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Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV UNIZA 
 

 

Dátum konania: 4. marca 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. Kristína Husáková, Bc. Michal Moravec, Daniel 

Stehlík, Bc. Natália Žitníková 

 

Neprítomní členovia: Bc. Damián Michalco (ospr.) 

 

Hostia:  PaedDr. Dalibor Gonda, PhD., Mgr. Jarmila Majerová, PhD. 

 

 

Program rokovania 

1. Voľba predsedu Akademického senátu Fakulty humanitných vied Žilinskej 

univerzity v Žiline 

2. Rôzne 
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Úvod a otvorenie 

 

Rokovanie viedla Mgr. Eva Augustínová, PhD., podpredsedníčka AS FHV UNIZA (ďalej 

len podpredsedníčka), ktorá na úvod privítala prítomných členov i hostí na zasadnutí 

Akademického senátu FHV UNIZA (ďalej len AS). 

Podpredsedníčka 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 prítomných 16 senátorov z celkového počtu 17 členov, z čoho boli 

piati študenti a podpredsedníčka mohla skonštatovať, že na základe prezenčnej listiny je 

senát uznášaniaschopný. 

Podpredsedníčka uviedla, že nakoľko 19. februára 2019 sa dovtedajšia predsedníčka AS 

PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., písomne vzdala funkcie predsedníčky AS 

a podpredsedníčka bola poverená jej zastupovaním, prináleží jej viesť zasadnutie AS. 

V súlade s rokovacím poriadkom bol členom AS zaslaný program zasadnutia. 

Podpredsedníčka 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 16 

Za 16 

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:  Voľba predsedu Akademického senátu Fakulty humanitných vied Žilinskej 

univerzity v Žiline 

 

Podpredsedníčka zdôraznila, že AS aktuálne nemá predsedu a pred voľbou kandidáta 

na dekana je dôležité, aby mal senát legitímne zvoleného predsedu. Vyzvala senátorov, 

aby podali návrhy na predsedu AS. 
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Senátorka Murgašová navrhla na predsedu AS Mgr. Evu Augustínovú, PhD., čo podporili 

aj senátori Metruk a Pitoňáková. Senátorka Augustínová s návrhom súhlasila. 

Keďže nikto ďalší navrhnutý nebol, vysvetlil senátor Hampl spôsob tajného hlasovania 

a podpredsedníčka dala o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie o návrhu, aby sa Mgr. Eva Augustínová, PhD., stala predsedníčkou AS: 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 16 

Za 15 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 1 

 

Uznesenie: AS schvaľuje za predsedníčku AS Mgr. Evu Augustínovú, PhD. 

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

poďakovala za prejavenú dôveru a ujala sa svojej funkcie. 

Bod č. 2: Rôzne 

 

Predsedníčka upozornila na konanie verejného predstavovania kandidátov na dekana 5. 

marca 2019 a následné zasadnutie AS spojené s voľbou kandidáta na dekana 12. marca 

2019. Vyzvala všetkých senátorov, aby sa spomínaných zasadnutí zúčastnili a prispeli 

tak k čo najbezproblémovejšiemu konaniu volieb kandidáta na dekana. 

Predsedníčka požiadala senátora Hampla, aby predstavil návrh hlasovacieho lístka pre 

voľbu kandidáta na dekana. Senátor Hampl objasnil spôsob voľby a vyzval ostatných 

senátorov, aby predostreli námietky k návrhu hlasovacieho lístka. 

Senátor Metruk uviedol, že spôsob hlasovania uvedený na hlasovacom lístku je prebraný 

zo Štatútu FHV UNIZA a kandidáti sú uvedení v abecednom poradí. Senátorka 

Pitoňáková predniesla drobnú formálnu námietku k jazykovej stránke hlasovacieho 

lístka, s opravou ktorej senátori súhlasili a bola zakomponovaná do konečnej podoby 

hlasovacieho lístka. Senátor Grejták uviedol, že v minulosti obsahovali hlasovacie lístky 

rôzne ochranné prvky (perforácia, pečiatka, podpis), ktoré bránili ich sfalšovaniu. Po 

krátkej diskusii sa senátori zhodli, že hlasovacie lístky budú opatrené fakultnou 

pečiatkou a podpisom senátora Metruka ako predsedu návrhovej komisie pre voľby 

kandidáta na dekana. 

Senátorka Pitoňáková objasnila, že ako kandidátka na dekana nemôže vo voľbách 

kandidáta na dekana hlasovať, hoci je členkou AS. Senátor Metruk zdôraznil, že 
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vo voľbách kandidáta na dekana musí úspešný kandidát na dekana získať nadpolovičný 

počet hlasov všetkých (aj neprítomných) senátorov, teda minimálne 9 hlasov. 

V rámci bodu rôzne vystúpil senátor Grejták, ktorý by ocenil, keby v informačnom 

systéme stravovacích zariadení UNIZA bola vedľa názvu jedla aj jeho fotografia, ale 

zároveň vyjadril pochybnosť, či jeho požiadavka patrí na pôdu AS alebo AS UNIZA. 

Senátorka Pitoňáková navrhla, aby jej senátor Grejták poslal podnet so svojou 

požiadavkou, ktorá ho v rámci pripravovaného článku pre časopis Spravodajca UNIZA 

predloží riaditeľke stravovacích zariadení UNIZA Ing. Daniele Slovákovej, s čím senátor 

Grejták súhlasil. 

 

 

 

Na záver predsedníčka ešte raz poďakovala senátorom za vyjadrenie dôvery vo voľbe 

predsedu AS, ukončila rokovanie a poďakovala za účasť a korektné jednanie všetkým 

prítomným členom a hosťom. 

 

 

 

 

 

 Mgr. Eva Augustínová, PhD. 

predsedníčka AS FHV UNIZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Žiline dňa 6. marca 2019 

Zapísal: Ing. Martin Záborský 


