Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline
Zápis zo zasadnutia AS FHV
Dátum konania:
Miesto konania:
Prítomní:

Neprítomní:

Hostia:

29. 11. 2011
zasadacia miestnosť dekanátu FHV ŽU
Mgr. art. Kamil Mihalov, ArtD., PaedDr. Danica Gondová, PhDr.
Slávka Pitoňaková, PhD., PhD., Mgr. Jana Trabalíková, PhD., Mgr.
Vladimíra Zemančíková, RNDr. Naďa Krivoňáková, PhD., Mgr. Viktor
Tanitó, Mgr. Marcela Maglione, Mgr. Olga Guttenová, Martina
Svitková, Simona Chovancová
Mgr. art. Juraj Ruttkay, RNDr. Eva Capková, RNDr. Martina
Langerová, PhD., Zuzana Brezániová, Mgr. Zuzana Šutá, Sabina
Straňáková
RNDr. Beatrix Bačová, PhD,, doc. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD., Mgr.
Jana Dzuriaková, PhD., Mgr. Lukáš Bomba a ďalší (podľa prezenčnej
listiny)

Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola plnenia úloh
Voľba člena Komisie pre študijné záležitosti za študentskú časť AS FHV
Pripomienkovanie návrhu Organizačného a rokovacieho poriadku AS FHV
Voľba člena Disciplinárnej komisie FHV za študentskú časť AO FHV
Schvaľovanie Študijného poriadku FHV
Graf organizačnej štruktúry KMKD
Študijný plán programu Integrovaná komunikácia
Rôzne

Predseda AS FHV p. Mihalov otvoril a viedol zasadnutie AS FHV. V úvode vyhlásil AS
FHV pri počte 10-tich prítomných členov za uznášaniaschopný. Vzhľadom na neprítomnosť
členov sčítacej komisie poveril p. Mihalov sčítaním p. Trabalíkovú a p. Guttenovú. Následne
predstavil program zasadnutia, ktorý prítomní členovia jednomyseľne odsúhlasili.

K bodu 1.
Kontrola plnenia úloh
Predseda AS FHV informoval, že úloha komisie pre legislatívne záležitosti prepracovať
Volebný poriadok AS FHV a pripraviť jeho nový návrh ostáva nesplnená a naďalej trvá. Od
aktualizovania Volebného poriadku AS FHV závisí príprava a priebeh riadnych volieb do AS
FHV na jar 2012.
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K bodu 2.
Voľba člena Komisie pre študijné záležitosti za študentskú časť AS FHV
V ďalšom bode AS FHV pristúpil k podávaniu návrhov na člena Komisie pre študijné
záležitosti za študentskú časť AS FHV. Navrhnuté boli:
p. Svitková (nesúhlasila s kandidatúrou)
p. Guttenová (súhlasila s kandidatúrou)
p. Chovancová (súhlasila s kandidatúrou)
Hlasovanie:
Počet prítomných členov AS
p. Guttenová
p. Chovancová
Záver:

10
3
5

AS FHV zvolil p. Chovancovú za členku Komisie pre študijné záležitosti za
študentskú časť AS FHV.

Na zasadnutie prišla senátorka p. Krivoňáková.

K bodu 3.
Pripomienkovanie návrhu Organizačného a rokovacieho poriadku AS FHV
Predseda AS FHV p. Mihalov zdôraznil, že nový návrh Organizačného a rokovacieho
poriadku AS FHV nepredkladá na prebiehajúcom zasadnutí kvôli jeho schvaľovaniu, ale kvôli
jeho pripomienkovaniu. Informoval, že sa pri jeho vytváraní opieral o stále platný Rokovací
poriadok a platnú legislatívu. Poprosil členov AS FHV o konštruktívne návrhy.
P. Tanitó poukázal, že čl. 4, ods. 5 Organizačného poriadku1 je v rozpore so zákonom. P.
Pitoňáková v súvislosti s uvedeným článkom a odsekom zdôraznila zadefinovať slovné
spojenie „dlhodobá neúčasť“.
P. Gondová vyslovila návrh, aby každá katedra na fakulte mala v senáte svojich
reprezentantov ako v zamestnaneckej, tak aj v študentskej časti.
P. Tanitó v súvislosti s čl. 4, ods. 6d Organizačného poriadku2 poukázal na vágnosť
formulácie a navrhuje uvedený odsek vypustiť.
P. Tanitó vyjadril nesúhlas aj s čl. 2, ods. 2 Rokovacieho poriadku3.

