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Zápis zo zasadnutia AS FHV 

 
Dátum konania: 14. 04. 2014 
  
Miesto konania:  zasadačka dekanátu FHV 
  
Prítomní: prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. ,  PhDr. Marek Grejták , , RNDr. Adrian Kacian, PhD. , Mgr. 
Lukáš Bomba, PhD., PaedDr. Lýdia Kontrová, PhD., Mgr. Marek Hampl, PhDr. Slávka Pitoňáková, PhD., 
Mgr. Ing. Bohdan Hroboň, PhD., , Bc. Rastislav Mazur,  Monika Fekésházyová, Bc. Juraj Grečnár 
Hostia: doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD., Mgr. Eva Leláková, PhD., prof. PhDr. Dušan Katuščák, 
PhD.,  Mgr. Jarmila Zacharová, PhD. Mgr. Katarína Valčová, PhD., Bc. Janka Ondrášová 
 
Program  zasadnutia AS FHV bol prof. B. Banárym, CSc. upravený   na základe návrhu prof. Katuščáka, 
aby bol bod 7) programu vypustený a presunutý na ďalšie zasadnutie AS FHV  
 
Program zasadnutia AS FHV po odsúhlasení zmeny 

1. Otvorenie a schválenie programu 
2. Schválenie overovateľov zápisnice 
3. Schválenie doplnku k platnému študijnému poriadku (požiadavka rektorátu)           
4. Návrh Smernice č. 1/2014 k rigoróznym skúškam 
5. Návrh Smernice o kvalite        
6. Akreditácia 2014 (študijné programy, plány, profily absolventov). 
7. Návrh Štatútu a materiály CEPS (ktoré musia byť schválené pre udržateľnosť CE po 

skončení projektu). (Bod vypustený z rokovania - bude predložený na nasledujúcom 
zasadnutí AS FHV) 

8. Návrh na zmenu organizačnej štruktúry fakulty (doplnenie OŠ o miesta uvedených 
pracovníkov a lektora). 

9. informácia o záujme o štúdium na FHV ŽU (informácie k 31.3.2014). 
10. Rôzne 

 
 
Ad 1) 
Otvorenie a schválenie programu zasadnutia AS  FHV 
Prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. ako predseda otvoril zasadnutie AS FHV a privítal hostí  
 
 
Ospravedlnil neprítomných členov: prof. M. Růžičkovú  (výučba ) a   PhDr. I.  Cíbikovú (PN) , Lenka  
Kalusová (PN) a PhDr. Bronislava Jakubíková, PhD (RD).  
 
 
Zároveň dal hlasovať o programe AS FHV. 
 
 
Hlasovanie o programe  bolo nasledovné: 



Počet prítomných členov AS 

FHV 

10 

ZA 10 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 0 

 

Záver hlasovania :  program AS FHV bol prijatý. 

Ad 2) 
Schválenie overovateľov zápisnice 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí : 

a) za pracovníkov –  Mgr. Marek Hampl, RNDr. Adrian Kacian, PhD. 

Hlasovanie za overovateľov zápisnice nasledovné: 

Počet prítomných členov AS 

FHV 

10 

ZA 8 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 2 

 

Záver hlasovania: overovatelia boli schválení 

U  Bc. J. Ondrášovej sa oboznámia so zápisnicou, ich pripomienky sa zapracujú a zápisnica sa dá na 

pripomienkovanie členom AS FHV. Pripomienky sa zapracujú do textu a dajú sa na podpis predsedovi 

AS FHV. Následne sa dá na internet, kde bude každému k dispozícii. 

Ad 3)  
Schválenie doplnku k platnému študijnému poriadku (požiadavka rektorátu)           
Mgr. Jarmila Zacharová, PhD. sa zúčastnila zasadnutia Rady kvality, čo je poradný orgán rektorky . 
Konštatovala, že: 

- Je potrebná elektronická komunikácia a používanie oficiálnych pracovných adries študentov, 
ktoré  študenti dostanú pri zápise. Učiteľ by nemal komunikovať so študentom cez inú adresu 
ako túto 

- E – dotazníky –  počtom  ľudí, ktorí sa zapojili do vyplnenia e-dotazníkov, bola naša fakulta na 
1. mieste v rámci ŽU. 

Diskusia k tomuto bodu : 
- technické zabezpečenie fakulty  
- Prof. PhDr. Boris Banáry, CSc.  - je potrebné vypracovať dodatok k študijnému poriadku  § 11  

článok 2 



- Bc. Juraj Grečnár ohľadom adresy mediamatika.sk, právna rovina vytvárania nových e-
mailových adries študentom 

- PhDr. Slávka Pitoňáková,  -  zadať presnú časovú hranicu zavedenia týchto adries a ich 
účinnosť od nového školského roka 

- Prof. PhDr. Boris Banáry, CSc.  – je potrebné komunikovať s UiKT a predkladať svoje 
pripomienky 

- Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.  -  univerzita ponúkne študentovi  službu, používať novú e-
mailovú adresu, musí však zvážiť stabilitu tohto systému a to, kto zaň bude zodpovedný. 

