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Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV UNIZA 
 

 

Registratúrne číslo: AS/0034/2022 

Dátum konania: 24. júna 2022 o 10:00 hod. 

Miesto konania:  AD312 (zasadacia miestnosť dekanátu FHV UNIZA) 

Prítomní členovia:  Mgr. Jana Dzuriaková, PhD., Mgr. Marián Grupač, PhD., Mgr. Marek 

Hampl, Ph.D., Ing. Adam Hnat, PhD., Mgr. Olena Hundarenko, PhD., 

PaedDr. Marta Lacková, PhD., Mgr. Jarmila Majerová, PhD., Mgr. 

Veronika Mažgútová, PhD., Mgr. Tomáš Hládek 

Neprítomní členovia:  Mgr. Eva Leláková, PhD. (ospr.), Mgr. Dominika Chládeková 

(ospr.), Samuel Haas 

Hostia:  Mgr. Eva Augustínová, PhD., PhDr. Matúš Formanek, PhD., PhDr. Slavka 

Pitoňáková, PhD. 

 

 

Program rokovania 

1. Návrh na schválenie Akademického kalendára na akad. rok 2022/2023 

(predkladala PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., dekanka FHV UNIZA – ďalej iba 

dekanka) 

2. Návrh na schválenie Zásad a pravidiel prijímacieho konania na štúdium 

na FHV UNIZA v akademickom roku 2022/2023 (na akad. rok 2023/2024) 

(predkladala dekanka) 

3. Návrh na schválenie Informácií o štúdiu na FHV UNIZA pre bakalársky, 

magisterský a doktorandský stupeň štúdia v akad. roku 2023/2024 

(predkladala dekanka) 

4. Rôzne 
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Úvod a otvorenie 

 

Rokovanie Akademického senátu FHV UNIZA (ďalej len AS) viedol Mgr. Marián Grupač, 

PhD., predseda Akademického senátu FHV UNIZA (ďalej iba predseda), ktorý privítal 

prítomných členov i hostí na zasadnutí AS. 

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 9 senátorov z celkového počtu 15 členov, z čoho bol jeden 

študent a predseda mohol skonštatovať, že na základe rokovacieho poriadku (čl. 7, ods. 

1) a 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 9 

Za 9 

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 schválenie Akademického kalendára na akad. rok 2022/2023 

 

Dekanka požiadala o predstavenie návrhu prodekanku Augustínovú. Prodekanka návrh 

stručne predstavila a doplnila, že návrh bol pripravený v spolupráci s vedúcimi katedier 

a referátom pre vzdelávanie a odbornú prax a vychádza z podobných dokumentov 

z predchádzajúcich rokov. Uviedla, že našla v návrhu formálnu chybu a dala podnet do 

diskusie, či sa má napriek odporúčaniu rektorátu v návrhu uvádzať termín podávania 

prihlášok na druhé kolo prijímacieho konania. 

Po krátkej diskusii medzi dekankou, predsedom a prodekankou Augustínovou sa 

senátori zhodli, že termín podávania prihlášok na druhé kola prijímacieho konania sa 

v návrhu uvádzať nebude. 



Zápis zo zasadnutia AS FHV UNIZA 24. júna 2022 

 
 

3 
 

Predseda požiadal o postoj zástupcov jednotlivých senátnych komisií. Senátorka 

Mažgútová za komisiu pre legislatívne záležitosti mala k návrhu formálne pripomienky. 

Senátorka Majerová za komisiu pre študijné záležitosti a predseda za komisiu pre 

hospodárske záležitosti nemali k návrhu pripomienky. 

V rámci diskusie vystúpila senátorka Dzuriaková, ktorá poukázala na možnú kolíziu 

v termínoch záverečných skúšok zabezpečovaných Katedrou pedagogických štúdií, 

nakoľko katedra z dôvodu personálnych kapacít nemusí byť schopná stanoviť dve rôzne 

komisie. Navrhla úpravu termínov záverečných skúšok doplňujúceho pedagogického 

štúdia, s ktorou prodekanka Augustínová súhlasila. 

