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Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV UNIZA 

Dátum konania: 14.5.2018 

Miesto konania: AD 312 

Prítomní členovia AS FHV UNIZA:  Mgr. Eva Augustínová, PhD.; PhDr. et Mgr. Kristýna 

Balátová, PhD.; Mgr. Jana Dzuriaková, PhD.; PhDr. Marek Grejták; Mgr. Marek Hampl, 

Ph.D.; doc. RNDr. Adrian Kacian, M.A., PhD.; PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.; MgA. Emília 

Sadloňová, PhD.; doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD.; Dávid Gálik; Bc. Damián Michalco; 
Michal Moravec; Bc. Natália Žitníková 

 

Neprítomní členovia AS FHV: Mgr. Marián Grupač, PhD.; PaedDr. Rastislav Metruk, 

Ph.D.; Lukáš Blažej; Karol Kašík 

 

Hostia: doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.; PaedDr. Dalibor Gonda; PhD., PaedDr. Milan 

Kubiatko, PhD.; Dr. h. c. prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc.; Mgr. Jarmila Majerová, PhD.; 
prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc.; Mgr. Eva Leláková, PhD.; Ing. Jana Gabrielová; Ing. 

Marica Mazureková  

 

 

Program zasadnutia:  

1. Podmienky prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných FHV UNIZA 

v akademickom roku 2019/2020. 

2. Návrh na schválenie dokumentu – študijný program sociálna pedagogika – schválenie 

podmienok na prijatie na schválený akreditovaný študijný program.  

3. Vnútorný systém kvality FHV UNIZA – aktualizácia dokumentu.  

4. Prerokovanie a schválenie návrhu organizačných zmien v OP a OŠ FHV UNIZA KAJ 

a KH.  

5. Prerokovanie a schválenie dokumentu Výročnej správy o hospodárení FHV UNIZA za 

rok 2017.  

6. Návrh na doplnenie zástupcu z radov VŠ učiteľov FHV UNIZA v Rade vysokých 

škôl.  

7. Návrh výročnej správy o činnosti AS FHV UNIZA za rok 2017.  

Rokovanie viedla predsedníčka AS FHV UNIZA PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD. 

       V úvode zasadania AS FHV UNIZA privítala prítomných predsedníčka AS FHV UNIZA 

PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., uviedla, že v súlade s rokovacím poriadkom (čl. 6, ods. 3, 

pís. q) sa pre potreby zasadnutia AS vyhotovuje zvukový záznam. S vyhotovením záznamu 

musia na začiatku zasadnutia súhlasiť všetky osoby prítomné na zasadnutí. Výsledky 

aklamačného hlasovania o vyhotovení zvukového záznamu zo zasadnutia AS FHV UNIZA sú 

nasledovné:  

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA  13 
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Za  13 

Proti   0 

Zdržali sa hlasovania   0 

   

Všetci prítomní členovia AS  vyjadrili svoj súhlas s vyhotovením zvukového záznamu 

z rokovania.  Námietku voči vyhotoveniu zvukového záznamu nevzniesol ani nikto 

z prítomných hostí. 

Podľa prezenčnej listiny bolo prítomných 13 členov AS, neprítomní boli 4 členovia AS 

(z celkového počtu 17 senátorov).  Z rokovania sa pred zasadnutím ospravedlnili:  

PaedDr. Rastislav Metruk, Mgr. Marián Grupač, PhD., L. Blažej  a Karol Kašík  

Predsedníčka senátu skonštatovala, že senát je uznášaniaschopný. 

Predsedníčka senátu prítomným predložila návrh programu. Informovala, že v deň zasadnutia 

ju MgA. E. Sadloňová požiadala e-mailom o stiahnutie bodu Prerokovanie a schválenie 

návrhu organizačných zmien v OP a OŠ FHV UNIZA  (časť KH) z rokovania. K uvedenému 

požiadala o vyjadrenie dekanku FHV UNIZA doc. V. Cabanovú a vedúcu katedry hudby 

MgA. E. Sadloňovú. 

