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    Zápis zo zasadnutia AS FHV 
 
 
Dátum konania: 20. 01. 2014 
  
Miesto konania:  zasadačka dekanátu FHV 
  
Prítomní: prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. ,  PhDr. Marek Grejták , PhDr. Bronislava Jakubíková, PhD. , 
RNDr. Adrian Kacian, PhD. ,  Mgr. Lukáš Bomba, Mgr. Marek Hampl, PhDr. Slávka Pitoňáková,PhD., 
Bc. Juraj Grečnár, Lenka Kalusová, , Rastislav Mazur, Tomáš Mišejka , Monika Fekészházyhová 
 
Hostia: doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD., Mgr. Eva Leláková, PhD. Ing. Aleš Obr, prof. PhDr. Dušan 
Katuščák, PhD.,  Mgr. Jarmila Zacharová, PhD. Mgr. Katarína Valčová, PhD., Bc. Janka Ondrášová 
  
Program zasadnutia AS FHV: 
   1. Otvorenie 
      2. Schválenie overovateľov zápisnice 
     3. Informácia o zasadnutí predsedníctva AS FHV dňa 18.12.2013 
                4. Plán zasadnutí AS FHV na 1. polrok 2014 
                5.  návrh zmien v organizačnej štruktúre KMKD a KPS: 
                    - preklasifikovanie špecializácie docenta na KMKD, 
                    - zaradenie Centra excelentnosti do štruktúry KMKD (na základe  
                      žiadosti p. rektorky), 
                    - schválenie oddelení na KPŠ. 
               6.  Návrh zmien v administratíve FHV: 
                   - presun administratívy spod katedier na priame riadenie  tajomníkom fakulty. 
               7.  Návrh členov disciplinárnej komisie FHV. 
               8.  Aktuálne otázky vzdelávania na FHV 
               9.  Komplexná akreditácia 
              10. Rôzne 
              11. Diskusia 
              12. Záver 
 
 
Ad 1) 
Otvorenie a schválenie programu zasadnutia AS  FHV 
Prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. ako predseda otvoril zasadnutie AS FHV , privítal hostí a predstavil p. 
Bc. Janu Ondrášovú ako zapisovateľku AS FHV. 
 
Ospravedlnil neprítomných členov: prof. M. Růžičkovú a  PaedDr. Lýdiu Kontrovú (návšteva lekára), 
PhDr. I.  Cíbikovú (PN) a Mgr. B. Hroboňa (služobná cesta). 
 
Zároveň dal hlasovať k programu AS FHV. 
 



Hlasovanie o programe  bolo nasledovné: 

Počet prítomných členov AS 

FHV 

10 

ZA 9 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 1 

 

Záver hlasovania :  program AS FHV bol prijatý. 

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

a) za pracovníkov –  Mgr. Marek Hampl 

b) za študentov –  Mišejka Tomáš 

Navrhnutí túto funkciu bez pripomienok prijali a v piatok 24.1.2014 si k p. Ondrášovej prídu prečítať 

prvopis zápisnice, 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)  
Informácia o zasadnutí predsedníctva AS FHV dňa 18.12.2013 
Stretnutie členov predsedníctva v zložení : PaedDr. L. Kontrová,  prof. B. Banáry a  PhDr. M. Grejták. 

Hlavnou úlohou tohto stretnutia bola príprava dnešného  zasadnutia AS FHV t. j. 20.1.2014, a 

príprava  bodu 4 dnešného programu  - riadne a mimoriadne zasadnutia AS .  Pripraviť harmonogram 

zasadnutí AS FHV na celý rok 2014  nebolo možné, a preto sa  členovia predsedníctva dohodli na 

harmonograme zasadnutí na 1. polrok 2014. 

