Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV UNIZA

Dátum konania: 27.11.2017
Miesto konania: AD 312
Prítomní členovia AS FHV UNIZA: Mgr. Eva Augustínová, PhD., PhDr. Marek Grejták,
Mgr. Marián Grupač, PhD., Mgr. Marek Hampl, PhD., PaedDr. Rastislav Metruk, PhD.,
PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., MgA. Emília Sadloňová, PhD., Lukáš Blažej, Bc. Damián
Michalco, Michal Moravec
Neprítomní členovia: doc.RNDr. Adrian Kacian, M.A., PhD., PhDr. et Mgr. Kristýna
Balátová, PhD., Dávid Gálik, Karol Kašík a Bc. Natália Žitníková
Hostia: doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD. - dekanka FHV UNIZA, PaedDr. Dalibor
Gonda, PhD., Prof. PhDr. Boris Banáry, PhD., PaedDr. Kubiatko,PhD., Mgr. Eva Leláková,
PhD., doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD., prof. PaedDr. Jaroslav Mazurek, CSc., Mgr.
Jarmila Majerová, PhD, Dr.h.c. prof. Rudolf Dupkala, CSc, Ing. Jana Gabrielová, Ing. Marica
Mazureková
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie.
Informácia o doplňujúcich voľbách.
Vyhláška o doplňujúcich voľbách.
Zosúladenie organizačného poriadku s celouniverzitným organizačným poriadkom.
Aktualizácia organizačnej štruktúry KMaKD.
Schválenie poverených prodekanov.
Schválenie nových členov vedeckej rady FHV UNIZA.
Rôzne.
Záver.

1. Otvorenie.
Privítanie prítomných a zahájenie rokovania AS FHV UNIZA dňa 27. 11.2017 zastupujúcim
predsedom AS FHV UNIZA, p. PhDr. Grejtákom, ktorý viedol zasadnutie AS FHV UNIZA.
V úvode zasadnutia vyzval členov senátu FHV UNIZA, aby vyjadrili svojho súhlasu/ nesúhlas
s navrhovaným programom, ktorý im bol v elektronickej podobe doručený vopred,
v predpísanej lehote. Hlasovanie členov senátu k navrhovanému programu rokovania AS FHV
UNIZA dňa 27.11.2017:
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA
Za
Proti
Zdržali sa hlasovania

10
10
0
0
1

Všetci prítomní členovia AS vyjadrili svoj súhlas s programom zasadnutia.
PhDr. Grejták ďalej uviedol, že je potrebné udeliť súhlas aj s priebehom zasadnutia, t.j.
odsúhlasiť verejné nahrávanie zasadnutia na diktafón. Hlasovanie za verejné nahrávanie,
o ktorom rozhodovali členovia AS FHV UNIZA bolo nasledovné:
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA
Za
Proti
Zdržali sa hlasovania
Všetci prítomní členovia AS vo verejnom hlasovaní vyjadrili svoj súhlas s verejným
nahrávaním rokovania AS FHV UNIZA na diktafón.