Mg.A. Sadloňová vysvetlila podrobnosti, ktoré sa týkajú zmien organizačnej štruktúry na 

katedre hudby a zdôvodnila nutnosť ponechania miesta profesora na katedre hudby 

predovšetkým z pohľadu náročnosti procesu získania profesora na katedru. Vzhľadom na 

aktuálnu situáciu požiadala o stiahnutie tohto bodu z rokovania v AS FHV UNIZA.  

Dekanka doc. PaedDr. Cabanová, PhD.,  uviedla, že ak bude akceptovateľný akreditačný spis 

i s funkciou odborného asistenta (prof. Banáry na mieste odborného asistenta), je možné 

zvažovať zrušenie miesta profesora a dodatočne zvážiť miesto profesora do budúcna (aj 

vzhľadom na kritériá efektívnosti). Predkladateľka návrhu doc. Cabanová nesúhlasila so 

stiahnutím uvedeného bodu z rokovania AS FHV UNIZA.  

Predsedníčka AS dala o predloženom návrhu programu zasadnutia aklamačne hlasovať.  

Výsledky hlasovania sú nasledovné:  

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA  13 

Za  13 

Proti   0 

Zdržali sa hlasovania   0 

 

Všetci prítomní členovia AS odsúhlasili navrhnutý program zasadnutia AS FHV 

UNIZA. 
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Bod č. 1 

• Podmienky prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných FHV UNIZA 

v ak. r. 2019/2020  - (návrh predkladala dekanka FHV UNIZA  doc. Dr. Vlasta 

Cabanová, PhD,  predkladaný dokument predstavil prodekan pre vzdelávanie Dr. 

Dalibor Gonda, PhD.) 

 

Prodekan pre vzdelávanie PaedDr. Gonda predstavil 3 dokumenty týkajúce sa bakalárskeho, 

magisterského a doktorandského štúdia. Zdôraznil podmienky na prijatie a  počty študentov. 

Dokument bude zverejnený na webovej stránke, vyjadril sa k zmene poplatku (20 eur, 

zjednotenie poplatku).   

Diskusia:  

Predsedníčka AS požiadala predsedov príslušných komisií o vyjadrenie k návrhu: 

Vyjadrenie predsedu komisie pre študijné záležitosti (Dr. Grejták) – bez pripomienok. 

Vyjadrenie predsedu komisie pre legislatívne záležitosti (doc. Kacian) – bez pripomienok. 

Ďalší členovia AS nemali žiadne pripomienky. 

 

Návrh uznesenia: 

AS FHV UNIZA schvaľuje Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 

uskutočňovaných FHV UNIZA v ak. r. 2019/2020.   

O návrhu sa hlasovalo aklamačne, výsledky sú nasledovné: 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA  13 

Za  13 

Proti   0 

Zdržali sa hlasovania   0 

 

AS FHV UNIZA schválil Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 

uskutočňovaných FHV UNIZA v akademickom roku 2019/2020. 

Bod č. 2: 

• Návrh na schválenie podmienok prijímacieho konania na magisterské štúdium 

študijného programu sociálnej pedagogiky v dennej a externej forme v akademickom 

roku  2018/2019 (predkladala a odôvodňovala dekanka FHV UNIZA doc. Dr. Vlasta 

Cabanová, PhD.) 

Dekanka doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD. uviedla, že dňa 7.2.2018 bol  AK 

jednomyseľne schválený nový študijný program sociálna pedagogika, preto je potrebné 

schváliť návrh podmienok na prijatie na schválený akreditovaný študijný program sociálna 

pedagogika.  
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Diskusia:  

Predsedníčka AS požiadala predsedov príslušných komisií o vyjadrenie k návrhu: 

Vyjadrenie predsedu komisie pre študijné záležitosti (Dr. Grejták) – bez pripomienok. 

