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

Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV UNIZA
Dátum konania: 26. 2. 2018
Miesto konania: AD 312
Čas: 10.00 h
Prítomní členovia AS FHV UNIZA:
Mgr. Eva Augustínová, PhD.; PhDr. et Mgr. Kristýna Balátová, PhD.; Mgr. Jana
Dzuriaková, PhD.; PhDr. Marek Grejták; Mgr. Marián Grupač, PhD.; Mgr. Marek Hampl,
Ph.D.; doc. RNDr. Mgr. Adrián Kacian, M.A.; PhD., PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.;
PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.; MgA. Emília Sadloňová, PhD.; doc. PaedDr. Katarína
Valčová, PhD.; Lukáš Blažej, Karol Kašík; Damián Michalco; Michal Moravec; Natália
Žitníková
Neprítomní členovia: Dávid Gálik
Hostia: doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD. - dekanka FHV UNIZA; PaedDr. Dalibor
Gonda, PhD.; Mgr. Jarmila Majerová, PhD.; Dr. h. c. prof. Rudolf Dupkala, CSc.; PaedDr.
Milan Kubiatko, PhD.; prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc.; Ing. Marica Mazůreková
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu AS FHV UNIZA
3. Voľba členov komisií AS FHV UNIZA
4. Zapracovanie pripomienok pedagogickej komisie k študijnému poriadku
5. Zásady volieb do AS FHV UNIZA
6. Výročná správa o činnosti FHV UNIZA
7. Doktorandský študijný program Teória vyučovania VkO
8. Rôzne
9. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal zastupujúci predseda AS FHV UNIZA PhDr.
Marek Grejták, skonštatoval zároveň, že AS FHV UNIZA je uznášaniaschopný. PhDr.
Grejták vysvetlil potrebu pridať do programu ďalší bod zameraný na zapracovanie
pripomienok pedagogickej komisie, ktorá počas svojho posledného zasadnutia riešila
pripomienky k študijnému poriadku. O návrhu sa hlasovalo, výsledky boli nasledovné:
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA v čase hlasovania
Za
Proti
Zdržali sa hlasovania

14
14
0
0
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Všetci prítomní členovia AS vyjadrili súhlas s navrhovaným programom zasadania
a pridaním dodatočného bodu programu zameraného na zapracovanie pripomienok
pedagogickej komisie k študijnému poriadku.
Doc. RNDr. Adrián Kacian, M.A., PhD prišiel počas rokovania senátu,
preto
v predchádzajúcom hlasovaní nebol zahrnutý, neskôr prišla MgA. Emília Sadloňová, PhD. a
počet senátorov sa ustálil na 16, poznámka na vysvetlenie.
2. Voľba predsedu AS FHV UNIZA
31.10. 2017 sa konali doplňujúce voľby do AS FHV UNIZA, nakoľko PaedDr. Gonda,
PhD., pôvodný člen AS FHV UNIZA a predseda AS FHV UNIZA, bol poverený
vykonávaním funkcie prodekana pre vzdelávanie - z toho dôvodu prevzal funkciu
zastupujúceho predsedu AS FHV UNIZA PhDr. Grejták. Na základe navrhnutého programu,
ktorý zohľadňoval súčasný stav, bola realizovaná voľba predsedu AS FHV a navrhnutí boli
viacerí kandidáti - PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D. (nemal
záujem o túto pozíciu vzhľadom na povinnosti pri vedeníe katedry), PhDr. Marek Grejták
(vzhľadom na pracovnú vyťaženosť odmietol). PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., vysvetlila, že
má veľa pracovných povinností, ale s návrhom napokon súhlasila. PhDr. Slavka Pitoňáková,
PhD., bola navrhnutá na post predsedníčky AS FHV UNIZA a o návrhu sa hlasovalo.
Výsledky hlasovania sú nasledovné:
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA
Za
Proti
Zdržali sa hlasovania

15
13
0
2

Za predsedníčku AS FHV UNIZA bola zvolená PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.
