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Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV UNIZA 
 

 

Dátum konania: 15. apríla 2019 o 9:00 hod. 

 

Miesto konania: AC-CO (kryt civilnej ochrany v suteréne budovy AC) 

 

Prítomní členovia:  PaedDr. Silvia Antolová, PhD., Mgr. Eva Augustínová, 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., Bc. Kristína Husáková, Bc. Damián 

Michalco, Bc. Michal Moravec, Daniel Stehlík 

 

Neprítomní členovia:  Michaela Bodingerová (ospr.), Bc. Natália Žitníková (ospr.), PhDr. 

et Mgr. Kristýna Balátová, PhD. (ospr.) 

 

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

PaedDr. Dalibor Gonda, PhD., Bc. Jana Ondrášová 

 

 

Program rokovania 

1. Výročná správa o činnosti FHV UNIZA za rok 2018 (predkladala doc. PaedDr. 

Vlasta Cabanová, PhD., dekanka FHV UNIZA) 

2. Správa o hospodárení FHV UNIZA za rok 2018 (predkladala doc. PaedDr. 

Vlasta Cabanová, PhD., dekanka FHV UNIZA) 

3. Správa o činnosti AS FHV UNIZA za rok 2018 (predkladala Mgr. Eva 

Augustínová, PhD., predsedníčka AS FHV UNIZA) 

4. Voľby do Rady vysokých škôl SR (predkladala Mgr. Eva Augustínová, PhD., 

predsedníčka AS FHV UNIZA) 
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5. Návrh vyhlášky o doplňujúcich voľbách do zamestnaneckej časti AS FHV 

UNIZA (predkladala Mgr. Eva Augustínová, PhD., predsedníčka AS FHV UNIZA) 

6. Informácia o voľbách do AS UNIZA (predkladala Mgr. Eva Augustínová, PhD., 

predsedníčka AS FHV UNIZA) 

7. Rôzne 

 

Úvod a otvorenie 

 

Mgr. Eva Augustínová, PhD., predsedníčka AS FHV UNIZA (ďalej len predsedníčka), 

privítala prítomných členov i hostí na zasadnutí Akademického senátu FHV UNIZA 

(ďalej len AS), ktoré bolo zároveň spojené so zasadnutím Akademickej obce FHV UNIZA. 

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, z čoho 

boli štyria 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 14 

Za 14 

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: Výročná správa o činnosti FHV UNIZA za rok 2018 

 

Doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD., dekanka FHV UNIZA, uviedla Výročnú správu 

o činnosti FHV UNIZA a zdôraznila, že správa je vypracovaná podľa šablóny z rektorátu 

a musí byť zverejnená najmenej 5 rokov. Požiadala prodekana Gondu a prodekana 

Dupkalu, aby predniesli informácie obsiahnuté vo Výročnej správe za oblasti svojho 

pôsobenia. 

Prodekan Gonda predniesol správu o stave vzdelávania a prodekan Dupkala správu 

o vede a výskume na fakulte v roku 2018. 

Keďže prodekanka Majerová a prodekan Kubiatko na rokovaní AS neboli prítomní, pani 

dekanka stručne predstavila správu o stave a víziách v oblasti akreditácie a správu 

o stave zahraničných vzťahov a styku s verejnosťou v roku 2018. 

Po predstavení Výročnej správy o činnosti FHV UNIZA za rok 2018 vyzvala predsedníčka 

predsedov jednotlivých senátnych komisií a ostatných členov AS o vyjadrenie 

pripomienok k predostretej správe a keďže nikto pripomienky nemal, prečítala 

predsedníčka návrh uznesenia k tomuto bodu programu a dala o ňom aklamačne 

hlasovať. 

Návrh uznesenia:  AS schvaľuje Výročnú správu o činnosti FHV UNIZA za rok 2018. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 14 

Za 14 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

AS schválil Výročnú správu o činnosti FHV UNIZA za rok 2018. 

Bod č. 2: Správa o hospodárení FHV UNIZA za rok 2018 

 

Dekanka požiadala Bc. Ondrášovú, poverenú funkciou tajomníčky, aby predstavila 

Správu o hospodárení FHV UNIZA za rok 2018. Tajomníčka Správu predniesla 

a ozrejmila niektoré uskutočnené opatrenia. 

