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Vážená pani dekanka, vedenie fakulty, vážené senátorky a senátori, milé kolegyne 
a kolegovia, študentky a študenti, vážená akademická obec,  
 
 dovoľte mi, aby som vás informoval o činnosti Akademického senátu Fakulty 
masmediálnej komunikácie UCM v akademickom roku 2021/2022.  
 Hneď na začiatku môjho vystúpenia konštatujem, že máme za sebou náročný 
a mnohých ohľadoch aj búrlivý akademický rok. Okrem procesu zosúlaďovania 
študijných programov, na ktorom sme intenzívne pracovali, ako ja ďalších 
pedagogických, vedecko-výskumných a administratívnych povinností, ktoré sme viac či 
menej úspešne plnili, v apríli 2022 NR SR prijala toľko diskutovanú novelu 
vysokoškolského zákona. Ako predseda univerzitného aj fakultného senátu a zástupca 
UCM v Trnave v Predsedníctve RVŠ SR, ktorej zasadnutie sa v januári 2022 uskutočnilo 
po viac ako piatich rokoch aj na pôde UCM v Trnave, môže s pokojným svedomím 
a vedomím konštatovať, že sme sa snažili z našej pozície urobiť pre kvalitu vysokého 
školstva to najlepšie. Univerzita a aj naša fakulta, univerzitný a fakultný senát 
nevynímajúc, sa pripojili k početným výzvam, protestom a iným formám vyjadrenia 
nesúhlasu s niektorými časťami novely. Až čas ukáže, ako novela skvalitní vysokoškolské 
prostredie na Slovensku a prispeje k jeho rozvoju. Na pozadí týchto udalostí prebehli 
dňa 22. februára 2022 na univerzite voľby kandidátka, resp. kandidátky  na funkciu 
rektora UCM, v ktorých najväčšiu dôveru získala a v prvom kole bola na túto funkciu 
zvolená prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.  
 
Vážené slávnostné zhromaždenie,  

ako sa však ukazuje, akademický rok 2022/2023 sa začína s mnohými obavami, 
predovšetkým pokiaľ ide o ekonomickú situáciu verejných vysokých škôl, súvisiacou so 
znižovaním ich financovania a dopadmi spôsobenými vysokou mierou inflácie a 
energetickou krízou, ktoré sa v plnej miere prejavia v krátkom čase. Akademická 
samospráva sa taktiež musí vyrovnať s aplikáciou novely vysokoškolského zákona, čo si 
bude vyžadovať nie len aktivitu samosprávnych orgánov, ale v niektorých momentoch 
aj pomoc, podporu a súčinnosť celej akademickej obce.  
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Vážená akademická obec,  
štvorročné funkčné obdobie akademického senátu fakulty, ktorý bol ustanovený 

v októbri 2018, sa onedlho skončí. Dovoľte mi, aby som Vám predložil výpočet jeho 
činnosti počas akademického roka 2021/2022. Pokiaľ ide o personálne zloženie senátu, 
jeho zamestnanecká časť, teda 7 senátorov, je kompletná, v študentskej časti sú však 
momentálne 2 neobsadené miesta zo 4.  Ing. Zuzana Bezáková, PhD., senátorka za 
zamestnaneckú časť,  ukončila pracovný pomer na FMK, čím jej členstvo v senáte 
zaniklo. Mgr. Jana Paveleková, PhD., senátorka za študentskú časť AS, dňa 22. 8. 2021 
obhájila dizertačnú prácu a ukončila štúdium na FMK. Senátor za študentskú časť Bc. 
Daniel Szmolniczký ukončil štúdium na FMK. 

 
V rámci AS FMK pracujú tieto komisie senátu: 

1. Komisia pre pedagogické, vedecké a umelecké otázky, predseda: Mgr. Michal 
Kabát, PhD. 

2. