ŽILINSKÁ UNIVERZITA
V ŽILINE
Fakulta humanitných vied
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV ŽU v Žiline
Dátum konania: 11. 05. 2015
Miesto konania: zasadacia miestnosť dekanátu FHV

Prítomní: Mgr. Lukáš Bomba, PhD., PaedDr. Rastislav Metruk, Mgr. Marek Hampl, Ph.D., PhDr.
Bronislava Jakubíková, PhDr. Marek Grejták, PhD., doc. MgA. Jan Grossmann,
PhDr. Slávka Pitoňáková, prof. RNDr. Miroslava Růžičková, CSc., RNDr.Mgr. Adrian Kacian, PhD, ,
PaedDr. Lýdia Kontrová, Bc. Lenka Kalusová, Lenka Cekulová, Natália Lištiaková, Monika Kasáková,
Peter Rišo
Ospravedlnení:., doc. Ing. Bohdan Hroboň, PhD., Bc. Veronika Ďurošková
Hostia: Ing. Aleš Obr, Bc. Jana Ondrášová, doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.,
doc. Mgr. Katarína Valčová, PhD., prof. PhDr. Dušan Katuščák,PhD., Mgr. Eva Leláková, PhD.,
prof. PhDr. Helena Grecmanová, PhD., doc. Mgr.Michal Valčo, PhD., Mgr. art. Kamil Mihalov,ArtD.,
RNDr. Beatrix Bačová, PhD.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ad 1)

Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia
Voľba overovateľov zápisnice
Prerokovanie návrhu nových študijných programov
Informácia o zástupcoch študentov, určených študentskou časťou AS FHV ŽUŽ, ktorí budú
prizvaní na rokovanie VR o schvaľovaní nových študijných programov
Schvaľovanie rozpočtu FHV ŽUŽ na rok 2015
Schvaľovanie doplnkov ku Štatútu FHV ŽUŽ
Schvaľovanie členov Vedeckej rady FHV ŽUŽ
Schvaľovanie prodekanky pre vzdelávanie, a prodekanky pre akreditáciu a rozvoj
Voľby člena Rady vysokých škôl
Vyjadrenie sa k študijným programom v akademickom roku 2015/2016
Schválenie podmienok prijatia študentov na štúdium v študijných programoch (ak. rok
2016/2017)
Novelizácia Rokovacieho poriadku FHV ŽUŽ – schvaľovanie zmien
Schvaľovanie zmeny Organizačného poriadku – predefinovanie odboru systematizovaných
miest na KNŠ a KMKD
Schválenie harmonogramu doplňujúcich volieb do študentskej časti AS
Harmonogram zasadnutí na druhý polrok 2015 (september - december)
Pracovný poriadok ŽU v Žiline
Informácia o Správe o kvalite
Rôzne
Záver
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Predseda AS FHV RNDr. Mgr. Adrian Kacian, PhD. privítal všetkých prítomných a zároveň
ospravedlnil neprítomných.
Poďakoval Lenke Cekulovej a Bc. Veronike Ďuroškovej za prácu v AS FHV. Tieto študentky končia
prácu v AS FHV z dôvodu ukončenia štúdia na FHV. Zároveň poďakoval aj doc. MgA. Janovi
Grossmannovi , ktorému končí pracovný pomer na FHV k 31.8.2015 a tým pádom aj jeho mandát ako
senátora AS FHV ŽU v Žiline.
Ad 2)
Schválenie programu zasadnutia AS FHV
RNDr.Mgr. Adrian Kacian, PhD. upozornil na 2 zmeny v programe AS FHV a to v bode 14 sa dopĺňa
o KMKD a bod číslo 17 sa vypúšťa.
Hlasovanie o programe bolo nasledovné:
Počet prítomných členov AS
FHV

