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

Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV UNIZA

Dátum konania: 15. júna 2020 o 10:00 hod.
Miesto konania: AFS 09
Prítomní členovia: PaedDr. Silvia Antolová, PhD., Mgr. Jana Dzuriaková, PhD., Mgr.
Marián Grupač, PhD., Mgr. Marek Hampl, Ph.D., Mgr. Olena
Hundarenko, PhD., PaedDr. Marta Lacková, PhD., doc. PaedDr. Anton
Lauček, PhD., Mgr. Eva Leláková, PhD., Mgr. Veronika Murgašová,
PhD., Bc. Katarína Holešová, Bc. Kristína Husáková, Roman Míchel,
Bc. Michal Moravec
Neprítomní členovia: PhDr. Marek Grejták, doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD., Michaela
Bodingerová (ospr.), Daniel Stehlík (ospr.)
Hostia: Mgr. Eva Augustínová, PhD., PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D., PhDr. Slavka
Pitoňáková, PhD., PhDr. Matúš Formanek, PhD., Ing. Pavel Müller

Program rokovania
1. Návrh podmienok prijatia na štúdium študijných programov
uskutočňovaných FHV UNIZA v akademickom roku 2020/2021 vrátane
návrhu plánovaného počtu prijatých študentov na všetky formy a stupne
štúdia na FHV UNIZA (predkladala PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., dekanka FHV
UNIZA – ďalej iba dekanka)
2. Návrh Harmonogramu akad. roku 2020/2021 (predkladala dekanka)
3. Návrh a voľba členov Disciplinárnej komisie FHV UNIZA (predkladala
dekanka)
4. Návrh Výročnej správy o činnosti FHV UNIZA za rok 2019 (predkladala
dekanka)
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5. Návrh Výročnej správy o hospodárení FHV UNIZA za rok 2019 (predkladala
dekanka)
6. Návrh zmeny organizačnej štruktúry - KPŠ FHV UNIZA (predkladala dekanka)
7. Návrh zmeny organizačnej štruktúry - KFaR FHV UNIZA (predkladala
dekanka)
8. Návrh výročnej správy o činnosti AS FHV UNIZA za rok 2019 (predkladal Mgr.
Marián Grupač, PhD., predseda AS FHV UNIZA – ďalej iba predseda)
9. Návrh a voľba osobitnej volebnej komisie pre voľby do zamestnaneckej
časti AS FHV UNIZA (predkladal predseda)
10. Návrh a voľba osobitnej volebnej komisie pre voľby do študentskej časti AS
FHV UNIZA (predkladal predseda)
11. Návrh Vyhlášky volieb do zamestnaneckej a študentskej časti AS FHV UNIZA
(predkladal predseda)
12. Rôzne:
a) Aktuálne počty prihlásených študentov a informácia o stave prijímacieho
konania
b) Informácia o príprave a realizácii ŠS v akad. roku 2019/2020
c) Informácie o návrhu rozpočtu UNIZA v kontexte FHV UNIZA
Úvod a otvorenie
Predseda privítal prítomných členov i hostí na zasadnutí Akademického senátu FHV
UNIZA (ďalej len AS).
Predseda následne vyzval prítomných, aby vyjadrili súhlas k vyhotoveniu zvukového
záznamu zo zasadnutia pre interné potreby AS v súlade s rokovacím poriadkom (čl. 6, ods.
3, písmeno q), voči čomu mal námietku senátor Lauček, ktorý jediný z prítomných
senátorov nesúhlasil s vyhotovením zvukového záznamu pre interné potreby AS.
Konštatovanie: Nakoľko senátor Lauček nesúhlasil s vyhotovením zvukového záznamu
pre interné potreby AS (v súlade s rokovacím poriadkom AS, čl. 6, ods.
3, písmeno q), nebolo zasadnutie AS nahrávané.
Na zasadnutí bolo prítomných 13 senátorov z celkového počtu 17 členov, z čoho boli štyria
študenti a predseda mohol skonštatovať, že na základe rokovacieho poriadku (čl. 7, ods.
1) a prezenčnej listiny je senát uznášaniaschopný.
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Predseda požiadal prítomných členov, aby predostreli pripomienky k navrhovanému
programu a keďže nikto žiadne nemal, dal o programe aklamačne hlasovať:
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA

13

Za

13

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: Návrh podmienok prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných
FHV UNIZA v akademickom roku 2020/2021 vrátane návrhu plánovaného
počtu prijatých študentov na všetky formy a stupne štúdia na FHV UNIZA
Dokument na rokovanie predložila dekanka. Predstavila motiváciu a vysvetlila dôvody,
pre ktoré návrh podala. Konkrétne uviedla, že návrh vychádza z akreditačných spisov
a jeho ambíciou je rešpektovať pravdepodobné požiadavky zo strany akreditačnej
agentúry vo vzťahu k ďalšej akreditácii. Prodekanka Augustínová doplnila, že návrh je
podporený zo strany garantov študijných programov fakulty. Zároveň vyzvala senátorov,
aby dôkladne zvážili formu prijímacích skúšok, vyjadrili svoj názor k tejto problematike
a boli tak spoluúčastní na rozhodovaní.
Predseda požiadal o postoj zástupcov jednotlivých senátnych komisií. Senátor Míchel
za komisiu pre študijné záležitosti uviedol, že ako komisia o tomto bode nerokovali, ale
on osobne by zvážil zotrvanie pri starom systéme prijímacieho konania. Senátorka
Dzuriaková, predsedníčka komisie pre legislatívne záležitosti, nemala k návrhu
pripomienky. Senátorka Lacková, predsedníčka komisie pre hospodárske záležitosti,
uviedla, že ako komisia o tomto bode nerokovali, ale ona osobne uprednostňuje prijímacie
konanie bez prijímacích skúšok.
Senátorka Leláková sa vedenia opýtala, či sa návrh môže meniť napriek jeho schváleniu
garantmi študijných programov. Dekanka odpovedala, že vedenie predložilo návrh, ale
nemusí to byť konečná verzia, ak senát rozhodne inak. Doplnila, že potenciálne sú isté
situácie, keď môžu prijímacie skúšky predstavovať problém v súvislosti so záujmom
uchádzačov o štúdium na fakulte.
Dekanka vyzvala na prezentovanie názoru k forme prijímacieho konania prítomných
študentov. Senátorka Holešová sa vyjadrila, že by uprednostnila verziu bez prijímacích
skúšok.
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Senátor Lauček uviedol, že podľa jeho skúseností sa dispozícia na štúdium ukáže hneď
na začiatku štúdia, čo potvrdila aj prodekanka Augustínová.
Senátorka Antolová sa zaujímala, či sa pri tvorbe návrhu zvážil potenciálne negatívny
scenár vo vzťahu k počtu uchádzačov o štúdium. Navrhla vyskúšať dopad prijímacích
skúšok v praxi a ak by nastal dramatický pokles uchádzačov, vrátila by sa na formu
bez prijímacích skúšok. Dekanka odpovedala, že je ťažké robiť analýzu dopadov, keďže
záujem o štúdium ovplyvňuje niekoľko rôznych faktorov. Doplnila, že v súčasných
reáliách fakulty by radikálnejší pokles študentov mohol predstavovať problém pre jej
ďalšie fungovanie.
Senátorka Leláková vníma prijímacie skúšky ako indikátor kvality štúdia a nevidí v nich
problém. Katedra anglického jazyka a literatúry podľa nej preferuje aj s ohľadom na
kapacitné možnosti jemnú formu prijímacích skúšok, ktorá po nastavení kritérií umožní
určiť poradie jednotlivých uchádzačov.
Prodekanka Augustínová reagovala, že iné študijné programy majú v návrhu vedomostné
testy, ktoré uchádzačmi nemusia byť vnímané ako jemná forma prijímacích skúšok.
Na dotaz predsedu, či je možné diferencovať podmienky podľa študijných programov,
odpovedala, že podmienky vychádzajú z akreditačných spisov.
Senátor Lauček považuje za najrozumnejšie kritérium na prijímacích skúškach prospech
uchádzača na strednej škole. Dekanka zdôraznila, že všetky študijné programy majú
kritérium prospechu do určitej miery v podmienkach zakomponované.
Senátorka Murgašová uviedla, že podľa jej názoru a skúseností nemajú prijímacie skúšky
veľký vplyv na kvalitu.
Dekanka upozornila, že v ďalšej akreditácii sa bude posudzovať, či uchádzači, ktorí
nastúpili na štúdium, úspešne štúdium dokončili, čo vytvára tlak na selekciu vhodných
študentov už v prijímacom konaní.
Senátorka Dzuriaková reagovala, že je dôležité posúdiť kvalitu uchádzačov, aby sa nestalo,
že bez prijímacích skúšok prijatí uchádzači mali na strednej škole výrazne zlý priemer.
Senátorka Husáková navrhla, aby sa pri prijímaní na študijný program mediamatika
a kultúrne dedičstvo postupovalo podobne ako na študijný program učiteľstvo anglického
jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu, teda zoradením uchádzačov iba na základe
známok dosiahnutých na strednej škole. Prodekanka Augustínová zareagovala, že to nie
je v súlade s akreditačným spisom.
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Senátori Lauček a Antolová navrhli, aby sa v návrhu upravil priemer požadovaný
zo štúdia na strednej škole pre prijatie na študijný program mediamatika a kultúrne
dedičstvo bez prijímacích skúšok na 2,0 (z navrhovaných 1,8). Dekanka uviedla, že
priemer 2,0 je v súlade s akreditačnými spismi a nemá námietky proti úprave tohto
priemeru v návrhu. Požiadala prítomných o zváženie, akú hodnotu odporúčajú. Po krátkej
diskusii sa senátori zhodli, že senátormi Laučekom a Antolovou navrhovaná hodnota je
primeraná.
Predseda uzavrel diskusiu a dal o návrhu aklamačne hlasovať:
Návrh uznesenia: AS schvaľuje návrh podmienok prijatia na štúdium študijných
programov uskutočňovaných FHV UNIZA v akademickom roku
2020/2021 vrátane návrhu plánovaného počtu prijatých študentov
na všetky formy a stupne štúdia na FHV UNIZA s pripomienkou, že pri
študijnom programe mediamatika a kultúrne dedičstvo sa upraví
priemer požadovaný zo štúdia na strednej škole pre prijatie bez
prijímacích skúšok na 2,0.
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA

13

Za

11

Proti

0

Zdržali sa hlasovania

2

AS schválil návrh podmienok prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných
FHV UNIZA v akademickom roku 2020/2021 vrátane návrhu plánovaného počtu
prijatých študentov na všetky formy a stupne štúdia na FHV UNIZA s pripomienkou, že pri
študijnom programe mediamatika a kultúrne dedičstvo sa upraví priemer požadovaný
zo štúdia na strednej škole pre prijatie bez prijímacích skúšok na 2,0.
Bod č. 2: Návrh Harmonogramu akademického roka 2020/2021
Návrh predložila dekanka a uviedla, že povinnosť vypracovať harmonogram
akademického roka vznikla na základe platnej legislatívy a zaužívaných pravidiel. Návrh
stručne predstavila prodekanka Augustínová a objasnila niektoré náležitosti vo vzťahu
k rôznym aktivitám fakulty.
Dekanka upozornila, že v návrhu je uvedená povinnosť študentov osobne sa zúčastniť
na zápise, čo nekorešponduje s platnými krízovými zásadami. Prodekanka Augustínová
upresnila, čo sa jedná o chybu, ktorá bude opravená.
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Zástupcovia senátnych komisií ani ostatní senátori nemali pripomienky k predloženého
návrhu a predseda dal o ňom aklamačne hlasovať:
Návrh uznesenia: AS schvaľuje návrh Harmonogramu akademického roka 2020/2021
s pripomienkou, že sa v ňom vynechá podmienka osobnej účasti
študentov na zápise.
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA

13

Za

13

Proti

0

Zdržali sa hlasovania

0

AS schválil návrh Harmonogramu akademického roka 2020/2021 s pripomienkou, že sa
v ňom vynechá podmienka osobnej účasti študentov na zápise.
Bod č. 3: Návrh a voľba členov Disciplinárnej komisie FHV UNIZA
Prodekanka Augustínová objasnila situáciu v Disciplinárnej komisii fakulty a vysvetlila
dôvody, pre ktoré sa k voľbe pristupuje. Uviedla, že v komisii nie je obsadené jedno miesto
za zamestnaneckú časť a tri miesta za študentskú časť akademickej obce. Predstavila
návrhy, ktoré dostala s tým, že všetci dotknutí s návrhom súhlasili: za zamestnaneckú časť
PhDr. Elena Diechová, PhD., za študentskú časť Mgr. Matej Somr a Samuel Haas.
Predseda vyzval senátorov za študentskú časť, aby niekoho navrhli na posledné voľné
miesto v študentskej časti Disciplinárnej komisie fakulty. Senátor Moravec navrhol
senátora Míchela, ktorý s návrhom súhlasil. Následne dal predseda o kandidátoch tajne
hlasovať zvlášť za zamestnaneckú a zvlášť za študentskú časť:
PhDr. Elena Diechová, PhD.