10
10
0
0

2. Informácia od doplňujúcich voľbách.
31.10. 2017 sa konali doplňujúce voľby do AS FHV UNIZA, nakoľko PaedDr. Gonda,
PhD., pôvodný člen AS FHV UNIZA a predseda AS bol poverený vykonávať funkciu
prodekana pre štúdiu a z toho dôvodu PhDr. Grejták prevzal funkciu zastupujúceho predsedu
AS. Informácia o doplňujúcich voľbách bola uverejnená v predpísanom termíne a zverejnená
zápisnica bola predložená k nahliadnutiu. Voľby sa uskutočnili zákonným spôsobom, ale
vzhľadom na fakt, že by bolo potrebné zverejniť informáciu okrem zverejnenia a vyvesenia
informácie na fakulte, aj na webe, senát berie tento fakt na vedomie a v rámci bodu 3 tohto
zasadania prerokoval v zmysle vyhlášky o doplňujúcich voľbách nový postup a dohodol nový
spôsob realizácie doplňujúcich volieb v súlade s vyhláškou.
3. Vyhláška o doplňujúcich voľbách do AS FHV UNIZA.
Na zasadnutí AS FHV UNIZA sa dohodlo, že od 29.11. 2017 do 8.12. 2017 sa budú
podávať návrhy na kandidátov, 11.12. 2017 budú zverejnené mená navrhnutých kandidátov
a samotné voľby budú 13.12.2017 od 9.00 hod do 12.00 hod v zasadačke AD 312 na dekanáte
FHV UNIZA. Predsedom komisie bola menovaná MgA. E. Sadloňová, PhD. a členmi komisie
Mgr. Grupač, PhD. a Mgr. Marek Hampl, PhD. Poverený predseda AS FHV UNIZA PhDr.
Marek Grejták uviedol, že hlasovanie za predsedu a členov komisie by sa malo realizovať tajne
a navrhol, aby sa využili bianco lístky s existenciou možností vyjadrenia súhlasu, resp.
nesúhlasu s návrhom. Pri uplatnení tohto postupu bolo 9 členov AS za návrh zloženia volebnej
komisie a 1 člen bol proti.
Keďže bol väčšinovým podielom udelený súhlas k návrhu zloženia členov volebnej komisie
komisie, boli v ďalšom rokovaní odsúhlasené aj iné otázky postupu týkajúce sa termínu
podávania návrhov, postupu pri zverejnení mien i dátumu doplňujúcich volieb do AS UNIZA,
o čom svedčí ďalší návrh hlasovania za priebeh doplňujúcich volieb v zmysle vyhlášky
o doplňujúcich voľbách týkajúce sa udelenia súhlasu s dohodnutým zložením komisie
a stanovených termínoch je nasledovný.
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Počet prítomných členov AS FHV UNIZA
Za
Proti
Zdržali sa hlasovania

10
9
1
0

9 zúčastnení členovia AS odsúhlasili postup pri podávaní návrhov, 1 bol proti
a väčšinou hlasov (9) odsúhlasili termíny podávania návrhov, postup pri zverejňovaní mien
navrhnutých kandidátov ako i dátum doplňujúcich volieb do AS FHV UNIZA.
4. Zosúladenie organizačného poriadku s celouniverzitným organizačným poriadkom
Pani dekanka doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD. informovala o zmenách v súlade nových
opatrení týkajúcich sa zosúladenia organizačného poriadku s celouniverzitným poriadkom. Pani
Kunová nariadila analýzu zosúladenia s textom a grafickou časťou dokumentu a navrhovaný
dokument pristupuje k začatej reštrukturalizácii, čo naväzuje na bod 5 programu, ktorý sa týka
reštrukturalizácie KMaKD. Pani dekanka referovala o obsahu navrhovaného dokumentu
v súlade s pripravovanými zmenami na základe požiadaviek akademického senátu.
Z dôvodu požiadavky zosúladenia grafickej zahrňujúceho agendu KMaKD je nutné od
1.11. tak ako bolo odporučené vykonať reštrukturalizáciu v súlade s aktualizáciou výkonu. Pani
dekanka doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD. uviedla, že spomínaný dokument nie je v rozpore
so štruktúrou a rešpektuje požiadavky fakulty .
PhDr. Grejták skonštatoval, že ak existujú nejaké pripomienky, je nutné hlasovať o zmene
týkajúcej sa posúdenia fakultného organizačného poriadku s celouniverzitným. Súčasťou bolo aj
prezentovanie zmeny organizačnej štruktúry dekanátu (viď príloha 1). Hlasovanie o potrebe
zosúladenia bolo nasledovné.
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA
Za
Proti
Zdržali sa hlasovania

10
10
0
0

V hlasovaní k návrhu zmeny OŠ a OP FHV UNIZA predkladanom dekankou FHV UNIZA
sa všetci prítomní členovia AS FHV UNIZA vyjadrili za návrh, ktorý bolo jednomyselne
schválený.