3. Voľba členov komisií AS FHV UNIZA
Po znížení pracovného úväzku doc. Michala Valča, PhD. a po menovaní PaedDr. Milana
Kubiatka, PhD., do funkcie prodekana pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou bolo
potrebné zvoliť jedného člena komisie pre legislatívne záležitosti a jedného člena komisie pre
hospodárske záležitosti.
Do legislatívnej komisie bola navrhnutá Mgr. Jana Dzuriaková, PhD., do hospodárskej
komisie boli vyslovené návrhy kandidátov - PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D., doc. PaedDr.
Valčová, PhD., a PhDr. et Mgr. Kristýna Balátová. S návrhom súhlasili Mgr. Jana
Dzuriaková, PhD. a PaedDr. Katarína Valčová, PhD. Uskutočnilo sa hlasovanie a výsledky
sú nasledovné:
Hlasovanie o návrhu doplniť Mgr. Janu Dzuriakovú, PhD., do zamestnaneckej časti
legislatívnej komisie:
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA
15
Za
13
Proti
0
Zdržali sa hlasovania
2
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Za členku zamestnaneckej časti legislatívnej komisie AS FHV UNIZA bola zvolená Mgr.
Jana Dzuriaková, PhD.
Hlasovanie o návrhu doplniť doc. PaedDr. Katarínu Valčovú, PhD., do zamestnaneckej časti
hospodárskej komisie:
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA
15
Za
14
Proti
0
Zdržali sa hlasovania
1
Za členku zamestnaneckej časti hospodárskej komisie AS FHV UNIZA bola zvolená doc.
PaedDr. Katarína Valčová, PhD.
Komisie AS FHV UNIZA sú touto voľbou v kompletnom zložení.
4. Zapracovanie pripomienok pedagogickej komisie k študijnému poriadku
Predmetom diskusie členov AS FHV UNIZA, dekanky doc. PaedDr. Vlasty Cabanovej, PhD.,
vedenia fakulty, garantov a iných hostí na zasadnutí AS FHV UNIZA, boli pripomienky
pedagogickej komisie AS FHV UNIZA k študijnému poriadku a okolnosti opätovného
neschválenia študijného poriadku FHV UNIZA v AS UNIZA. Namietaná bola určitá
diskrepancia medzi výrazmi hodnotenie a kontrola štúdia, pri ktorých doc. PaedDr. Vlasta
Cabanová, PhD., uviedla, že hodnotenie je škálové hodnotenie a nie je identické s kontrolu
štúdia (formálne splnenie požiadaviek), čo potvrdil aj PaedDr. Dalibor Gonda, PhD, prodekan
pre štúdium. PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., pripomenula, že je problematické uviesť napr.
povinné prednášky pre študentov I. roku štúdia, čo nie je v súlade so študijným poriadkom
UNIZA a tiež pripomienkami AS UNIZA. Doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD., uviedla, že
je dôležité dodržiavať identickú terminológiu a zabezpečiť súlad s inými fakultami. Do
diskusie sa zapojil aj PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D., a niektorí predstavitelia študentskej
časti AS FHV UNIZA, niektorí študujú aj v Českej republike (Masarykova univerzita)
a vyjadrili svoje názory. PaedDr. Gonda, PhD., preveril viaceré študijné poriadky, vykonal ich
komparáciu. PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD. uviedla, že rôzne názory môžeme akceptovať,
ale naším cieľom je mať platný študijný poriadok. Garant študijného programu mediamatika
a KD prof. PaedDr. Mazůrek, CSc., zdôraznil význam tzv. konsenzuálneho prístupu. Opísal
rokovanie pedagogickej komisie AS UNIZA pri dopracúvaní študijného poriadku FHV
UNIZA. Podľa jeho slov, ale aj vyjadrení vedenia fakulty a ostatných členov AS FHV
UNIZA je veľmi dôležité mať schválený študijný poriadok FHV UNIZA. Vyjadril svoj súhlas
s názormi pani dekanky doc. PaedDr. Vlasty Cabanovej, PhD. Dr. h. c. prof. Rudolf Dupkala,
CSc., zdôraznil nutnosť pragmatického postupu.
