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Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV UNIZA 
 

 

Dátum konania: 24. septembra 2018 o 11:00 hod. 

 

Miesto konania: AD312 (zasadacia miestnosť dekanátu FHV UNIZA) 

 

Prítomní členovia:  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., PaedDr. Rastislav Metruk, 

Ph.D., PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., Damián Michalco, Natália 

Žitníková 

 

Neprítomní členovia: – 

 

Hostia:  doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD., PaedDr. Dalibor Gonda, PhD., PaedDr. Milan 

Kubiatko, PhD., Mgr. Jarmila Majerová, PhD., Ing. Jana Gabrielová 

 

 

Program rokovania 

1. Návrh tajomníka AS FHV UNIZA (predkladala PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., 

predsedníčka AS FHV UNIZA) 

2. Návrh Disciplinárnej komisie (predkladala doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD., 

dekanka FHV UNIZA) 

3. Návrh na doplnenie Vedeckej rady FHV UNIZA (predkladala doc. PaedDr. 

Vlasta Cabanová, PhD., dekanka FHV UNIZA) 

4. Návrh Vyhlášky doplňujúcich volieb do Akademického senátu FHV UNIZA 

(zamestnanecká časť, predkladala PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., predsedníčka 

AS FHV UNIZA) 

5. Rôzne 
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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 na úvod poďakovala doterajšej tajomníčke AS, Ing. Marici Mazůrekovej, 

ktorá sa kvôli pracovným povinnostiam tejto funkcie vzdala. V danom momente AS 

nemal zvoleného tajomníka, preto predsedníčka poverila dočasným výkonom funkcie 

zapisovateľa do schválenia nového tajomníka Mgr. Evu Augustínovú, PhD., ktorá 

s  poverením súhlasila. 

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, pís 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, pís q). 

Na zasadnutí bolo prítomných 10 senátorov z aktuálneho stavu desiatich členov, z čoho 

boli dvaja študenti a predsedníčka mohla skonštatovať, že na základe prezenčnej listiny 

je senát uznášaniaschopný. 

V súlade s rokovacím poriadkom bol členom AS zaslaný program zasadnutia a ďalšie 

relevantné materiály. 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 10 

Za 10 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

Uznesenie:  AS schválil návrh programu rokovania AS v zmysle čl. 6 ods. 3, pís. k) 

rokovacieho poriadku AS. 

Bod č. 1: Návrh tajomníka AS 

 

Podľa rokovacieho poriadku (čl. 4, ods. 6., pís. b) navrhuje predsedníctvo AS dekanovi 

pracovníka fakulty určeného na zabezpečovanie administratívneho chodu AS, spravidla 
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tajomníka, ktorý zabezpečuje administratívne a organizačné práce súvisiace s prácou AS, 

plní ďalšie úlohy podľa poverenia predsedníctva AS a zhotovuje zápisy z rokovaní AS. 

Keďže sa doterajšia tajomníčka AS, Ing. Mazůreková, pre pracovné povinnosti tejto 

funkcie vzdala, oslovila predsedníčka ďalších zamestnancov z radov administratívy FHV 

UNIZA, z ktorých nakoniec súhlas vyjadril Ing. Martin Záborský. Nakoľko AS 

o  tajomníkovi v súlade s rokovacím poriadkom AS (čl. 4, ods. 6., pís. b) nehlasuje, iba 

berie na vedomie, informovala predsedníčka členov, že návrh na tohto kandidáta bol 

prerokovaný na zasadnutí riadne zvoleného predsedníctva AS bez pripomienok 

a  podpísaná správa bola predložená dekanke fakulty na schválenie. Priamo na zasadnutí 

AS požiadala predsedníčka o vyjadrenie p. dekanku, ktorá s nomináciou súhlasila. 

Konštatácia: Ing. Záborský sa stal tajomníkom AS. 

Bod č. 2: Návrh Disciplinárnej komisie 

 

K návrhu sa vyjadril prodekan Gonda, ktorý oboznámil prítomných so situáciou 

v  Disciplinárnej komisii, kde nie sú obsadené dve miesta študentov a jedno miesto 

zamestnanca. Predostrel návrhy na doplnenie Disciplinárnej komisie, pričom 

predsedníčka zdôraznila, že všetci spomínaní kandidáti s predloženým návrhom 

súhlasili. Keďže zástupcovia legislatívnej komisie k návrhu nemali pripomienky, dala 

predsedníčka tajne hlasovať o jednotlivých kandidátoch: 

PaedDr. Milan Kubiatko, PhD. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 10 

Za 10 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

Michaela Bodingerová 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 10 

Za 10 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

Bc. Michal Moravec 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 10 

Za 10 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

Uznesenie: AS schvaľuje navrhovaných členov Disciplinárnej komisie FHV UNIZA. 
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Na základe výsledkov je aktuálne schválené zloženie Disciplinárnej komisie FHV UNIZA 

nasledovné: 

Zamestnanecká 

časť 

PaedDr. Milan Kubiatko, PhD. 

Mgr. Eva Leláková, PhD. 