5. Aktualizácia organizačnej štruktúry KMaKD
Aktualizáciu pôvodnej organizačnej štruktúry KMaKD predstavila vedúca katedry MKD p.
Mgr. Eva Augustínová, PhD., ktorá v dôvodovej správe uviedla niektoré plánované zmeny
v chode katedry. Zdôvodnila potrebu zmeny v organizačnej štruktúre KMaKD: vzhľadom na
požiadavky na zameranie co-garanta v odbore Aplikovaná informatika k už existujúcemu
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novému, akreditačnou komisiou akceptovanému hlavnému garantovi – profesorovi, ktorý už
na katedre pôsobí, požiadala členov AS FHV UNIZA o schválenie návrhu zmeny ,
špecifikácie – zmeny jedného docentského miesta, ktoré sa v organizačnom poriadku
a organizačnej štruktúre už nachádza. Teda nejedná sa o navršovanie nákladov, len o zmenu
názvu.
Ďalej informovala, že na katedre MKD FHV UNIZA v súčasnosti existuje 1 študijný program
a 2 oddelenia. Miesta dvoch docentov, ktoré navrhuje (okrem co-garanta) neplánuje
v súčasnosti obsadiť, ale musia byť operatívne pripravené, nakoľko v súčasnosti začali
pripravovať habilitačné konania traja interní pracovníci, resp. ich budú realizovať v blízkej
budúcnosti.
V ďalšej časti vystúpenia Mgr. Augustínová, PhD. sa ešte okrem personálnych plánov
a zámerov zdôvodnila potrebu personálneho posilnenia Centra excelentnosti, ktoré plánuje
posilniť 2 pracovníkmi, nejde ale o navršovanie mzdových nákladov, ale v dôsledku toho by sa
na katedre MKD FHV UNIZA znížil počet odborných asistentov. Tento postup bol
naplánovaný aj z dôvodu dôležitosti CEPSu a z hľadiska záverov FHV UNIZA posilniť
digitalizáciu knižníc a výskum, ale i celouniverzitného zámeru, ktorý bol vyjadrený aj
v minulosti a je signálom k posilneniu prepojenia fakultných a celouniverzitných zámerov
s centrom excelentnosti CEPS. Tieto zámery rozpočet katedry neovplyvní. Posilnenie CEPSU
a nutnosť cieleného marketingu zdôraznila aj pani dekanka FHV UNIZA doc. PaedDr. Vlasta
Cabanová, PhD. a aj Mgr. Augustínová, PhD., ktorá zdôraznila prezentáciu CEPSU navonok.
Predložený návrh v podobe, v akej bol zaslaný členom AS FHV UNIZA:
Návrh na zmenu paragrafu 14 Organizačného poriadku Fakulty humanitných vied
Žilinskej univerzity v Žiline účinného od 1.9.2016.
1. Bod 1. a 2. ostáva nezmenený,
2. Pôvodný bod 3 sa rozdelí do bodov 3. a 4. S novým znením. Pôvodné body 4. a 5.
sa prečíslujú na body 5. a 6.
Bod 3. pôvodné znenie:
Na Oddelení mediamatiky sú zriadené pracovné a funkčné miesta:
a) Profesori a docenti:
- 1 miesto profesora v študijnom odbore knižnično-informačné štúdiá alebo
príbuzné vedy
- 1 miesto docenta v odbore aplikovaná matematika so zameraním na
expertné systémy
- 1 miesto docenta v odbore knižnično-informačných vied a príbuzných
odborov
b) Ďalší vysokoškolskí učitelia (odborní asistenti, asistenti a lektori):
- 3 miesta odborných asistentov v odbore knižnično-informačné štúdiá
a príbuzné odbory
- 2 miesta odborných asistentov v odbore masmediálne štúdiá a príbuzné
odbory
- 1 miesto odborného asistenta v odbore výtvarné umenie a príbuzné odbory
- 1 miesto odborného asistenta v odbore hudobné umenie a príbuzné odbory
- 1 miesto odborného asistenta v odbore ekonomika a manažment podniku
a príbuzné odbory
3. Bod 3. Navrhované znenie
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Na Katedre mediamatiky a kultúrneho dedičstva sú zriadené pracovné
a funkčné miesta:
Profesori a docenti:
- 1 miesto profesora v študijnom odbore Knižnično-informačné štúdiá
alebo príbuzné odbory
- 1 miesto docenta v odbore Aplikovaná informatika
- 1 miesto docenta v odbore Architektúra a urbanizmus
- 3 miesta docenta v odbore Knižnično-informačné štúdiá alebo príbuzné
odbory
Čiže:
Ruší sa 1 miesta profesora v odbore Knižnično-informačné štúdiá alebo
príbuzné odbory v oddelení Mediamatika a 1 miesto profesora v odbore
Knižnično-informačné štúdiá alebo príbuzné odbory v Oddelení dokumentácie
kultúrneho dedičstva a vytvára sa 1 miesto profesora v odbore Knižničnoinformačné štúdiá alebo príbuzné odbory s pôsobnosťou pre obidve oddelenia.
- V Oddelení mediamatiky sa ruší sa 1 miesto docenta v odbore Aplikovaná
informatika so zameraním na expertné systémy a 1 miesto docenta v odbore
Knižnično-informačné štúdiá alebo príbuzné odbory
- V oddelení Dokumentácie kultúrneho dedičstva ruší sa 1 miesto docenta v odbore
Architektúra a urbanizmus, 1 miesto v odbore Ochrana kultúrneho dedičstva a 1
miesto v odbore Knižnično-informačné štúdiá alebo príbuzné odbory
- S pôsobnosťou pre obidve oddelenia, Oddelenie mediamatiky a Oddelenie
Dokumentácie kultúrneho dedičstva sa vytvára 1 miesto docenta v odbore
Aplikovaná informatika, 1 miesto docenta v odbore Architektúra a urbanizmus a 3
miesta docentov v odbore Knižnično-informačné štúdiá alebo príbuzné odbory.
Bod 4. Navrhované znenie:
Na oddelení Mediamatiky sú zriadené pracovné a funkčné miesta:
vysokoškolskí učitelia (odborní asistenti, asistenti a lektori):
- 1 miesto odborného asistenta v odbore knižnično-informačné štúdiá
alebo príbuzné odbory
- 1 miesto v odbore Teória riadenia a plánovania (IS, IKT)
- 2 miesta odborných asistentov v odbore masmediálne štúdiá
alebo príbuzné odbory
- 1 miesto odborného asistenta v odbore výtvarné umenie
alebo príbuzné odbory
- 1 miesto odborného asistenta v odbore ekonomika a manažment
podniku alebo príbuzné odbory
Čiže:
I.