K bodu 4.
Voľba člena Disciplinárnej komisie FHV za študentskú časť AO FHV
Predseda AS FHV p. Mihalov vyzval členov študentskej časti AS FHV, aby podávali
návrhy na nového člena Disciplinárnej komisie FHV za študentskú časť AO FHV.
Navrhnutá bola:
p. Svitková (súhlasila s kandidatúrou)
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Členstvo v AS FHV sa pozastavuje pred uplynutím funkčného obdobia dlhodobou neúčasťou na pracovisku.
Zachovať lojalitu k AS FHV.
3
Zasadnutia AS FHV sú verejné. Ak to vyžaduje prerokúvaná problematika, môže AS FHV vyhlásiť zasadnutie
alebo jeho časť za neverejnú.
2

2

Hlasovanie:
Počet prítomných členov AS
p. Svitková
Záver:

11
9

AS FHV zvolil p. Svitkovú za členku Disciplinárnej komisie FHV za
študentskú časť AO FHV.

K bodu 5.
Schvaľovanie Študijného poriadku FHV
Prodekanka pre vzdelávanie FHV ŽU p. Bačová predstavila doplnený Študijný poriadok
FHV. Informovala, že došlo k ďalším zmenám, ktoré sa týkajú doktorandského štúdia, a že
predložený fakultný študijný poriadok je v súlade so Študijným poriadkom ŽU.
P. Trabalíková, ako predsedníčka Komisie pre študijné záležitosti AS FHV, odporučila
predkladaný študijný poriadok odsúhlasiť, s výnimkou § 23, ods. 10, v ktorom navrhuje
vypustiť slovo „zámerné“4, t. j. odporúča nasledovné znenie odseku: Použitie akéhokoľvek
materiálu, ktorý bol predtým zverejnený iným autorom bez jasného označenia takéhoto
materiálu použitím úvodzoviek, citovania alebo inou vhodnou referenčnou metódou
(plagiátorstvo), je porušením pravidiel akademickej etiky a pri písaní záverečných prác je
neprípustné...
P. Bačová ďalej uviedla, že nadobudnutie platnosti Študijného poriadku FHV ŽU je
závislé od schvaľovania v AS ŽU.
Záver:

AS FHV jednomyseľne (v počte 11-tich hlasov) schválil Študijný poriadok
FHV ŽU (s požiadavkou zapracovania pripomienok).

K bodu 6.
Graf organizačnej štruktúry KMKD
Prodekanka pre vzdelávanie FHV ŽU p. Bačová opísala graf organizačnej štruktúry
KMKD a poukázala na formálnu zmenu, ktorá súvisí s doktorandským štúdiom. Vzhľadom na
to, že uvedené funkčné miesta nezodpovedali reálnej štruktúre katedry, bolo potrebné graf
upraviť. Zmena sa týkala 1 miesta docenta knižnično-informačných štúdii so zameraním na
kulturológiu (v pôvodnej štruktúre uvedené ako „docent knižnično-informačných štúdií bez
zamerania“) a 1 miesta docenta aplikovanej informatiky so zameraním na expertné systémy (v
pôvodnej štruktúre uvedené ako „docent expertných systémov“).
Záver:
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AS FHV jednomyseľne (v počte 11-tich hlasov) schválil upravený graf
organizačnej štruktúry KMKD FHV ŽU.

