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

Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV UNIZA

Dátum konania: 24. septembra 2019 o 10:00 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., doc.
PaedDr. Anton Lauček, PhD., Mgr. Veronika Murgašová, PhD., doc.
Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD., Bc. Michal Moravec
Neprítomní členovia: Michaela Bodingerová (ospr.), Bc. Kristína Husáková (ospr.),
Daniel Stehlík (ospr.)
Hostia: Mgr. Eva Augustínová, PhD., Mgr. Jarmila Majerová, PhD., PaedDr. Rastislav
Metruk, Ph.D., PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., PhDr. Matúš Formanek, PhD., Ing.
Pavel Müller
Program rokovania
1. Návrh Štatútu FHV UNIZA (predkladala PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., dekanka
FHV UNIZA – ďalej iba dekanka)
2. Návrh na zrušenie Katedry hudby (predkladala dekanka)
3. Návrh na zmenu Organizačného poriadku a organizačnej štruktúry FHV
UNIZA (predkladala dekanka)
4. Návrh na vymenovanie prodekana pre vzdelávanie a marketing (predkladala
dekanka)
5. Návrh na vymenovanie prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť
a zahraničné vzťahy (predkladala dekanka)
6. Návrh na vymenovanie prodekana pre kvalitu a rozvoj (predkladala dekanka)
7. Rôzne
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Úvod a otvorenie
Mgr. Marián Grupač, PhD., 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 mali námietku senátori Lauček a Nemeš, ktorí jediní
z prítomných senátorov nesúhlasili s vyhotovením zvukového záznamu pre interné
potreby AS.
Konštatovanie: Nakoľko senátori Lauček a Nemeš nesúhlasili 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 11 senátorov z celkového počtu 14 členov, z čoho bol jeden
študent 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

11

Za

11

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 Štatútu FHV UNIZA
Dokument na rokovanie predložila dekanka, ktorá vysvetlila konkrétne dôvody
navrhovaných zmien a vysvetlila, že ide o legislatívne zosúladenie Štatútu FHV UNIZA
s vysokoškolským zákonom. Uviedla, že návrh posúdila aj univerzitná právnička Dr.
Staníková, ktorej pripomienky boli do predloženého návrhu zakomponované.
Predseda požiadal o vyjadrenie k návrhu predsedov jednotlivých senátnych komisií.
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Senátorka Dzuriaková, predsedníčka komisie pre legislatívne záležitosti, predniesla svoju
pripomienku, v ktorej žiadala doplniť opis spôsobu voľby dekana v Štatúte tak, aby bol
celý proces explicitne jednoznačný a nedochádzalo k možným nezrovnalostiam pri jeho
interpretácii. Dekanka s pripomienkou súhlasila a sľúbila ju zapracovať do návrhu Štatútu
FHV UNIZA.
Senátor Grejták, predseda komisie pre študijné záležitosti, a senátorka Lacková,
predsedníčka komisie pre hospodárske záležitosti, nemali k návrhu pripomienky.
Predseda otvoril diskusiu, v rámci ktorej na úvod vystúpila dekanka a upozornila, že
návrh Štatútu pôjde po schválení v AS na schválenie do Akademického senátu UNIZA a je
preto žiaduce, aby neobsahoval žiadne formálne ani obsahové chyby.
Senátorka Murgašová našla v návrhu niekoľko formálnych nedostatkov, pričom senátori
sa zhodli, že ich náprava sa zapracuje do návrhu.
Návrh uznesenia: AS schvaľuje Štatút FHV UNIZA po zapracovaní obsahových
a formálnych pripomienok.
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA

11

Za

11

Proti

0

Zdržali sa hlasovania

0

AS schválil Štatút FHV UNIZA po zapracovaní obsahových a formálnych pripomienok.
Bod č. 2: Návrh na zrušenie Katedry hudby
Návrh predložila a predstavila dekanka. Zdôraznila, že Katedra hudby bola dlhodobo
v zlom personálnom a ekonomickom stave a objasnila kroky, ktoré návrhu predchádzali.
Vysvetlila, že na katedre už nie sú študenti, nemá vlastný študijný program a neostali
na nej zamestnanci, čiže nie sú prekážky pri jej zrušení.
Dekanka uviedla, že rozhodnutie o zrušení katedry je v právomoci vedenia fakulty a AS
o tom formálne nemusí hlasovať, ale napriek tomu chcela senátorov poprosiť o odobrenie
rozhodnutia vedenia.
Predseda požiadal o vyjadrenie predsedov senátnych komisií a keďže nikto z nich nemal
k návrhu pripomienku, otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Senátor Grejták sa zaujímal, čo bude s majetkom Katedry hudby po jej zrušení. Dekanka
reagovala, že rozhodnutie o alokácii jednotlivých položiek majetku bude ešte predmetom
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jednania s tajomníkom fakulty, ale že bude záujem využiť všetko, čo sa dá, v prospech
ostatných častí fakulty.
Senátor Nemeš upozornil, že ak je už Katedra hudby zrušená, nemá zmysel o tom v AS
hlasovať. Dekanka upresnila, že katedra ešte nie je rozhodnutím zrušená a chce si nechať
rozhodnutie odobriť cez AS.
Senátorka Antolová sa opýtala, ako by to bolo v prípade nájdenia vhodného garanta
s opätovným vzniknutím Katedry hudby. Dekanka reagovala, že kvôli nedostatočnému
priestorovému vybaveniu fakulty v tom vidí problém, aj keď to do budúcnosti nevylúčila.
Poverený prodekan Metruk doplnil, že v bývalých priestoroch Katedry hudby je aktuálne
umiestnená Katedra anglického jazyka a literatúry. Spolu s dekankou sa zhodli, že ak sa
chce fakulta rozvíjať o nové katedry, bude potrebovať ďalšie priestory.
Návrh uznesenia: AS schvaľuje zrušenie Katedry hudby s účinnosťou od 1. októbra
2019.
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA

11

Za

11

Proti

0

Zdržali sa hlasovania

0

AS schválil zrušenie Katedry hudby s účinnosťou od 1. októbra 2019.
Bod č. 3: Návrh na zmenu Organizačného poriadku a organizačnej štruktúry FHV UNIZA
Návrh predložila dekanka a predstavila nosné motívy zmien, ktoré k nemu viedli.
Upresnila, že návrh preštudovala univerzitná právnička Dr. Staníková a jej pripomienky
sa do neho zapracovali.
Predseda požiadal o vyjadrenie predsedov jednotlivých senátnych komisií.
Senátorka Dzuriaková odporučila za komisiu pre legislatívne záležitosti doplniť
referenciu na konkrétnu prílohu s organizačnou schémou k opisu jednotlivých katedier.
Senátorka Murgašová doplnila, že v komisii pre legislatívne záležitosti našli menej
závažné formálne chyby.
Senátor Grejták sa za komisiu pre študijné záležitosti opýtal, či premenovanie pracovných
pozícií nebude mať negatívny vplyv na komplexnú akreditáciu v budúcnosti. Dekanka
reagovala, že zmena legislatívy sa musí odraziť vo vnútorných dokumentoch
a prodekanka Majerová doplnila, že predmetná vyhláška nemá retroaktívnu platnosť
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a do budúcnosti sa bude proces akreditácie riadiť novými pravidlami, ktoré však
v súčasnosti nie sú známe. Dekanka dodala, že keby bolo vo vzťahu k platnej legislatíve
potrebné niečo v budúcnosti zmeniť, vedenie je pripravené to ad-hoc upraviť.
Poverená prodekanka Augustínová uviedla, že keby sa názvy pracovných pozícií
nezosúladili s novou vyhláškou o sústave odborov, bolo by to protizákonné. Poverený
prodekan Metruk doplnil, že zmeny vo vyhláške nie sú zatiaľ zosúladené s habilitačným
konaním.
Senátorka Lacková sa povereného prodekana Metruka, ktorý je zároveň predsedom
Katedry anglického jazyka a literatúry, opýtala na konkrétne zmeny na Katedre
anglického jazyka a literatúry. Poverený prodekan Metruk zmeny vysvetlil a prodekanka
Majerová ho doplnila s vysvetlením zmien v sústave odborov.
Senátorka Dzuriaková sa zaujímala, či sa zmeny názvov odborov týkajú aj študentov.
Dekanka odpovedala, že áno, pričom od 1. septembra 2019 musí byť každý vydaný doklad
v súlade s novou vyhláškou.
Návrh uznesenia: AS schvaľuje zmenu organizačného poriadku a organizačnej štruktúry
FHV UNIZA s účinnosťou od 1. októbra 2019 po zapracovaní
pripomienok.
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA

11

Za

11

Proti

0

Zdržali sa hlasovania

0

AS schválil zmenu organizačného poriadku a organizačnej štruktúry FHV UNIZA
s účinnosťou od 1. októbra 2019 po zapracovaní pripomienok.
Bod č. 4: Návrh na vymenovanie prodekana pre vzdelávanie a marketing
Návrh predložila dekanka. Stručne predstavila kandidátku Mgr. Evu Augustínovú, PhD.,
a zdôraznila jej prínos pre FHV UNIZA na pozícii vedúcej Katedry mediamatiky
a kultúrneho dedičstva. Mgr. Eva Augustínová, PhD., sa predstavila a uviedla svoje plány
na pozícii prodekana pre vzdelávanie a marketing.
Do diskusie sa nikto neprihlásil a predseda dal o návrhu tajne hlasovať.
Návrh uznesenia: AS schvaľuje Mgr. Evu Augustínovú PhD., za prodekanku pre
vzdelávanie a rozvoj FHV UNIZA s účinnosťou od 1. októbra 2019.
5

