Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV ŽU v Žiline
Dátum konania: 11. 04. 2016, o 13,00 hod.
Miesto konania: zasadacia miestnosť dekanátu FHV
Prítomní členovia AS : Mgr. Eva Augustínová, PhD., PhDr. Marek Grejták, Mgr. Marek Hampl, Ph.D.,
doc. Ing. Bohdan Hroboň, PhD., PhDr. Bronislava Jakubíková, PhD., RNDr. Adrian Kacian, PhD.,
PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D., PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., PaedDr. Antónia Ťahún-Mendelová,
PhD., Mgr. Jana Trabalíkova, PhD., doc. Mgr. Michal Valčo, PhD. , Bc. Lenka Kalusová, Bc. Mária
Hanáková, Michal Medňanský, Peter Rišo
Neprítomná: Natália Lištiaková
Hostia: prof. PhDr. D. Katuščák, PhD., prof. Ing. M. Konvit, PhD., Ing. Aleš Obr, CSc., Mgr. Jana
Dzuriaková, PhD., doc. Mgr. Katarína Valčová, PhD., Mgr. Eva Leláková, PhD., doc. PaedDr. Vlasta
Cabanová, PhD., PhDr. Jana Kupková, Bc. Jana Ondrášová

Program:
1.Otvorenie
2.Závery komisie na prešetrenie sťažnosti Lukáša Honíška. Diskusia a uznesenie.
3.Výročná správa o činnosti FHV za rok 2015. Diskusia a schvaľovanie.
4.Prerokovanie zoznamu vypísaných študijných programov v ponuke pre záujemcov o štúdium na
našej fakulte v akademickom roku 2016/2017 a o doplnenie tých programov, ktoré majú platnú
akreditáciu (A. Ťahún -Mendelová)
5. Čo dobré získa KMKD tým, že zotrvá na FHV? (príspevok prof. Konvita)
6.Návrh na zrušenie papierových indexov. Návrh na vytvorenie medzifakultnej (celouniverzitnej)
iniciatívy pre získanie zliav, študentských licencií a pod. na profesionálny software od rôznych IT
spoločností (Microsoft, Adobe, Autodesk a pod. podľa dopytu) pre uľahčenie vzdelávania pre
študentov. (Michal Medňanský)
7.Rôzne
Ad 1)
Otvorenie
Predseda AS FHV RNDr. Adrian Kacian, PhD. privítal všetkých prítomných, a ospravedlnil
neprítomných členov AS
Zároveň dal hlasovať za schválenie programu zasadnutia AS FHV.
Hlasovanie bolo nasledovné:
Počet prítomných členov AS 14
FHV
ZA

14

PROTI

0

ZDRŽALI SA

0

Záver hlasovania : program zasadnutia bol schválený tak, ako bol navrhnutý a zaslaný senátorom
Ad 2)
Závery komisie na prešetrenie sťažnosti Lukáša Honíška. Diskusia a uznesenie.
Kacian - na zasadnutí predsedníctva AS FHV, ktoré bolo 31.3.2016, sme sa dohodli na dvoch
možnostiach:
a) opäť otvoriť prešetrovanie a pokračovať v ňom. V tomto prípade je potrebné ustanoviť komisiu,
ktorá by sa touto vecou zaoberala
b) zobrať na vedomie závery komisie – v tom prípade je potrebné zaoberať sa tým to na uzavretom
zasadnutí AS, aby sa vylúčilo ovplyvňovanie členov AS FHV
Diskusia k bodu 2):
Hroboň – komisia urobila čo mohla, som za 2. alternatívu , nakoľko výsledky by sme ignorovať nemali
Trabalíková - v prípade že by niekto prišiel s novými dôkazmi, mohlo by sa toto vyšetrovanie ešte
otvoriť.
Grejták – pani rektorka postupuje túto správu senátu. Sú tam sporné formulácie napr. na strane 5 sa
uvádza vyhlásenie prof. Polonského, že na stretnutí študentov študent Honišek nebol. V čestnom
prehlásení prof. Polonského je zoznam študentov, ktorí sa tohto stretnutia zúčastnili, kde už meno
študenta Honišeka figuruje. V správe sa píše, že pani dekanka „hackla“ podklady. Informácie dostala
pani dekanka od ľudí, ktorí majú oprávnený prístup na sociálnu sieť facebook.
Trabalíková – môžeme očakávať, že vo výsledkoch budú sporné miesta.
Ťahún Mendelová – tento bod sa má prerokovať na uzavretom zasadnutí senátu.
Grejták – ak z verejného zasadnutia bude zápis, aj tak sa každý dozvie, o čom sa prejednávalo.
Hroboň - nie je tu nič, o čom by verejnosť nemala vedieť.
Pitoňáková – nemá zmysel vylúčiť verejnosť ak bude zápis, ktorý sa zverejní
Hroboň – kvôli kultúre jednania by bolo vhodné vylúčiť verejnosť
Kacian - podal návrh , aby rokovanie k bodu 2) bolo neverejné a budú zverejnené len uznesenia.
Za tento návrh dal hlasovať.
Hlasovanie
Počet prítomných členov AS 14
FHV
ZA