15

ZA

14

PROTI

0

ZDRŽALI SA

1

Záver hlasovania : program AS FHV bol prijatý aj s navrhnutými zmenami
Ad 3)
Schválenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí :
PhDr. Marek Grejták – zamestnanecká časť
Monika Kasáková – študentská časť
Hlasovanie za overovateľov zápisnice nasledovné:
Počet prítomných členov AS
FHV

15

ZA

13

PROTI

0

ZDRŽALI SA

2

Záver hlasovania: overovatelia boli schválení
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Ad 4)
Prerokovanie návrhu nových študijných programov
a) prof. Grecmanová predniesla nový študijný program: 2. Stupeň štúdia Sociálna pedagogika pod
názvom Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, ktorý nadväzuje na bakalárske štúdium, ktoré je
doteraz schválené. Má dve línie - verejná správa a školská sociálna pedagogika. Toto štúdium ponúka
študentom dobrý prehľad v historických a súčasných teóriách výchovnej starostlivosti o deti
a dorast. Absolventi budú vedieť metodicky analyzovať programové, procesuálne a diagnostické
problémy pedagogickej praxe, ovládajú poznatky a postupy vo výskume výchovnej starostlivosti,
dokážu identifikovať, analyzovať a riešiť pedagogické problémy a poskytovať služby sociálnopedagogického poradenstva. Absolventi budú spôsobilí pre výkon pozície odborného zamestnanca
/sociálneho pedagóga/ škôl a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie.
Absolventi odboru dokážu vykonávať samostatne náročnejšie práce pre aplikovaný edukačný
výskum, práce v štátnej správe a v oblasti sociálnych služieb a sú schopní pracovať ako
vysokokvalifikovaní profesionálni vychovávatelia, voľnočasoví pedagógovia a sociálni pedagógovia,
ako aj pedagogickí poradcovia, výskumníci a riadiaci pracovníci.
Majú predpoklady stať sa
kvalifikovanými riadiacim pracovníkmi v inštitúciách štátnej správy, sociálnych služieb, voľnočasových
inštitúciách a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.
b) doc. Valčo predstavil nový študijný program: Interkultúrne a medzináboženské kompetencie
a mediácia – študijný odbor: Religionistika
Je to bakalársky stupeň štúdia, ktorý sa bude vyučovať v anglickom aj slovenskom jazyku
-

-

-

Bc., Mgr., PhD. / Odbor Cudzie jazyky a kultúry
Predkladaný študijný program - Interkultúrne a medzináboženské kompetencie a mediácia
(Intercultural and interreligious competence and mediation) – si dáva za cieľ posilniť
multikultúrne povedomie, interkultúrne a medzináboženské kompetencie, ako aj schopnosť
konštruktívnej mediácie v konfliktných situáciách v kultúrne a nábožensky pluralitnej
európskej spoločnosti. Jeho poslaním je: „Prostredníctvom relevantného a kompetentného
výchovno-vzdelávacieho pôsobenia pripraviť študentov pre efektívny medzináboženský dialóg
a pre život a prácu/službu v multikultúrnej spoločnosti.“
Primárnou cieľovou skupinou programu sú ako domáci, tak aj zahraniční študenti (primárne
z EU), ktorí sú schopní študovať v anglickom jazyku. Slovenská mutácia programu bude
otvorená pre študentov, ktorých úroveň jazykových znalostí nestačí na štúdium v anglickom
jazyku, ale ktorých ambíciou je zdokonaliť sa v angličtine natoľko, aby boli schopní
konštruktívne sa zapájať do dialógov v multikultúrnom prostredí a čítať odborné texty
religionistického zamerania v anglickom jazyku.
Štruktúru programu tvoria štyri vzájomne previazané oblasti:
1) Náboženské kompetencie: Dejiny náboženstiev a komparatívna religionistika; 2) Kultúrne
kompetencie: Multikultúrne štúdiá – historický vývoj a súčasné podoby európskych kultúr; 3)
Jazykové kompetencie: Anglický jazyk; 4) Mediačné kompetencie: interkultúrny
a medzináboženský dialóg v Európskom kontexte.
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Obsahové ťažisko je v predmetoch z oblasti religionistiky - 60%. Kultúrne a jazykové štúdiá
tvoria 30% a mediácia 10% kreditovej dotácie. Náboženstvá sú skúmané bez kultúrnych a
konfesionálnych predsudkov s cieľom kultivovať v študentoch multikultúrne a
multikonfesionálne povedomie. Komparatívne skúmanie náboženstiev a mytológií sveta nie
je samoúčelné, ale presadzuje v súčasnosti mimoriadne aktuálne medzináboženské
porozumenie ako jeden z kľúčových elementov trvalo-udržateľného mieru a spoločenskej
súdržnosti. Získané všeobecné vedomosti z dejín kultúry, kultúrnych, náboženských a
politických inštitúcií a národnej kultúrnej diverzity v kontexte EÚ, pomôže študentom osvojiť
si všeobecnú kulturologickú kompetenciu so zameraním na anglicky hovoriace krajiny v
dynamickej konfrontácii s reáliami materskej kultúry; zároveň im pomôže kompetentne
pristupovať k otázkam európskej identity, nových partnerstiev a susedstiev, ako aj budúcej
ekonomickej, kultúrnej a politickej integrácie. Dôležitú úlohu zohrávajú aj teoretické
poznatky a praktické cvičenia, na ktorých sa rozvíjajú komunikatívne kompetencie študentov
Diskusia:
Otázka - prof. Růžičková, či existujú na Slovensku podobné študijné programy, uplatnenie
absolventov
Odpoveď – doc. Valčo : Podobné študijné programy na Slovensku (vyučované v slovenčine):
-