Vyjadrenie predsedu komisie pre legislatívne záležitosti (doc. Kacian) – bez pripomienok. 

Ďalší členovia AS nemali žiadne pripomienky. 

 

Návrh uznesenia: 

AS FHV UNIZA schvaľuje podmienky prijímacieho konania na magisterské štúdium 

študijného programu sociálna pedagogika v dennej a externej forme v akademickom 

roku  2018/2019.  

O návrhu sa hlasovalo aklamačne, výsledky sú nasledovné: 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA  13 

Za  13 

Proti   0 

Zdržali sa hlasovania   0 

 

AS FHV UNIZA schválil podmienky  prijímacieho konania na magisterské štúdium 

študijného programu sociálna pedagogika v dennej a externej forme v akademickom 

roku  2018/2019.  

Bod č. 3: 

• Vnútorný systém kvality FHV UNIZA – aktualizácia dokumentu  

Predkladaný dokument predstavil prodekan pre vzdelávanie Dr. Dalibor Gonda, PhD., 

v kontexte pripravovanej zmeny systému akreditácie, v ktorom sa predpokladá  zavedenie 

iného systému merania spôsobilosti a kvality, ako i niektoré nové ukazovatele a nová 

metodika. Zmeny sú spojené aj s návrhom budúcej existencie „nezávislej Akreditačnej 

agentúry“. Dokument stanovuje základný rámec povinností vyplývajúcich zo zabezpečovania 

kvality vzdelávania na FHV. Zdôraznil, že Katedrám na FHV UNIZA nie je týmto 

dokumentom predpisovaný spôsob plnenia povinností, ale iba požadovaná minimálna 

úroveň, resp. požiadavky na zahrnutie konkrétneho prvku do vnútorného systému 

zabezpečovania kvality na úrovni katedier v rozsahu ich vplyvu na zabezpečovanie kvality.  

 

Diskusia: 

Doc. RNDr. Kacian, M.A., PhD., sa vyjadril, že pri posudzovaní kvality je nutné získavať a 

akceptovať spätnú väzbu od študentov oveľa intenzívnejšie.  
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K otázke hodnotenia študentov sa vyjadrila aj dekanka doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD. - 

priblížila prístupy k tejto otázke z pohľadu vzdelávacích inštitúcií v zahraničí. Zdôraznila aj 

nutnosť prepracovania systému kvality, ktorý bude v budúcnosti smerodajný pri udeľovaní 

štatútu výskumnej univerzity.  

Zástupcovia študentov uviedli, že v Európskej únii je známy systém (ENQUA), pomocou 

ktorého učitelia hodnotia žiakov a žiaci hodnotia učiteľov.  

Prodekanka pre akreditáciu Mgr. Jarmila Majerová, PhD., upozornila aj na existujúcu 

možnosť hodnotenia vyučujúceho v systéme e-vzdelávania, pričom tieto hodnotenia je možné 

využiť na zhodnotenie výučby a kvality.   

AS FHV berie na vedomie Vnútorný systém kvality FHV UNIZA – aktualizácia 

dokumentu.  

Bod č. 4: 

• Prerokovanie a schválenie návrhu organizačných zmien v OP a OŠ FHV UNIZA KAJ 

a  KH  (Návrh predložila dekanka fakulty, zdôvodňovala vedúca katedry (KHU) 

a zástupkyňa vedúceho KAJ Mgr. Eva Leláková, PhD.).  

 

Návrh organizačných zmien v OP a OŠ FHV UNIZA KAJ  predstavila Mgr. E. Leláková, 

PhD. a týkal sa navýšenia počtu pracovných miest (o 1 celé miesto odborného asistenta na 

ustanovený pracovný čas (plný pracovný úväzok) v odbore Neslovanské jazyky a literatúry  

a literatúry  a 1 celé miesto lektora na ustanovený pracovný čas) na katedre z dôvodu 

vysokého úväzku učiteľov katedry a relatívne vysokého počtu študentov.  