Zápis zo zasadnutia AS FHV UNIZA 24. septembra 2019

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA

11

Za

11

Proti

0

Zdržali sa hlasovania

0

AS schválil Mgr. Evu Augustínovú PhD., za prodekanku pre vzdelávanie a rozvoj FHV
UNIZA s účinnosťou od 1. októbra 2019.
Bod č. 5: Návrh na vymenovanie prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť
a zahraničné vzťahy
Návrh predložila dekanka. Stručne predstavila kandidáta PaedDr. Rastislava Metruka,
Ph.D., a vyzdvihla jeho prínos pre FHV UNIZA. PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D., sa
predstavil a vyjadril nádej, že nesklame dôveru dekanky ani akademickej obce FHV
UNIZA.
Do diskusie sa nikto neprihlásil a predseda dal o návrhu tajne hlasovať.
Návrh uznesenia: AS schvaľuje PaedDr. Rastislava Metruka, Ph.D., za prodekana pre
vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy FHV UNIZA
s účinnosťou od 1. októbra 2019.
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA

11

Za

11

Proti

0

Zdržali sa hlasovania

0

AS schválil PaedDr. Rastislava Metruka, Ph.D., za prodekana pre vedeckovýskumnú
činnosť a zahraničné vzťahy FHV UNIZA s účinnosťou od 1. októbra 2019.
Bod č. 6: Návrh na vymenovanie prodekana pre kvalitu a rozvoj
Návrh predložila dekanka. Predstavila kandidáta PhDr. Matúša Formanka, PhD., vysvetlila
dôvody, ktoré ju k návrhu viedli a zdôraznila, že kandidát má jej plnú dôveru a podporu.
PhDr. Matúš Formanek, PhD., sa stručne predstavil.
V rámci diskusie vystúpil poverený prodekan Metruk a vyzdvihol prácu navrhovaného
kandidáta pri cvičnej akreditácii na konci letného semestra akademického roka
2018/2019. Do diskusie sa nikto ďalší neprihlásil a predseda dal o návrhu tajne hlasovať.
Návrh uznesenia: AS schvaľuje PhDr. Matúša Formanka, PhD., za prodekana pre kvalitu
a rozvoj FHV UNIZA s účinnosťou od 1. októbra 2019.
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Počet prítomných členov AS FHV UNIZA

11

Za

10

Proti

0

Zdržali sa hlasovania

1

AS schválil PhDr. Matúša Formanka, PhD., za prodekana pre kvalitu a rozvoj FHV UNIZA
s účinnosťou od 1. októbra 2019.
Bod č. 7: Rôzne
Dekanka predstavila Ing. Pavla Müllera, nového tajomníka fakulty, a vyzdvihla jeho
výsledky dosiahnuté v krátkom čase po nástupe.
S ohľadom na dislokačné rozhodnutie rektorátu týkajúce sa CO krytu pod budovou AC
tajomník požiadal AS, aby zobral na vedomie, že od januára 2019 sa vytváralo
laboratórium virtuálnej reality umiestnené v priestore CO krytu pod budovou AC, ktorý je
v rámci FHV UNIZA jediný vhodný pre takýto účel použitia.
Senátorka Antolová upresnila, že v rámci laboratória virtuálnej reality prebieha výskum
a senátor Grejták doplnil, že predmetný CO kryt je zároveň učebňou, kde aktívne prebieha
výučba.
Dekanka uviedla, že s rozhodnutím presunu CO krytu v suteréne budovy AC pod správu
rektorátu nesúhlasí a bude proti nemu bojovať.
Senátorka Dzuriaková navrhla, aby sa zasadnutia AS konali v pondelok poobede, kedy
majú senátori na tento účel vyhradený čas v rozvrhu, aby nemuselo dochádzať k zmenám
vo výučbe. Dekanka s pripomienkou súhlasila a objasnila, že kvôli okolnostiam museli
tentokrát zvolať zasadnutie AS v inom termíne, ale že ak sa nevyskytnú závažné dôvody,
budú ďalšie zasadnutia plánované na pondelok poobede.
Poverená prodekanka Augustínová tlmočila žiadosť prof. PaedDr. Jaroslava Mazůreka,
CSc., garanta študijného programu mediamatika a kultúrne dedičstvo, o vytvorenie
pracovného miesta lektora na Katedre mediamatiky a kultúrneho dedičstva FHV UNIZA.
Dekanka skonštatovala, že návrh musí byť ekonomicky a obsahovo zdôvodnený
a v takejto podobe ho považuje iba za oznam.
Prodekanka Majerová poďakovala senátorom za zvolenie PhDr. Matúša Formanka, PhD.,
do funkcie prodekana pre kvalitu a rozvoj a zaželala mu všetko dobré. Zároveň sa ako
dosluhujúca prodekanka pre akreditáciu a rozvoj senátorom poďakovala za spoluprácu.
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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 26. septembra 2019

Zapísal: Martin Záborský
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