIZA 

 

Dekanka požiadala prodekana Gondu, aby návrh predstavil a zdôvodnil potrebu jeho 

schválenia. Prodekan Gonda opísal navrhované zmeny a vysvetlil motívy, ktoré 

za návrhom stoja. Konkrétne ide o zrušenie pracovného miesta docenta v odbore teória 
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vyučovania matematiky, vytvorenie pracovného miesta docenta v odbore psychológia 

a vytvorenie pracovného miesta asistenta – metodik praxe. 

Predsedníčka poskytla priestor na vyjadrenie jednotlivým komisiám a ďalším členom 

AS. Senátor Metruk predniesol stanovisko komisie pre legislatívne záležitosti. Poukázal 

na nezrovnalosti medzi textovou a grafickou časťou návrhu. Ďalej uviedol, že v návrhu 

vidí niekoľko problémov (najmä čo sa týka chýbajúceho podrobnejšieho zdôvodnenia 

navrhovaných zmien) a odporučil návrh v aktuálnej podobe neschváliť. S ohľadom 

na uvedené navrhol, aby sa návrh pripravil ešte raz s doplnením relevantných 

podkladov a zaradil do programu na ďalšom zasadnutí AS. 

K vystúpeniu senátora Metruka sa vyjadrila dekanka fakulty, ktorá bližšie vysvetlila 

navrhované zmeny a požiadala AS o schválenie návrhu s následným doplnením textovej 

časti organizačného poriadku. 

K návrhu sa ďalej vyjadrila senátorka Augustínová, ktorá predniesla stanovisko komisie 

pre hospodárske záležitosti. Zdôraznila absenciu bližšieho zdôvodnenia navrhovaných 

zmien a poukázala na formálne nedostatky v návrhu. V súvislosti so mzdovými nákladmi 

na KPŠ poukázala na negatívny zostatok na mzdovom účte katedry (podľa stavu k 10. 

októbru 2018) a na koniec svojho príspevku skonštatovala, že podľa materiálov, ktoré 

komisia pre hospodárske záležitosti dostala na posúdenie, odporúča tento návrh 

neschváliť. Komisia pracovala s materiálom, ktorý bol zaslaný tajomníkom fakulty 13. 

októbra 2018 e-mailovou poštou, s finančnými údajmi jednotlivých katedier k 10. 

októbru 2018. Napriek tomu, že senát vyžadoval pravidelné zasielanie finančných 

podkladov k hospodáreniu katedier/fakulty,  komisia pre hospodárske záležitosti 

od vyššie uvedeného dátumu nedostala žiadne iné podklady, a preto pracovala, z jej 

pohľadu, s relevantnými číslami.  

Dekanka vyjadrila pochybnosť o objektívnosti stanoviska komisie pre hospodárske 

záležitosti, nakoľko táto komisia nedisponovala aktuálnymi údajmi a nenarábala 

so všetkými relevantnými podkladmi zobrazujúcimi výkon katedry. Poukázala 

na skutočnosť, že KPŠ si na svoje fungovanie zarába nielen výučbou denných študentov, 

ale i výučbou študentov v rámci doplňujúceho pedagogického štúdia v Žiline a v Spišskej 

Novej Vsi a po sčítaní všetkých výkonov katedra nemá mínusový účet. V tejto súvislosti 

dekanka požiadala Bc. Ondrášovú, ktorá je poverená funkciou tajomníčky fakulty, aby 

priniesla podklady k relevantným účtom a upozornila na skutočnosť, že tieto účty boli 

a sú k dispozícii komisii pre hospodárske záležitosti, ktorá si ich ani v prípade nejasností 

nevyžiadala. Komisia tak narábala so starými údajmi a dekanka považuje jej stanovisko 

za neobjektívne. 
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Predsedníčka zosumarizovala požadované zmeny a navrhla hlasovať o každej zmene 

samostatne. Senátori sa informovali, aká je časová nevyhnutnosť navrhovaných zmien 

s ohľadom na zámery fakulty. Dekanka v rámci diskusie stiahla pôvodný návrh a podala 

pozmeňujúci návrh, v ktorom navrhuje zrušiť miesto docenta v odbore teória 

vyučovania matematiky. 

Predsedníčka prečítala návrh uznesenia a dala o návrhu aklamačne hlasovať. 

