ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA HUMANITNÝCH VIED

Zápisnica z riadneho zasadnutia AS FHV
Dátum konania:

7.10.2013

Miesto konania:

zasadacia miestnosť dekanátu FHV

Prítomní:

prof. PhDr. Boris Banáry, CSc., prof. RNDr. Miroslava
Růžičková, CSc., PhDr. Marek Grejták, PhDr. Bronislava
Jakubíková, PhD., PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD., PhDr. Slávka
Pitoňáková, PhD., PaedDr. Lýdia Kontrová, PhD., RNDr.
Adrián Kacian, PhD., Mgr. Ing. Bohdan Hroboň, PhD., Mgr.
Lukáš Bomba, Bc. Juraj Grečnár, Lenka Kalusová, Bc. Rastislav
Mazur, Tomáš Mišejka, Veronika Ďurošková.

Hostia:

doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD., Mgr. art. Kamil Mihalov,
Art.D., Ing. Aleš Obr, Mgr. Eva Leláková, PhD., PhDr. Beatrix
Bačová, PhD., prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

Ospravedlnený:

Mgr. Marek Hampl

Predseda AS FHV ŽU v Žiline prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. privítal hostí a členov
Akademického senátu a zahájil riadne zasadnutie. Predseda AS FHV predložil na schválenie
návrh programu rokovania v nasledovnom znení:
1. Otvorenie
2. Informácia o zasadnutí predsedníctva AS FHV zo dňa 7.10. 2013
3. Informácia o Štatúte FHV, výsledok hlasovania formou „per rollam“.
4. Výsledky doplňujúcich volieb do zamestnaneckej a študentskej časti AS FHV
5. Aktuálne otázky vzdelávania na FHV
6. Schválenie poverených prodekanov
7. Schválenie návrhu na doplnenie člena disciplinárnej komisie za študentskú časť
8. Schválenie návrhu na doplnenie členov hospodárskej komisie
9. Doplnenie sčítacej komisie
10. Schválenie nového Rokovacieho poriadku AS FHV
11. Rôzne
Na začiatku rokovania AS FHV boli prítomní štyria zástupcovia študentskej časti AS FHV, a
10 senátorov za zamestnaneckú časť AS FHV.
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Hlasovanie o návrhu programu rokovania AS FHV
Počet prítomných členov AS
FHV
ZA
PROTI
ZDRŽALI SA

14
14
0
0

K bodu 2: Informácia o zasadnutí predsedníctva AS FHV
Predseda AS FHV prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. informoval, že pred riadnym zasadnutím
AS FHV zasadalo predsedníctvo AS FHV, ktoré sa zaoberalo prípravou a priebehom riadneho
zasadnutia AS FHV konaného 7.10. 2013
K zasadnutiu AS FHV sa pripojil člen AS FHV Tomáš Mišejka, čím sa počet prítomných
senátorov zvýšil na 15.
K bodu 3: Výsledok hlasovania formou „per rollam“ (Štatút FHV a Rokovací
poriadok AS FHV)
Predseda AS FHV prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. zverejnil výsledky korešpondenčného
hlasovania o návrhu Štatútu FHV a návrhu Rokovacieho poriadku AS FHV, ktoré prebiehalo
v dvoch bodoch. V prvom bode hlasovania bol návrh Štatútu AS FHV schválený, druhý bod
hlasovania o návrhu Rokovacieho poriadku AS FHV bol odložený. (na návrh senátora Bombu
odložený na najbližšie zasadnutie senátu po zapracovaní všetkých pripomienok). V rámci
druhého bodu hlasovania per rollam prebehlo hlasovanie o Rokovacom poriadku FHV, aby
AS FHV hlasoval až po zapracovaní pripomienok (7.10.2013).
Hlasovanie AS FHV per rollam k prvému bodu hlasovania: návrh Štatútu FHV:
Počet odovzdaných
hlasovacích lístkov členov
AS FHV
ZA
PROTI
ZDRŽALI SA

12

12
0
0

Hlasovanie AS FHV per rollam k druhému bodu hlasovania: súhlas, aby AS FHV hlasoval
o Rokovacom poriadku FHV až po zapracovaní pripomienok:
Počet odovzdaných
hlasovacích lístkov členov
AS FHV
ZA
PROTI
ZDRŽALI SA

