AKADEMICKÝ SENÁT

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

Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV UNIZA

Registratúrne číslo: AS/00002/2021
Dátum konania: 8. marca 2021 o 10:00 hod.
Miesto konania: online forma (tím s názvom Akademický senát FHV UNIZA cez fakultný
Microsoft Teams)
Prítomní členovia: PaedDr. Silvia Antolová, PhD., Mgr. Jana Dzuriaková, PhD., Mgr.
Marián Grupač, PhD., Mgr. Marek Hampl, Ph.D., PaedDr. Marta
Lacková, PhD., Mgr. Eva Leláková, PhD., Mgr. Jarmila Majerová,
PhD., Mgr. Veronika Murgašová, PhD., Samuel Haas, Mgr. Tomáš
Hládek, Martina Jombíková, Paula Kachalavová, Anastasiia
Seleverstova, Bc. Daniel Stehlík
Neprítomní členovia: Mgr. Olena Hundarenko, PhD. (ospr.)
Hostia: Mgr. Eva Augustínová, PhD., PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D., PhDr. Slavka
Pitoňáková, PhD., PhDr. Matúš Formanek, PhD., Ing. Pavel Müller

Program rokovania
1. Návrh na úpravu členov Vedeckej rady FHV UNIZA (predkladala PhDr. Slavka
Pitoňáková, PhD., dekanka FHV UNIZA – ďalej iba dekanka)
2. Návrh Výročnej správy o činnosti FHV UNIZA za rok 2020 (predkladala
dekanka)
3. Rôzne
Úvod a otvorenie
Rokovanie Akademického senátu FHV UNIZA (ďalej len AS) viedol Mgr. Marián Grupač,
PhD., predseda AS (ďalej iba predseda), ktorý privítal prítomných členov i hostí na
zasadnutí AS a zaželal prítomným ženám všetko najlepšie k Dňu žien.
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Predseda následne vyzval prítomných, aby vyjadrili súhlas s vyhotovením zvukového
záznamu zo zasadnutia pre potreby AS v súlade s rokovacím poriadkom (čl. 6, ods. 3,
písmeno q), voči čomu nemal námietky nikto z členov AS, ani prítomných hostí.
Konštatovanie: Členovia AS a prítomní hostia súhlasili s vyhotovením zvukového
záznamu pre potreby zasadnutia AS (v súlade s rokovacím poriadkom
AS, čl. 6, ods. 3, písmeno q).
Na zasadnutí bolo prítomných 14 senátorov z celkového počtu 15 členov, z čoho boli
šiesti študenti a predseda mohol skonštatovať, že na základe rokovacieho poriadku
(čl. 7, ods. 1) a elektronickej prezenčnej listiny je senát uznášaniaschopný.
Predseda požiadal prítomných členov, aby predostreli pripomienky k navrhovanému
programu a keďže nikto žiadne nemal, dal o programe aklamačne hlasovať:
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA

14

Za

14

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 na úpravu členov Vedeckej rady FHV UNIZA
Návrh predložila dekanka a stručne predstavila okolnosti, ktoré k navrhovanej úprave
členov Vedeckej rady FHV UNIZA viedli.
Predseda požiadal o postoj k návrhu zástupcov jednotlivých senátnych komisií.
Zástupcovia senátnych komisií nevyjadrili žiadne pripomienky.
Keďže žiadne pripomienky nezazneli ani v rámci otvorenej diskusie, dal predseda
o návrhu hlasovať tajnou formou:
Návrh uznesenia: AS schvaľuje návrh na úpravu členov Vedeckej rady FHV UNIZA.
Výsledok hlasovania o navrhovaných kandidátoch:
doc. PhLic. Mgr. Ing. Ľuboš Rojka, PhD.

doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD.