13

PROTI

0

ZDRŽALI SA

1

Výsledky hlasovania – návrh predsedu senátu bol schválený
AS FHV UNIZA po zdĺhavej a komplikovanej rozprave s vylúčením verejnosti prijal k záverom komisie
na prešetrenie sťažnosti L. Honíška nadpolovičnou väčšinou nasledovné uznesenia:
1. AS FHV UNIZA berie na vedomie závery komisie na prešetrenie sťažnosti L. Honíška ako
konečný verdikt v predmetnom spore.
2. AS FHV UNIZA hodnotí v súlade so závermi komisie na prešetrenie sťažnosti L. Honíška
činnosť dekanky ako nedostatočnú a nekompetentnú vo vzťahu k informovanosti o stave
akreditácie študijného programu sociálna pedagogika.

3. AS FHV UNIZA žiada dekanku a vedenie FHV, aby v závažných veciach ako napr. výsledky
akreditácie a pod. informovalo študentov predovšetkým a hlavne prostredníctvom
oficiálnych smerníc, zverejňovaných načas a prostredníctvom oficiálnych komunikačných
kanálov (web stránka FHV, nástenky FHV)
Návrh uznesenia v znení „AS FHV
Honíškovi a ostatným dotknutým
informovanosť o stave akreditácie
pokračovanie v štúdiu. Termín: do
zúčastnených členov AS FHV.

žiada dekanku a vedenie FHV, aby sa ospravedlnilo Lukášovi
študentom programu sociálna pedagogika za nedostatočnú
študijného programu sociálna pedagogika a alternatívach pre
konca mája 2016“ nenašiel podporu u nadpolovičnej väčšine

Návrh na odvolanie dekanky FHV doc. PaedDr. Vlasty Cabanovej, PhD., na základe pochybenia
konštatovaného v Záveroch komisie na prešetrenie sťažnosti Lukáša Honíška nenašiel podporu
najmenej jednej tretiny členov AS FHV.
Ad 3)
Výročná správa o činnosti FHV za rok 2015. Diskusia a schvaľovanie.
Prof. Katuščák predniesol správu ako prodekan pre vedu, výskum a umenie
Doktorandské štúdium
Prijímacie konanie na PhD.
Počet študentov
Prehľad projektov VaV
Vedecké a odborné zameranie fakulty
VEGA, KEGA, ESF – projekty
Prehľad získaných financií z projektov
ŠVOUČ
Publikačná a umelecká činnosť
Doc. Valčová ako prodekanka pre vzdelávanie
Akreditované študijné programy – niektoré prešli AK bez časového obmedzenia a niektoré
s obmedzením
Učiteľstvo AJ a literatúry
Počty študentov na jednotlivé katedry FHV
Vývoj počtu študentov v dennej forme štúdia
Iné druhy štúdia – rozširujúce štúdium AJ a DPŠ
Prijímacie kmonanie na akademický rok 2015/2016
Štátne skúšky na FHV – všetky stupne a formy štúdia
Počet absolventov v akad. roku 2015/2016
Uplatnenie absolventov v praxi
Podpora študentov – štipendiá
Mgr. Leláková, PhD. ako prodekanka pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou
Medzinárodná spolupráca FHV
Bilaterálne dohody 2008-2015 + počet krajín, s ktorými sú uzavreté
Podpísané dohody v roku 2015
Praktické stáže študentov
Prijatí zahraniční študenti
Projekty ERAZMUS – podané a schválené
Zahraničné zmluvy uzatvorené v r. 2015