12

12
0
0
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Predseda legislatívnej komisie AS FHV PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD. požiadala vedenie FHV,
aby na webovej stránke fakulty zverejnilo Štatút FHV, nakoľko do 7.10. 2013 nebol na
webovej stránke zverejnený.
K bodu 4: Výsledky doplňujúcich volieb AS FHV
Predseda AS FHV prezentoval výsledky volieb do zamestnaneckej a študentskej časti AS
FHV ŽU v Žiline, privítal nových senátorov, odovzdal senátorom dekréty a poprial im veľa
úspechov s prácou v senáte.
Voľby do zamestnaneckej časti AS FHV sa konali dňa 23.9. 2013. Na základe výsledkov
hlasovania sa členom zamestnaneckej časti AS FHV stal Mgr. Ing. Bohdan Hroboň, PhD.
Na základe výsledkov volieb do študentskej časti AS FHV, ktoré sa konali dňa 2.10. 2013 sa
členkou študentskej časti AS FHV stala Veronika Ďurošková.
K bodu 5: Aktuálne otázky vzdelávania na FHV
V úvode bodu rokovania pani dekanka FHV doc. PaedDr.Vlasta Cabanová, PhD.
informovala, že ku dňu 31.10. 2013 sa nedalo vyčísliť, koľko študentov zapísaných na
štúdium na FHV skutočne nastúpi na štúdium. Pani dekanka skonštatovala, že uvedené
informácie poskytne na ďalšom rokovaní AS FHV.
Potom požiadala poverenú prodekanku pre vzdelávanie, RNDr. Beatrix Bačovú, PhD., aby
predniesla informácie o aktuálnych otázkach vzdelávania na FHV, a o otázkach komplexnej
akreditácie. RNDr. Beatrix Bačová, PhD. informovala, že správa o vzdelávaní môže byť
pripravená na základe štatistík až ku dňu 31.10. 2013. Uviedla, že ku dňu 20. 9. 2013 je na
FHV jedenásť študijných programov, z toho dva študijné programy v druhom stupni VŠ
vzdelávania. Podotkla, že na FHV je klesajúca tendencia počtu študentov, ktorá však nie je
spôsobená nezáujmom o štúdium, ale vplyvom nepriaznivej demografickej krivky v SR.
Komplexná akreditácia prebehne na našej fakulte ku dňu 1.7.2014. Pri študijných programoch
sa vychádzalo z kritérií zo dňa 4.4. 2013, ktoré prijala Akreditačná komisia. Dňa 15.10. 2013
by malo byť schválené ďalšie nariadenie vlády SR ohľadom komplexnej akreditácie. Koncom
októbra 2013 sa uskutoční stretnutie s programom ako postupovať pri príprave materiálov ku
komplexnej akreditácii. Informovala, že doposiaľ sa uskutočnili štyri stretnutia s garantmi
študijných programov za účelom rozloženia predmetov v rámci bakalárskeho a magisterského
stupňa štúdia. V príprave na predloženie do komplexnej akreditácie je nový študijný program
učiteľstva slovenského jazyka a literatúry. Študijný odbor učiteľstva histórie je otázny,
vzhľadom k tomu, že sa nenašiel vyhovujúci garant pre štúdium.
V neučiteľských študijných programoch nie je vyjasnená otázka, či pôjde do
akreditácie študijný program Sociálna pedagogika
v jeho súčasnej podobe. V rámci
neučiteľského študijného programu Misijná práca s deťmi a mládežou sa zvažuje úprava
študijného programu. Pri programe Mediamatika a kultúrne dedičstvo sa zvažuje línia dvoch
zameraní: Dokumentácia kultúrneho dedičstva a Mediamatika s cieľom adekvátnosti pre
potreby trhu práce. Študijný program Matematické modelovanie v študijnom odbore
Aplikovaná matematika bola dňa 31.8. 2013 ukončená akreditácia študijného programu, a do
1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia neboli prijímaní žiadni študenti. V druhom stupni
študijného programu Aplikovaná matematika študenti v druhom roku štúdia môžu dokončiť
štúdium.
Ďalej pani dekanka FHV, doc. Vlasta Cabanová, PhD. informovala o stretnutí vedenia FHV
s vedením ŽU v Žiline, ktoré sa uskutočnilo dňa 3.10. 2013, a ktoré sama iniciovala.
Stretnutie sa malo uskutočniť s cieľom dozvedieť sa, aká je predstava ŽU o smerovaní FHV.