Rušia sa 2 miesta odborného asistenta v odbore knižnično-informačné

II.

a príbuzné odbory
Ruší sa 1 miesto odborného asistenta v odbore hudobné umenie

III.

Odbory
Vytvára sa 1 miesto v odbore Teória riadenia a plánovania (IS, IKT)

štúdiá

a príbuzné

5. Bod 4. pôvodné znenie (navrhovaný bod 5.):
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Na Oddelení dokumentácie kultúrneho dedičstva sú zriadené pracovné a funkčné
miesta:
a) Profesori a docenti
- 1 miesto profesora pre knižnično-informačné štúdiá alebo príbuzné odbory
- 1 miesto docenta pre knižnično-informačné štúdiá alebo príbuzné odbory
- 1 miesto docenta pre architektúru a urbanizmus
- 1 miesto docenta pre ochranu kultúrneho dedičstva
b) Ďalší vysokoškolskí učitelia (odborní asistenti, asistenti a lektori):
- 3 miesta odborných asistentov v odbore knižnično-informačné štúdiá alebo
príbuzné odbory
- 1 miesto odborného asistenta v odbore ochrana kultúrneho dedičstva
c) Výskumní pracovníci:
- 1 miesto výskumného pracovníka
Bod 5. Navrhované znenie:
Na Oddelení dokumentácie kultúrneho dedičstva sú zriadené pracovné
a funkčné miesta:
a) Ďalší vysokoškolskí učitelia (odborní asistenti, asistenti a lektori):
- 4 miesta odborných asistentov v odbore knižnično-informačné štúdiá
alebo príbuzné odbory
- 1 miesto odborného asistenta v odbore ochrana kultúrneho dedičstva
b) Výskumní pracovníci:
- 1 miesto výskumného pracovníka
Čiže:
I.
II.
III.
IV.
V.

Ruší sa 1 miesto profesora pre knižnično-informačné štúdiá alebo
príbuzné odbory
Ruší sa 1 miesto docenta pre knižnično-informačné štúdiá alebo
príbuzné odbory
Ruší sa 1 miesto docenta pre architektúru a urbanizmus
Ruší sa 1 miesto docenta pre ochranu kultúrneho dedičstva
Vytvára sa 1 miesto odborného asistenta v odbore knižničnoinformačné štúdiá alebo príbuzné odbory

6. Bod 5. Pôvodné znenie (navrhovaný bod 6.):
V CEPS sú zriadené pracovné a funkčné miesta:
- 1 miesto riaditeľa
- 1 miesto laboranta
- 0,5 miesto systémový knihovník
- 0,5 miesto operátor dig. zariadení
- 0,5 miesto informatik
Bod 6. Navrhované znenie:
V CEPS sú zriadené pracovné a funkčné miesta:
- 1 miesto Manažér CEPS
- 1 miesto Laborant
- 1 miesto Systémový knihovník
- 1 miesto Operátor digitalizačných zariadení
- 1 miesto Systémový inžinier
- 0,5 miesto Manažér kvality digitalizácie
Čiže:
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I.
II.
III.
IV.
V.

Ruší sa 1 miesto riaditeľa a vytvára sa 1 miesto Manažéra CEPS
0,5 miesto systémový knihovník sa zvyšuje na 1 miesto Systémový
knihovník
0,5 miesto operátor dig. zariadení sa zvyšuje na 1 miesto Operátor
digitalizačných zariadení
Ruší sa 0,5 miesto informatik a vytvára sa 1 miesto Systémový inžinier
Vytvára sa 0,5 miesto Manažér kvality digitalizácie

Nová organizačná schéma KMaKD je Prílohou č. 2 tejto zápisnice.
Prof. PaedDr. Mazurek, CSc. navrhol, aby v rámci zmien týkajúcich sa zosúladenia
organizačnej štruktúry (zosúladenie grafickej a textovej časti) bolo zahrnuté do organizačnej
štruktúry nielen výtvarné umenie (architektúra a urbanizmus), ale aj hudobné umenie
(oddelenie dokumentácie a hudobného dedičstva). Mgr. Majerová, PhD. konštatovala, že
primárne je písomné dedičstvo a Mgr. Augustínová, PhD. podotkla, že neexistuje na katedre
ani jeden predmet, ktorý by bol v súlade s touto pracovnou pozíciou. Bolo by možné túto
požiadavku posúdiť a polovica úväzku by mohla byť napr. hudobné dedičstvo a polovica
cirkevné dedičstvo, ale o tejto zmene by sa malo rokovať na vedeckej rade, čo poznamenal aj
garant programu Prof. PaedDr. Mazurek, CSc.
PaedDr. Slavka Pitoňáková, PhD. uviedla, že momentálne je navrhnutá táto organizačná
štruktúra a je možno do budúcnosti prehodnotiť tento návrh a zmena bude možná po
odsúhlasení.
Pani dekanka doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD. k tomuto návrhu poznamenala, že
vzhľadom na to, že túto požiadavku navrhol garant programu, by bolo možné dať písomný
návrh požiadavky na schválenie do vedeckej rady FHV UNIZA na jarné zasadnutie v marci
2018 .
Po tejto rozprave k bodu 5 bol vyzval zastupujúci predseda poverený vedením
zasadnutia prítomných senátorov k hlasovanie o návrhu zmeny v organizačnom poriadku FHV
UNIZA a štruktúry KMaKD FHV UNIZA. Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA
Za
Proti
Zdržali sa hlasovania

10
10
0
0

Z výsledku hlasovania vyplýva zhoda prítomných členov AS s navrhovanou štruktúrou
predloženou Mgr. Evou Augustínovou, PhD., vedúcou katedry KMaKD FHV UNIZA.
6. Schválenie poverených prodekanov
Pani dekanka doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD. uviedla, že z dôvodu zmien na fakulte
a prechodu niektorých prodekanov na iné činnosti a poverenia novými úlohami, boli riadením
fakultných rezortov poverení noví prodekani FHV UNIZA, t.j. povereným prodekanom pre
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zahraničné vzťahy je v súčasnosti p. PaedDr. Milan Kubiatko, PhD. a povereným prodekanom
pre študijné záležitosti je p. PaedDr. Dalibor Gonda, PhD. Ďalším navrhnutým prodekanom
oblasť vedy a výskumu je s účinnosťou od 1.12. 2017 navrhnutý Dr.h.c. prof. Rudolf Dupkala,
CSc. Pani dekanka doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD. upozornila, že všetky VPCH
poverených prodekanov a navrhovaného nového prodekana pre vedu výskum a umenie boli
zaslané s materiálmi na toto zasadnutie a na tomto zasadnutí aj schvaľovaných prodekanov sú
k dispozícii. PaedDr. Gonda, PhD. vysvetlil procedurálne aspekty priebehu hlasovania, ku
ktorému sa následne aj pristúpilo a ktoré prebehlo v 3 kolách za každého prodekana osobitne.
Pani dekanka doc. PaedDr. Cabanová, PhD. v krátkosti uviedla navrhovaných prodekanov, ich
predošlé skúsenosti s riadením a uviedla i dôvody svojho rozhodnutia navrhnúť menovaných
kandidátov za riadnych prodekanov FHV UNIZA.
Výsledky hlasovania za schválenie poverených prodekanov
prodekan PaedDr. Kubiatko, PhD.
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA
Za
Proti
Zdržali sa hlasovania

