
 

 

 

 

 

Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV ŽU v Žiline 

Dátum konania: 24. 10. 2016, o 13,00 hod. 
Miesto konania:  zasadacia miestnosť dekanátu FHV 
 
Prítomní členovia AS :  Mgr. Eva Augustínová, PhD., PhDr. Marek Grejták, PaedDr. Dalibor Gonda, 
PhD., Mgr. Marek Hampl, PhD., PhDr. Bronislava Jakubíková, PhD., RNDr. Adrian Kacian, PhD., 
PaedDr. Rastislav Metruk, PhD.,  doc. Mgr. Michal Valčo, PhD. , Mgr. Marián Grupač, PhD., PaedDr. 
Milan Kubiatko, PhD.,  MgA. Emília Sadloňová, PhD, Lukáš Blažej, Damián Michalco, Michal Moravec, 
Natália  Žitníková 
 
Tajomníčka AS: Bc. Jana Ondrášová 
 
Hostia:  Mgr. Dušan Dobiaš, Mgr.art. Pavlína Čierna,ArtD.,  RNDr. Eva Capková, PhD. 
 
 1. Otvorenie zasadnutia  
2. Odovzdanie menovacích dekrétov zvoleným senátorom  
3. Voľba predsedu AS FHV.  
4. Voľba predsedníctva AS FHV, členov komisií  
5.Rôzne  
6. Záver  
 
Ad 1) 
Otvorenie 
Zasadnutie senátu otvoril PhDr. Marek Grejták. 
Ad 2) 
Odovzdanie menovacích dekrétov zvoleným senátorom 
PhDr. Marek Grejták odovzdal menovacie dekréty zvoleným senátorom, poprial im všetko najlepšie 
a veľa pracovných úspechov. 
PhDr. Jakubíková – upozornila senátorov na to, že sú zvolení len štyria zástupcovia v študentskej časti 
namiesto šiestich.. Štatút nie je týmto naplnený. Nemalo by sa hlasovať, nakoľko nie je požadovaný 
počet senátorov. Nemali by prebehnúť ani voľby do jednotlivých komisií. Je potrebné riešiť túto 
patovú situáciu a nepokračovať v zasadnutí AS Navrhla, aby sa oslovil  AS ŽU – jeho predsedu, aby sa 
dovolili dvaja študenti do AS FHV. 
Mgr. Marek Hampl – prečítal zápis z volieb do študentskej časti,  na základe schválenej vyhlášky dňa 
13.6.2016. Voľby sa konali dňa 5.10.2016 
Doc. Valčo – nemôžeme hlasovať, pokiaľ nie je právny stav. Existuje právny predpis, že AS FHV musí 
mať 17 členov ? Ak áno a je zákonný, treba urobiť doplňujúce voľby. 
PhDr. Jakubíková -  je to vo vysokoškolskom zákone 
Doc. Valčo – takto sa môže blokovať činnosť AS. To, že niektoré miesta zostanú neobsadené, nie je 
pre jeho činnosť dôležité. 
RNDr. Kacian -  nie je povinnosť mať plný počet senátorov. 
PhDr.Grejták – je potrebné odhlasovať program, ktorý sa doplní o bod č. 5) Stanovenie termínu 
doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FHV. 



 

 

 

RNDr. Kacian -  sme kompetentní navrhnúť volebnú komisiu. 
 
PhDr. Jakubíková – AS by mal byť nespochybniteľný po právnej stránke. 
PhDr. Grejták -  dal hlasovať za program doplnený o bod č. 5)  dovolenie študentskej časti 
 
Hlasovanie bolo nasledovné: 

Počet prítomných členov AS 

FHV 

15 

ZA 13 

PROTI 1 

ZDRŽALI SA 1 

Záver hlasovania :  program zasadnutia bol schválený tak, ako bol navrhnutý a doplnený 

Ad 3)  
Voľba predsedu AS FHV. 
1. návrh – PaedDr. Gonda, ktorý  s návrhom súhlasil 
2. návrh – nebol 
 
Výsledky volieb : odovzdaných bolo 15 lístkov, z toho 1 neplatný 

 

Počet prítomných členov AS 

FHV 

14 

ZA 12 

PROTI 1 

ZDRŽALI SA 1 

 
Výsledok voľby : PaedDr. Gonda sa ujal miesta predsedu AS FHV a poďakoval za zvolenie 
 
Ad 4) 
Voľba predsedníctva AS FHV, členov komisií  
Návrh kandidátov do komisie pre študijné záležitosti :   Michalco, Metruk, Grejták. Všetci súhlasili 
s členstvom v komisii 
Návrh kandidátov do sčítacej komisie : Hampl,  Žitníková,  Grejták, Navrhnutí súhlasili s členstvom v 
komisii 
 
Hlasovanie za členov sčítacej komisie: 
Hampl   za : 13  proti:  0   zdržal sa:  2 
Žitníková    za : 13    proti :  0 zdržal sa : 2 



 

 

 

Grejták   za  : 12  proti :  0 zdržal sa : 3 
Sčítacia komisia bola odhlasovaná a mohla prevziať svoju funkciu a sčítať hlasy pri voľbe členov do 
komisie pre študijné záležitosti. 
 