Partnerské univerzity
Styk s verejnosťou a ďalšie aktivity v r. 2015
Hosťovské prednášky
Kurzy pre pedagógov a študentov FHV
Vízia 2016 – 2020
Diskusia k bodu 3)
Augustínová – v rámci riešených úloh a grantov by mal byť zaradený každý aj keď pracovník FHV
pracuje na úlohe, ktorá je vedená na inej fakulte
Katuščák – nesmie chýbať prvok súťaživosti . Dohoda v rámci spolupráce
Augustínová – prečo je v správe len CEPS a nie aj ADAMIS ?
Katuščák – mal by tam byť aj tento projekt, ale ešte nebola správa z tohto projektu
Cabanová – bude to v správe FHV, ktorá bude podrobnejšia
Augustínová – členstvo v radách a združeniach a časopis vedený na katedre KMKD – chýbajú v správe
Kacian – sú tu 3 návrhy doplnenia výročnej správy :
1. výsledky projektu ADAMIS
2. internetový časopis MKD revue
3. členstvo radách , organizáciách a združeniach
Trabalíková – aj na KPŠ je projekt, ktorý nie je v správe. Je potrebné overiť, či do správy patrí alebo
nie, nakoľko aj pracovníčka KPŠ - Maglione spolupracuje v tomto projekte, či je to pod hlavičkou FHV
alebo ŽU
Cabanová – je potrebné doplniť do správy aj dr. Maglione do projektu za KPŠ
Hlasovanie za výročnú správu aj s doplnkami
Počet prítomných členov AS 15
FHV
ZA

15

PROTI

0

ZDRŽALI SA

0

Predložená výročná správa bola členmi AS schválená
Ad 4)
Prerokovanie zoznamu vypísaných študijných programov v ponuke pre záujemcov o štúdium na
našej fakulte v akademickom roku 2016/2017 a o doplnenie tých programov, ktoré majú platnú
akreditáciu (A. Ťahún -Mendelová)
Príspevok Ťahún Mendelovej – doplniť do zoznamu vypísaných študijných programov tie študijné
programy, ktoré majú platnú akreditáciu
Cabanová – dňa 22. 2.2016 sa dávalo oznámenie na rektorát. Garanti boli oslovení, aby vypracovali
koncepciu. Senát ŽU nezastáva koncepciu vzniku nových ústavov. Prijímať študentov na
jednoodborový študijný program nemienime, nakoľko garant – prof. Banáry môže garantovať už len
dva roky a bakalársky program trvá tri roky. Nie je záruka získania garanta.
Prijímame za dvoch podmienok :
a) aspoň 10 študentov
b) že nedostaneme dokument o pozastavení akreditácie z dôvodu, že nie je garant