Predseda uzavrel diskusiu a dal o návrhu aklamačne hlasovať. 

Návrh uznesenia:  AS schvaľuje Návrh na schválenie Akademického kalendára na akad. rok 

2022/2023 po zapracovaní pripomienok. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 9 

Za 9 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

AS schválil návrh na schválenie Akademického kalendára na akad. rok 2022/2023 

po zapracovaní pripomienok. 

Bod č. 2:  Návrh na schválenie Zásad a pravidiel prijímacieho konania na štúdium 

na FHV UNIZA v akademickom roku 2022/2023 (na akad. rok 2023/2024) 

 

Dekanka uviedla, že ide o obligátny dokument a požiadala o predstavenie prodekanku 

Augustínovú. Prodekanka priblížila postup, ktorým sa zásady a pravidlá tvorili, 

upresnila niektoré náležitosti, ktoré vychádzajú z platnej legislatívy a interných smerníc. 

Na základe diskusie v predchádzajúcom bode programu odporučila odstrániť z návrhu 

termín podávania prihlášok na druhé kolo prijímacieho konania. Doplnila, že oproti 

predchádzajúcim rokom nie sú v návrhu zásadné zmeny a forma zostala prakticky 

rovnaká. 

Predseda požiadal o postoj zástupcov jednotlivých senátnych komisií. Senátorka 

Mažgútová za komisiu pre legislatívne záležitosti nemala závažné pripomienky, ale 

poukázala na drobné formálne nedostatky a vzniesla námet do diskusie týkajúci sa 

kompatibility študijného programu mediálne a komunikačné štúdiá so študijným 

odborom zabezpečovaných fakultou v minulosti. Prodekanka Augustínová doplnila, že 

tento problém sa týka aj učiteľských študijných programov, čo potvrdila senátorka 
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Dzuriaková. Dekanka s námetom súhlasila a odporučila úpravu formulácie návrhu, ktorá 

reflektuje zaniknuté študijné programy fakulty. 

Senátorke Majerovej za komisiu pre študijné záležitosti sa nepozdávali plánované počty 

študentov na magisterskom stupni štúdia študijného programu mediamatika a kultúrne 

dedičstvo uvádzané v návrhu. Prodekanka Augustínová reagovala, že plánovaný počet 

vychádza okrem iného z vyššieho záujmu o magisterský stupeň štúdia zo strany 

uchádzačov z iných univerzít. Prodekan Formanek uviedol, že z pohľadu akreditácie by 

bolo vhodné, aby plánovaný počet študentov na magisterskom stupni štúdia bol nižší 

ako plánovaný počet študentov na bakalárskom stupni štúdia. Dekanka doplnila, že bude 

vhodnejšie uviesť nižší počet, ktorý sa v prípade potreby môže zvýšiť neskôr príkazom 

dekanky, čo podporila aj senátorka Majerová a prodekanka Augustínová. Predseda ako 

vedúci predmetnej katedry s úpravou súhlasil. 

Okrem uvedenej pripomienky mala senátorka Majerová k návrhu ešte formálnu 

pripomienku. Predseda za komisiu pre hospodárske záležitosti nemal k návrhu výhrady 

a odporučil ho schváliť po zapracovaní prezentovaných pripomienok. 

Nikto ďalší v diskusii nevystúpil a predseda dal o návrhu aklamačne hlasovať. 

Návrh uznesenia:  AS schvaľuje návrh na schválenie Zásad a pravidiel prijímacieho 

konania na štúdium na FHV UNIZA v akademickom roku 2022/2023 

(na akademický rok 2023/2024) po zapracovaní pripomienok. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 9 

Za 9 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

AS schválil návrh na schválenie Zásad a pravidiel prijímacieho konania na štúdium 

na FHV UNIZA v akademickom roku 2022/2023 (na akademický rok 2023/2024) 

po zapracovaní pripomienok. 