Ad 4) 
Plán zasadnutí AS FHV na 1. polrok 2014 
Predseda  AS FHV prof. B. Banáry predložil prítomným harmonogram zasadnutí AS FHV na 1. polrok 
2014 : 
a) 20. 1. 2014 o 13,00 hod. 

b) 24. 2. 2014 o 13,00 hod. -  hlavnými bodmi bude výročná správa a správa o hospodárení FHV, 

správa o činnosti AS FHV v roku 2013 

c) 14. 4 .2014  o 13,00 hod. – hlavným bodom bude schválenie žiadosti o akreditáciu 

d) 28. 4. 2014 o 14,00 hod. -  hlavným bodom bude návrh rozpočtu FHV na rok 2014 a schôdza AO 

FHV dňa 28.4.2014 

Pripomienky k harmonogramu neboli. Hlasovanie prebehlo nasledovne: 



Počet prítomných členov AS 

FHV 

12 

za 12 

proti 0 

ZDRŽALI SA 0 

 

Záver hlasovania: harmonogram zasadnutí AS FHV bol jednohlasne schválený. 

Ad 5) 
Návrh zmien v organizačnej štruktúre KMKD a KPŠ: 
a) Habilitácia doc. Dudáša – preklasifikovanie názvu v organizačnej štruktúre KMKD. Jakubíková 
oboznámila prítomných o dôvode zmeny špecializácie docenta z Knižnično – informačných štúdií na  
Architektúru a urbanizmus, so zameraním na ochranu pamiatkového fondu. 
 
Hlasovanie prebehlo nasledovne: 

Počet prítomných členov AS 

FHV 

12 

ZA 12 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 0 

 

Záver hlasovania : zmena organizačnej štruktúry na KMKD bola schválená 

b) Zaradenie Centra excelentnosti do štruktúry KMKD, s ktorým súhlasil aj prof. Katuščák 

a pripomenul, že na tomto pracovisku majú možnosť pracovať s dostupnými zariadeniami aj študenti, 

čím nadobúdajú praktické zručnosti. Účinnosť zaradenia Centra excelentnosti na KMKD bude od 1. 3. 

2014. 

Hlasovanie prebehlo nasledovne: 

Počet prítomných členov AS 

FHV 

12 

ZA 12 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 0 

 



Záver hlasovania : zaradenie Centra excelentnosti do štruktúry KMKD bolo schválené 

c) doc. V. Cabanová upozornila, že už 14.11.2012 bola predložená žiadosť o členenie KPŠ na 
oddelenia, kde omylom slovíčko „ oddelenie „ bolo zamenené slovíčkom „oblasť „  a preto je 
potrebné schváliť toto členenie. 
 PhDr. M. Grejták oboznámil s výhodami členenia katedry na oddelenia , kde   jednou z nich   bolo 
zlepšenie komunikácie s vedením katedry.  
Prof. Banáry nevidel dôvod k vytváraniu nových vedúcich miest (miesta vedúcich oddelení). Po 

ubezpečení p. dekanky Cabanovej, že tieto funkcie nebudú platené , prebehlo hlasovanie, ktoré 

skončilo nasledovne: 

Počet prítomných členov AS 

FHV 

12 

ZA 11 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 1 

Záver hlasovania:  zmena organizačnej štruktúry na KPŠ bola schválená 

Ad 6) 

Návrh zmien v administratíve FHV 

Ing. Aleš Obr – tajomník fakulty navrhol, aby administratívne pracovníčky vrátane sekretárok 

jednotlivých katedier, spadali pod priame riadenie tajomníkom fakulty, čím sa zjednoduší vzájomné 

zastupovanie sekretárok napr. počas PN. Sekretárky budú naďalej vykonávať prácu na svojich 

pracoviskách. Podpisovanie priepustiek a dochádzky bude po dohode s vedúcimi katedier, vykonávať 

tajomník fakulty. PhDr. B. Jakubíková predniesla svoju požiadavku vyriešiť sekretárku KMKD, ktorá je 

k dispozícii okrem ich katedry aj KNŠ.  

Hlasovanie prebehlo nasledovne: 

Počet prítomných členov AS 

FHV 

12 

ZA 12 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 0 

 

Záver hlasovania : tento návrh bol hlasovaním schválený 
 
Ad 7) 

Návrh členov disciplinárnej komisie FHV. 
Návrh disciplinárnej komisie, ktorá je momentálne – t.j. od októbra 2013 nefunkčná. 



