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

Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV UNIZA

Dátum konania: 12. marca 2019 o 10:00 hod.
Miesto konania: AFS 09
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., Bc.
Damián Michalco, Michaela Bodingerová, Bc. Kristína Husáková, Bc.
Michal Moravec, Daniel Stehlík, Bc. Natália Žitníková
Neprítomní členovia: –
Hostia: Antónia Bednárová, doc. Ing. Vladimír Bukovský, CSc., doc. PaedDr. Vlasta
Cabanová, PhD., PhDr. Elena Diechová, PhD., Dr.h.c. prof. PhDr. Rudolf Dupkala,
CSc., Mgr. Vladimír Filip, PhDr. Matúš Formanek, PhD., PaedDr. Dalibor Gonda,
PhD., Ing. Adam Hnat, Mgr. Katarína Kianicová, PhD., PaedDr. Milan Kubiatko,
PhD., Mgr. Jarmila Majerová, PhD., PhDr. Júlia Marcinová, prof. PaedDr. Jaroslav
Mazůrek, CSc., Bc. Ivana Molovčáková, Monika Petríková, Mgr. Erika Šusteková,
Ing. Henrieta Šuteková, PhD., Mariana Švehlová, Mgr. Eva Trúchla, Mgr. Alena
Valjašková

Program rokovania
1. Voľba kandidáta na dekana Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity
v Žiline
2. Rôzne
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Úvod a otvorenie
Rokovanie viedla Mgr. Eva Augustínová, PhD., predsedníčka AS FHV UNIZA (ďalej len
predsedníčka), ktorá na úvod 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, 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 17 senátorov z celkového počtu 17 členov, z čoho boli
šiesti študenti a predsedníčka mohla skonštatovať, že na základe prezenčnej listiny je
senát uznášaniaschopný.
V súlade s rokovacím poriadkom bol členom AS zaslaný program zasadnutia.
Predsedníčka požiadala členov, aby predostreli svoje pripomienky k navrhovanému
programu a keďže nikto pripomienky nemal, dala o programe aklamačne hlasovať:
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA

