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Záznam 
z riadneho zasadnutia AS SvF UNIZA v akad. r. 2021/2022, ktoré sa konalo 

V utorok 22. 3. 2022 o 08:00 hod. v zasadačke dekana AE307 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 
Ad 1) Otvorenie a schválenie programu 
 

Predsedníčka AS SvF UNIZA doc. Remišová privítala členov senátu a hostí na prvom zasadnutí senátu s mandátom 
2022 - 2026 a navrhla nasledujúci program:   
 

1. Otvorenie a schválenie programu 
2. Schválenie overovateľov zápisu 
3. Voľba podpredsedu/níčky AS SvF UNIZA pre zamestnaneckú a pre študentskú časť senátu pre funkčné obdobie 

2022 - 2026. 
4. Voľba návrhovej komisie pre voľbu dekana SvF UNIZA pre funkčné obdobie 2022 - 2026. 
5. Voľba zástupcu SvF do rady vysokých škôl 
6. Rôzne, záver. 

 
predsedníčka AS SvF UNIZA dala hlasovať o predloženom programe: 
 

Hlasovanie:  Za:  16   Proti:  0   Zdržal sa: 0  Nehlasoval:  0        Stav:  Schválené 
 
Ad 2) Schválenie overovateľov zápisu 

 
Predsedníčka AS navrhla za zapisovateľku Ing.arch. Zuzanu Grúňovú a za overovateľov Ing. Filipa Gagu, PhD. a Bc. 
Mateja Prišča, ktorí s návrhom súhlasili. 

 

Hlasovanie za zapisovateľku: Ing.arch. Grúňová Za: 15 Proti:0  Zdržal sa:1  Nehlasoval:0 Stav: Schválené 

Hlasovanie za: Ing. Filipa Gagu, PhD.   Za: 15 Proti:0  Zdržal sa:1  Nehlasoval:0 Stav: Schválené 

Hlasovanie za: Bc. Mateja Prišča        Za: 15 Proti:0  Zdržal sa:1  Nehlasoval:0 Stav: Schválené 

 

Ad 3) Voľba podpredsedu/níčky AS SvF UNIZA pre zamestnaneckú a pre študentskú časť senátu pre funkčné 

obdobie 2022 - 2026 

 

Predsedníčka AS SvF UNIZA doc. Remišová konštatovala, že je potrebné tajné hlasovanie s využitím hlasovacích 
lístkov, pričom budú osobitné hlasovania o kandidátoch/kach na podpredsedu/níčku pre zamestnaneckú časť 
a osobitne pre študentskú časť s tým, že v obidvoch hlasovaniach hlasujú všetci 16 prítomní členovia/ky AS SvF 
UNIZA. Následne navrhla zloženie komisie pre obe voľby a všetci menovaní/é súhlasili s menovaním a predsedníčka 
AS SvF UNIZA dala hlasovať: 
 

• prof. Dr. Ing. Martin Decký Za: 15 Proti:0  Zdržal sa:1  Nehlasoval:0 Stav: Schválené 

• Ing. Zuzana Papánová, PhD. Za: 15 Proti:0  Zdržal sa:1  Nehlasoval:0 Stav: Schválené 

• Bc. Bibiána Martinovičová Za: 15 Proti:0  Zdržal sa:1  Nehlasoval:0 Stav: Schválené 
 
Nominovaní boli (a všetci vyjadrili súhlas s kandidatúrou): 
 
Podpredseda/níčka pre študentskú časť: 

• Ing. Marek Bartko 

• Bc. Bibiána Martinovičová 
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Podpredseda/níčka pre zamestnaneckú časť: 

• Ing. Štefan Šedivý, PhD. 

• Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD. 
 
Nakoľko kandidátka Bc. Bibiána Martinovičová bola zároveň odhlasovaná ako členka komisie, predsedníčka doc. 
Remišová navrhla jej výmenu v komisii za Ing. Mareka Chabadu, ktorý vyjadril súhlas. 
 
Hlasovanie o výmene – nový člen komisie pre voľbu podpredsedov študentskej a zamestnaneckej časti AS SvF 
UNIZA: Ing. Marek Chabada, PhD.   Za: 15 Proti:0  Zdržal sa:1  Nehlasoval:0 Stav: Schválené 
 
Voľby prebehli tajným hlasovaním, bez problémov, s výsledkami: 
 
Podpredseda/níčka pre študentskú časť: 

• Ing. Marek Bartko    Za: 9 hlasov  

• Bc. Bibiána  Martinovičová  Za: 6 hlasov 

• 1 hlasovací lístok bol neplatný   
Ani jeden/na z kandidujúcich nezískal/a potrebný nadpolovičný počet členov senátu (t.j. 10 hlasov), teda 1. kolo 
voľby podpredsedu/níčky neurčilo platný výsledok.  
 
Podpredseda/níčka pre zamestnaneckú časť: 

• Ing. Štefan Šedivý, PhD.   Za: 8 hlasov 

• Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD.  Za: 7 hlasov 

• 1 hlasovací lístok bol neplatný  
Ani jeden/na z kandidujúcich nezískal/a potrebný nadpolovičný počet členov senátu (t. j. 10 hlasov), teda 1. kolo 
voľby podpredsedu/níčky neurčilo platný výsledok.  
 
Napriek konštruktívnym námietkam (v prípade choroby, neprítomnosti predsedníčky AS SvF UNIZA nie je možné 
rokovanie, nakoľko ho môže viesť v tom prípade len podpredsedníčka/da), padol návrh, aby bolo ďalšie hlasovanie 
odložené na druhé zasadnutie AS SvF UNIZA v pondelok 28.3.2022 : 
 
Za: 13 Proti:0  Zdržal sa:3  Nehlasoval:0 Stav: Schválené  
 
Ad 4) Voľba návrhovej komisie pre voľbu dekana SvF UNIZA pre funkčné obdobie 2022 - 2026. 