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA

14

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA

14

Za

14

Za

14

Proti

0

Proti

0

Zdržali sa hlasovania

0

Zdržali sa hlasovania

0
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AS schválil návrh na úpravu členov Vedeckej rady FHV UNIZA.
Bod č. 2: Návrh Výročnej správy o činnosti FHV UNIZA za rok 2020
Návrh predložila dekanka a pripomenula, že povinnosť vypracovať Výročnú správu
o činnosti fakulty za celý kalendárny rok vyplýva z platnej legislatívy. Opísala niektoré
aktivity a okolnosti súvisiace s rokom 2020 a uviedla, že napriek komplikovanej situácii
spôsobenej pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 sa fakulte podarilo zabezpečiť všetky
potrebné procesy. Následne požiadala prodekanov o predstavenie jednotlivých oblastí
navrhovanej správy.
Prodekanka Augustínová prezentovala náležitosti správy za oblasť vzdelávania
a marketingu, prodekan Metruk za oblasť vedy, výskumu a zahraničných vzťahov
a prodekan Formanek za oblasť akreditácie a rozvoja fakulty. Dekanka prezentované
informácie priebežne dopĺňala.
Predseda požiadal o vyjadrenie k návrhu zástupcov senátnych komisií. Senátorka
Murgašová prezentovala postoj komisie pre legislatívne záležitosti, ktorá k návrhu
nemala zásadné pripomienky, iba poukázala na formálny nedostatok a nesúlad
v uvedení zodpovedného riešiteľa pri jednom projekte. Dekanka poďakovala a
reagovala, že tento nedostatok sa hneď po skončení zasadnutia AS napraví. Senátorka
Majerová za komisiu pre študijné záležitosti uviedla, že komisia k návrhu nemá zásadné
pripomienky, iba navrhuje upraviť slovný opis trendu vývoja počtu študentov, ktorý
plne nekorešponduje s realitou. Dekanka s pripomienkou súhlasila a navrhla nové
znenie opisu vývoja počtu študentov fakulty za ostatných 5 rokov.
V rámci diskusie vystúpil senátor Haas a informoval sa, ako môžu študenti prispieť
k zlepšeniu publikačnej činnosti fakulty. Prodekan Metruk reagoval, že môžu pomôcť pri
realizácii výskumu, napr. pri vypĺňaní výskumných dotazníkových formulárov. Dekanka
požiadala študentov, aby, pokiaľ je to možné, participovali na výskume, nakoľko
zapájanie študentov do výskumu je potrebné aj z hľadiska hodnotenia študijných
programov. Zároveň vyzvala študentov, že ak majú nejaký nápad alebo ideu na výskum,
nech ich predložia pedagógom, aby sa v spolupráci mohol výskum realizovať.
Senátor Haas sa opýtal, či fakulta ruší niektoré študijné programy. Prodekan Formanek
vysvetlil, že študijné programy sociálna pedagogika a učiteľstvo výchovy k občianstvu
(jednoodborový študijný program) sa v ďalšom roku nebudú otvárať kvôli nárokom
na personálne zabezpečenie, ktoré požadujú nové akreditačné štandardy. Dekanka
doplnila, že nové akreditačné štandardy definujú kritériá, ktoré zvyšujú personálne
nároky najmä pri učiteľských študijných programoch. Zdôraznila, že vedenie fakulty sa
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stretlo so všetkými dotknutými študentmi a boli im ponúknuté možnosti riešenia
situácie. Zároveň doplnila, že vedenie fakulty vyvíja snahu o personálne zabezpečenie
študijného programu sociálna pedagogika.
Nikto ďalší sa do diskusie neprihlásil a predseda dal o návrhu aklamačne hlasovať:
Návrh uznesenia: AS schvaľuje návrh Výročnej správy o činnosti FHV UNIZA za rok
2020 po zapracovaní pripomienok.
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA

14

Za

14

Proti

0

Zdržali sa hlasovania

0

AS schválil návrh Výročnej správy o činnosti FHV UNIZA za rok 2020 po zapracovaní
pripomienok.
Bod č. 3: Rôzne
Dekanka senátorov stručne informovala o návrhu novely Zákona o vysokých školách.
Uviedla, že ako členka Klubu dekanov vyjadrila s návrhom nesúhlas. Doplnila, že
pomerne ostrý nesúhlas s návrhom vyjadrili aj Slovenská rektorská konferencia a Rada
vysokých škôl. Vyzvala senátorov, aby situáciu okolo návrhu sledovali, keďže viaceré
body návrhu budú mať vplyv na akademickú samosprávu a posudzovanie kvality
univerzít z rôznych uhlov pohľadu.

Na záver predseda ukončil zasadnutie AS a poďakoval všetkým členom a hosťom
za účasť a korektnú diskusiu.

Mgr. Marián Grupač, PhD.
predseda AS FHV UNIZA

V Žiline dňa 9. marca 2021

Zapísal: Martin Záborský
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