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Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV UNIZA 
 

 

Registratúrne číslo: AS/00006/2022 

Dátum konania: 25. februára 2022 o 11:00 hod. 

Miesto konania:  online forma (tím s názvom Akademický senát FHV UNIZA cez fakultný 

Microsoft Teams) 

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 Murgašová, PhD., Mgr. Dominika Chládeková, Martina 

Jombíková, Bc. Daniel Stehlík 

Neprítomní členovia:  Mgr. Eva Leláková, PhD. (ospr.), Samuel Haas, Mgr. Tomáš 

Hládek, Paula Kachalavová 

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

Pitoňáková, PhD., Ing. Pavel Müller 

 

 

Program rokovania 

1. Prerokovanie návrhu študijných programov, ktoré sa majú uskutočňovať 

na fakulte (predkladala PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., dekanka FHV UNIZA – 

ďalej iba dekanka) 

2. 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. 
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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 11 senátorov z celkového počtu 15 členov, z čoho boli 

traja 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 10 

Za 10 

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: Prerokovanie návrhu študijných programov, ktoré sa majú uskutočňovať 

na fakulte 

 

Návrh predložila dekanka a stručne predstavila dôvody, ktoré k nemu viedli. Uviedla, že 

snahou fakulty je zosúladiť všetky študijné programy v súlade s platnou legislatívou 

a požiadavkami Akreditačnej agentúry SR. Stručne informovala o procese prípravy 

potrebných materiálov a doplnila, že návrh bol prerokovaný na rôznych fórach. Vyzvala 

senátorov, aby predostreli svoje pripomienky k návrhu. 

Predseda otvoril diskusiu. 

Senátor Stehlík sa zaujímal, či v návrhu dochádza k nejakej zásadnej zmene a ako to 

vyzerá s návrhom doktorandského stupňa štúdia študijného programu mediamatika 

a kultúrne dedičstvo. 

Dekanka reagovala, že obsah zostáva rámcovo zachovaný, ale snahou bolo zachytiť 

moderné trendy a potreby doby. K doktorandskému stupňu štúdia uviedla, že z časových 

dôvodov sa návrh ešte nerealizoval, ale onedlho sa bude pripravovať. 
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Prodekan Formanek zdôraznil, že do prípravy návrhu boli zapojení aj študenti, ktorí 

predmetné materiály pripomienkovali. 

Predseda poďakoval všetkým, ktorí na príprave materiálov participovali. 

Prodekan Metruk doplnil, že v rámci učiteľských študijných programov sa dbá na to, aby 

vyučovanie bolo orientované na študenta. Zároveň sa pripojil k poďakovaniu. 

Konštatovanie: AS prerokoval návrh študijných programov, ktoré sa majú 

uskutočňovať na fakulte. 

Bod č. 2: Rôzne 

 

Dekanka vyjadrila spolupatričnosť so všetkým študentmi fakulty z Ukrajiny 

a deklarovala, že využije všetky dostupné prostriedky, aby im v prípade potreby fakulta 

pomohla. 

Prodekan Metruk vyjadril nádej, že celý proces akreditácie študijných programov 

fakulty dopadne priaznivo. 

Dekanka upozornila na voľbu rektora a zdôraznila, že ide o dôležitú voľbu, preto jej je 

potrebné venovať pozornosť. 

Predseda podporil vyhlásenie dekanky v súvislosti s prípadnou pomocou ukrajinským 

študentom. 

  

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 25. februára 2022 

Zapísal: Martin Záborský 

 