Samuel Haas

Počet prítomných členov AS

13

Počet prítomných členov AS

13

Za

13

Za

11

Proti

0

Proti

0

Zdržali sa hlasovania

0

Zdržali sa hlasovania

1

Mgr. Matej Somr

Roman Míchel

Počet prítomných členov AS

13

Počet prítomných členov AS

13

Za

10

Za

13

Proti

0

Proti

0

Zdržali sa hlasovania

1

Zdržali sa hlasovania

0
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Členmi Disciplinárnej komisie FHV UNIZA sa za zamestnaneckú časť stala PhDr. Elena
Diechová, PhD., za študentskú časť Mgr. Matej Somr, Samuel Haas a Roman Míchel.
Bod č. 4: Návrh Výročnej správy o činnosti FHV UNIZA za rok 2019
Návrh predložila dekanka a pripomenula, že povinnosť vypracovať Výročnú správu
o činnosti fakulty za celý kalendárny rok vyplýva z platnej legislatívy. Požiadala
prodekanov o predstavenie jednotlivých oblastí navrhovanej správy.
Prodekanka Augustínová prezentovala náležitosti správy za oblasť vzdelávania
a marketingu, prodekan Metruk za oblasť vedy, výskumu a zahraničných vzťahov
a prodekan Formanek za oblasť akreditácie a rozvoja fakulty.
Senátorka Lacková požiadala prodekana Metruka, aby boli v správe zahrnuté aktuálne
počty článkov zaevidovaných v knižnici.
Senátorka Dzuriaková opísala dôvody zrušenia časopisu Acta Humanica a tlmočila
stanovisko odstúpenej šéfredaktorky, že je potrebné nájsť miesto nej náhradu. Dekanka
doplnila, že časopis zanikol kvôli nedostatočným personálnym kapacitám.
Senátorka Holešová sa zaujímala o podmienky uznávania kreditov za predmety
absolvované na Erasmus pobytoch. Navrhla uznávať kredity aj za predmety, ktoré nie sú
plne kompatibilné s predmetmi štúdia na fakulte, aby účastníci Erasmus pobytov
nemuseli absolvovať veľkú časť predmetov v relevantnom ročníku štúdia po návrate
z pobytu.
Prodekanka Augustínová reagovala, že predmety štúdia a ich obsah sú určené
v akreditačných spisoch, preto sa nemôže uznávať absolvovanie obsahovo odlišných
predmetov. Dekanka doplnila, že je všeobecná snaha uznávať absolvovanie predmetov,
ktoré sú aspoň trochu obsahovo blízke. Senátor Lauček reagoval, že profilové predmety
musia byť v rámci štúdia absolvované a nedajú sa nahradiť.
Senátorka Leláková požiadala o doplnenie veľtrhu vysokých škôl v Kyjeve, na ktorom sa
delegácia FHV UNIZA zúčastnila, ale v návrhu Výročnej správy nie je spomínaný.
Predseda požiadal o vyjadrenie k návrhu zástupcov senátnych komisií, ale nikto ďalšie
pripomienky nemal.
Návrh uznesenia: AS schvaľuje návrh Výročnej správy o činnosti FHV UNIZA za rok 2019
s dodatkami, že sa v nej aktualizuje publikačná činnosť, doplní veľtrh
vysokých škôl v Kyjeve a upraví formulácia o zániku časopisu Acta
Humanica.
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Počet prítomných členov AS FHV UNIZA