Michalco  za :  14  proti : 0  zdržal sa : 0 
Metruk   za :  14  proti : 0  zdržal sa : 0 
Grejták   za :  14  proti : 0  zdržal sa : 0 
 
Pri každej voľbe bol 1 lístok neplatný. 
 
Každá komisia si zvolí svojho predsedu. 
Voľba členov legislatívnej komisie : návrh : Kacian, Blažej, Kubiatko. Všetci s členstvom súhlasili. 
Kacian   za : 13   proti : 0    zdržal sa : 1 
Blažej   za : 13   proti : 0  zdržal sa : 1 
Kubiatko  za : 13  proti : 0  zdržal sa : 1 
3  lístky boli neplatné 
 
Voľba komisie pre hospodárske záležitosti – návrh : Valčo , Augustínová, Moravec – všetci 
s členstvom súhlasili. 
Valčo    za . 12  proti : 0  zdržal sa : 1 
Augustínová  za : 12   proti : 0  zdržal sa : 1 
Moravec  za : 13  proti : 0  zdržal sa : 0 
Pri tejto voľbe bolo 5 neplatných hlasovacích lístkov 
 
Voľba stálej volebnej komisie – návrh : Žitníková, Grupač, Jakubíková, Sadloňová – všetci súhlasili 
okrem PhDr. Jakubíkovej 
Žitníková  za : 13  proti : 0  zdržal sa : 1 
Grupač   za : 13  proti : 0  zdržal sa : 1 
Sadloňová  za : 13   proti : 0  zdržal sa : 1 
 
Za predsedu študentskej časti AS bol navrhnutý  - Michalco, ktorý s návrhom súhlasil. 
PhDr. Jakubíková upozornila, že predsedu študentskej časti AS si volia len študenti.  
RNDr. Kacian jej dal za pravdu 
 
Michalco  za : 3  proti : 0  zdržal sa : 1 
Študent Michalco bol zvolený za predsedu študentskej časti AS FHV 
 
 Ad 5) 
Stanovenie termínu doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FHV. 
PhDr. Jakubíková – nespľňame literu zákona, aby sme mohli vyhlásiť ďalšie voľby. Urobiť doplňujúce 
voľby nie je také jednoduché. Nemali prebehnúť voľby do jednotlivých orgánov, pretože študentom, 
ktorí budú dodatočne zvolení sa uprelo právo byť v týchto komisiách. 
Vyhláška doplňujúcich volieb študentov do AS FHV 
Členovia komisie : Žitníková, Michalco 
Predseda – návrh - Michalco 
 
 
 



 

 

 

 
 
Hlasovanie za predsedu volebnej komisie 

Počet prítomných členov AS 

FHV 

15 

ZA 15 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 0 

Záver hlasovania : študent Michalco bol  hlasovaním schválený za predsedu volebnej komisie 
 
 
Hlasovanie za členku volebnej komisie 

Počet prítomných členov AS 

FHV 

15 

ZA 14 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 1 

Záver hlasovania : študentka Žitníková bola schválená ako členka volebnej komisie 
 
PhDr. Jakubíková –  upozornila na to,  že tieto voľby nebudú platné, nakoľko sa nemajú o čo oprieť. 
Nie je dodržané percentuálne zastúpenie členov v študentskej časti AS 
Doc. Valčo – v tomto videl problém legislatívy. Vysokoškolský zákon upravuje počet členov. Keď sa 
budú vyhlasovať voľby, je potrebné sa odvolať na určitý paragraf. Vyhláška takúto vec nerieši. 
Doteraz urobené voľby do jednotlivých komisií sú platné. 
Sú tu 2 možnosti : 
1 možnosť – neobsadiť dve chýbajúce miesta študentov 
2. možnosť – právna rada od právnického oddelenia ŽU ako doplniť 2 miesta študentov 
MgA. Sadloňová -  sa priklonila k názoru p. Valču, aby sme sa poradili s právnym oddelením. 
PaedDr. Gonda – máme právo a kompetenciu tento problém vyriešiť 
 
Hlasovanie za návrh p. Valču – obrátiť sa na právne oddelenie: 

Počet prítomných členov AS 

FHV 

15 

ZA 14 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 1 



 

 

 

 
Ad 6) 
 
Rôzne  
Rokovanie opustila p. Augustínová a aj p. Valčo od 14,50 hod. počet senátorov 13. 
Harmonogram bude schválený na ďalšom zasadnutí, po vyriešení problému s doplňujúcimi voľbami. 
 
 
 

 
 
 
 

Zapisovala : 24.10.2016, Bc. Jana Ondrášová 

 

    

 

         

 

 

 

 

 

 