Návrh uznesenia: AS schvaľuje zrušenie pracovného funkčného miesta docenta 

v odbore teória vyučovania matematiky na KPŠ FHV UNIZA k 31. 

januáru 2019. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 16 

Za 16 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

AS schválil zrušenie pracovného funkčného miesta docenta v odbore teória vyučovania 

matematiky na KPŠ FHV UNIZA k 31. januáru 2019. 

Bod č. 3:  Návrh na zmenu organizačného poriadku fakulty a organizačnej štruktúry – 

KFR FHV UNIZA 

 

Dekanka požiadala o predstavenie návrhu zástupcu vedúceho KFR senátora Grejtáka, 

keďže vedúci KFR sa zasadnutia AS nezúčastnil. Senátor Grejták uviedol, že návrh 

predstaví prodekan Dupkala, ktorý návrh predstavil a objasnil dôvod navrhovaných 

zmien organizačného poriadku a organizačnej štruktúry katedry filozofie a religionistiky 

s ohľadom na rentabilné hospodárenie a rozvojový zámer katedry. Konkrétne ide 

o zrušenie oddelení na katedre, zrušenie pracovného miesta profesora v odbore 

religionistika, zrušenie troch pracovných miest docentov v odbore teológia, vytvorenie 

pracovného miesta docenta v odbore filozofia alebo etika a vytvorenie dvoch 

pracovných miest odborných asistentov v odbore výchova k občianstvu. 

Vzhľadom na odchod štyroch docentov z katedry a s tým súvisiacim nákladom 

na odchodné a odstupné prodekan Dupkala požiadal AS, aby mal pochopenie pre zmenu 

organizačnej štruktúry s cieľom stabilizácie KFR. 

Dekanka návrh podporila a uviedla, že je v súlade so zásadami reštrukturalizácie z roku 

2015, v ktorých bol vyjadrený zámer neotvárať študijné programy s nízkym počtom 

študentov. Vyslovila presvedčenie, že predložený návrh je nastavený dobre a že prispeje 

k rozvoju KFR vo vzťahu k plánom akreditovať tretí stupeň vysokoškolského štúdia. 
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Predsedníčka dala priestor na vyjadrenie jednotlivým komisiám a ďalším členom AS. 

K návrhu sa za komisiu pre legislatívne záležitosti vyjadril senátor Metruk. Uviedol, 

že senátori nemohli návrh zodpovedne posúdiť, keďže návrh obsahoval nezrovnalosti 

v počtoch pracovných miest oproti pôvodnému stavu organizačnej štruktúry katedry. 

Za komisiu pre legislatívne záležitosti odporučil návrh dopracovať a predložiť ešte raz 

na ďalšom zasadnutí AS. 

Dekanka zmeny vysvetlila podrobnejšie a senátor Grejták doplnil konkrétne dôvody, 

pre ktoré zmeny navrhujú. 

Za komisiu pre hospodárske záležitosti vystúpila senátorka Augustínová. Vyjadrila 

podobný názor ako senátor Metruk, že zo zaslaných podkladov komisia nedokáže 

zodpovedne posúdiť dopad navrhovaných zmien. Komisia pre hospodárske záležitosti 

odporučila návrh neschváliť. 

V rámci diskusie ďalej vystúpil prodekan Dupkala, ktorý zdôraznil nutnosť 

navrhovaných zmien s ohľadom na garancie pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia. 

Návrh podporil, aj keď súhlasil, že obsahuje nedostatky v textovej časti organizačného 

poriadku a je ochotný ich dopracovať. 

Prodekan Gonda upozornil, že kontrola z rektorátu vnímala ako negatívum veľké 

množstvo dodatkov, ktoré organizačný poriadok má, z čoho vyplýva jeho 

neprehľadnosť. Odporučil, aby sa všetky dodatky zakomponovali do znenia 

organizačného poriadku a v jednom okamihu tak bol iba jeden dokument bez dodatkov. 

Zároveň objasnil svoj pohľad na predložený návrh a požiadal senát o jeho schválenie. 

Predsedníčka zosumarizovala uvedené stanoviská a poukázala na formálnu nevhodnosť 

návrhu. Vyzvala senát na zváženie kompromisu na základe poskytnutého verbálneho 

zdôvodnenia a požiadala prodekanku Majerovú o stanovisko k návrhu v kontexte 

akreditácie. 