Predsedníčka AS požiadala predsedov príslušných komisií o vyjadrenie k návrhu: 

Vyjadrenie predsedníčky Hospodárskej komisie AS FHV UNIZA (Mgr. E. Augustínová, 

PhD.): „Návrh na rozšírenie organizačnej štruktúry KAJ FHV UNIZA – z dôvodu 

zabezpečenia výučby na novovzniknutých programoch sociálna pedagogika a interkultúrne a 

medzináboženské kompetencie – Hospodárska komisia navrhuje počkať do ukončenia 

prijímania prihlášok na štúdium na fakulte a potom, na základe prihlásených študentov 

rozhodnúť, či je potrebné rozšíriť organizačnú štruktúru pracoviska o jedného alebo dvoch 

zamestnancov.“ 

Senátori ďalej diskutovali o možnosti hlasovať o každom navrhovanom mieste hlasovať 

samostatne. O každom mieste sa hlasovalo samostatne: 

 Návrh uznesenia: 

AS FHV UNIZA schvaľuje  navýšenie počtu pracovných miest v organizačnej štruktúre 

Katedry anglického jazyka  a literatúry FHV UNIZA o 1 celé miesto odborného asistenta na 

ustanovený pracovný čas (plný pracovný úväzok) v odbore Neslovanské jazyky a literatúry  

a literatúry  od 1.9.2018. 
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O návrhu sa hlasovalo aklamačne, výsledky sú nasledovné: 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA  13 

Za  12 

Proti   0 

Zdržali sa hlasovania   1 

 

AS FHV UNIZA schválil  navýšenie počtu pracovných miest v organizačnej štruktúre 

Katedry anglického jazyka  a literatúry FHV UNIZA o 1 celé miesto odborného 

asistenta na ustanovený pracovný čas (plný pracovný úväzok) v odbore neslovanské 

jazyky a literatúry  od 1.9.2018. 

 

 Návrh uznesenia: 

AS FHV UNIZA schvaľuje  navýšenie počtu pracovných miest v organizačnej štruktúre 

Katedry anglického jazyka  a literatúry FHV UNIZA o 1 celé miesto lektora na ustanovený 

pracovný čas. 

 

O návrhu sa hlasovalo aklamačne, výsledky sú nasledovné: 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA   13 

Za   1 

Proti   8 

Zdržali sa hlasovania   4 

 

AS FHV UNIZA neschválil  navýšenie počtu pracovných miest v organizačnej štruktúre 

Katedry anglického jazyka a literatúry FHV UNIZA o 1 celé miesto lektora na 

ustanovený pracovný čas. 

 

V ďalšej časti zasadnutia sa diskutovalo o návrhu zrušiť funkčné miesto profesora na KHU 

a vytvoriť miesto odborného asistenta.  K návrhu sa vyjadrila dekanka doc. V. Cabanová aj 

vedúca KH MgA. E. Sadloňová. 

Návrh uznesenia: 

AS FHV UNIZA schvaľuje zrušenie pracovného a funkčného miesta profesora v odbore 

hudobná teória a pedagogika a vytvorenie 1 celého miesta odborného asistenta v odbore 

hudobná teória a pedagogika, príbuzné odbory, na ustanovený pracovný čas (plný pracovný 

úväzok). 

O návrhu sa hlasovalo aklamačne, výsledky sú nasledovné:  

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA   13 
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Za   0 

Proti   5 

Zdržali sa hlasovania   8 

 

AS FHV UNIZA neschválil zrušenie pracovného a funkčného miesta profesora v odbore 

hudobná teória a pedagogika a vytvorenie 1 celého miesta odborného asistenta v odbore 

hudobná teória a pedagogika, príbuzné odbory, na ustanovený pracovný čas (plný 

pracovný úväzok). 

Bod č. 5: 

• Prerokovanie a schválenie dokumentu Výročnej správy o hospodárení FHV UNIZA za 

rok 2017  

Návrh predložila dekanka FHV UNIZA doc. PaedDr. Vlasta  Cabanová, PhD., dokument 

podrobne prezentovala tajomníčka FHV UNIZA Ing. Jana Gabrielová. Výročná  správa o 

hospodárení fakulty za rok 2017 bola spracovaná  v zmysle § 27 ods.1 písm. g) zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hlavným 

zdrojom financovania fakulty sú dotácie zo štátneho rozpočtu podľa zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Výročná správa bola prednesená z viacerých 

uhlov pohľadu, zdroje, rozpočtové položky, dotácie (zdroje rozpočtu), rozdelenie rozpočtu na 

katedry (čerpanie rozpočtu), hlavná dotačná činnosť, účelové prostriedky, projektová činnosť 

a ich finančné zabezpečenie, čerpanie zdrojov z projektovej činnosti, neúčelové prostriedky, 

mimorozpočtové zdroje  – tvorba a čerpanie, stav pracovníkov, prepočítaný stav pracovníkov, 

čerpanie rozpočtu na mzdy podľa katedier a ostatné náklady, majetok fakulty a pod.  

Predsedníčka AS požiadala predsedov príslušných komisií o vyjadrenie k návrhu: 

Vyjadrenie predsedníčky Hospodárskej komisie AS FHV UNIZA: Hospodárska komisia 

berie na vedomie predloženú správu bez pripomienok. Zároveň opätovne žiada o možnosť 

každé dva mesiace skontrolovať čerpanie rozpočtov jednotlivých katedier (tak ako o to 

komisia žiadala už na AS FHV UNIZA 13.6.2017). Týmto krokom chce Hospodárska komisia 

pomôcť a dohliadnuť na zabezpečenie proporcionálneho čerpanie rozpočtu a zároveň mať 

prehľad, aby mohla aktuálne reagovať na disproporcie a konzultovať ich s vedúcimi katedier. 

Iní členovia AS FHV UNIZA pripomienky nemali. 

Návrh uznesenia: 

AS FHV UNIZA schvaľuje  výročnú správu o hospodárení FHV UNIZA.   

(Zo zasadnutia AS FHV odišiel člen AS FHV UNIZA Bc. Damián Michalco, čím sa počet 

prítomných členov AS FHV znížil na dvanásť, pozn.) 

Hlasovalo sa aklamačne, výsledky sú nasledovné:  

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA  12 

Za  12 
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Proti   0 

Zdržali sa hlasovania   0 

 

AS FHV UNIZA schválil výročnú správu o hospodárení FHV UNIZA.   

Bod č. 6: 

• Návrh na doplnenie zástupcu z radov VŠ učiteľov FHV UNIZA v Rade vysokých 

škôl. 

 Podľa Rokovacieho poriadku (čl. 2., ods. 2., pís. b) senát AS FHV UNIZA volí zástupcu 

fakulty do Rady vysokých škôl. Naposledy bol senátom zvolený prof. B. Banáry, po jeho 

odchode z fakulty ho dočasne nahradil prof. Dupkala, ktorý  aktuálne pôsobí vo funkcii 

prodekana, je zástupcom štatutára fakulty a z tohto dôvodu nemôže už funkciu vykonávať. Na 

základe diskusie členov AS FHV UNIZA a členov vedenia fakulty bola za zástupkyňu 

z radov učiteľov FHV UNIZA v Rade vysokých škôl navrhnutá PhDr. Slavka Pitoňáková, 

PhD. a doc. RNDr. Kacian, M.A.,  ktorý s kandidatúrou nesúhlasil.  

Návrh uznesenia: 

AS FHV UNIZA schvaľuje  PhDr. Slavku Pitoňákovú, PhD.,  za zástupkyňu FHV UNIZA 

v Rade vysokých škôl.  