Mgr. J. Zacharová, PhD. predniesla návrh členov disciplinárnej komisie : za zamestnaneckú časť bola 

navrhnutá RNDr. B. Bačová, PhD. a za študentskú časť Diana Darecká, Martin Peška ,František Janák – 

študenti 2. ročníkov. 

Mgr. J. Zacharová, PhD. predložila aj písomný súhlas navrhnutých členov. 

Vzhľadom k tomu, že voľba týchto členov bola tajná, boli požiadaní stáli členovia  sčítacej komisie 

RNDr. Adrian Kacian, PhD.  a  Bc. Juraj Grečnár, aby vykonali voľby.  

 

Výsledky tajnej voľby členov disciplinárnej komisie : 

 

Voľba za zamestnaneckú časť      Voľba za študentskú časť 

                

Počet prítomných členov AS 

FHV 

12 Počet prítomných členov AS 

FHV 

12 

 ZA 11 ZA 12 

PROTI 1 PROTI 0 

ZDRŽALI SA 0 ZDRŽALI SA 0 

 

Záver tajnej voľby : navrhnutí členovia disciplinárnej komisie boli  členmi AS FHV zvolení  

 

Ad 8) 

Aktuálne otázky vzdelávania na FHV 

 Mgr. J. Zacharová, PhD. –  oblasť vzdelávania - upozornila, že je potrebné venovať sa 
príprave Dňa otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 28.2.2014 o 10,00 hod. v Aule č.6.  
Požiadala o spoluprácu KMKD, ktorú jej  vedúca katedry PhDr. B. Jakubíková, PhD. prisľúbila. 
Skúšajúcich pedagógov upozornila , aby kládli dôraz na dostatočné množstvo skúškových 
termínov, aby študenti mali možnosť sa na konkrétne skúšky zapísať.  
Je dôležité motivovať študentov, aby sa vo väčšom množstve  zapájali do ŠVOUČ, 
vyžiadať od študentov kontakty, aby bol ľahší prístup k výsledkom uplatnenia študentov na 
trhu práce. 
Rozvrhy na letný semester budú k dispozícii 1 týždeň pred začiatkom semestra. 

 Mgr. K. Valčová, PhD. – akreditácia – upozornila, že v novembri 2013 bolo zverejnené nové 
nariadenie vlády č. 427/2013, ktoré dopĺňa akreditáciu o nové formuláre. Akreditácia bude 
len elektronicky, podklady budú zhromažďované na vedení fakulty. 1. – 4. Júla 2014 bude 
zasadnutie Akreditačnej komisie pre ŽU. Nové kritériá z komplexnej akreditácie sa budú 
týkať až akademického roka 2015/2016. 

 Doc. V. Cabanová, PhD. – poukázala na pokles počtu študentov, je potrebný kontakt so 
študentmi, aktualizácia letákov o možnosti štúdia na našej fakulte a uverejňovanie inzercie 
v periodikách. Ďalšia možnosť je pozývať výchovných poradcov zo stredných škôl na 
univerzitu. K tomu je potrebný súhlas riaditeľov.   Bolo by dobré vybudovať databázu 
pracovníkov pre styk s verejnosťou, vypracovať pre študentov súťaž z marketingovej 
stratégie , ktorá bude finančne odmenená, čo bude pre študentov motivačné. 

 Bc. Juraj Grečnár –  bolo by dobré vymyslieť pre študentov niečo nové v rámci marketingu, čo 
by u nich vyvolalo zvedavosť a sami sa budú o našej fakulte informovať, či už od iných 
študentov alebo cez internet,  spolupracovať so študentmi zo stredných škôl priamo, nie cez 



vedenia škôl. Otázky, ktoré budú najčastejšie kladené na Dni otvorených dverí alebo cez 
internet, vypracovať na jednotlivých katedrách . 