V rámci diskusie k tomuto bodu vystúpil senátor Metruk, ktorý ako vedúci katedry 

anglického jazyka a literatúry poukázal na možné nezrovnalosti v uvádzaných sumách 

vo financovaní katedry. Tajomníčka vysvetlila, ako pri zostavovaní Správy postupovala a 

prečo mohli vzniknúť nejasnosti. Dekanka zdôraznila, že predmetný materiál bol 
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senátorom k dispozícii v dostatočnom časovom predstihu a bol priestor na otázky 

pred rokovaním AS. 

Predsedníčka, ktorá bola zároveň predsedníčkou komisie pre hospodárske záležitosti, 

predniesla stanovisko tejto komisie k predloženej Správe. Vymenovala niekoľko rôzne 

závažných námietok, resp. otázok, ku ktorým sa postupne vyjadrovali tajomníčka a 

dekanka. Komisia pre hospodárske záležitosti odporučila v predloženej Správe doplniť 

údaje a doložiť niektoré relevantné dokumenty, pričom senátorom neodporučila Správu 

v predloženej podobe schváliť. 

Do diskusie sa nikto ďalší nezapojil. Predsedníčka prečítala návrh uznesenia a dala 

o ňom aklamačne hlasovať. 

Návrh uznesenia:  AS schvaľuje Správu o hospodárení FHV UNIZA za rok 2018. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 14 

Za 0 

Proti 9 

Zdržali sa hlasovania 5 

 

AS neschválil Správu o hospodárení FHV UNIZA za rok 2018. 

Bod č. 3:  Správa o činnosti AS FHV UNIZA za rok 2018 

 

Predsedníčka stručne predstavila Správu o činnosti AS za rok 2018 a zhrnula 

najdôležitejšie zmeny, ktoré sa v roku 2018 vo vzťahu k aktivitám AS udiali. 

Do diskusie k tomuto bodu programu sa nikto nezapojil. Predsedníčka skonštatovala, že 

Správa o činnosti AS sa neschvaľuje, iba predkladá. 

Bod č. 4:  Voľby do Rady vysokých škôl SR 

 

Predsedníčka dostala list od predsedu Rady vysokých škôl SR (RVŠ) s výzvou usporiadať 

na fakulte voľby do RVŠ, nakoľko v máji 2019 uplynie volebné obdobie súčasným 

členom Rady a je potrebné zvoliť nového zástupcu fakulty. 

Predsedníčka vyzvala senátorov, aby predostreli svoje návrhy na zástupcu fakulty 

do  RVŠ. Senátorka Pitoňáková navrhla senátora Grupača, ktorý s návrhom súhlasil. 

Senátor Metruk navrhol senátorku Murgašovú, ktorá s návrhom nesúhlasila. Žiadne 

ďalšie návrhy nezazneli, preto dala predsedníčka hlasovať o senátorovi Grupačovi ako 

o kandidátovi na zástupcu FHV UNIZA v RVŠ: 
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Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 14 

Za 13 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 1 

 

Uznesenie: Za zástupcu FHV UNIZA v RVŠ bol zvolený Mgr. Marián Grupač, PhD. 

Bod č. 5:  Návrh vyhlášky o doplňujúcich voľbách do zamestnaneckej časti AS FHV 

UNIZA 

 

Predsedníčka senátorov a prítomných hostí oboznámila s návrhom vyhlášky a poskytla 

priestor na pripomienkovanie. 

Senátorka Pitoňáková poukázala na fakt, že vo vyhláške sa síce uvádza dátum 

zverejnenia zoznamu kandidátov, ale nie konkrétny čas, do ktorého bude zoznam 

zverejnený. Senátori sa zhodli, že sa časový údaj zverejnenia do vyhlášky pridá. 

Senátor Metruk pripomenul, že v návrhu je starý dátum vyhotovenia a že by bolo 

vhodnejšie mať na vyhláške dátum konania AS, na ktorom bola vyhláška schválená. 

Predsedníčka s tým súhlasila a potvrdila, že dátum bude aktualizovaný. 

Senátorka Pitoňáková našla v texte návrhu formálnu chybu, ktorá bude opravená. 

Iné pripomienky alebo postrehy neboli a predsedníčka dala o návrhu hlasovať: 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 14 

Za 14 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

Uznesenie: AS schválil návrh vyhlášky o doplňujúcich voľbách do zamestnaneckej časti 

AS FHV UNIZA. 