17

Za

17

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 kandidáta na dekana Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity
v Žiline
Voľba kandidáta na dekana sa môže uskutočniť, ak je na zasadnutí AS prítomných viac
ako dve tretiny všetkých členov AS. Ak je niektorý z kandidátov na funkciu dekana
členom AS, hlasovania sa nezúčastní a do počtu prítomných sa nezapočítava.
Na zasadnutí bolo prítomných 16 členov AS, pričom v tomto počte nie je zahrnutá
prítomnosť senátorky Pitoňákovej, ktorá vo voľbách kandidovala. Keďže pre voľbu
kandidáta na dekana bolo potrebných minimálne 12 členov AS, mohla predsedníčka
skonštatovať, že voľbu kandidáta na dekana je možné uskutočniť.
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Predsedníčka požiadala predsedu návrhovej komisie senátora Metruka o prednesenie
správy o doterajšom priebehu volieb kandidáta na dekana. Senátor Metruk
zosumarizoval jednotlivé kroky, ktoré v príprave voľby kandidáta na dekana prebehli
a predsedníčka ho doplnila uvedením náležitostí, ktoré vo voľbe ešte ostáva vykonať.
Keďže v Štatúte FHV UNIZA je zadefinované, že „kandidáti na dekana sa predstavia AS
FHV na jeho verejnom zasadnutí, na ktorom AS FHV volí dekana“ (§9, odsek 11, písmeno
l), vyzvala predsedníčka oboch kandidátov, aby si v abecednom poradí vylosovali čísla,
ktoré určia ich poradie pri predstavovaní. Predsedníčka v zhode s predchádzajúcou
dohodou s predsedom návrhovej komisie poskytla kandidátom na predstavenie
maximálne 15 minút a kandidátov upozornila, že ich prezentácia by sa obsahovo mala
v čo najväčšej miere priblížiť prezentácii, ktorá odznela v rámci verejného
predstavovania kandidátov na dekana akademickej obci konaného 5. marca 2019.
Obaja kandidáti súhlasili, že im nebude prekážať, pokiaľ druhý kandidát neopustí
miestnosť pri ich prezentácii.
Ako prvý sa predstavil prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc. Po skončení vyjadrili
predsedníčka a senátor Metruk námietku k obsahu jeho prezentácie, ktorá sa podľa nich
v niektorých podstatných bodoch odlišovala oproti prezentácii z verejného
predstavovania kandidátov 5. marca 2019. Profesor Mazůrek nepovažoval prezentáciu
za výrazne odlišnú, hoci priznal, že predniesol novú a inovovanú prezentáciu, čo bolo
jeho zámerom. Zároveň vyjadril výhradu kvôli neférovosti voči svojej osobe, nakoľko mu
dopredu nebolo známe, že mal na zasadnutí AS vystúpiť s prezentáciou. Senátor Metruk
reagoval, že si nie je vedomý nejakého pochybenia alebo favorizovania niektorého
z kandidátov a vyjadril presvedčenie, že AS v procese príprav volieb postupoval v súlade
so Štatútom FHV UNIZA, v ktorom sa o prezentácii kandidátov v rámci zasadnutia AS
spojeného s voľbou kandidáta na dekana fakulty píše.
Ako druhá sa predstavila PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., ktorá predniesla skrátenú
verziu svojej prezentácie z verejného predstavovania kandidátov 5. marca 2019.
Po skončení predstavovania otvorila predsedníčka diskusiu a poskytla senátorom
a prítomným hosťom priestor na otázky pre kandidátov. Nakoľko žiadne otázky
nezazneli, predsedníčka vyjadrila nádej, že keďže akademické prostredie poskytuje
možnosť rozhodovať sa demokraticky a slobodne, budú senátori pri voľbách kandidáta
na dekana postupovať podľa vlastného vedomia a svedomia. Popriala senátorom
šťastnú ruku pri voľbe a požiadala senátora Metruka, aby vysvetlil spôsob voľby.
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Senátor Metruk podrobne vysvetlil spôsob voľby kandidáta na dekana a poprosil
senátorov, aby postupne po jednom uskutočnili svoju voľbu. Po skončení hlasovania
požiadala predsedníčka členov stálej sčítacej komisie, aby pred prítomnými členmi AS
otvorili volebnú schránku a sčítali hlasy pre jednotlivých kandidátov. Výsledky voľby
oznámil senátor Hampl, člen stálej sčítacej komisie.
Výsledky voľby kandidáta na dekana FHV UNIZA:
Počet členov AS oprávnených voliť

16

Počet hlasov za prof. PaedDr. Jaroslava Mazůreka, CSc.

2

Počet hlasov za PhDr. Slavku Pitoňákovú, PhD.

14

Počet neplatných hlasov

0

Uznesenie: AS v zmysle §27, odsek 1, písmeno b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách v znení neskorších predpisov a v súlade so Štatútom Fakulty
humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline na základe výsledkov
hlasovania vo voľbách zvolil kandidáta na dekana FHV UNIZA, ktorým sa
stala PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.
Predsedníčka zablahoželala zvolenej kandidátke na dekana a poskytla kandidátom
priestor na vyjadrenie.
PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., zvolená kandidátka na dekana, sa poďakovala senátorom
za prejavenie dôvery, svojmu protikandidátovi za účasť vo voľbe a všetkým členom
akademickej obce, ktorí sa prišli pozrieť na voľbu, čím vyjadrili záujem o fakultu.
Prof. Jaroslav Mazůrek, CSc., pogratuloval zvolenej kandidátke na dekana a zaželal jej
vo funkcii veľa úspechov.
Predsedníčka informovala AS o ďalších legislatívnych krokoch spojených s výsledkom
voľby kandidáta na dekana. O priebehu a výsledku volieb kandidáta na dekana FHV
UNIZA návrhová komisia AS vyhotoví zápis, na základe ktorého predsedníčka doručí
návrh na vymenovanie dekana FHV UNIZA rektorovi UNIZA v súlade so Štatútom FHV
UNIZA.
Bod č. 2: Rôzne
Predsedníčka poverila zastupovaním v čase svojej neprítomnosti senátora Metruka,
s čím senátor Metruk súhlasil. Nikto zo senátorov proti tomu nemal námietku.
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Senátor Metruk ako predseda návrhovej komisie pre voľbu kandidáta na dekana
poďakoval členom návrhovej komisie a ostatným, ktorí prispeli k pokojnému priebehu
voľby kandidáta na dekana.

Na záver predsedníčka 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 15. marca 2019

Zapísal: Ing. Martin Záborský
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