Hovorila o zámere ŽU zriadiť Ústav matematických vied. Uviedla tiež, že s vedením ŽU v
Žiline diskutovala o poslaní FHV v rámci Žilinskej univerzity v Žiline. Informovala tiež, že
všetky vzdelávacie útvary v rámci ŽU v Žiline budú musieť byť akreditované. Pani dekanka
FHV tiež informovala o dlhodobom zámere rozvoja FHV, ktorý bude predložený do 11.11.
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2013 na Vedeckú radu FHV, a bude zahŕňať podmienky, za akých majú prejsť pracoviská
(napr. Ústav cudzích jazykov ŽU v Žiline, DPŠ, kontinuálne vzdelávanie) pod FHV.
Predseda legislatívnej komisie PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD. vzniesla námietku prečo nebol
prizvaný predseda AS FHV na stretnutie s vedením ŽU v Žiline. Pani dekanka FHV
reagovala, že stretnutie sa uskutočnilo na poslednú chvíľu, pričom predseda AS FHV nemá
povinnosť sa zúčastňovať na takýchto pracovných stretnutiach. Predseda sa poďakoval za
konštruktívnu pripomienku.
V ďalšej časti rokovania predseda AS FHV informoval senát o množstve podnetov, sťažností
a žiadostí, ktoré prichádzajú na jeho osobu, predsedníctvo a predsedu legislatívnej komisie zo
strany akademickej obce a študentov.
Postupne informoval o písomnej žiadosti šiestich študentiek 2. a 3. ročníka denného
bakalárskeho štúdia študijného programu Matematické modelovanie. Žiadosť bola adresovaná
AS FHV, ako aj Rektorátu ŽU v Žiline, a podstatou žiadosti bolo študentmi vyžiadané
písomné stanovisko ohľadom študijného programu Matematické modelovanie. Predseda
senátu požiadal vedenie o vysvetlenie problému, aby mohol študentom kompetentne
odpovedať. Pani dekanka FHV uviedla, že so študentkami niekoľkokrát rokovala, a že boli
upozornené, že prihlášky na štúdium im môžu byť vrátené.
Predseda AS FHV sa pýtal vedenia ako sú zabezpečení garanti na štúdium pre učiteľské
programy. Prof. RNDr. Miroslava Růžičková, CSc. vzniesla otázku, kedy bolo Akreditačnej
komisii oznámené, že nie je zabezpečená kontinuita garancie študijného programu
Matematické modelovanie.
Druhý písomný podnet adresovaný predsedovi AS FHV bol od Mgr. art. Kamil Mihalova,
ArtD. osobne vystúpiť na rokovaní senátu. Vystúpenie sa týkalo organizácie a štúdia na
FHV. Pán Mihalov navrhol diskusiu o modifikácii ponuky učiteľských študijných programov
a zdôraznil tiež potrebu priorít, ktoré budú predložené do komplexnej akreditácie. V diskusii
pani dekanka FHV uviedla, že FHV je primárne orientovaná na pedagogické disciplíny.
Predseda AS FHV prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. navrhol predložiť víziu štvrtého prodekana
pre prácu v súvislosti s akreditáciou.
Do diskusie sa zapojil aj prodekan pre vedu výskum a umenie, prof. PhDr. Dušan Katuščák,
PhD. ktorý uviedol, že vedenie FHV vyvíja v procese komplexnej akreditácie maximálne
úsilie.
Rokovanie AS FHV opustil Bc. Rastislav Mazur - počet prítomných členov AS FHV sa
znížil na 14.
K bodu 6: Schválenie poverených prodekanov
Pani dekanka FHV doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD. navrhla senátu, aby schválil
poverené prodekanky a v krátkosti prezentovala osobné charakteristiky navrhnutých
kandidátok, druhý krát poverenej prodekanky pre vzdelávanie FHV RNDr. Beatrix Bačovej,
PhD., a poverenej prodekanky pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou FHV ŽU v Žiline
Mgr. Evy Lelákovej, PhD. Následne prebehlo tajné hlasovanie.
Tajné hlasovanie o návrhu dekanky FHV ŽU v Žiline, prodekanka pre zahraničné vzťahy
a styk s verejnosťou: Mgr. Eva Leláková, PhD.
Počet prítomných členov AS
FHV
ZA
PROTI
ZDRŽALI SA