Hlasovanie k návrhu študijného poriadku, ktorý mal byť predložený na zasadanie AS UNIZA
(26.2.2018) bolo nasledovné.
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA
15
Za
15
Proti
0
Zdržali sa hlasovania
0
Všetci v tom čase prítomní členovia AS FHV UNIZA vyjadrili súhlas s predloženým
návrhom študijného poriadku.
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5. Zásady volieb do AS FHV UNIZA
Návrh zásad bol prerokovaný v legislatívnej komisii AS FHV UNIAZ a podľa slov doc.
RNDr. Mgr. Adriána Kaciana, M.A., PhD. a Mgr. Evy Augustínovej, PhD., neboli žiadne
pripomienky zo strany legislatívnej komisie.
Uskutočnilo sa hlasovanie o návrhu dokumentu – Zásady volieb do AS FHV UNIZA,
výsledky hlasovania sú nasledovné:
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA
15
Za
14
Proti
0
Zdržali sa hlasovania
1
Dokument Zásady volieb do AS FHV UNIZA bol schválený v navrhovanej podobe.
6. Výročná správa o činnosti FHV UNIZA
Dekanka doc. PaedDr. Vlasty Cabanová, PhD., predložila senátu na schválenie Výročnú správu
o činnosti FHV. Počas zasadnutia predstavila obsah výročnej správy o činnosti FHV UNIZA
v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z., odst. 22. Uviedla, že správa o hospodárení mala byť
uzatvorená pred 3 týždňami, ale z dôvodu PN tajomníčky fakulty Ing. Jany Gabrielovej bude
predložená v čo najkratšom čase. Výročná správa je zostavená v takej štruktúre, ako to vyžaduje
Rektorát UNIZA. Niektorí členovia AS FHV UNIZA sa vyjadrili napr. k formálnym
nedostatkom (Dr. Hampl), resp. chýbajúcim údajom (Dr. Sadloňová). Nedostatky je možné ešte
odstrániť a chýbajúce údaje doplniť. Senát je oboznámený s obsahom dokumentu a s obsahom
dokumentu sa oboznámi aj akademická obec. Výročná správa o činnosti FHV UNIZA bude
zverejnená aj na webe.
O obsahu výročnej správe sa hlasovalo, výsledky sú nasledovné:
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA
16
Za
16
Proti
0
Zdržali sa hlasovania
0
Výročná správa o činnosti FHV UNIZA bola schválená.
7. Doktorandský študijný program teória vyučovania VkO.
Dr. h. c. prof. Rudolf Dupkala, CSc., predložil návrh a obsah žiadosti s priznaním práv
v programe PhD. štúdia teória vyučovania výchovy k občianstvu. Podľa jeho slov je odborová
didaktika výnimočný program a kvalitné pracovisko, akým FHV UNIZA je, by bolo dobrým
predpokladom kvalitnej prípravy, nakoľko do pedagogickej činnosti by boli zapojení učitelia
zo štyroch katedier, čo je zárukou interdisciplinarity.
Veľmi pozitívnym faktorom je aj to, že jedným zo spolugarantov by mala byť aj docentka
v odbore didaktika - dekanka doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD. Spolugarantkou programu
by bola aj doc. Monika Záviš, PhD., ktorá má zameranie na etiku a multikulturalizmus.
Celkove je zahrnutých v programe a jeho návrhu 5 profesorov (1 profesor je na 50 %, ostatní
na 100%), 7 docentov, čo je vôbec prvý program s takým množstvom profesorov a docentov.
Ide o jedinečný a originálny program, ktorý neexistuje nikde na Slovensku. Žiadosť
o schválenie bude predložená nie jednej, ale dvom pracovným skupinám Akreditačnej
komisie.