Znenie bodu 2  § 11 v Dodatku č. 1 k Študijnému poriadku : 
„ Novoprijatí študenti od akad. roka 2014/2015 v oficiálnom elektronickom kontakte 
s organizačnými útvarmi univerzity, primárne používajú e-mailovú adresu pridelenú pri zápise na 
štúdium “. 

 
Hlasovanie k bodu 3): 

 

Počet prítomných členov AS 

FHV 

11 

ZA 10 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 1 

 
Záver hlasovania: tento bod bol schválený a jeho znenie bude zapracované do dodatku k študijnému 
poriadku. 

 
Ad 4)   
Návrh Smernice č. 1/2014 k rigoróznym skúškam       
Mgr. Jarmila Zacharová, PhD.  – prax ukázala, že je potrebné zmeniť smernicu a to úpravou článku č. 
2 ods.1 a článku 7 ods. 1.  
Článok 2 ods.1 – dekanka na základe podkladov od prodekana pre vzdelávanie posúdi,  či program 
a téma je v súlade s podaním na rigoróznu skúšku. 
Článok 7 ods. 1 – dekanka menuje najmenej dvoch oponentov, z ktorých aspoň jeden je z iného 

pracoviska, na ktorom sa rigorózne konanie uskutočňuje. Ostatné body smernice z r. 2011 zostávajú 

nezmenené. 

Hlasovanie : 

Počet prítomných členov AS 

FHV 

11 

za 11 

proti 0 

ZDRŽALI SA 0 

 
 



 
Ad 5) 
Návrh Smernice o kvalite      
Mgr. Jarmila Zacharová, PhD. - členom AS FHV bola predložená Smernica o kvalite, ktorú vypracoval 
doc. Hrnčiar ako celouniverzitnú, má 4 prílohy. Prebrali ju fakulty tak, že všetky ukazovatele sa 
nechali, upravili sa len formálne veci  s ohľadom na konkrétnu fakultu. Ukazovatele v tomto materiáli 
je potrebné doložiť ku každému  Akreditačnému spisu, aby bolo jasné na základe akých kritérií sa spis 
vypracoval. Je potrebné túto smernicu ešte upraviť na vlastné potreby. 
Mgr. Lukáš Bomba, PhD.,  -  tento dokument nie je ukazovateľom kvality, nemá výpovednú hodnotu. 
Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. -   požiadavka je nová a chcú merať  hodnoty, ktoré sú 
nemerateľné. Materiál vypracovali technológovia a nie je  použiteľný na vzdelávanie. Fakulta si tento 
materiál musí upraviť podľa vlastných podmienok. 
AS FHV schvaľuje prílohy č. 1,3,4 a k bodu 2 odporúča vedeniu FHV vytvoriť stálu pracovnú skupinu, 
ktorá sa  bude venovať optimalizácii a adaptácii vnútorného systému kvality vzdelávania. 
 
Hlasovanie k bodu 5)     

Počet prítomných členov AS FHV 11 

ZA 10 

PROTI 1 

ZDRŽALI SA 0 

 

Záver hlasovania :  bod  5 ) bol prijatý 

Ad 6) 

Akreditácia 2014 (študijné programy, plány, profily absolventov). 
 
Prof. PhDr. Boris Banáry, CSc.  – po 12.3.2014 sa vedenie FHV stretlo s vedením KHU a pracovníkmi 
katedry. Názory sú stabilizované, nastalo vzájomné porozumenie, urobil sa záver, ktorý vytvára 
predpoklad, že výstupy pracovníkov budú zakomponované do akreditácie na základe existujúceho 
registra umeleckých výstupov. 
Mgr. Katarína Valčová, PhD. -  mnoho problémov vzniklo počas práce na akreditácii. Každý vyučujúci 
má aj vedeckú aj výskumnú činnosť, tieto výstupy sa dali rozdeliť. Menili sa podmienky a pravidlá 
hodnotenia výskumu a výstupy sa už deliť nedajú.  
Akreditácia sa predkladá v oblastiach výskumu: 
1. pedagogické vedy  

a) a) učiteľské kombinačné –    AJ a liter. v kombinácii 
a. Matematika v kombinácii 
b. Občianska výchova v kombinácii 
c. Náboženská výchova v kombinácii 

b) učiteľské jednoodborové – učiteľstvo hudobného umenia 
c) sociálna pedagogika a vychovávateľstvo 

2. humanitné vedy 
a) Mediamatika a kultúrne dedičstvo 

3. matematika 
a) Aplikovaná matematika 

 