 PhDr. B. Jakubíková – pripomenula, že KMKD už má za sebou 1. ročník Dňa otvorených dverí 
on-line, dajú sa  z tohto programu vybrať najčastejšie kladené otázky, vypracovať ich a dať 
k dispozícii záujemcom o štúdium. 

Hlasovanie o týchto úlohách : 

Počet prítomných členov AS 

FHV 

12 

ZA 12 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 0 

Záver hlasovania :  AS FHV berie na vedomie dané úlohy . 

 

Ad 9) 

Komplexná akreditácia 
Doc. V. Cabanová -  oboznámila členov AS FHV , že 10.1.2014 bolo stretnutie s prorektormi ŽU 

ohľadom akreditácie. 

Akreditáciu budeme podávať z dvoch oblastí , ak na KAM vypracujú  akreditačný spis, na čo sa 

podujal RNDr. P. Žitňan, CSc, potom sa podá z troch oblastí. Problém s garantmi na KAM –  

neakceptovanie jedného garanta a zdravotný stav druhého garanta, ako  aj dôchodkový vek 

pedagógov na KAM. Vo februári sa  vypíše výberové konanie na miesto docenta matematiky vedeckej 

aj učiteľskej. Je potrebné posilniť túto katedru a pomôcť jej. V prípade, že KAM upustí od 

vypracovania spisu z vyššie uvedených dôvodov, podá sa akreditácia z dvoch oblastí: 

humanitné vedy, pedagogické vedy – učiteľstvo a sociálna pedagogika, tu je potreba profesora 

pedagogiky, maximálny vek garanta je 64 rokov. Akceptovať sa môžu v akreditačnom spise 

pedagógovia, ktorí pracujú na ŽU aspoň 3 roky. Vzhľadom na to, že mnohí pedagógovia pracovali na 

fakulte na základe dohody o vykonaní práce alebo pracovnej činnosti,  aj keď ostatné kritériá spĺňajú, 

nemôžu byť zahrnutí do akreditácie.  Týka sa to hlavne KAJ a KPŠ. 

Mgr. J. Zacharová, PhD. pripomenula, že ak bude mať garant vek 70 rokov, uviesť do akreditačného 

spisu nástupcu, ktorý je akceptovateľný.  

Vytvoriť pre študentov lepšie podmienky na odpočinok - oddychové zóny, čitárne, lavičky po 

chodbách. 

Ing. Aleš Obr –  z dôvodu záruky na stavbu, nie je možné  nič inštalovať , vŕtať do stien a pod. 

 

Hlasovanie k  bodu  akreditácie : 

Počet prítomných členov AS 

FHV 

12 

ZA 12 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 0 



Záver hlasovania :  AS FHV berie na vedomie správu o akreditácii  

 

Ad 10 – 11) 

Rôzne – diskusia 

Prof. D. Katuščák - vyzdvihol atribút prostredia, v ktorom sa študenti pohybujú, požiadal senát 

o podporu pri vytvorení priestoru pod vrátnicou – suterén, vybudovať pracovisko pre digitálne služby, 

na prezentáciu, kde by boli kopírovacie stroje, skenery, ktoré by obsluhovali pracovníci Centra 

excelentnosti. Projekt je vypracovaný. Máme podporu aj z rektorátu, kvestorka prisľúbila finančné 

prostriedky vo výške 2.000,- €. 

Je potrebné vyhlásiť súťaž návrhov riešenia stránky, jej aktualizáciu a zmenu dizajnu. 

Mapa stránky sa vypracuje a potom by sa mali riešiť nové grafické trendy stránok aby boli jasné, 

stručné, prehľadné. 

Hlasovanie k tomuto návrhu: 

Počet prítomných členov AS 

FHV 

12 

ZA 12 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 0 

Záver hlasovania : AS FHV súhlasil  a podporil tento návrh . 

 

Ad 12) 

Záver 

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

 

V Žiline  20.1. 2014  
Zapísala: Bc. Janka Ondrášová 
 
 Mgr. Marek Hampl 
 
Verifikoval: prof. PhDr. Boris Banáry, PhD. – predseda AS FHV 