10
10
0
0

prodekan PaedDr. Gonda, PhD.
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA
Za
Proti
Zdržali sa hlasovania

10
10
0
0

prodekan Dr.h.c. Prof. PaedDr. Dupkala, CSc.
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA
10
Za
8
Proti
0
Zdržali sa hlasovania
2
Všetci traja poverení, resp. navrhnutí prodekani boli schválení do funkcie prodekanov na
základe rozhodnutia AS FHV UNIZA.
7. Schválenie nových členov vedeckej rady FHV UNIZA
Pani dekanka doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD. informovala o návrhu nových členov
vedeckej rady, ktorí boli navrhnutí nasledovne – PaedDr. Kubiatko, PhD., doc. RNDr. Mgr.
Kacian, M.A., PhD., doc. PhDr. Dykast, CSc., prof. PhDr. Hajko, DrSc., doc. PaedDr. Lauček,
PhD., doc. Valčová. Doplniť vedeckú radu FHV UNIZA bolo potrebné vzhľadom na
skutočnosť, že viacerým doterajším členom internej časti Vedeckej rady FHV UNIZA skončil
pracovný pomer na FHV UNIZA, u iných bol skrátený úväzok, alebo skončilo funkčné obdobie
prodekana. Ide o ukončenie členstva menovite p. prof. Mgr. Hauera, p. Dr., doc. PaedDr.
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Pareničku, PhD., p. doc. MgA. Hranickej, doc. Jasečkovej, CSc., doc. PhDr. Valča, PhD., Mgr.
Lelákovej, PhD. čím, podľa návrhu ukončili svoje pôsobenie vo vedeckej rade FHV UNIZA,
tento návrh AS FHV UNIZA schválil.
V rámci jednania k tomuto bodu programu vyzvala pani dekanka doc. PaedDr. Vlasta
Cabanová, PhD. prítomných členov AS, či majú nejaké otázky k voľbe nových členov vedeckej
rady FHV UNIZA. Osobitne sa vyjadrila k členstvu p. doc. Kataríny Valčovej, PhD., ktorá by
zostala členkou Vedeckej rade FHV UNIZA aj po ukončení pôsobenia vo funkcii prodekanky
pre vzdelávanie, k čomu vyjadril AS FHV UNIZA jednomyseľne súhlasné stanovisko. Žiadne
ďalšie otázky neboli položené a z toho dôvodu poverený predseda AS Mgr. Grejták pristúpil
priamo k voľbe nových členov AS FHV UNIZA, ktorá sa realizovala pre každého
navrhovaného člena vedeckej rady osobitne. Výsledky hlasovania AS FHV UNIZA sú
nasledovné.

PaedDr. Kubiatko, PhD.
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA
Za
Proti
Zdržali sa hlasovania

10
10
0
0

Doc. RNDr. Mgr. Kacian, M.A., PhD.
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA
Za
Proti
Zdržali sa hlasovania

10
10
0
0

Doc. PhDr. Dykast, CSc.
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA
Za
Proti
Zdržali sa hlasovania

10
9
0
1

Prof. PhDr. Hajko, DrSc.
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA
Za
Proti
Zdržali sa hlasovania

10
10
0
0
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Doc. PaedDr. Lauček, PhD.
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA
10
Za
10
Proti
0
Zdržali sa hlasovania
0
Noví navrhovaní členovia vedeckej rady FHV UNIZA boli schválení prítomnými členmi AS
FHV UNIZA. Aktualizovaný zoznam členov Vedeckej rady FHV UNIZA tvorí Prílohu č. 3.