Hlasovalo sa tajne prostredníctvom hlasovacích lístkov, výsledky hlasovania sú nasledovné: 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA  12 

Za  11 

Proti   0 

Zdržali sa hlasovania   1 

 

AS FHV UNIZA schválil  PhDr. Slavku Pitoňákovú, PhD.,  za zástupkyňu FHV  UNIZA 

v Rade vysokých škôl.  

 

Bod č. 7: 

• Návrh výročnej správy o činnosti AS FHV UNIZA za rok 2017 (predkladá 

predsedníčka AS FHV UNIZA PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.) 

Návrh výročnej správy o činnosti AS FHV UNIZA za rok 2017 predložila predsedníčka AS 

FHV UNIZA PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD. Prítomných senátorov informovala o počte 

a programe zasadnutí v roku 2017, personálnych otázkach, ne/splnených úlohách a návrhoch 

v ďalšej činnosti AS FHV UNIZA a FHV UNIZA. Všetky ďalšie potrebné údaje v podobe 

zápisníc a dokumentov sú zverejnené na webe FHV UNIZA.  

Diskusia: 

K návrhu neboli žiadne pripomienky zo strany príslušných komisií ani členov AS FHV 

UNIZA. 
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Návrh uznesenia: 

AS FHV UNIZA schvaľuje  Výročnú správu o činnosti AS FHV UNIZA za rok 2017.  

O návrhu sa hlasovalo aklamačne, výsledky sú nasledovné: 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA  12 

Za  12 

Proti   0 

Zdržali sa hlasovania   0 

 

AS FHV UNIZA schválil  Výročnú správu o činnosti AS FHV UNIZA za rok 2017.  

 

Bod č. 8: Rôzne:   

• Návrh  Harmonogramu akademického roka 2018/2019 

Dekanka FHV UNIZA doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.,  a prodekan pre štúdium 

PaedDr. Dalibor Gonda, PhD., prezentovali Harmonogram akademického roka 2018/2019. 

Uviedli, že nastal posun záverečných skúšok o jeden týždeň oproti roku 2017/2018.  PhDr. 

Grejták, predseda komisie pre študijné záležitosti, nevyjadril žiadne námietky.  

AS FHV UNIZA zobral na vedomie Harmonogram akademického roka 2018/2019 

 

 Aktuálne informácie  (informovala dekanka FHV UNIZA PaedDr. Vlasta Cabanová, 

PhD.) 

Dekanka FHV UNIZA informovala o nových akreditovaných študijných odboroch sociálna 

pedagogika, interkultúrne a medzináboženské kompetencie. Zdôraznila potrebu propagácie, 

ako aj to, že získavanie študentov si bude vyžadovať aj spoluprácu s riaditeľmi stredných škôl 

v Žilinskom kraji, ale aj inde.  

 Predsedníčka AS FHV UNIZA informovala o doplňujúcich voľbách do študentskej 

časti AS FHV UNIZA (vyhláška s harmonogramom sa pripraví k 28.5.2018 – 

plánované zasadnutie AS FHV UNIZA).  

 Mgr. Augustínová, PhD., zdôraznila potrebu čerpania rozpočtu jednotlivých katedier 

v spolupráci s tajomníčkou FHV UNIZA Ing. Gabrielovou a vedúcimi katedier.  

 Riešili sa i niektoré menšie technické otázky, napr. hlasovacia urna, možnosť 

klimatizácie, resp. prenosných ventilátorov v rokovacej miestnosti AS FHV UNIZA.  

V závere zasadnutia sa predsedníčka AS FHV UNIZA PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.,  

poďakovala prítomným za konštruktívne rokovanie a námety k ďalšej činnosti.  

 

Zapísala: Ing. Marica Mazureková                                     PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD. 

V Žiline, 24.5. 2018                                                          predsedníčka  AS FHV UNIZA 