Prodekanka Majerová uviedla, že v súvislosti s doktorandským štúdiom nevie o žiadnej 

kontrole, ktorá by mala v najbližšom čase fakultu navštíviť, ale z pohľadu akreditácie by 

miesto docenta mohlo v budúcnosti chýbať. 

Prodekan Dupkala obhajoval nutnosť získať doktorandské štúdium na KFR a povedal, že 

napriek tomu, že chápe prednesené výhrady, apeluje na senát, aby predložený návrh 

schválil. 

Senátorka Murgašová vyjadrila pochybnosti, ktorý organizačný poriadok je platný, 

keďže sa objavilo niekoľko verzií. Predsedníčka ozrejmila aktuálny stav a poukázala 
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na platnú verziu organizačného poriadku. Senátorka Antolová navrhla posunúť 

rokovanie o tomto návrhu na ďalšie rokovanie o dva týždne, s čím navrhovateľ 

nesúhlasil a neprejavil vôľu návrh z rokovania stiahnuť. Senátor Michalco v súvislosti 

s návrhom uviedol, že platí len to, čo je „na papieri“ a nepovažuje za podstatné verbálne 

vyjadrenia. 

Predsedníčka prečítala návrh uznesenia a dala o návrhu aklamačne hlasovať: 

Návrh uznesenia: AS schvaľuje návrh na zmenu organizačného poriadku a organizačnej 

štruktúry fakulty, časť KFR FHV UNIZA. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 16 

Za 1 

Proti 7 

Zdržali sa hlasovania 8 

 

AS neschválil návrh na zmenu organizačného poriadku a organizačnej štruktúry fakulty, 

časť KFR FHV UNIZA. 

Bod č. 4:  Návrh zloženia návrhovej komisie pre voľbu kandidáta na dekana FHV UNIZA 

 

Návrh predstavila predsedníčka – v máji 2019 uplynie funkčné obdobie súčasnej 

dekanky a v súlade s Vysokoškolským zákonom a dokumentom Štatút FHV UNIZA je 

v tejto súvislosti potrebné vyhlásiť voľby kandidáta na dekana FHV UNIZA, vypracovať 

Vyhlášku o voľbe kandidáta na dekana FHV UNIZA, ktorá obsahuje všetky potrebné 

náležitosti definované príslušnou legislatívou, zorganizovať a zabezpečiť tento proces 

na všetkých úrovniach. 

Predsedníčka upozornila členov senátu, že ide o dôležitú udalosť v živote fakulty a je 

potrebné jej venovať primeranú pozornosť. Poprosila všetkých členov senátu a členov 

príslušných komisií o dôsledné preštudovanie všetkých predložených materiálov, 

príslušnej legislatívy vzťahujúceho sa k voľbe kandidáta na dekana (Vysokoškolský 

zákon, Štatút FHV UNIZA) a konštruktívne pripomienkovanie predloženého návrhu 

návrhovej komisie a v ďalšom bode aj Vyhlášky o voľbe kandidáta na dekana FHV UNIZA 

s cieľom eliminovať prípadné nedostatky a zabezpečiť riadny, pokojný a legislatívne 

správny priebeh volieb dekana FHV UNIZA. 

V súlade s dokumentom Štatút FHV UNIZA (schválenom na zasadnutí AS UNIZA 24. 

októbra 2016) – druhá časť, § 9 (dekan a prodekani fakulty), bod č. 11 Spôsob voľby 

dekana: „Voľbu kandidáta na dekana FHV vyhlasuje AS FHV UNIZA a organizačne ju 

zabezpečuje návrhová komisia. Návrhovú komisiu tvoria traja členovia zamestnaneckej 
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časti a dvaja členovia študentskej časti akademickej obce fakulty. Členov návrhovej komisie 

a jej predsedu schvaľuje AS FHV UNIZA na návrh jeho predsedu.“ 

Predsedníčka navrhla za členov návrhovej komisie senátorov Metruka, Augustínovú 

a Grejtáka (podpredsedov senátu, ktorí sú zároveň predsedami jednotlivých komisií AS), 

senátora Michalca (predsedu študentskej časti senátu a zástupcu učiteľských študijných 

programov) a senátora Stehlíka (ako zástupcu neučiteľských študijných programov). 

Za predsedu návrhovej komisie navrhla senátora Metruka. Všetci navrhnutí s návrhom 

súhlasili. 