 

Predsedníčka AS SvF UNIZA doc. Remišová a ďalší členovia senátu stručne informovali o štruktúre návrhovej komisie 
– 3 členovia/nky sú vybratí z akademickej obce fakulty, 2 sú študenti fakulty. Krátka diskusia (doc. Remišová, Ing. 
Šedivý, hosť doc. Papán, dekan SvF prof. Drusa a prof. Decký) prebehla ohľadom výberu členov komisie z celej 
akademickej obce. Námietky konštatovali, že v prípade návrhu člena/nky komisie mimo senát, táto osoba nie je 
prítomná, a teda by bolo nevyhnutné hlasovanie odložiť až na ďalšie rokovanie – je potrebné získať súhlas 
s menovaním do návrhovej komisie. Vzhľadom na dlhotrvajúce nevyhnutné lehoty v jednotlivých krokoch procesu 
by to znamenalo ďalšie odloženie či pozdržanie s rizikom nevyhnutnosti po odmietnutí podať prípadne nový návrh 
na iného člena. Zároveň bolo konštatované, že ak je niektorý člen/ka senátu proti návrhu členov/niek komisie len 
z prítomných na rokovaní, je možné vyjadriť nesúhlas a uskutočniť hlasovanie. Nakoľko sa tak nestalo, predsedníčka 
AS SvF UNIZA doc. Remišová navrhla nasledujúcich členov/nky návrhovej komisie na voľby dekana SvF UNIZA pre 
funkčné obdobie 2022 – 2026, ktorí/é vyjadrili s návrhom súhlas. Následné hlasovanie: 
 
Predseda: Ing. Matúš Farbák, PhD. (zam.časť) Za: 14 Proti:0  Zdržal sa:2  Nehlasoval:0 Stav: Schválené 
Člen: prof. Dr. Ing. Martin Decký  (zam.časť) Za: 15 Proti:0  Zdržal sa:1  Nehlasoval:0 Stav: Schválené 
Členka: Ing. arch. Zuzana Grúňová (zam.časť) Za: 15 Proti:0  Zdržal sa:1  Nehlasoval:0 Stav: Schválené 
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Člen: Ing. Bartko (zam.časť)   Za: 15 Proti:0  Zdržal sa:1  Nehlasoval:0 Stav: Schválené 

Členka: L. Lapašová (zam.časť)   Za: 15 Proti:0  Zdržal sa:1  Nehlasoval:0 Stav: Schválené 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Farbák, PhD. po súhlasnom vyjadrení ostatných členov/niek návrhovej komisie 
skonštatoval, že bude pripravený harmonogram, ktorý bude pripravený ako materiál na prerokovanie 
a odhlasovanie na ďalšie plánované stretnutie AS SvF UNIZA v pondelok 28.3.2022. 
 
Ad 5) Voľba zástupcu SvF do rady vysokých škôl 

 

Doterajší zástupca SvF v Rade vysokých škôl, doc. Daniel Papán, bol prítomný ako hosť na zasadnutí senátu a stručne 
oboznámil prítomných členov/nky o rozsahu, postupoch a obsahu práce zástupcu v Rade vysokých škôl a zdôraznil 
dôležitosť aktívnej účasti v prebiehajúcich procesoch transformácie vysokých škôl.  
 
Senát AS SvF vyjadril súhlas s tým, aby aj pre túto voľbu ostala komisia, už zvolená pre voľbu podpredsedu/dníčky 
AS SvF UNIZA, t.j. prof. Dr. Ing. Martin Decký, Ing. Zuzana Papánová, PhD. A Ing. Marek Chabada, PhD.. 
 
Ako kandidáti, ktorí vyjadrili súhlas s kandidatúrou, boli vybraní 2 z členov a následné hlasovanie: 

• Ing. Peter Danišovič, PhD.   Za: 6 hlasov 

• Ing. Jakub Chromčák, PhD. Za: 9 hlasov 

• 1 hlasovací lístok bol neplatný  
Ani jeden z kandidujúcich nezískal potrebný nadpolovičný počet členov senátu (t. j. 10 hlasov), teda 1. kolo 
voľby zástupcu SvF UNIZA do Rady vš neurčilo platný výsledok. 

 
Ad 6) Rôzne, záver 

 

V krátkej diskusii doc. Remišová zhrnula plánovaný program ďalšieho zasadnutia, ktorý by mal obsahovať hlasovanie 
o voľbe podpredsedu/níčky AS SvF UNIZA (potrebné kolá voľby s možnosťou zmeny návrhov kandidátov/tiek), 
rovnako v prípade voľby zástupcu v Rade vysokých škôl. Poslednou nevyhnutnou voľbou je zvolenie tajomníka/čky 
AS SvF UNIZA pre funkčné obdobie 2022 – 2026. V neposlednej rade bude nevyhnutné venovať sa téme 
harmonogramu volieb dekana SvF UNIZA, ktorý predloží návrhová komisia. Doc. Remišová na záver poďakovala 
senátu a pripomenula dátum ďalšieho rokovania a to 28.3.2022. 
 
V Žiline 22. 3. 2022 

 
PRÍLOHY: 

• Prezenčná listina 
 
Zapisovateľka:   Ing. arch. Grúňová, PhD.   ............................................. 
 
 
Overovatelia:  Bc. Matej Prišč    ............................................. 
 
 
   Ing. Filip Gago, PhD.   ............................................. 
 

 
 
         
        ................................................. 

        doc. Ing. Eva Remišová, PhD. 


