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Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV UNIZA 
 

 

Registratúrne číslo: 05184/2023 

Dátum konania: 15. marca 2023 o 13:00 hod. 

Miesto konania:  AFS09 

Prítomní členovia:  Mgr. Jana Dzuriaková, PhD., doc. Mgr. Marián Grupač, PhD., Mgr. 

Marek Hampl, Ph.D., Ing. Adam Hnat, PhD., Mgr. Olena Hundarenko, 

PhD., Mgr. Eva Leláková, PhD., Mgr. Jarmila Majerová, Mgr. Veronika 

Mažgútová, PhD., Samuel Haas, Mgr. Dominika Chládeková, Bc. 

Martina Jombíková, Bronislava Majerčíková, Mgr. Daniel Stehlík, 

Michaela Uličná 

Neprítomní členovia:  PaedDr. Marta Lacková, PhD. (ospr.) 

Hostia:  Mgr. Eva Augustínová, PhD., PhDr. Elena Diechová, PhD., Mgr. Vladimír Filip, 

PhD., doc. RSDr. Jozef Matis, PhD., Ing. Pavel Müller, PhDr. Slavka Pitoňáková, 

PhD., Mgr. Matej Somr, PhD., Mgr. Jakub Švec, PhD., PhDr. Martin Vavruš, PhD. 

 

 

Program rokovania 

1. Voľba kandidáta na dekana Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity 

v Žiline (predkladal doc. Mgr. Marián Grupač, PhD., predseda AS FHV UNIZA – 

ďalej iba predseda) 

2. Rôzne 
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Úvod a otvorenie 

 

Rokovanie Akademického senátu FHV UNIZA (ďalej len AS) viedol predseda, ktorý 

privítal prítomných členov i hostí na zasadnutí AS. 

Predseda následne vyzval prítomných, aby vyjadrili súhlas s vyhotovením 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 14 senátorov z celkového počtu 15 členov, z čoho boli 

šiesti študenti a predseda mohol skonštatovať, že na základe rokovacieho poriadku 

(čl. 7, ods. 1) a prezenčnej listiny je senát uznášaniaschopný. 

Predseda následne odovzdal menovacie dekréty člena AS novozvoleným senátorom, 

ktorí boli zvolení v doplňovacích voľbách do študentskej časti AS konaných 20. februára 

2023 – konkrétne sa jednalo o senátorku Majerčíkovú a senátorku Uličnú. 

Predseda vyzval senátorov, aby predostreli svoje pripomienky k  navrhovanému 

programu a keďže nikto žiadne nemal, dal o programe aklamačne hlasovať: 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 14 

Za 14 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

AS schválil návrh programu rokovania AS v zmysle čl. 6 ods. 3, písmeno k) rokovacieho 

poriadku AS. 

Bod č. 1: Voľba kandidáta na dekana Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity 

v Žiline 

 

Predseda pripomenul, že voľba kandidáta na dekana sa môže uskutočniť, ak je na 

zasadnutí AS prítomných viac ako dve tretiny všetkých členov AS. Na zasadnutí bolo 

prítomných 14 členov AS a keďže pre voľbu kandidáta na dekana bolo potrebných 

minimálne 11 členov AS, mohol predseda skonštatovať, že voľbu kandidáta na dekana je 

možné uskutočniť. 
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Predseda stručne predniesol správu o doterajšom priebehu volieb kandidáta na dekana. 

Doplnil, že za jedinú kandidátku na dekana bola navrhnutá PhDr. Slavka Pitoňáková, 

PhD., pričom zosumarizoval jednotlivé kroky, ktoré v príprave voľby kandidáta na 

dekana prebehli a načrtol 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), poskytol predseda navrhnutej kandidátke priestor na prezentáciu. 

Navrhnutá kandidátka, PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., predstavila svoj program a vízie 

vo vzťahu k FHV UNIZA na nasledujúce obdobie.  

Po skončení predstavovania predseda požiadal o vyjadrenie zástupcov jednotlivých 

senátnych komisií. Žiadny predstaviteľ senátnych komisií nemal k prezentovanému 

pripomienky a predseda poskytol senátorom a prítomným hosťom priestor na otázky 

pre kandidátku. Nakoľko žiadne otázky nezazneli, predseda požiadal senátora Hampla, 

aby senátorov oboznámil s náležitosťami procesu voľby kandidáta na dekana. 

Senátor Hampl podrobne vysvetlil spôsob voľby a poprosil senátorov, aby postupne po 

jednom uskutočnili svoju voľbu. Po skončení hlasovania požiadal predseda členov stálej 

sčítacej komisie, aby pred prítomnými členmi AS otvorili volebnú schránku a sčítali 

hlasy pre jednotlivých kandidátov. Výsledky voľby oznámil predseda. 

Výsledky voľby kandidáta na dekana FHV UNIZA: 

Počet prítomných členov AS 14 

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. 

Bod č. 2: Rôzne 

 

Predseda poďakoval prítomným členom AS, členom návrhovej komisie a tajomníkovi AS 

za zabezpečenie volieb kandidáta na dekana a zaželal zvolenej kandidátke úspešné 

ďalšie funkčné obdobie. 
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PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., zvolená kandidátka na dekana, sa poďakovala senátorom 

za prejavenie dôvery a všetkým členom akademickej obce, ktorí sa prišli pozrieť na 

voľbu, čím vyjadrili záujem o fakultu. Uviedla, že sa bude snažiť posúvať fakultu 

správnym smerom a bude pre fakultu robiť všetko, čo bude môcť a vedieť. Zároveň 

všetkých vyzvala na zmysluplnú spoluprácu, pričom doplnila, že fakulta má potenciál, 

len ho treba rozvinúť. 

 

Na záver predseda ukončil zasadnutie AS a poďakoval všetkým členom a hosťom 

za účasť a korektnú diskusiu. 

 

 

 doc. Mgr. Marián Grupač, PhD. 

 predseda AS FHV UNIZA 

 

 

V Žiline dňa 15. marca 2023 

Zapísal: Martin Záborský 

 