Multikultúrne európske štúdiá (Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovská univerzita v Prešove)
Európske kultúrne štúdiá (Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici),
V Európe : Viedeň - v nemčine , prof. Kun je ochotný s nami spolupracovať.
Uplatnenie absolventov :
- ako pracovník v medzinárodných spoločnostiach a organizáciách,
- v integračných úradoch pri štátnych inštitúciách zameraných na medzinárodnú spoluprácu a
v diplomacii,
- v mimovládnych medzinárodných organizáciách zameraných na medzinárodnú spoluprácu,
- v orgánoch, agentúrach a inštitúciách EÚ, v diplomatických službách.
- v štátnej správe, odbory pre záležitosti cirkví a náboženských združení,
- v poradenstve pre vládne, politické a spoločenské inštitúcie,
- ako kultúrny osvetový pracovník,
- v kultúrnych a v kultúrno-náboženských inštitúciách vzdelávacieho a osvetového charakteru,
- v domácich a zahraničných redakciách masmédií, najmä v oblasti náboženskej literatúry i
literatúry, venujúcej sa náboženstvám a kultúram odborným či populárnym spôsobom,
- ako mediálny poradca, konzultant, hovorca, redaktor, komentátor, moderátor, analytik,
- ako prekladateľ a mediátor v kultúrno-náboženských konfliktných situáciách,
- v múzeách a správach náboženských predmetov i objektov.
Otázka : prof. RNDr. Miroslava Růžičková, CSc. - či by nebolo vhodné zapracovať do programu
logiku a štatistiku, ktoré sú potrebné pri vyhodnocovaní
Odpoveď: doc. Valčo – zakomponujú sa do Mgr. stupňa štúdia
c) doc. Valčová predstavila študijný program Učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii
s fyzikou (Bc , Mgr.) Bude to medzifakultný študijný program EF – FHV.
Obsah 1. stupňa bakalárskeho študijného programu učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii
s fyzikou má za cieľ vytvoriť u jeho absolventa odborný základ v predmete špecializácie, jeho
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zorientovanosť v odbore svojej predmetovej špecializácie. Absolvent rovnako chápe širšie súvislosti
výchovy a vzdelávania, rozumie základným zákonitostiam pedagogickej práce, pričom hlavný dôraz sa
kladie na dostatočnú didaktickú prípravu absolventov a na vytváranie odborných predpokladov pre
štúdium 2. stupňa. Taktiež sa vie orientovať v podmienkach inštitucionálneho vzdelávania a dokáže
pôsobiť v suportívnych zložkách inštitucionálneho vzdelávania.
Študijný program 2. stupňa učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii s fyzikou bezprostredne
nadväzuje na príslušný študijný program 1. stupňa a je orientovaný prevažne na didaktickú prípravu
absolventov za účelom nadobudnutia plnohodnotného vzdelania, ktoré ich bude oprávňovať
vykonávať kvalifikované učiteľské povolanie. Absolvent ovláda základný teoretický obsah vo fyzike,
princípy štruktúry tejto vednej disciplíny, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru
a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokáže narábať ako s
produktom ľudskej (vedeckej) činnosti, a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické
zámery a účely. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v
triede) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu, je schopný účelne
podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu
a vývoja v didaktike fyziky.
Diskusia :
Otázka - prof. Růžičková – či sa bralo do úvahy, že v kombinácii s iným predmetom ako matematikou
musí mať program viac hodín matematiky
Odpoveď : doc. Valčová – doc. Mellovi túto pripomienku bude tlmočiť, aby sa zvážila výučba
matematiky v iných kombináciách
Tento program pôjde do VR a AS EF
Uznesenie : AS FHV podporuje tieto tri programy a odporúča ich na schválenie VR FHV.
Ad 5)
Informácia o zástupcoch študentov, určených študentskou časťou AS FHV ŽUŽ, ktorí budú prizvaní
na rokovanie VR o schvaľovaní nových študijných programov
Zástupcovia študentov, ktorí budú prizvaní na rokovanie VR o schvaľovaní nových študijných
programov : Lenka Kalusová, Monika Kasáková.
Ad 6)
Schvaľovanie rozpočtu FHV ŽUŽ na rok 2015.
Rozpočet predniesol Ing. Aleš Obr, tajomník fakulty. Konečná verzia rozpočtu na AS ŽU bola
schválená 27.4.2015. Rozpočet bol vypracovaný na základe platnej metodiky pre rok 2015.
Bol v predstihu zaslaný členom senátu na pripomienkovanie.
Pripomienky a návrhy hospodárskej komisie :
a) zosumarizovať dve tabuľky „škola“ a „výskum“ do jednej.
b) naplánovať použitie fin. prostriedkov po refundovaní osobných príplatkov
c) osobné príplatky rozdeliť podľa výkonov na základe Ministerskej metodiky
d) prijať opatrenia na katedrách, ktoré na seba nezarobia
e) zverejniť výkony vo výskume na katedrách
f) naplánovať použitie mimorozpočtových zdrojov, či už zostatky z predchádzajúcich období ako
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g) pracovníci, ktorí sú prijatí na nižší ako 100 % úväzok si svoje výstupy vo výskume nemôžu rátať do
výkonov a preto fakulta prichádza o finančné prostriedky
Diskusia :
Ing. Obr – pripomienky sa zapracovali do rozpočtu na rok 2015
Doc. Cabanová – bude doručený list, na základe ktorého sa budú prehodnocovať osobné
príplatky na pracoviskách
PhDr. Jakubíková : výklad k osobným príplatkom za prácu v ESF projektoch
Mgr. art. Mihalov: je potrebné zmeniť metodiku rozdelenia finančných. prostriedkov na
fakulty, nakoľko prijatá metodika našu fakultu poškodzuje
Prof. Růžičková: objasniť podiel projektov na VŠ. Odkontrolovať správnosť výpočtu
jednotlivých koeficientov. Fin. prostriedky na osobné príplatky rozdeliť na katedry podľa
výkonov a na jednotlivých katedrách ich prerozdelí pracovníkom vedúci katedry
RNDr. Mgr. A. Kacian: sa vyjadril k pripomienkam k rozpočtu na rok 2015 a navrhol rozpočet
schváliť
Hlasovanie za predložený rozpočet na rok 2015 na FHV
Počet prítomných členov AS
15
FHV
ZA