Predsedníčka dala priestor na vyjadrenie jednotlivým komisiám a ďalším členom AS. 

Keďže z pléna nezazneli žiadne pripomienky, dala predsedníčka tajne hlasovať 

o jednotlivých kandidátoch do návrhovej komisie: 

PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 16 

Za 14 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 1 

 

PhDr. Marek Grejták 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 16 

Za 15 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 1 

 

Mgr. Eva Augustínová, PhD. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 16 

Za 15 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 1 

 

Bc. Damián Michalco 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 16 

Za 16 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

Daniel Stehlík 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 16 

Za 16 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

AS schválil návrhovú komisiu pre voľbu kandidáta na dekana FHV UNIZA. 

Bod č. 5:  Návrh Vyhlášky o voľbe kandidáta na dekana FHV UNIZA 

 

Predsedníčka pripomenula, že vyhláška musí obsahovať niektoré náležitosti podľa 

štatútu FHV UNIZA, po zohľadnení ktorých spolu so senátorom Metrukom vypracovali 

návrh vyhlášky. Ako podklad im slúžila vyhláška z predchádzajúcich volieb kandidáta 

na dekana. Predsedníčka vysvetlila motívy realizovaných zmien, pričom senátor Metruk 

ju doplnil a zdôraznil náležitosti, ktoré musí návrh na kandidáta na dekana obsahovať. 
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Predsedníčka navrhla zmenu označenia miestnosti uvádzanú v pôvodnom návrhu, 

nakoľko aktuálne má iné označenie, hoci ide o rovnakú miestnosť a senátor Hampl 

upozornil na drobnú štylistickú nezrovnalosť v návrhu vyhlášky. S prednesenými 

úpravami senát vyjadril súhlas a boli zakomponované do návrhu. 

Senátorka Balátová poukázala na skutočnosť, že kandidáta na dekana môžu navrhovať 

aj študenti, na základe čoho senát odstránil z požiadaviek na návrhy nutnosť uvádzať 

pracovisko navrhovateľa, nakoľko navrhovateľom môže byť aj študent, ktorý 

pracovisko nemá. 

Predsedníčka poďakovala za pripomienky a keďže k návrhu neboli ďalšie podnety, dala 

o návrhu uznesenia aklamačne hlasovať. 

Návrh uznesenia: AS schvaľuje návrh Vyhlášky o voľbe kandidáta na dekana FHV 

UNIZA po zapracovaní pripomienok. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 15 

Za 15 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

AS schválil návrh Vyhlášky o voľbe kandidáta na dekana FHV UNIZA po zapracovaní 

pripomienok. 

Bod č. 6:  Rôzne 

 

Predsedníčka informovala AS, že sa 11. decembra 2018 zúčastnila Zasadnutia rady 

vysokých škôl na pôde Trenčianskej univerzity. Stručne predostrela kľúčové časti 

rokovania a podotkla, že pre záujemcov je k dispozícii zápisnica z rokovania. 

Na záver predsedníčka ukončila rokovanie AS a poďakovala za účasť všetkým členom 

a hosťom za účasť a korektnú diskusiu. 

 

 PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD. 

 predsedníčka AS FHV UNIZA 

 

 

 

V Žiline dňa 24. januára 2019 

Zapísal: Ing. Martin Záborský 
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Dekanát           
  

Administratívne centrum Referát ekonomiky 

a personálnej práce 

Referát pre zahraničné 

vzťahy a styk s verejnosťou 
Referát pre vedu, výskum 

a umenie 

Referát pre vzdelávanie 

a odbornú prax 

Dekan 
Referát sekretariátu dekana 

Sekretariát dekana 

Administratívny 

pracovník 

Administratívny 

pracovník 

Referent pre vzdelávanie 

a odbornú prax 

Referent pre vzdelávanie 

a odbornú prax 

Referent pre vzdelávanie 

a odbornú prax 

Referent pre zahraničné 

vzťahy a styk s verejnosťou 

Referent 

pre ekonomiku 

Referent pre personálnu 

prácu a mzdy 

Referent pre vedu, 

výskum a umenie 

Prodekan pre zahraničné 

vzťahy a styk s verejnosťou 

Prodekan  

pre vzdelávanie 

Prodekan pre vedu, 

výskum a umenie 

IT podpora 

Prodekan pre 

akreditáciu a rozvoj 
Tajomník 
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