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

Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV UNIZA

Dátum konania: 16. decembra 2019 o 9:00 hod.
Miesto konania: AD312 (zasadacia miestnosť dekanátu FHV UNIZA)
Prítomní členovia: PaedDr. Silvia Antolová, PhD., Mgr. Jana Dzuriaková, PhD., PhDr.
Marek Grejták, Mgr. Marián Grupač, PhD., Mgr. Marek Hampl, Ph.D.,
Mgr. Olena Hundarenko, PhD. PaedDr. Marta Lacková, PhD., Mgr. Eva
Leláková, PhD., doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD. Mgr. Veronika
Murgašová, PhD., doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD., Michaela
Bodingerová, Bc. Katarína Holešová, Roman Míchel, Bc. Michal
Moravec, Daniel Stehlík
Neprítomní členovia: Bc. Kristína Husáková (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. Odovzdanie menovacích dekrétov novozvoleným senátorom AS FHV UNIZA
(predkladal Mgr. Marián Grupač, PhD., predseda AS FHV UNIZA – ďalej iba
predseda)
2. Návrh organizačnej zmeny KMKD FHV UNIZA (predkladala PhDr. Slavka
Pitoňáková, PhD., dekanka FHV UNIZA – ďalej iba dekanka)
3. Voľba predsedu študentskej časti AS FHV UNIZA (predkladal predseda)
4. Voľba člena sčítacej komisie AS FHV UNIZA za študentskú časť (predkladal
predseda)
5. Voľba člena komisie pre študijné záležitosti AS FHV UNIZA za študentskú
časť (predkladal predseda)
6. Rôzne
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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 16 senátorov z celkového počtu 17 členov, z čoho boli piati
študenti a predseda mohol skonštatovať, že na základe rokovacieho poriadku (čl. 7, ods.
1) a prezenčnej listiny je senát uznášaniaschopný.
Predseda požiadal prítomných členov, aby predostreli svoje pripomienky
k navrhovanému programu a navrhol doplniť pred posledný bod rokovania (Rôzne)
voľbu člena komisie pre študijné záležitosti za študentskú časť ako samostatný bod
programu. Keďže nikto nemal ďalšie pripomienky, dal o upravenom programe aklamačne
hlasovať:
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA

16

Za

16

Proti

0

Zdržali sa hlasovania

0

AS schválil upravený návrh programu rokovania AS v zmysle čl. 6 ods. 3, písmeno k)
rokovacieho poriadku AS.
Bod č. 1: Odovzdanie menovacích dekrétov novozvoleným senátorom AS FHV UNIZA
Na základe výsledkov doplňovacích volieb do zamestnaneckej a študentskej časti AS,
ktoré sa uskutočnili 28. októbra 2019, boli zvolení noví senátori, ktorým predseda
pogratuloval k zvoleniu a odovzdal menovacie dekréty.
Bod č. 2: Návrh organizačnej zmeny KMKD FHV UNIZA
Návrh predložila dekanka. Stručne ho predstavila a opísala okolnosti, ktoré k nemu viedli.
Vysvetlila potrebu uskutočnenia zmien vo vzťahu k navrhovaným akreditačným
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štandardom a zdôraznila, že pre úspešnú akreditáciu študijného programu mediamatika
a kultúrne dedičstvo vo všetkých stupňoch štúdia je potrebné vytvoriť ďalšie dve miesta
profesorov v študijnom odbore mediálne a komunikačné štúdiá.
Predseda požiadal o vyjadrenie k predloženému návrhu senátora Grejtáka, predsedu
komisie pre študijné záležitosti, a senátorku Dzuriakovú, predsedníčku komisie pre
legislatívne záležitosti. Senátor Grejták uviedol, že akreditačné kritériá ešte nie sú
definitívne určené, preto považuje návrh za predčasný, ale nemal voči nemu zásadnú
pripomienku. Senátorka Dzuriaková nemala pripomienky, ale požiadala dekanku o
objasnenie, prečo je tento návrh podaný práve v tomto čase.
Dekanka reagovala, že vedenie fakulty a Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva
považuje za potrebné posilniť garancie v študijnom programe mediamatika a kultúrne
dedičstvo s ohľadom na plánovanú zmenu akreditačných štandardov. Jej vyjadrenie
podporila aj prodekanka Augustínová, ktorá je zároveň vedúcou Katedry mediamatiky
a kultúrneho dedičstva.
Nikto ďalší sa do diskusie neprihlásil a predseda dal o návrhu aklamačne hlasovať.
Návrh uznesenia: AS schvaľuje návrh organizačnej zmeny KMKD FHV UNIZA
s účinnosťou od 1. januára 2020.
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA

16

Za

15

Proti

0

Zdržali sa hlasovania

1

AS schválil návrh organizačnej zmeny KMKD FHV UNIZA s účinnosťou od 1. januára 2020
Bod č. 3: Voľba predsedu študentskej časti AS FHV UNIZA
Predseda uviedol, že bývalému senátorovi Michalcovi, ktorý bol predsedom študentskej
časti AS, zaniklo členstvo v AS dňom ukončenia štúdia. Požiadal preto senátorov za
študentskú časť akademickej obce, aby navrhli a následne volili predsedu študentskej
časti AS.
Senátor Stehlík navrhol senátora Moravca, ktorý s návrhom súhlasil. Senátor Míchel sa
pridal k návrhu senátora Stehlíka a tiež navrhol senátora Moravca. Nikto ďalší navrhnutý
nebol, preto dal predseda o predmetnom návrhu tajne hlasovať.
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Počet prítomných členov študentskej časti AS FHV UNIZA

5

Za

5

Proti

0

Zdržali sa hlasovania

0

Konštatovanie: Za predsedu študentskej časti AS bol zvolený senátor Moravec.
Bod č. 4: Voľba člena sčítacej komisie AS FHV UNIZA za študentskú časť
Predseda upozornil, že sčítacia komisia AS nie je kompletná, keďže bývalej senátorke
Žitníkovej zaniklo členstvo dňom ukončenia štúdia a vzniknuté prázdne miesto je
potrebné zaplniť. Vyzval prítomných, aby navrhli senátora za študentskú časť, ktorý by
miesto v sčítacej komisii AS obsadil.
Senátor Moravec navrhol senátorku Holešovú, ktorá s návrhom súhlasila. Nikto ďalší
navrhnutý nebol, preto dal predseda o predmetnom návrhu tajne hlasovať.
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA

16

Za

16

Proti

0

Zdržali sa hlasovania

0

Konštatovanie: Za členku sčítacej komisie AS bola za študentskú časť zvolená senátorka
Holešová.
Bod č. 5: Voľba člena komisie pre študijné záležitosti AS FHV UNIZA za študentskú časť
Predseda oznámil, že bývalý senátor Michalco bol zároveň členom komisie pre študijné
záležitosti, preto je potrebné toto miesto obsadiť senátorom za študentskú časť
akademickej obce. Vyzval senátorov, aby predostreli svoje návrhy.
Senátor Moravec navrhol senátora Míchela, ktorý s návrhom súhlasil. Nikto ďalší
navrhnutý nebol, preto dal predseda o predmetnom návrhu tajne hlasovať.
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA

16

Za

16

Proti

0

Zdržali sa hlasovania

0

Konštatovanie: Za člena komisie pre študijné záležitosti AS bol za študentskú časť
zvolený senátor Míchel.

4

Zápis zo zasadnutia AS FHV UNIZA 16. decembra 2019

Bod č. 6: Rôzne
Senátor Míchel tlmočil požiadavku niektorých študentov na vytvorenie oddychovej zóny
pred aulami 4, 5 a 6. Dekanka reagovala, že predmetný priestor nie je v správe fakulty a
fakulta s ním bez povolenia vedenia univerzity nemôže nič robiť.
Senátor Míchel uviedol, že študenti žiadajú kvalitnejšie pokrytie Wi-Fi signálom
v priestoroch fakulty. Prodekan Formanek sľúbil, že sa bude tento problém riešiť a
požiadal senátorov za študentskú časť o identifikáciu slabých miest v pokrytí Wi-Fi
signálom. Senátorka Holešová doplnila, že nedostatočné pokrytie je najmä v suteréne
budovy AF, napr. pred učebňou AFS09, ale aj pred niektorými inými učebňami.
Dekanka poďakovala všetkým senátorom za prácu v prospech fakulty, vyzdvihla ich
prínos a všetkým zaželala pokojné vianočné sviatky plné oddychu.
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 18. decembra 2019

Zapísal: Martin Záborský
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