13

PROTI

1

ZDRŽALI SA

1

Záver hlasovania : rozpočet na rok 2015 na FHV ŽU bol schválený a pripomienky hospodárskej
komisie budú mať odporúčací charakter
Ad7)
Schvaľovanie doplnkov ku Štatútu FHV ŽUZ
Doc. K. Valčová – zmeny v Štatúte ŽU bolo potrebné zapracovať do fakultného Štatútu. Par. 18 – Rada
kvality – tento paragraf nemá zapracovaný ani Štatút ŽU. Rada kvality je poradný orgán, ktorý pracuje
a má pravidelné stretnutia. Všetky ostatné zmeny sú len prispôsobením k Štatútu ŽU.
Diskusia :
Prof. Růžičková – vyjadrila pochybnosti o forme predloženej novelizácie štatútu, nakoľko nie je jasné,
ktorá časť sa mení a ktorá ostáva. Takto predložený návrh nemôže ísť do Senátu ŽU, a chýba
vyjadrenie legislatívnej komisie k tomuto návrhu.
Mgr. Bomba – predseda legislatívnej komisie – legislatívna komisia na tomto návrhu spolupracovala.
Procedurálne sa zmeny môžu zastaviť a na základe dodatočných návrhov je možné štatút
prepracovať a znovu pripraviť na rokovanie AS FHV.
Prof. Růžičková – návrh je potrebné prepracovať a až potom predložiť AS ŽU
RNDr. Kacian – Senát FHV odročuje tento bod na najbližšie zasadnutie.
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Ad 8)
Schvaľovanie členov Vedeckej rady FHV ŽUŽ
Doc. Cabanová – nakoľko končí funkčné obdobie súčasnej Vedeckej rady , predložila návrh na členov
novej Vedeckej rady. Zoznam a charakteristika jednotlivých kandidátov bola AS FHV predložená
v predstihu a ich zloženie je také, aby boli podporované predovšetkým humanitne zamerané fakulty,
čo sa týka inaugurácií a habilitácií.
Prof. Růžičková – za takýchto podmienok odmieta členstvo vo VR FHV, nakoľko nebude možné
presadiť inaugurácie a habilitácie na KMA.
Doc. Cabanová – rozhodnutie prof. Růžičkovej akceptuje a navrhuje , aby bola na hlasovacom lístku,
kde sa nachádza pod číslom 17 vyškrtnutá.
RNDr. Kacian dal návrh na schvaľovanie členov do VR, ktorí sú na hlasovacom lístku pod číslom 6-26
okrem č. 17 – prof. Růžičková .
Voľba členov VR pod číslom 6-26
okrem čísla 17

Voľba členov VR FHV ktorí sú pod číslom 2-5

Počet prítomných členov AS
FHV

15 Počet prítomných členov AS
FHV

15

Počet odovzdaných lístkov

15 Počet odovzdaných lístkov

15

Z toho platných

14

15

Z toho platných

Záver hlasovania : Každý navrhnutý člen VR FHV okrem prof. Růžičkovej bol zvolený nadpolovičnou
väčšinou hlasov.

Členovia novej VR FHV:
doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD., RNDr. Adrian Kacian, CSc., Mgr. Eva Leláková, PhD., prof. PhDr.
Dušan Katuščák, PhD., doc. Mgr. Katarína Valčová, PhD., prof. PhDr. Boris Banáry, PhD., doc. PhDr.
Renáta Beličová, PhD., prof. RNDr. Peter Bury, CSc., doc. Ing. Miloš Dudáš, CSc., doc. Mgr. Tomáš
Hauer, Dr., prof. PhDr. Helena Grecmanová, PhD., doc. RNDr. Marián Janiga, CSc., doc. Galina
Jasečková, CSc., prof. Ing. Milan Konvit, CSc., doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD., doc. PaedDr. Pavol
Parenička, PhD., doc. RNDr. Ľudovít Tománek, CSc., doc. Mgr. Michal Valčo, PhD., doc. Dr. Bohumír
Hulan, CSc., Ing. Igor Choma, doc. PhDr. Nadežda Krajčová, PhD., prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.,
prof. PhDr. Dušan Polonský, CSc., doc. Mgr. art. Dana Šašinová, ArtD., doc. PhDr. Eva Urbanovská,
Ph.D.