Mgr. Jarmila Majerová, PhD. 

Študentská 

časť 

Michaela Bodingerová 

Bc. Peter Könyveš 

Bc. Michal Moravec 

 

 

Bod č. 3: Návrh na doplnenie Vedeckej rady FHV UNIZA 

 

Pani dekanka objasnila dôvod navrhovaných zmien vo Vedeckej rade FHV UNIZA. 

Uviedla, že doc. Dykast, doc. Emanovský, doc. Kacian, doc. Polok a doc. Valčová ukončili 

pracovný pomer na fakulte a u doc. Bukovského došlo k skráteniu plného úväzku, preto 

nemôže byť naďalej medzi internými členmi Vedeckej rady FHV UNIZA. Zároveň stručne 

predstavila navrhovaných nových členov z prostredia Žilinskej univerzity, zdôraznila ich 

vedeckú charakteristiku a vyjadrila presvedčenie, že navrhovaní členovia budú 

prínosom pre celú akademickú obec fakulty. 

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

Keďže z pléna nezazneli žiadne pripomienky, dala predsedníčka tajne hlasovať 

o jednotlivých kandidátoch: 

doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 10 

Za 10 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 10 

Za 10 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

doc. Ing. Miloš Poliak, PhD. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 10 

Za 10 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

Uznesenie: AS schválil navrhovaných členov Vedeckej rady FHV UNIZA. 
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Bod č. 4:  Návrh Vyhlášky doplňujúcich volieb do Akademického senátu FHV UNIZA – 

zamestnanecká časť 

 

V súlade s dokumentom Zásady volieb do AS je potrebné uskutočniť doplňujúce voľby 

do zamestnaneckej časti AS, keďže doc. Kacian, Dr. Sadloňová a doc. Valčová ukončili 

pracovný pomer na fakulte k 31.8.2018, čím zaniklo ich členstvo v AS. Predsedníčka 

uviedla, že členovia volebnej komisie uvedení v návrhu vyhlášky volieb s nomináciou 

súhlasili a otvorila diskusiu k predmetnému bodu. 

Legislatívna komisia k návrhu pripomienky nemala. Dr. Dzuriaková upozornila, že 

v  znení návrhu sa explicitne nespomína zákaz kandidovania do AS členom vedenia FHV 

UNIZA. Dr. Metruk upresnil, že predmetný zákaz je uvedený v nadradenej legislatíve, 

preto nie je potrebné ho do návrhu zakomponovať. Predsedníčka považuje návrh 

za  interné usmernenie, kde nemusí byť všetko explicitne uvedené. 

Dr. Metruk ponúkol svoje miesto v navrhovanej volebnej komisii k dispozícii ďalším 

senátorom, ale nikto neprejavil vôľu nastúpiť miesto neho. 

Predsedníčka dala o návrhu vyhlášky hlasovať aklamačne „en bloc“, teda spolu 

s  návrhom členov volebnej komisie. 

Návrh uznesenia: AS schvaľuje Vyhlášku doplňujúcich volieb do Akademického senátu 

FHV UNIZA vrátane harmonogramu volieb do AS FHV UNIZA. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 10 

Za 10 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

Uznesenie:  AS schválil Vyhlášku doplňujúcich volieb do Akademického senátu FHV 

UNIZA vrátane harmonogramu volieb do AS FHV UNIZA. 

Bod č. 5: Rôzne 

 

Predsedníčka v súlade s rokovacím poriadkom (čl. 4, ods. 4) poverila Dr. Augustínovú 

viesť AS počas svojej neprítomnosti. Svoje rozhodnutie zdôvodnila dlhoročnými 

skúsenosťami Dr. Augustínovej ako členky AS, predsedníčky hospodárskej komisie AS 

a členky Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline. 
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Predsedníčka požiadala všetkých členov komisií pre doplňujúce voľby do študentskej  

a zamestnaneckej časti AS o dôsledné dodržiavanie platnej legislatívy, Zásad volieb a ich 

riadne organizačné zabezpečenie vrátane informovanosti akademickej obce. 

Predsedníčka ďalej načrtla program ďalšieho zasadnutia AS a vyjadrila nádej, že v tom 

čase bude AS v kompletnom zložení a bude možné doplniť jednotlivé komisie. 

Zdôraznila nutnosť vrátiť sa k dokumentu Organizačný poriadok FHV UNIZA a zosúladiť 

jeho obsah s platnou legislatívou a zámermi fakulty. 

Senátor Michalco poprosil členov AS, aby vyšli v ústrety a uvoľnili študentov, ktorí sa 

budú chcieť zúčastniť volieb do Študentskej rady vysokých škôl. Predsedníčka jeho 

pripomienku podporila a zdôraznila dôležitosť mať zástupcu fakulty vo všetkých 

organizáciách, kde to bude možné a potrebné. 

 

 

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

a hosťom za účasť a korektné jednanie. 

 

 

 

 

PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD. 

predsedníčka AS FHV UNIZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Žiline dňa 26. septembra 2018 

Zapísal: Ing. Martin Záborský 