Rektorka neschvaľuje výberové konania
Ťahún Mendelová – na našej katedre sa uzatvára program jednoodborový, ktorý je akreditovaný, čo
sa mi zdá nelogické
Cabanová – neotvárame program, kde nemáme istého garanta
Ad 5)
Čo dobré získa KMKD tým, že zotrvá na FHV? (príspevok prof. Konvita)
Prof. Konvit – čo dobré získa KMKD, keď zotrvá na FHV ? Poprosím členov AS aspoň o tri pozitíva.
Jakubíková – na základe môjho hlasovania žiadne pozitíva nevidím
Pitoňáková – napriek rozporom, katedra má pod hlavičkou FHV väčšiu váhu ako ústav. Sme
humanitný odbor na humanitnej fakulte a máme tu ukotvenie. Vznik ústavu v kontexte ŽU nie je
jednoduchý, ale je veľmi ľahké ho zrušiť. Môže to byť úspešný proces, ale nemusí. Sú tam riziká –
garantovanie je časovo ohraničené.
Konvit - aké sú pozitíva pre program na fakulte ?
Augustínová - spoločné výskumné témy
Konvit – máme nejaký spoločný tím ?
Augustínová – vo výročnej správe boli predložené publikačné výstupy, z ktorých vieme, kto čo robí.
Konvit – za posledných 6 rokov katedra nedostala na výskum ani euro. Aká je potom reálna
spolupráca ?
Cabanová – od roku 2005 KPŠ spolupracovala s KMKD, pretože nemali na KMKD pracovníkov s PhD.
Za podpory pracovníkov KPŠ prešla KMKD akreditácia. Až za posledných 5 rokov získavali pracovníci
KMKD PhD. a mali odborný rast.
Konvit – dalo by sa pokračovať aj v tejto spolupráci. V minulom roku nám nemal kto učiť etiku, tak to
pani Pitoňáková iniciatívne zobrala, lebo to nemal kto učiť z KPŠ.
Pitoňáková – vyprosujem si slovo „iniciatívne“
Hroboň – KMKD môže priniesť pre FHV finančné prostriedky a študentov
Konvit - aby sme urobili niečo pre fakultu, musíme od fakulty aj niečo dostať
Jakubíková– optimalizácia procesu – ak máme dať 22 výstupov za humanitné vedy a 22 výstupov za
pedagogické vedy, je potrebné hľadať pri optimalizácii tie najlepšie. Manažérske rozhodnutia
bývalého vedenia fakulty zohľadňovalo fakultu ako takú a bralo do úvahy, ktoré výstupy sa môžu pre
akreditáciu použiť, aby bola úspešná.
Cabanová – oproti roku 2008 sa zmenili podmienky akreditácie tak, že sa nemohli rozdeliť
Ťahún Mendelová – chcem požiadať o vyjadrenie AS k zaradeniu jedoodborového študijného
programu v šk. roku 2016/2017.
Kacian – vyzval na sformulovanie uznesenia – následne sa AS vyjadrí
Ťahún Mendelová – uznesenie: AS FHV odporúča dekanke FHV, aby zaradila jednoodborový štud.
program učiteľstvo Hudobného umenia medzi možnosti štúdia na akademický rok 2016/2017
Cabanová – v tomto prípade chcem vyjadrenie senátu, ktorá katedra sa zloží na tento program?
Katuščák – buď bude profitovať ako Hudobné umenie – samostatná oblasť spoločenských vied alebo
Hudba ako kultúrne dedičstvo.
Neodporúča sa otvoriť program, ktorý navrhla Ťahún Mendelová
Jakubíková - prečo sa potom berú študenti na program, kde nie je garant ?
Kacian - AS odporúča dekanke urobiť všetky kroky k tomu, aby sa program mohol otvoriť. Toto treba
riešiť v kontexte reštrukturalizácie
Ad 6)
Návrh na zrušenie papierových indexov. Návrh na vytvorenie medzifakultnej (celouniverzitnej)
iniciatívy pre získanie zliav, študentských licencií a pod. na profesionálny software od rôznych IT

spoločností (Microsoft, Adobe, Autodesk a pod. podľa dopytu) pre uľahčenie vzdelávania pre
študentov (Michal Medňanský).
Medňanský – predniesol svoj návrh na zrušenie papierových indexov a získanie zliav pre študentov na
využívanie študentských licencií na profesionálne softvéry od rôznych IT spoločností. Chcel názor
členov senátu na tieto návrhy.
Valčo - je potrebné nájsť mechanizmus na zrušenie indexov, aby si vyučujúci našli iný spôsob
evidencie známok. Čo sa týka licencií, je to veľmi dobrý nápad, bolo by vhodné stretnúť sa s členmi
študentskej časti AS ŽU a dohodnúť sa s nimi.
Grečnár - je to potrebné riešiť aj medzifakultne, nakoľko jednotlivé fakulty ŽU nie sú ochotná dávať
prístupy k softvérom študentom z iných fakúlt
Jakubíková – čo sa týka školských licencií, bolo by vhodné ísť do rokovaní s firmami ohľadom práce
s ich softvérom
Pitoňáková – má názor, že index patrí k tradícii študentského života ako aj z hľadiska praktického
Hanáková - ako zástupca študentov chcem povedať, že študenti nechcú papierové indexy
Kacian – uznesenie k bodu 6) : AS FHV sa stotožňuje s týmito návrhmi a poveruje študenta
Medňanského komunikovať so študentskou časťou AS ŽU
Hlasovanie za uznesenie k bodu 6)
Počet prítomných členov AS 14
FHV
ZA

14

PROTI

0

ZDRŽALI SA

0

Záver hlasovania : uznesenie je platné v plnom znení
Ad 7)
Rôzne
Predseda AS FHV poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

Podpis : .................................................
Zapisovala : 11.04.2016, Bc. Jana Ondrášová