Ad 9)
Schvaľovanie prodekanky pre vzdelávanie, a prodekanky pre akreditáciu a rozvoj
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Voľba prodekanov:
a) prodekanka pre vzdelávanie– doc. Mgr. Katarína Valčová, PhD.
b) prodekanka pre rozvoj a akreditáciu – RNDr. Beatrix Bačová, PhD.
Hlasovanie :
doc. Mgr. Katarína Valčová, PhD.

RNDr. Beatrix Bačová, PhD.

Počet prítomných členov AS
FHV

15 Počet prítomných členov
AS FHV

15

ZA

14 ZA

12

PROTI

1 PROTI

1

ZDRŽALI SA

0 ZDRŽALI SA

2

Výsledok hlasovania : obidve prodekanky boli AS FHV schválené
Ad 10)
Voľby člena Rady vysokých škôl
Prof. Banárymu končí mandát v Rade VŠ, je potrebné zvoliť nového člena.
Na základe kladných výsledkov práce prof. Banáryho, vedenie FHV navrhuje prof. Banáryho ako
kandidáta FHV do Rady VŠ na ďalšie funkčné obdobie.
Hlasovanie :
Počet prítomných členov AS
FHV

15

ZA

15

PROTI

0

ZDRŽALI SA

0

Výsledok hlasovania: prof. B. Banáry, PhD. bude naďalej pracovať ako člen Rady VŠ
Diskusia:
Prof. Růžičková – je potrebné, aby člen Rady VŠ informoval o priebehu zasadnutia Rady VŠ, ktorého
sa zúčastní.
RNDr. Kacian – tento návrh prijíma a súhlasí s ním

Bod 11)
Vyjadrenie sa k študijným programom v akademickom roku 2015/2016
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Doc. Valčová – Výsledky komplexnej akreditácie budú zverejené pravdepodobne v júni 2015.
Odporúčaný postup MŠ ako by to mohlo vyzerať po akreditácii, k tomuto nevieme zaujať stanovisko,
pretože v mnohých bodoch toto odporúčanie ide nad rámec zákona.
AS FHV prerokoval tento bod
Ad 12)
Schválenie podmienok prijatia študentov na štúdium v študijných programoch (ak. rok 2016/2017)
Doc. Valčová – podmienky boli upravené na základe požiadaviek jednotlivých katedier, tieto boli
členom AS FHV predložené vopred a mali možnosť si ich preštudovať. Materiál je prílohou tejto
zápisnice.
Hlasovanie za tento dokument:
Počet prítomných členov AS
FHV

15

ZA

15

PROTI

0

ZDRŽALI SA

0

Záver hlasovania : tento dokument bol AS FHV schválený
Ad 13)
Novelizácia rokovacieho poriadku FHV ŽUŽ – schvaľovanie zmien (podklady boli rozdané a
predrokované na ostatnom zasadnutí AS FHV; sú k dispozícii v Zápisnici z tohto zasadnutia)
Diskusia:
Prof. Růžičková – bola proti vypusteniu Čl.2 bod 3 písmeno k): AS schvaľuje návrh dekana FHV na
uzatvorenie pracovného pomeru s osobou na 70 rokov veku na miesto vysokoškolského učiteľa
v zmysle §77 ods. 6 zákona o VŠ
Mgr. Bomba – je možnosť dať tento bod do iného dokumentu
Hlasovanie za tento bod - pozmeňovací návrh prof. Růžičkovej, aby Čl. 2 bod 3 písmeno k)
pôvodného Rokovacieho poriadku AS FHV nebol vypustený z Rokovacieho poriadku FHV.
Počet prítomných členov AS
FHV