Zámerné použitie akéhokoľvek materiálu, ktorý bol predtým zverejnený iným autorom bez jasného označenia
takéhoto materiálu použitím úvodzoviek, citovania alebo inou vhodnou referenčnou metódou (plagiátorstvo),
je porušením pravidiel akademickej etiky a pri písaní záverečných prác je neprípustné. O originalite práce
(plagiátorstve) rozhodne komisia na vykonanie štátnych skúšok. Pri zistení porušenia pravidiel etiky
(plagiátorstva), komisia pre štátne skúšky ohodnotí záverečnú prácu známkou "nedostatočne" (FX), predpíše
študentovi ďalší postup spracovania záverečnej práce a predloží svoje zistenie disciplinárnej komisii k
ďalšiemu konaniu.
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K bodu 7.
Študijný plán programu Integrovaná komunikácia
Prodekanka pre vzdelávanie FHV ŽU p. Bačová, s poverením dekanky FHV ŽU p.
Cabanovej, predložila študijný plán nového programu Integrovaná komunikácia v odbore
3.2.3 Masmediálne štúdiá.
P. Dzuriaková predstavila program v mene garantky prof. Šupšákovej. Následne predseda
AS FHV p. Mihalov vyzval prítomných k diskusii:
P. Tanitóa zarazila blízkosť predloženého študijného programu s programom
zabezpečovanom na KMKD. P. Pitoňáková uviedla, že zatiaľ čo je spomínaný študijný
program v odbore knižnično-informačných štúdií, Integrovaná komunikácia je súčasťou
odboru masmediálnych štúdií. P. Tanitó vyjadril nesúhlas v súvislosti so snahou akreditovať
študijné programy, ktoré síce nie sú celkom rovnaké, ale veľmi podobné. Zároveň poukázal
na skutočnosť, že pri schvaľovaní Dodatku č. 11 (zo dňa 21. 10. 2011), ktorým sa navŕšila
organizačná štruktúra na KPŠ FHV ŽU o jedno miesto profesora mediálnej a umeleckej
pedagogiky, sa nespomínal predkladaný nový program. P. Bomba v diskusii uviedol, že
vytvorenie vyššie uvedeného študijného programu nebolo vyústením plánov dekanátu FHV
ŽU, ale vyústením konkrétnej predstavy garantky programu.

K bodu 8.
Rôzne
V rámci bodu rôzne bola na žiadosť predstaviteľov AO otvorená téma týkajúca sa zmien v
dochádzkovom systéme. Prodekanka pre vzdelávanie FHV ŽU p. Bačová informovala členov
AS FHV, že zmeny v dochádzkovom systéme sú dôsledkom žiadosti dekanov technických
fakúlt ŽU. Ako dôvod svojej žiadosti uviedli prácu zamestnancov na projektoch v rámci
pracovného času. V súvislosti s tým bolo konštatované, že náhla a vopred neoznámená zmena
je v rozpore so Smernicou ŽU č. 57 o dochádzkovom systéme. Predseda AS FHV p. Mihalov
vyzval senátorov k podaniu konkrétnych návrhov krokov riešenia danej veci. V otvorenej
dikusii prispel prof. Konvit myšlienkou kontaktovať predsedov AS všetkých fakúlt ŽU kvôli
iniciovaniu vypracovania spoločného stanoviska.
P. Konvit požiadal o vystúpenie vo veci vytvárania nových študijných programov.
Vyjadril podporu snahe vytvárať novú ponuku, avšak zároveň poukázal na potrebu spoločne
to konzultovať.
V závere predseda AS FHV p. Mihalov vyzval členov študentskej časti AS FHV, aby
dodali návrh kandidáta na 4-tého člena stálej volebnej komisie za študentskú časť AS FHV.
V Žiline, dňa 8. 12. 2011
Zapísala: Mgr. Marcela Maglione

Overil: Mgr. art. Kamil Mihalov, ArtD.
predseda AS FHV ŽU
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Prílohy:
1.
2.
3.
4.
5.

Prezenčná listina (členovia AS FHV a hostia)
Návrh Organizačného a rokovacieho poriadku AS FHV
Študijný poriadok FHV
Graf organizačnej štruktúry KMKD
Študijný plán programu Integrovaná komunikácia
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