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

Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV UNIZA

Dátum konania: 7. júna 2019 o 9:00 hod.
Miesto konania: AD 312 (zasadacia miestnosť dekanátu)
Prítomní členovia: PaedDr. Silvia Antolová, PhD., PhDr. et Mgr. Kristýna Balátová, PhD.,
PhDr. Marek Grejták, Mgr. Marián Grupač, PhD., Mgr. Marek Hampl,
Ph.D., Mgr. Olena Hundarenko, PhD., doc. PaedDr. Anton Lauček,
PhD., Mgr. Veronika Murgašová, PhD., doc. Mgr. Jaroslav Nemeš,
PhD., Michaela Bodingerová, Bc. Kristína Husáková, Bc. Damián
Michalco, Bc. Michal Moravec
Neprítomní členovia: Mgr. Jana Dzuriaková, PhD. (ospr.), PaedDr. Marta Lacková, PhD.
(ospr.), Daniel Stehlík (ospr.), Bc. Natália Žitníková (ospr.)
Hostia: Mgr. Eva Augustínová, PhD., Mgr. Jarmila Majerová, PhD., PaedDr. Rastislav
Metruk, Ph.D., PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.
Program rokovania
1. Návrh podmienok prijatia na bakalársky a magisterský stupeň štúdia
pre študijné programy zabezpečované FHV UNIZA od akad. roku 2020/2021
(predkladala PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., dekanka FHV UNIZA)
2. Rôzne
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.
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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 13 senátorov z celkového počtu 17 členov, z čoho boli štyria
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

13

Za

13

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 podmienok prijatia na bakalársky a magisterský stupeň štúdia
pre študijné programy zabezpečované FHV UNIZA od akad. roku 2020/2021
Prodekanka Augustínová stručne predstavila návrh podmienok prijatia na bakalársky
a magisterský stupeň štúdia pre študijné programy zabezpečované FHV UNIZA od akad.
roku 2020/2021 a vysvetlila dôvody, ktoré k návrhu viedli. Uviedla, že návrh vyplýva
zo záverov kolégia rektora s cieľom zjednotiť podmienky na univerzite. Ďalej upresnila
počty prijímaných študentov na jednotlivé študijné programy a zdôraznila, že všetky
zmeny boli odobrené garantmi jednotlivých študijných programov bez pripomienok.
Predseda požiadal o stanovisko senátora Grejtáka, predsedu komisie pre študijné
záležitosti. Senátor Grejták informoval, že komisia odporúča návrh schváliť. Zároveň
navrhol, aby sa do návrhu doplnil explicitne vyjadrený postup pri rovnosti bodov
študentov v rámci prijímacieho konania.
Zapracovanie spomínanej pripomienky podporila PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., dekanka
FHV UNIZA (ďalej iba dekanka).
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Po krátkej diskusii medzi dekankou, prodekankou Augustínovou, senátorom Grejtákom
a senátorom Laučekom sa AS uzniesol, že pripomienka bude zapracovaná do návrhu
uznesenia k predloženému návrhu.
Predseda požiadal o vyjadrenie zástupkyne komisie pre legislatívne záležitosti a komisie
pre hospodárske záležitosti. Senátorka Murgašová za komisiu pre legislatívne záležitosti
aj senátorka Antolová ako predsedníčka komisie pre hospodárske záležitosti uviedli, že
predmetné komisie nemajú k návrhu pripomienky.
Ďalšie pripomienky nezazneli a predseda dal o návrhu aklamačne hlasovať.
Návrh uznesenia: AS schvaľuje podmienky prijatia na bakalársky a magisterský stupeň
štúdia pre študijné programy zabezpečované FHV UNIZA od akad.
roku 2020/2021 s doplnením o explicitné vyjadrenie postupu
pri rovnosti bodov študentov v rámci prijímacieho konania.
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA

13

Za

13

Proti

0

Zdržali sa hlasovania

0

AS schválil podmienky prijatia na bakalársky a magisterský stupeň štúdia pre študijné
programy zabezpečované FHV UNIZA od akad. roku 2020/2021 s doplnením o explicitné
vyjadrenie postupu pri rovnosti bodov študentov v rámci prijímacieho konania.
Bod č. 2: Rôzne
Predseda vyzval zástupcov komisie pre legislatívne záležitosti, aby oznámili, koho si
vybrali za svojho predsedu. Senátorka Murgašová informovala, že členovia komisie si
za predsedníčku zvolili senátorku Dzuriakovú, ktorá sa tým stala členkou predsedníctva
AS ako podpredsedníčka pre legislatívne záležitosti.
Dekanka požiadala, aby sa najbližšie zasadnutie AS konalo o dva týždne. Oznámila, že
na ňom plánuje predložiť na schválenie rozpočet fakulty. Po krátkej diskusii sa senátori
zhodli, že termín ďalšieho zasadnutia AS bude 21. júna 2019 o 9:00 hod.
Keďže senátor Michalco onedlho skončí štúdium na fakulte, čím mu zanikne členstvo v AS,
dekanka mu z pozície bývalej predsedníčky AS poďakovala za aktívnu prácu pri plnení
rôznych povinností a vyzdvihla jeho prínos pre fakultu. Ostatní senátori sa k poďakovaniu
pripojili.
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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 10. júna 2019

Zapísal: Martin Záborský
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