10

Za

10

Proti

0

Zdržali sa hlasovania

0

AS schválil návrh Výročnej správy o činnosti FHV UNIZA za rok 2019 s dodatkami, že sa
v nej aktualizuje publikačná činnosť, doplní veľtrh vysokých škôl v Kyjeve a upraví
formulácia o zániku časopisu Acta Humanica.
Bod č. 5: Návrh Výročnej správy o hospodárení FHV UNIZA za rok 2019
Dekanka požiadala o predstavenie návrhu Ing. Pavla Müllera, tajomníka fakulty (ďalej iba
tajomník). Tajomník návrh predstavil a rozobral niektoré údaje navrhovanej správy
o hospodárení. Zároveň návrh rozšíril o prehľad hodnoty majetku fakulty v roku 2019.
Senátne komisie k návrhu nemali pripomienky.
Prodekanka Augustínová poukázala na niektoré nezrovnalosti v návrhu, ale tajomník
vysvetlil, že rozdiely môžu vzniknúť kvôli zaúčtovaniu v inom období, pričom podľa
metodiky sú predmetné iba položky zaevidované v roku 2019.
Návrh uznesenia: AS schvaľuje návrh Výročnej správy o hospodárení FHV UNIZA za rok
2019 s doplnením o prehľad hodnoty majetku fakulty v roku 2019.
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA

12

Za

12

Proti

0

Zdržali sa hlasovania

0

AS schválil návrh Výročnej správy o hospodárení FHV UNIZA za rok 2019 s doplnením
o prehľad hodnoty majetku fakulty v roku 2019.
Bod č. 6: Návrh zmeny organizačnej štruktúry - KPŠ FHV UNIZA
Dekanka návrh predložila na žiadosť senátorky Dzuriakovej, ktorá je zároveň vedúcou
Katedry pedagogických štúdií. Spolu podrobnejšie vysvetlili navrhované zmeny s cieľom
posilniť personálne zabezpečenie a kvalifikačnú štruktúru katedry s ohľadom na potreby
zabezpečovaných študijných programov.
Senátne komisie k návrhu nemali pripomienky a do diskusie k tomuto bodu programu sa
nikto neprihlásil.
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Návrh uznesenia: AS schvaľuje vytvorenie jedného pracovného miesta docenta v odbore
učiteľstvo a pedagogické vedy alebo psychológia na KPŠ FHV UNIZA
s účinnosťou od 16. júna 2020.
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA

11

Za

11

Proti

0

Zdržali sa hlasovania

0

AS schválil vytvorenie jedného miesta docenta v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy
alebo psychológia na KPŠ FHV UNIZA s účinnosťou od 16. júna 2020.
Bod č. 7: Návrh zmeny organizačnej štruktúry - KFaR FHV UNIZA
Návrh predložila dekanka na žiadosť senátorky Dzuriakovej, ktorá je zároveň poverená
vedením Katedry filozofie a religionistiky. Stručne vysvetlila motiváciu navrhovaných
zmien s ohľadom na potreby katedry a zabezpečované študijné programy. Senátorka
Dzuriaková doplnila niektoré skutočnosti, ktoré k návrhu viedli.
Senátne komisie k návrhu nemali pripomienky a do diskusie k tomuto bodu programu sa
nikto neprihlásil.
Návrh uznesenia: AS schvaľuje zrušenie dvoch miest docentov v odbore teológia a
zrušenie jedného miesta výskumného pracovníka v oddelení
religionistiky KFaR FHV UNIZA a schvaľuje zrušenie jedného miesta
asistenta v odbore právo, vytvorenie jedného miesta odborného
asistenta v odbore politické vedy a vytvorenie jedného miesta
odborného asistenta v odbore sociológia v oddelení výchovy
k občianstvu KFaR FHV UNIZA s účinnosťou od 16. júna 2020.
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA

11

Za

10

Proti

0

Zdržali sa hlasovania

1

AS schválil zrušenie dvoch miest docentov v odbore teológia a zrušenie jedného miesta
výskumného pracovníka v oddelení religionistiky KFaR FHV UNIZA a schvaľuje zrušenie
jedného miesta asistenta v odbore právo, vytvorenie jedného miesta odborného asistenta
v odbore politické vedy a vytvorenie jedného miesta odborného asistenta v odbore
sociológia v oddelení výchovy k občianstvu KFaR FHV UNIZA s účinnosťou od 16. júna
2020.
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Bod č. 8: Návrh výročnej správy o činnosti AS FHV UNIZA za rok 2019
Predseda návrh predstavil a rámcovo zhrnul činnosť AS v roku 2019. Zhodnotil plnenie
stanovených úloh a pripomenul niektoré fakty vo vzťahu k rôznym povinnostiam a
oblastiam pôsobenia AS.
Senátne komisie k návrhu nemali pripomienky a do diskusie k tomuto bodu programu sa
nikto neprihlásil.
Návrh uznesenia: AS schvaľuje návrh výročnej správy o činnosti AS FHV UNIZA za rok
2019.
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA

11

Za

11

Proti

0

Zdržali sa hlasovania

0

AS schválil návrh výročnej správy o činnosti AS FHV UNIZA za rok 2019.
Bod č. 9: Návrh a voľba osobitnej volebnej komisie pre voľby do zamestnaneckej časti
AS FHV UNIZA
Predseda upozornil, že 5. októbra 2016 prebehli voľby do AS a ustanovujúce zasadnutie
zvoleného AS prebehlo 24. októbra 2016. Štvorročné obdobie členstva v AS senátorom
zanikne 24. októbra 2020 a do tohto dátumu je potrebné vyhlásiť a uskutočniť nové voľby
do AS. Na dohľad nad priebehom volieb do AS je potrebné ustanoviť volebnú komisiu
a zvoliť jej členov za zamestnaneckú a študentskú časť akademickej obce.
Predseda vyzval senátorov na predostretie návrhov na členov osobitnej volebnej komisie
pre voľby do zamestnaneckej časti AS. Senátorka Murgašová navrhla predsedu a senátora
Hampla. Predseda navrhol senátorku Murgašovú a senátorku Lackovú. Všetci uvedení
s návrhom súhlasili.
Mgr. Marián Grupač, PhD.

Mgr. Veronika Murgašová, PhD.

Počet prítomných členov AS

11

Počet prítomných členov AS

11

Za

11

Za

11

Proti

0

Proti

0

Zdržali sa hlasovania

0

Zdržali sa hlasovania

0
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Mgr. Marek Hampl, Ph.D.

PaedDr. Marta Lacková, PhD.

Počet prítomných členov AS

11

Počet prítomných členov AS

11

Za

11

Za

10

Proti

0

Proti

0

Zdržali sa hlasovania

0

Zdržali sa hlasovania

1

AS schválil za členov osobitnej volebnej komisie pre voľby do zamestnaneckej časti AS
FHV UNIZA senátorky Murgašovú a Lackovú a senátorov Grupača a Hampla.
Bod č. 10: Návrh a voľba osobitnej volebnej komisie pre voľby do študentskej časti AS
FHV UNIZA
Predseda z dôvodov spomínaných v bode č. 9 vyzval senátorov za študentskú časť
akademickej obce, aby predostreli návrhy na členov osobitnej volebnej komisie pre voľby
do študentskej časti AS.
Senátorka Murgašová ako členka legislatívnej komisie upozornila, že študenti končiacich
ročníkov môžu byť členmi osobitnej volebnej komisie, ak požiadajú o prerušenie členstva
v AS a po skončení štúdia budú pokračovať na ďalšom stupni štúdia.
Senátor Moravec navrhol senátora Míchela a senátor Míchel navrhol senátorku Husákovú.
Obaja s návrhom súhlasili. Predseda informoval, že elektronickou poštou dostal návrh
na senátora Stehlíka, ktorý s návrhom súhlasil.
Bc. Kristína Husáková

Daniel Stehlík

Počet prítomných členov AS

11

Počet prítomných členov AS

11

Za

11

Za

11

Proti

0

Proti

0

Zdržali sa hlasovania

0

Zdržali sa hlasovania

0

Roman Míchel
Počet prítomných členov AS

11

Za

11

Proti

0

Zdržali sa hlasovania

0

AS schválil za členov osobitnej volebnej komisie pre voľby do študentskej časti AS FHV
UNIZA senátorku Husákovú a senátorov Míchela a Stehlíka.
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Bod č. 11: Návrh Vyhlášky volieb do zamestnaneckej a študentskej časti AS FHV UNIZA
Predseda návrh predstavil v súvislosti s potrebou volieb do AS spomínanou v bode č. 9
a stručne rozobral náležitosti, ktoré musí obsahovať.
Senátorka Murgašová pripomenula, že je potrebné, aby si zvolení členovia osobitnej
volebnej komisie pre voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS zvolili svojho
predsedu. Členovia osobitnej volebnej komisie pre voľby do zamestnaneckej časti AS si
za predsedu zvolili senátora Grupača a členovia osobitnej volebnej komisie pre voľby
do študentskej časti AS si za predsedu zvolili senátora Míchela.
Návrh uznesenia: AS schvaľuje návrh Vyhlášky volieb do zamestnaneckej a študentskej
časti AS FHV UNIZA po doplnení členov osobitných volebných komisií.
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA

11

Za

11

Proti

0

Zdržali sa hlasovania

0

AS schválil návrh Vyhlášky volieb do zamestnaneckej a študentskej časti AS FHV UNIZA
po doplnení členov osobitných volebných komisií.
Bod č. 12: Rôzne
Senátor Míchel tlmočil podnet študentov, ktorí by na toaletách fakulty uvítali v zimných
mesiacoch vešiaky. Prodekan Metruk uviedol, že tento problém by mali nastoliť skôr
na pôde Akademického senátu univerzity. Dekanka požiadala o pomoc tajomníka, ktorý
sľúbil, že sa pokúsi zistiť možnosti v tejto záležitosti na odbore hospodárskej správy
univerzity.
Senátor Moravec sa informoval, či fakulta neuvažuje nad vytvorením učiteľského
študijného programu histórie v kombinácii s iným predmetom. Dekanka reagovala, že
na takýto zámer chýbajú personálne kapacity, ale snahou vedenia fakulty je rozšíriť
ponuku učiteľských študijných programov. Prodekanka Augustínová doplnila, že
jednoodborový študijný program učiteľstvo výchovy k občianstvu nie je ideálny
vo vzťahu k uplatniteľnosti, ale vedenie hľadá dostupné možnosti na rozšírenie ponuky
študijných programov podľa dopytu a spätnej väzby na stredných školách.
Senátora Míchela zaujímalo, v akom časovom rámci je možné nové študijné programy
vytvoriť. Prodekanka Augustínová uviedla, že ak sa nájdu vhodní garanti, je to možné
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uskutočniť pri najbližšej akreditácii. Dekanka doplnila, že prioritou je rozšírenie ponuky
jazykov, ale všetko bude záležať od dostupných personálnych kapacít a financií.
Senátorka Leláková pripomenula, že na FHV UNIZA je možné študovať rozširujúce
štúdium anglického jazyka a literatúry.
Senátorka Dzuriaková prezentovala námietky docentky Cabanovej, v ktorých sa pani
docentka pýta, prečo sa na Katedre pedagogických štúdií nezrušili dve miesta
so zameraním na didaktiku matematiky a vyjadrila zásadný nesúhlas s preraďovaním
profesorov na miesta docentov. Dekanka reagovala a opísala situáciu. Uviedla, že obidve
miesta didaktikov matematiky sú obsadené, pričom jeden má zmluvu na dobu neurčitú
a druhý bol prijatý po zrušení Katedry matematiky, čo bolo vzhľadom na okolnosti
rozporuplné. Dekanka ďalej uviedla, že svojvoľné preraďovanie profesorov na pracovné
miesta docentov nie je možné a každý, kto spĺňa kvalifikačné predpoklady, sa môže
uchádzať o miesto profesora. Doplnila, že podľa zákona môže docent pôsobiť na mieste
mimoriadneho profesora určitý čas a ak na konci tohto obdobia nedisponuje
akademickým titulom profesor, končí mu pracovná zmluva.
Prodekanka Augustínová prezentovala počty prihlášok na štúdium po prvom kole
prijímacieho konania a upozornila, že už je otvorené druhé kolo prijímacieho konania.
Prodekanka Augustínová informovala o príprave na štátne záverečné skúšky. Uviedla, že
pôvodne bolo v pláne ich realizovať online formou, ale vďaka uvoľňovaniu opatrení proti
šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2 sa budú realizovať prezenčnou formou a ich
organizácia je pripravená. Dekanka vyjadrila hrdosť na študentov, ktorí boli ochotní
akceptovať online formu štátnych záverečných skúšok a poďakovala všetkým
zúčastneným za prístup v čase krízy.
Tajomník prítomných stručne oboznámil s finančnou situáciu fakulty v kontexte návrhu
rozpočtu univerzity a opísal výhľad do budúcnosti. Dekanka doplnila, že z pozície
dekanky fakulty za návrh rozpočtu univerzity nehlasovala a žiadala iný kľúč
prerozdelenia dostupných financií, ale fakulta to po finančnej stránke zvládne.
Na záver predseda ukončil rokovanie AS a poďakoval všetkým členom a hosťom za účasť
a korektnú diskusiu.

Mgr. Marián Grupač, PhD.
predseda AS FHV UNIZA
V Žiline dňa 17. júna 2020

Zapísal: Martin Záborský
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