Bod č. 3:  Návrh na schválenie Informácií o štúdiu na FHV UNIZA pre bakalársky, 

magisterský a doktorandský stupeň štúdia v akademickom roku 2023/2024 

 

Dekanka požiadala o predstavenie návrhu prodekanku Augustínovú. Prodekanka 

stručne rozobrala okolnosti a princípy, podľa ktorých bol návrh pripravený. Zdôraznila, 

že hoci sú v návrhu uvedené ceny ubytovania a stravovania pre študentov, môžu sa tieto 

sumy ešte meniť, pričom tieto zmeny nie sú v kompetencii fakulty. 
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Dekanka navrhla, aby bolo v navrhovanom dokumente explicitne uvedené, že ceny sa 

môžu zmeniť, nech s tým študenti a potenciálni študenti počítajú. Prodekanka reagovala, 

že prednesie požiadavku na zapracovanie tejto zmeny zodpovedným pracovníkom na 

rektoráte. 

Predseda požiadal o postoj zástupcov jednotlivých senátnych komisií. Senátorka 

Mažgútová za komisiu pre legislatívne záležitosti nemala k návrhu zásadné 

pripomienky, ale zdôraznila, že by bolo potrebné pripomienky z predchádzajúceho bodu 

zasadnutia premietnuť aj do tohto návrhu. Okrem toho predniesla drobnú formálnu 

pripomienku. Senátorka Majerová za komisiu pre študijné záležitosti navrhla v súvislosti 

s pripomienkami z predchádzajúceho bodu zasadnutia upraviť predpokladané počty 

prijatých uchádzačov o štúdium. Predseda za komisiu pre hospodárske záležitosti nemal 

k návrhu ďalšie pripomienky a odporučil ho schváliť po zohľadnení pripomienok 

ostatných senátnych komisií. 

V rámci diskusie vystúpil senátor Hampl, ktorý k návrhu predniesol formálne 

pripomienky. Nikto ďalší sa do diskusie neprihlásil a predseda dal o návrhu aklamačne 

hlasovať. 

Návrh uznesenia:  AS schvaľuje návrh na schválenie Informácií o štúdiu na FHV UNIZA 

pre bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň štúdia v 

akademickom roku 2023/2024 po zapracovaní pripomienok. 

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA 9 

Za 9 

Proti 0 

Zdržali sa hlasovania 0 

 

AS schválil návrh na schválenie Informácií o štúdiu na FHV UNIZA pre bakalársky, 

magisterský a doktorandský stupeň štúdia v akademickom roku 2023/2024 po 

zapracovaní pripomienok. 

Bod č. 4: Rôzne 

 

Dekanka poďakovala vedúcim katedier a prodekanke Augustínovej za prípravu 

materiálov a poďakovala senátorom za prácu počas celého akademického roka. Zároveň 

vyjadrila poďakovanie všetkým pracovníkom fakulty, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 

podieľali na príprave akreditácie, špeciálne poďakovala prodekanovi Formankovi za 

koordináciu celého procesu. 
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Senátorka Dzuriaková upozornila, že zasadnutie AS prebehlo už niekoľkokrát v piatok, 

pričom pôvodne bol na zasadnutia AS určený pondelok, čo môže v budúcnosti spôsobiť 

problém s účasťou niektorých senátorov kvôli plánovanému rozvrhu. 

Predseda reagoval, že niekoľko zasadnutí AS bolo kvôli rôznym okolnostiam 

zorganizovaných ad-hoc, ale do budúcnosti sa môže počítať s tým, že na zasadnutia AS 

bude určený konkrétny časový rámec. 

 

Na záver predseda ukončil zasadnutie AS, poďakoval senátorom a hosťom za účasť 

a korektnú diskusiu a zaželal všetkým pekné letné obdobie. 

 

 

 Mgr. Marián Grupač, PhD. 

 predseda AS FHV UNIZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Žiline dňa 27. júna 2022 

Zapísal: Martin Záborský 