Bod č. 6:  Informácia o voľbách do AS UNIZA 

 

Predsedníčka stručne informovala o pripravovaných voľbách do Akademického senátu 

UNIZA.  
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Bod č. 7:  Rôzne 

 

Predsedníčka na minulom zasadnutí AS určila ako zástupcu v čase svojej neprítomnosti 

senátora Metruka, ktorý s nomináciou súhlasil. Vzhľadom na jeho pracovné vyťaženie 

však predsedníčka prehodnotila svoje rozhodnutie a oslovila senátora Grupača, aby ju 

zastupoval v čase jej neprítomnosti, s čím senátor Grupač súhlasil. 

Predsedníčka uviedla, že sa jej nezdá vhodné, že s funkciou predsedníčky zastáva 

zároveň aj funkciu predsedníčky komisie pre hospodárske záležitosti. Poprosila 

senátorku Antolovú, členku komisie pre hospodárske záležitosti, aby prijala ponuku stať 

sa predsedníčkou komisie pre hospodárske záležitosti, s čím senátorka Antolová 

súhlasila. O tejto zmene netreba hlasovať, ale predsedníčka napriek tomu požiadala 

senátorov o vyjadrenie súhlasu: 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 13 

Za 12 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 1 

 

Senátorka Antolová sa stala predsedníčkou komisie pre hospodárske záležitosti. 

Senátorka Pitoňáková poďakovala členom AS za spoluprácu, podnety a nápady, ktoré 

vo  funkcii senátorky získala a vyjadrila nádej, že v podobnom duchu bude spolupráca 

so senátom pokračovať, aj keď bude vo funkcii dekanky fakulty. Vyzvala študentov, aby 

sa nebáli predostrieť svoje nápady na oživenie študentského života na fakulte, čo by 

mohlo prispieť k atraktívnosti činností fakulty. 

Predsedníčka poďakovala senátorke Pitoňákovej ako dlhoročnej členke AS za jej prínos 

pre senát a celú fakultu. 

Na základe podnetu od prodekana Gondu poukázal senátor Metruk na skutočnosť, že 

podľa platného Rokovacieho poriadku AS môže byť zástupca predsedu AS iba niekto 

z predsedov senátnych komisií, aj keď výklad Rokovacieho poriadku AS nie je v tomto 

prípade jednoznačný. Senátorka Pitoňáková uviedla, že jej z Rokovacieho poriadku AS 

vyplýva, že predseda AS vyberie svojho zástupcu, ktorý sa stáva podpredsedom. 

V následnej diskusii vystúpil senátor Grejták, ktorý uviedol, že podľa jeho interpretácie 

Rokovacieho poriadku AS môže byť zástupcom predsedu iba niekto z predsedov 

senátnych komisií. Podľa predsedníčky nie je v Rokovacom poriadku AS napísané, že AS 

nemôže mať viac ako troch podpredsedov, ktorí sú zároveň predsedami senátnych 

komisií. 
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Senátor Grejták uviedol ako možnosť využitie kreačnej pôsobnosti s tým, že v tom 

prípade je potrebné dať zmeny schváliť. Senátorka Pitoňáková to považuje 

za  nadštandardný postup a podľa nej ďalšie kroky nie sú potrebné. 

Senátor Grejták navrhol ponechanie zástupcu predsedníčky v pôvodnom stave 

a odloženie zmeny na ďalšie zasadnutie AS, čo podporila aj senátorka Antolová. 

Senátorka Pitoňáková uviedla, že ďalšie zasadnutie AS by malo byť zrejme čoskoro, lebo 

súčasné vedenie fakulty končí a bolo by dobré, keby ešte upravilo a nechalo na senáte 

prerokovať Správu o hospodárení FHV UNIZA za rok 2018. 

Predsedníčka potvrdila, že ak vedenie dodá materiály, môže byť ďalšie zasadnutie AS 

o dva týždne. Zároveň zobrala späť svoje rozhodnutie o zmene zástupcu v čase svojej 

neprítomnosti a nechala rozhodnutie o tejto zmene na ďalšie zasadnutie AS. 

Na záver predsedníčka ukončila rokovanie AS a poďakovala všetkým členom a hosťom 

za účasť a korektnú diskusiu. 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Eva Augustínová, PhD. 

 predsedníčka AS FHV UNIZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Žiline dňa 17. apríla 2019 

Zapísal: Ing. Martin Záborský 

 