15

ZA

3

PROTI

8
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ZDRŽALI SA

4

Pozmeňovací návrh predložený prof. Růžičkovou nebol prijatý

Hlasovanie za novelizáciu rokovacieho poriadku
Počet prítomných členov AS
FHV

15

ZA

10

PROTI

0

ZDRŽALI SA

5

Záver hlasovania: Novelizácia Rokovacieho poriadku ako bola predložená do AS FHV bola schválená
Ad 14)
Schvaľovanie zmeny Organizačného poriadku – predefinovanie názvov systematizovaných miest
na KNŠ a KMKD
Doc. Cabanová predložila návrh na základe požiadaviek vedúcich katedier
a) doc. Michal Valčo - KNŠ má vo svojej štruktúre tri miesta v kategórii „odborný asistent“ v odbore
„Teológia“.
Žiadosť, aby dve z nich boli zmenené na odbor „Religionistika“. Výsledný stav v štruktúre KNŠ pre
kategóriu „odborný asistent“ potom bude nasledovný: dve miesta v odbore „Religionistika“ a jedno
miesto v odbore „Teológia“.
b) PhDr. B. Jakubíková, PhD. – KMKD – zmena názvov miest odborných asistentov :
Filozofia informácie a etické aspekty mediamatiky zmeniť na Všeobecná jazykoveda
a lingvistické aplikácie
Audiovizuálna tvorba zmeniť na Informačná ekológia
Hlasovanie:
KNŠ
Počet prítomných členov AS
FHV

KMKD
15 Počet prítomných členov
AS FHV

15

ZA

15 ZA

14

PROTI

0 PROTI

0
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ZDRŽALI SA

0 ZDRŽALI SA

1

Záver hlasovania: zmeny v Organizačnom poriadku boli schválené tak, ako boli predložené
Ad 15)
Schválenie harmonogramu doplňujúcich volieb do študentskej časti AS
Komisia – členovia volebnej komisie – Ing. A. Obr, Bc. Lenka Kalusová,
predseda - Peter Rišo
Hlasovanie o volebnej komisii:
Počet prítomných členov AS
FHV

15

ZA

13

PROTI

0

ZDRŽALI SA

2

Záver hlasovania : volebná komisia bola schválená
Hlasovanie o harmonograme doplňujúcich volieb
Počet prítomných členov AS
FHV

15

ZA

15

PROTI

0

ZDRŽALI SA

0

Záver hlasovania : harmonogram doplňujúcich volieb bol AS FHV schválený (Harmonogram je
súčasťou príloh zápisnice)
Ad 16)
Harmonogram zasadnutí na druhý polrok 2015 (september-december)
Harmonogram zasadnutí bol schválený a je súčasťou príloh zápisnice
Ad 18)
Informácia o Správe o kvalite
RNDr. B. Bačová – Správa o kvalite sa bude dávať za akademický rok 2013/2014 po spracovaní
údajov. V celouniverzitnom dotazníku bude náš študent vypĺňať aj naše požiadavky, ktoré sa
spracujú a vyhodnotia s našim dotazníkom, výsledky sa zapracujú do správy, ktorá sa predloží AS FHV
a až potom sa zašle vedeniu ŽU.
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Ad 19)
Rôzne
Prof. Růžičková - sa spýtala, či prišla požiadavka na AS z KMA ohľadom miesta doc. Tománka,
nakoľko mu končí predĺženie pracovného pomeru.
RNDr. Kacian – žiadna požiadavka z KMA na AS neprišla
Doc. Cabanová – žiadna požiadavka z KMA na vedenie neprišla
Ad 20)
Záver
Predseda AS FHV RNDr. Adrian Kacian, PhD. poďakoval za účasť .
Zapisovala : 11.05.2015, Bc. Jana Ondrášová

RNDr. Adrian Kacian, PhD.
predseda AS FHV ŽU v Žiline
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