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

Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV UNIZA

Dátum konania: 17. februára 2020 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., Mgr. Veronika Murgašová, PhD., Bc. Kristína
Husáková, Roman Míchel, Bc. Michal Moravec
Neprítomní členovia: doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD., doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.
(ospr.), Michaela Bodingerová, Bc. Katarína Holešová, Daniel
Stehlík
Hostia: PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., Mgr. Eva Augustínová, PhD., PaedDr. Rastislav
Metruk, Ph.D., PhDr. Matúš Formanek, PhD.

Program rokovania
1. Schvaľovanie nových členov Vedeckej rady FHV UNIZA (predkladala PhDr.
Slavka Pitoňáková, PhD., dekanka FHV UNIZA – ďalej iba dekanka)
2. Rôzne
Úvod a otvorenie
Senátor Grupač, predseda AS FHV UNIZA (ďalej len 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 nemal námietky nikto z členov AS, ani prítomných hostí.
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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 12 senátorov z celkového počtu 17 členov, z čoho boli traja
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 keďže nikto žiadne nemal, dal o programe aklamačne
hlasovať:
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA

12

Za

12

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: Schvaľovanie nových členov Vedeckej rady FHV UNIZA
Návrh predložila dekanka. Opísala okolnosti, pre ktoré požiadala zaradiť návrh do
programu rokovania AS a vysvetlila, že prof. Dupkala, ktorý bol členom internej časti
Vedeckej rady FHV UNIZA, sa vzdal členstva, preto je potrebné členov doplniť a
zabezpečiť, aby bola Vedecká rada FHV UNIZA v kompletnom zložení. Následne stručne
predstavila navrhovaných kandidátov.
Predseda požiadal o vyjadrenie senátorku Dzuriakovú, predsedníčku komisie pre
legislatívne záležitosti, ktorá k návrhu nemala pripomienky.
Do diskusie sa nikto neprihlásil a predseda dal o návrhu tajne hlasovať.
Návrh uznesenia: AS schvaľuje doc. Ing. Martina Vaculíka, PhD., a doc. Ing. Jána
Boháčika, PhD., za členov Vedeckej rady FHV UNIZA.
doc. Ing. Martin Vaculík, PhD.

doc. Ing. Ján Boháčik, PhD.

Počet prítomných členov AS

12

Počet prítomných členov AS

12

Za

12

Za

11

Proti

0

Proti

0

Zdržali sa hlasovania

0

Zdržali sa hlasovania

1
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Uznesenie: AS schválil doc. Ing. Martina Vaculíka, PhD., a doc. Ing. Jána Boháčika, PhD.,
za členov Vedeckej rady FHV UNIZA.
Bod č. 2: Rôzne
Senátor Míchel predložil svoj návrh, aby bolo na chodbe fakulty sprístupnené pôvodne
osadené kopírovacie zariadenie pre všetkých študentov fakulty. K návrhu sa pripojil aj
senátor Moravec. Prodekan Formanek reagoval, že predmetné kopírovacie zariadenia
nepatria do majetku FHV UNIZA, preto nimi fakulta nemôže voľne narábať, ale sľúbil
senátorom, že zistí podrobnosti a bude ich informovať o postoji kompetentných.
Prodekan Metruk senátorom navrhol, aby sa s týmto návrhom obrátili na akademický
senát UNIZA, keďže sa jedná o majetok univerzity, resp. jej súčasti.
Senátorka Husáková sa zaujímala, prečo musia študenti, ktorí prídu z Erasmus pobytu,
kde mali vyučovanie v anglickom jazyku, absolvovať po príchode ešte skúšku z anglického
jazyka, aj keď tento jazyk aktívne používali počas celého pobytu a dá sa očakávať, že ho
ovládajú na požadovanej úrovni. Prodekanka Augustínová vysvetlila, že vzhľadom na
rôznu úroveň jednotlivých študentov nie je možné uplatňovať naznačený predpoklad.
Senátorka Leláková uviedla, že skúška z anglického jazyka sa študentom, ktorí boli na
Erasmus pobyte, uznáva, ak na ňom absolvovali predmet anglický jazyk alebo nejaký
príbuzný predmet. Prodekan Metruk doplnil, že predmet sa v rámci zahraničného pobytu
dá uznať, ak predmetný študent v zahraničí absolvuje adekvátnu skúšku, ktorá
korešponduje s obsahom predmetu v rámci študijného programu na FHV UNIZA.
Senátorka Husáková uviedla, že jazykové testy absolvuje uchádzač o Erasmus pobyt už
pred vycestovaním, preto sa jej zdá nadbytočné, že musí absolvovať skúšky z anglického
jazyka aj po skončení pobytu. Prodekanka Augustínová zopakovala, že prístup k uznaniu
skúšky z anglického jazyka sa nedá paušalizovať a pristupuje sa k tomu individuálne.
Dekanka doplnila, že existujú pravidlá a pokiaľ študent neabsolvuje zodpovedajúci
predmet na zahraničnej univerzite, musí skúšku absolvovať po príchode domov v rámci
svojho študijného programu na FHV UNIZA.
Dekanka informovala, že prof. Dupkala z rodinných dôvodov požiadal o rozviazanie
pracovného pomeru na FHV UNIZA. Ubezpečila senátorov, že vedenie vykonáva všetky
kroky potrebné na riešenie aktuálne vzniknutej situácie. Prodekanka Augustínová
uviedla, že výmena garantov je súčasťou akademického života a nepovažuje to za nič
nezvyčajné. Prodekan Metruk doplnil, že vedenie nič nezanedbalo a vzniknutá situácia je
v štádiu riešenia. Dekanka vyzvala študentov, aby v prípade akýchkoľvek otázok
a pochybností kontaktovali priamo ju, resp. vedenie FHV UNIZA, aby sa predišlo
prípadným nekorektným informáciám.
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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. februára 2020

Zapísal: Martin Záborský
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