 
Študijné plány a profily absolventov, nesmú obsahovať mená, z dôvodu ochrany osobných údajov. 
Zoznam predmetov musí byť v súlade s profilom absolventa. Sústava študijných odborov je 
k dispozícii na webovej stránke www.akredkom.sk, kde sú predpísané podmienky na bakalársky, 
magisterský a doktorandský stupeň. Pedagogicko–psychologický základ je súčasťou učiteľských 
programov. Musia sa zhodovať predmety , počty kontaktných hodín sa musia ošetriť počtom 
kreditov. Predmet – štátna skúška a záverečná práca má veľa kreditov. Pre ukončenie bakalárskeho 
štúdia je potrebných 180 kreditov a pre magisterské štúdium 120 kreditov. Môžu sa prekročiť len 
o malé percento, najviac 8 kreditov. Je dôležité vypočítať počty kreditov správne, aby mal študent 
možnosť prenosu predmetu do vyššieho ročníka. Pri spracovaní profilov absolventov treba dodržiavať 
slovník, ktorý je predpísaný. 
AS FHV prerokoval študijné plány, programy, profily absolventov študijných programov do 
komplexnej akreditácie 
Hlasovanie : 

Počet prítomných členov AS 

FHV 

11 

ZA 10 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 1 

 

Záver hlasovania :  predložená správa o akreditácii bola prijatá 
 
Ad 8) 

Návrh na zmenu organizačnej štruktúry fakulty (doplnenie OŠ o miesta uvedených pracovníkov 
a lektora). 
Dekanka fakulty požiadala prostredníctvom Mgr. Evy Lelákovej, PhD., o 2 zmeny v organizačnej 

štruktúre Katedry anglického jazyka: 

a) 1 miesto lektora 

b) 1 miesto výskumného pracovníka 

Ad a) lektor potrebný pre výučbu, vedenie seminárnych prác, komunikácie so študentmi, nemusí sa 

venovať výskumu, môže učiť až 22 hodín / týždeň 

Ad b)  nakoľko KAJ chce v budúcnosti ponúkať aj doktorandské štúdium, je potrebné prijať 

výskumného pracovníka, ktorý by sa na katedre venoval riešeniu vedy a výskumu, pracoval by na 

projektoch katedry. Výskumný pracovník by bol zahraničný bez pedagogickej činnosti, aby sa dodržal 

jazykový zákon. 

Doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD. -  odporúča zmenu organizačnej štruktúry na KAJ schváliť. 

V budúcnosti by bolo dobré, keby každá katedra mala vytvorené vedecko – výskumné miesto. 

Prof. PhDr. Boris Banáry, CSc.  podotkol, že by bolo vhodné tieto zmeny organizačnej štruktúry na 

katedrách dávať komplexne na jednom sedení, aby bol lepší prehľad  a nie jednotlivo. 

AS schvaľuje zmenu organizačnej štruktúry fakulty o 1 miesto lektora a 1 miesto výskumného 

pracovníka na Katedre anglického jazyka. 

 

 

 

http://www.akredkom.sk/


Hlasovanie  

Počet prítomných členov AS 

FHV 

11 

ZA 11 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 0 

Záver hlasovania :  zmena organizačnej štruktúry fakulty bola schválená 

Ad  9) 
Informácia o záujme o štúdium na FHV ŽU (informácie k 11.4.2014). 
Mgr. Jarmila Zacharová, PhD.  – predložila 2 tabuľky – aktuálnu a na porovnanie s minulým rokom 
v počte prihlásených študentov na bakalárske a magisterské štúdium. 
Mediamatika – denné  štúdium - pokles prihlášok o 100 – tento stav sa môže zmeniť a to z dôvodu 
predĺženia termínu odovzdania prihlášok do konca apríla 2014. 
Sociálna pedagogika – denné štúdium – pokles o 13 študentov, nárast pri externom štúdiu. 
AJ a liter. -  nárast prihlášok – stáva sa nosným predmetom 
Tieto čísla sa môžu do konca mesiaca apríl 2014 ešte zmeniť. 
 
Hlasovanie k informácii o záujme o štúdium na FHV ŽU (informácie k 11.4.2014). 
 

Počet prítomných členov AS 

FHV 

11 

ZA 11 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 0 

Záver hlasovania :  AS túto informáciu berie na vedomie 
 

Ad 10) 

Rôzne. 

Ďalšie zasadnutie AS FHV  a Akademickej obce bude 12.5.2014 o 13,00 a 15,00 hod. 

Prof. B. Banáry, CSc. poďakoval prítomným senátorom, hosťom a ukončil zasadnutie AS FHV.  

 

V Žiline  14.04. 2014  
Zapísala: Bc. Janka Ondrášová 
 
Overovatelia zápisnice Mgr. Marek Hampl, RNDr. Adrian Kacian, PhD. 

 