14
8
4
2
4

Tajné hlasovanie o návrhu dekanky FHV ŽU v Žiline, prodekanka pre vzdelávanie:
RNDr. Beatrix Bačová, PhD.
Počet prítomných členov AS
FHV
ZA
PROTI
ZDRŽALI SA

14
6
5
3

Predseda senátu AS FHV po odovzdaní výsledkov sčítacej komisie skonštatoval, že Mgr. Eva
Leláková, PhD. bola zvolená do funkcie prodekanky pre zahraničné vzťahy a styk
s verejnosťou FHV ŽU v Žiline, nakoľko splnila podmienku získania nadpolovičnej väčšiny
hlasov prítomných senátorov.
Navrhovaná kandidátka RNDr. Beatrix Bačová, PhD. nebola zvolená do funkcie prodekanky
pre vzdelávanie FHV ŽU v Žiline, nakoľko nezískala nadpolovičnú väčšinu hlasov
prítomných členov AS FHV.
Predseda AS FHV prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. zaželal Mgr. Eve Lelákovej, PhD. veľa
úspechov vo funkcii prodekanky pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou FHV ŽU v
Žiline. Poďakoval tiež pani prodekanke RNDr. Beatrix Bačovej, PhD. za vykonanú prácu na
poste prodekanky pre vzdelávanie na FHV ŽU v Žiline a požiadal ju, aby odovzdala
dokumentáciu a úrad a zaškolila zvoleného prodekana.
K bodu 7: Doplnenie člena disciplinárnej komisie
Za členku disciplinárnej komisie za študentskú časť AS FHV bola pani dekankou FHV doc.
PaedDr. Vlastou Cabanovou, PhD. navrhnutá študentka tretieho ročníka kombinácie
učiteľstvo akademických, umelecko – výchovných a výchovných predmetov v kombinácii
anglický jazyk a literatúra – výchova k občianstvu Lenka Kalusová.
Navrhnutá kandidátka Lenka Kalusová
Počet prítomných členov AS
FHV
ZA
PROTI
ZDRŽALI SA

14
13
0
1

K bodu 8: Doplnenie člena hospodárskej komisie
Pred schvaľovaním boli postupne oslovení predsedom hospodárskej komisie všetci členovia
senátu, ktorí nepracujú v žiadnej komisii, všetci prácu odmietli. S návrhom súhlasila prof.
RNDr. Miroslava Růžičková, CSc.
Hlasovanie o doplnení člena hospodárskej komisie: prof. RNDr. Miroslava Růžičková, CSc.
Počet prítomných členov AS
FHV
ZA
PROTI
ZDRŽALI SA

13
12
0
1
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K bodu 9: Doplnenie sčítacej komisie:
V ďalšom bode rokovania prebehla voľba členov stálej sčítacej komisie AS FHV, navrhnutí
boli nasledovní kandidáti:
Bc. Juraj Grečnár, Mgr. Ing. Bohdan Hroboň, PhD., RNDr. Adrián Kacian, PhD. Hlasovania
prebehli jednotlivo.
Navrhnutý kandidát: Bc. Juraj Grečnár
Počet prítomných členov AS
FHV
ZA
PROTI
ZDRŽALI SA

13
13
0
0

Navrhnutý kandidát: Mgr. Ing. Bohdan Hroboň, PhD.
Počet prítomných členov AS
FHV
ZA
PROTI
ZDRŽALI SA

13
12
0
1

Navrhnutý kandidát: RNDr. Adrián Kacian, PhD.
Počet prítomných členov AS
FHV
ZA
PROTI
ZDRŽALI SA