8. Rôzne
V rámci diskusie si zúčastnení členovia AS i hostia vymenili názory na skúsenosti
s verejným obstarávaním, najmä sa vyjadril názor, že napriek tomu, že sa jedná o menšie
nákupy (napr. tonery), čakacia lehota je neprimerane dlhá. Niektoré otázky a podrobnosti
spojené s verejným obstarávaním objasnila pani tajomníčka FHV UNIZA Ing. Gabrielová,
ktorá uviedla, že napr. niektoré požiadavky (nákup fotoaparátov) pochádzajú z predošlého
obdobia (požiadavky od prof. Konvita). Dôležité je zahrnúť požiadavku do plánu a stanoviť
limit a ak nie sú položky zahrnuté do plánu, doba dodania sa značne predlžuje. Ing. Gabrielová
uviedla, že je nutné zvážiť do akej miery je oprávnená požiadavka na tlačiareň a tonery, keď
existujú na fakulte 3 veľké kopírky a celkový rozsah objednávaných tonerov sa vysoko
prekročil (cena tonera je od 70-150 EUR). Neodporúča sa používať repasované tonery, nakoľko
tieto poškodzujú tlačiarne. Uviedla tiež, že v r. 2017 boli pomerne veľký objem verejného
obstarávania. PaedDr. Pitoňáková sa obrátila na pani tajomníčku s otázkou ako to zabezpečujú
iné fakulty, ale pani tajomníčka Ing. Gabrielová to nevedela posúdiť. Problém pri využívaní
veľkých kopírok je, že logistika je značne komplikovaná a mal by sa dohodnúť technologický
postup s Ing. Záborským (prepojenie, zosieťovanie, kľúče, náhradné kľúče a pod.) Vedúci
katedier dostali za úlohu sledovať tento problém.
Pán Dr. h. c. prof. PhDr. Dupkala, CSc. sa ako nový prodekan pre vedu a výskum poďakoval
za dôveru a uviedol citát Bacona „knowledge is power“, v preklade „vedomosť je sila“.

9. Záver
Poverený predseda AS Mgr. Grejták záverom poďakoval za účasť a podal oficiálny návrh
na riešenie funkcie predsedu senátu z dôvodu uvedenia senátu do tzv. plného stavu v riadne
zvoleným predsedom AS.

Zapísala: Ing. Marica Mazůreková
V Žiline, 27.11. 2017

PaedDr. Marek Grejták
zastupujúci predseda AS FHV UNIZA
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Príloha č. 1
Organizačná štruktúra dekanátu

Dekan

Referát sekretariátu dekana
Sekretariát
dekana

Referent pre personálnu
prácu a mzdy

Prodekan pre
vzdelávanie

Prodekan pre vedu,
výskum a umenie

Prodekan pre zahraničné
vzťahy a styk s verejnosťou

Prodekan pre
akreditáciu a
rozvoj

Tajomník

Referát pre vzdelávanie
a odbornú prax

Referát pre vedu,
výskum a umenie

Referát pre zahraničné
vzťahy a styk s verejnosťou

Referát ekonomiky

Administratívne
centrum

Referent pre
vzdelávanie a odbornú
prax

Referent pre vedu,
výskum a umenie

Referent pre zahraničné
vzťahy a styk s
verejnosťou

Referent pre
vzdelávanie a odbornú
prax

IT podpora

Referent pre
ekonomiku

Administratívny
pracovník
Administratívny
pracovník

Referent pre
vzdelávanie a odbornú
prax
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Príloha č. 2
KATEDRA MEDIAMATIKY A KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
Vedúci katedry

Aplikovaná informatika

Odborní asistenti

Oddelenie mediamatiky
KIŠ alebo príbuzné odbory

Teória riadenia a
plánovania (IS, IKT)
Ekonomika a manažment
podniku a príbuzné odbory
Výtvarné umenie
a príbuzné odbory
Masmediálne štúdiá
a príbuzné odbory

Knižnično-informačné štúdiá
alebo príbuzné odbory

Architektúra a urbanizmus

Oddelenie dokumentácie kultúrneho dedičstva
Odborní asistenti

Docenti

Profesori

Knižnično-informačné štúdiá alebo
príbuzné odbory

Knižnično-informačné štúdiá
alebo príbuzné odbory

Knižnično-informačné štúdiá
alebo príbuzné odbory

CEPS – Centrum excelentnosti Pamäť Slovenska

KIŠ alebo príbuzné odbory

Manažér CEPS - 1

KIŠ alebo príbuzné odbory

Systémový knihovník - 1

KIŠ alebo príbuzné odbory

Laborant - 1

KIŠ alebo príbuzné odbory

Systémový inžinier – 2x0,5

Ochrana kultúrneho
dedičstva

Operátor digitalizačných
zariadení - 1
Manažér kvality
digitalizácie - 1

Masmediálne štúdiá
a príbuzné odbory

Iní
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Výskumný pracovník

Príloha č. 3
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