Program sa skladá zo študijnej a vedeckej oblasti. Z hľadiska prípravy doktorandov
bude vyžadovať zapojenie kvalitných a talentovaných študentov, ktorí budú schopní vedeckej
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práce a dokážu ju aj na základe svojej publikačnej činnosti, schopnosti zapojenia sa do
výskumu a organizovania vedeckých podujatí, potreby zúčastňovať sa študijných pobytov, t.
j. schopností kognitívnych, afektívno-emocionálnych a psychologických, ktoré budú
predpokladom úspešného štúdia na 3. stupni štúdia na FHV UNIZA v navrhovanom
študijnom programe.
Niektorí kolegovia, napr. PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D., sa pýtali, či nebude problém
zameranie doc. Moniky Záviš, PhD. na evanjelickú teológiu. Dr. h. c. prof. Rudolf Dupkala,
CSc., uviedol, že teológia je príbuzný odbor a môže byť uvedený aj docent v príbuznom
odbore v tomto programe. Dr. h. c. prof. Rudolf Dupkala, CSc. tiež vysvetlil, že aj emeritný
profesor, ako je prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc., môže byť členom tímu a prof. PhDr.
Polonský, CSc., ktorý pracuje na FHV UNIZA na 50 % môže byť v programe, ale nemôže
byť garantom. Niektoré dodatočné témy do diskusie boli prednesené aj pani dekankou doc.
PaedDr. Vlasta Cabanovou (napr. týkajúce sa didaktiky 1,2,3,4 a pod.) a PhDr. Daliborom
Gondom, PhD., ktorý uviedol potrebu porovnania s niektorými inými schválenými návrhmi.
Dr. h. c. prof. Rudolf Dupkala, CSc., poďakoval za pomoc pri vypracúvaní návrhu
doktorandského študijného programu teória vyučovania výchova k občianstvu PaedDr.
Daliborovi Gondovi, PhD., a Mgr. Jarmile Majerovej, PhD. Zároveň za podporu poďakoval aj
dekanke doc. PaedDr. Vlaste Cabanovej, PhD., a prof. PaedDr. Jaroslavovi Mazůrekovi,
CSc., za podporu a návrhu niektorých konceptov pre zlepšenie programu, napr. zahrnutie
predmetu manažment a finančná gramotnosť. Poďakovanie patrí aj celému tímu ľudí, ktorí sa
spolupodieľali na kreovaní uvedeného študijného programu. Na záver dekanka doc. PaedDr.
Vlasta Cabanová, PhD. veľmi vyzdvihla dôležitosť schválenia doktorandského programu,
ktorý bude kvalitatívnym posunom v činnosti a hodnotení fakulty.
PhDr. Grejták na záver uviedol, že senát prorokoval program s predstaviteľmi fakulty a
návrh doktorandského študijného programu teória vyučovania VkO sa predkladá na vedeckú
radu FHV, ktorá sa bude konať v pondelok 5.3. 2018.
8. Rôzne
Zúčastnení študenti, členovia AS študentskej časti AS FHV UNIZA, vyjadrili niekoľko
otázok týkajúcich sa čerpania štrukturálnych fondov a financií univerzity pri ich využívaní v
rámci prebiehajúcich a plánovaných rekonštrukcií internátov a budov. Taktiež sa vyjadrili k
problematike EPC projektov, ktoré sa týkajú znižovania energetickej náročnosti budov.
Pani dekanka doc. PhDr. Vlasta Cabanová uviedla niektoré postrehy spojené so zlepšením
úrovne internátov ich participácie na ekonomickom dianí univerzity.
9. Záver
PhDr. Marek Grejták zúčastneným za korektný prístup k rokovaniu. PhDr. Slavka
Pitoňáková, PhD., novozvolená predsedníčka AS FHV UNIZA, poďakovala PhDr. Marekovi
Grejtákovi za spoluprácu a vedenie AS FHV UNIZA počas obdobia, keď bol poverený
vedením AS FHV UNIZA.
Zapísala: Ing. Marica Mazůreková
V Žiline, 26.2. 2017

PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD
predsedníčka AS FHV UNIZA

