AKADEMICKÝ SENÁT
Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV UNIZA

Dátum konania: 5. novembra 2018 o 10:00 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., Mgr. Veronika Murgašová, PhD.,
PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., Michaela Bodingerová, Bc. Kristína
Husáková, Bc. Damián Michalco, Bc. Michal Moravec, Daniel Stehlík,
Natália Žitníková
Neprítomní členovia: PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.
Hostia: PaedDr. Dalibor Gonda, PhD., PaedDr. Milan Kubiatko, PhD., Mgr. Jarmila
Majerová, PhD., prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc.

Program rokovania
1. Odovzdanie menovacích dekrétov novozvoleným senátorom
2. Správa o doplňujúcich voľbách do študentskej časti AS FHV UNIZA
3. Správa o doplňujúcich voľbách do zamestnaneckej časti AS FHV UNIZA
4. Doplňujúca voľba členov komisií 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 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, resp. 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 16 senátorov z aktuálneho stavu sedemnástich členov,
z čoho boli šiesti študenti a predsedníčka mohla skonštatovať, že na základe prezenčnej
listiny a podľa rokovacieho poriadku AS čl. 7, ods. 1 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

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: Odovzdanie menovacích dekrétov novozvoleným senátorom
V dňoch 10. a 11. októbra 2018 sa uskutočnili doplňujúce voľby do študentskej
a zamestnaneckej časti AS, v ktorých boli zvolení noví členovia AS. Za zamestnaneckú
časť boli zvolení PaedDr. Silvia Antolová, PhD., Mgr. Olena Hundarenko, PhD. a Mgr.
Veronika Murgašová, PhD.; za študentskú časť boli zvolení Michaela Bodingerová, Bc.
Kristína Husáková, Bc. Michal Moravec a Daniel Stehlík.
Predsedníčka menovaným senátorom odovzdala dekréty o zvolení a zaželala im veľa
úspechov v tejto funkcii.
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Bod č. 2: Správa o doplňujúcich voľbách do študentskej časti AS FHV UNIZA
Podľa dokumentu Zásady volieb do AS (čl. 6, pís. c) organizáciu a priebeh volieb
zabezpečuje volebná komisia. Predsedníčka vyzvala predsedu volebnej komisie pre
voľby do študentskej časti AS Bc. Damiána Michalca o prednesenie správy o priebehu
a výsledku doplňujúcich volieb do študentskej časti AS.
Senátor Michalco predniesol správu o doplňujúcich voľbách do študentskej časti AS,
konštatoval, že voľby prebehli v súlade s príslušnou vyhláškou a zásadami volieb do AS
a zdôraznil, že pri vyhodnotení výsledkov komisia zohľadnila čl. 5, písmeno k)
dokumentu Zásady volieb do AS.
Predsedníčka skonštatovala, že voľby prebehli v poriadku, ich priebeh nebol narušený
a príslušné dokumenty k voľbám boli pre potreby archivácie odovzdané.
Bod č. 3: Správa o doplňujúcich voľbách do zamestnaneckej časti AS FHV UNIZA
Podľa dokumentu Zásady volieb do AS (čl. 6, pís. c) organizáciu a priebeh volieb
zabezpečuje volebná komisia. Nakoľko sa predseda volebnej komisie pre voľby
do zamestnaneckej časti AS PaedDr. Rastislav Metruk, PhD. z rokovania AS ospravedlnil,
požiadala predsedníčka o prednesenie správy o priebehu a výsledku doplňujúcich volieb
do zamestnaneckej časti AS Mgr. Evu Augustínovú, PhD., ktorá bola členkou volebnej
komisie.
Senátorka Augustínová predostrela správu o doplňujúcich voľbách do zamestnaneckej
časti AS a konštatovala, že voľby prebehli v súlade s príslušnou vyhláškou a zásadami
volieb do AS.
Predsedníčka skonštatovala, že voľby prebehli v poriadku, ich priebeh nebol narušený
a príslušné dokumenty k voľbám boli pre potreby archivácie odovzdané.
Bod č. 4: Doplňujúca voľba členov komisií AS FHV UNIZA
V úvode predsedníčka opísala aktuálny stav komisií AS a zdôraznila potrebu ich
doplnenia na plný stav, nakoľko kompletne bola obsadená iba komisia pre študijné
záležitosti a stála sčítacia komisia. V stálej volebnej komisii nebolo obsadené jedno
miesto zamestnanca. V komisii pre legislatívne záležitosti nebolo obsadené jedno miesto
študenta, jedno miesto zamestnanca a nebol zvolený predseda. V komisii
pre hospodárske záležitosti nebolo obsadené jedno miesto študenta a jedno miesto
zamestnanca.
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Predsedníčka stručne pripomenula postup navrhovania kandidátov do komisií AS
a zdôraznila, že keďže sa hlasuje o personálnej otázke, prebehne hlasovanie tajne
prostredníctvom hlasovacích lístkov. Pred vlastnou voľbou sa predsedníčka opýtala, či
aktuálni členovia komisií súhlasia s členstvom, prípadne by chceli pracovať v iných
komisiách, ale nijaký člen neprejavil zámer sa svojho členstva vzdať ani zmeniť oblasť
pôsobenia.
Predsedníčka vyzvala prítomných senátorov, aby postupne navrhli kandidátov na voľné
miesta v komisiách a následne o nich dala hlasovať.
Stála volebná komisia – miesto zamestnanca
Návrhy: senátor Hampl – nesúhlasil s kandidatúrou kvôli svojej účasti v inej komisii
senátorka Murgašová – súhlasila s kandidatúrou
Výsledok hlasovania o kandidátke Mgr. Veronike Murgašovej, PhD.:
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA

16

Za

16

Proti

0

Zdržali sa hlasovania

0

Uznesenie: AS schválil Mgr. Veroniku Murgašovú, PhD. za členku stálej volebnej
komisie.
Komisia pre legislatívne záležitosti – miesto študenta
Návrhy: senátorka Husáková – súhlasila s kandidatúrou
Výsledok hlasovania o kandidátke Bc. Kristíne Husákovej:
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA

16

Za

16

Proti

0

Zdržali sa hlasovania

0

Uznesenie: AS schválil Bc. Kristínu Husákovú za členku komisie pre legislatívne
záležitosti.
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Komisia pre legislatívne záležitosti – miesto zamestnanca
Návrhy: senátorka Balátová – súhlasila s kandidatúrou
senátorka Antolová – nesúhlasila s kandidatúrou
senátor Metruk – súhlasil s kandidatúrou (prostredníctvom e-mailu)
Výsledok hlasovania o kandidátke Mgr. Kristýne Balátovej, PhD. a kandidátovi PaedDr.
Rastislavovi Metrukovi, Ph.D.:
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA

16

Podpora Mgr. Kristýne Balátovej, PhD.

6

Podpora PaedDr. Rastislavovi Metrukovi, Ph.D.

10

Zdržali sa hlasovania

0

Uznesenie: AS schválil PaedDr. Rastislava Metruka, Ph.D. za člena komisie
pre legislatívne záležitosti.
Komisia pre hospodárske záležitosti – miesto študenta
Návrhy: senátor Stehlík – súhlasil s kandidatúrou
senátorka Bodingerová – nesúhlasila s kandidatúrou
Výsledok hlasovania o kandidátovi Danielovi Stehlíkovi:
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA

16

Za

16

Proti

0

Zdržali sa hlasovania

0

Uznesenie: AS schválil Daniela Stehlíka za člena komisie pre hospodárske záležitosti.
Komisia pre hospodárske záležitosti – miesto zamestnanca
Návrhy: senátorka Dzuriaková – nesúhlasila s kandidatúrou kvôli svojej účasti v inej komisii
senátorka Antolová – súhlasila s kandidatúrou
Výsledok hlasovania o kandidátovi PaedDr. Silvii Antolovej, PhD.:
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA

16

Za

15

Proti

0

Zdržali sa hlasovania

1

Uznesenie: AS schválil PaedDr. Silviu Antolovú, PhD. za člena komisie pre hospodárske
záležitosti.
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Predseda komisie pre legislatívne záležitosti
Predsedníčka vyzvala členov komisie pre legislatívne záležitosti, aby sa dohodli
na spoločnom kandidátovi na predsedu tejto komisie, o ktorom bude následne AS
hlasovať. Členovia komisie po vzájomnej dohode navrhli za kandidáta na predsedu
komisie senátora Metruka, ktorý vopred písomne vyjadril svoj súhlas s kandidatúrou.
Výsledok hlasovania o kandidátovi PaedDr. Rastislavovi Metrukovi, Ph.D.:
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA

16

Za

16

Proti

0

Zdržali sa hlasovania

0

Uznesenie: AS schválil PaedDr. Rastislava Metruka, Ph.D. za predsedu komisie
pre legislatívne záležitosti, čím sa zároveň stáva členom predsedníctva AS.
Aktuálne zloženie pracovných komisií AS
Komisia pre legislatívne záležitosti

Komisia pre študijné záležitosti

PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D. (predseda)

PhDr. Marek Grejták (predseda)

Mgr. Jana Dzuriaková, PhD.

PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.

Bc. Kristína Husáková

Bc. Damián Michalco

Komisia pre hospodárske záležitosti

Stála volebná komisia

Mgr. Eva Augustínová, PhD. (predseda)

Mgr. Marián Grupač, PhD.

PaedDr. Silvia Antolová, PhD.

Natália Žitníková

Daniel Stehlík

Mgr. Veronika Murgašová, PhD.

Stála sčítacia komisia
Mgr. Marek Hampl, Ph.D.
PhDr. Marek Grejták
Natália Žitníková

Bod č. 5: Rôzne
Senátorka Augustínová sa zaujímala o program ďalšieho zasadnutia AS a odporučila, aby
sa na ňom prerokovali zmeny v Organizačnom poriadku fakulty, najmä s ohľadom
na nutnosť zosúladenia jeho znenia s platnou legislatívou. Zdôraznila nutnosť
autoremedúry záverov o zmene organizačného poriadku z rokovania AS konaného
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27. novembra 2017, bez ktorej nie sú uskutočniteľné ďalšie úkony vo vzťahu
k prípadným zmenám organizačnej štruktúry.
Predsedníčka reagovala, že diskutovala o nutnosti zmien Organizačného poriadku
s predkladateľkou návrhu (dekankou FHV UNIZA) a vyjadrila nádej, že pred
nasledujúcim zasadnutím AS sa stihnú pripraviť všetky podklady.

Na záver predsedníčka ocenila priateľskú atmosféru na AS, ukončila rokovanie
a poďakovala za účasť a korektné jednanie všetkým členom a prítomným hosťom.

PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.
predsedníčka AS FHV UNIZA

V Žiline dňa 6. novembra 2018

Zapísal: Ing. Martin Záborský
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