13
12
0
1

Na základe voľby prítomných členov AS FHV predseda AS FHV Boris Banáry skonštatoval,
že zvolená sčítacia komisia AS FHV je riadne ustanovená ako stála sčítacia komisia.
Z rokovania AS FHV odišli členovia AS FHV Mgr. Ing. Bohdan Hroboň, PhD.
a RNDr. Adrián Kacian, PhD. Počet prítomných členov AS FHV sa znížil na 12.
K bodu 10: Nový Rokovací poriadok AS FHV
O tvorbe, priebehu a zapracovaní pripomienok informovali predsedníčka legislatívnej komisie
PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD. a Bc. Juraj Grečnár. Pripomienky boli zobrazené na projektore
a senátori diskutovali o jednotlivých bodoch Rokovacieho poriadku AS FHV, ktorý bol tiež
poslaný členom AS FHV na pripomienkovanie v dostatočnom časovom predstihu. V diskusii
k uvedenému bodu rokovania AS FHV vystúpili: prof. RNDr. Miroslava Růžičková, CSc.,
Mgr. Lukáš Bomba, PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., PhDr. Bronislava Jakubíková, PhD.,
PhDr. Marek Grejták, Bc. Juraj Grečnár, prof. PhDr. Boris Banáry, CSc.
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Hlasovanie o formulácii bodu 3 článku 2 Rokovacieho poriadku:
Počet prítomných členov AS
FHV
ZA
PROTI
ZDRŽALI SA

12
12
0
0

Hlasovanie o definitívnom znení Rokovaciemu poriadku AS FHV po zapracovaní všetkých
pripomienok
Počet prítomných členov AS
FHV
ZA
PROTI
ZDRŽALI SA

12
12
0
0

K bodu 11: Rôzne:
Predsedníčka legislatívnej komisie AS FHV PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD. z pozície svojej
funkcie požiadala vedenie FHV o vysvetlenie niekoľkonásobného poverenia prodekanky pre
vzdelávanie na základe ústnych sťažností členov senátu, garantov a členov akademickej obce.
Uviedla, že vysokoškolský zákon a ani iný dokument poverenie prodekanov nešpecifikuje
a sťažnosti k osobe prodekanky smerujú k jej práci, k viacnásobnému povereniu viac ako na
šesť mesiacov, viac ako štyri roky. Opätovne poukázala na skutočnosť, že všetky dokumenty,
s ktorými disponuje prodekanka musia byť opatrené poznámkou poverená prodekanka pre
vzdelávanie. Informovala tiež o preskúmaní všetkých dokumentov, mailovej a telefonickej
komunikácii s pánom Jurkovičom z Ministerstva školstva o predmetnej veci. V reakcii
dekanky senát nedostal dostatočnú odpoveď s relevantným paragrafom, alebo vyhláškou,
ktorá by poverenie riešila. Pani prodekanka Bačová bola poverená následne po hlasovaní, teda
bez súhlasu nadpolovičnej väčšiny senátu v januári 2013.
Prof. PhDr. Miroslava Růžičková, CSc. vzniesla otázku ohľadom aktuálne platnej verzie
Zákona o vysokých školách, ktorý je v platnosti do 31.08.2013. Bc. Juraj Grečnár prisľúbil,
že novú verziu pošle členom AS FHV elektronickou poštou.
V závere senát skonštatoval, že nedostal dostatočnú odpoveď na všetky otázky v oblasti
vzdelávania, študijných programov a akreditácie (tak ako žiadal na predchádzajúcom
zasadnutí) a ani navrhnuté prodekanky nepredstavili svoju víziu v oblasti svojej práce.
Predseda AS FHV ŽU v Žiline prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. poďakoval prítomným členom
AS FHV za účasť na rokovaní, a zasadnutie AS FHV ukončil.

V Žiline dňa 28.10. 2013

.....................................................
Predseda AS FHV ŽU v Žiline
prof. PhDr. Boris Banáry, CSc.

Zapísal: PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD.

....................................................

Overil: PaedDr. Lýdia Kontrová, PhD.

....................................................

Prílohy:
1. Prezenčná listina zo zasadnutia AS FHV ŽU v Žiline
2. CD nosič so zvukovým záznamom zo zasadnutia AS FHV ŽU v Žiline
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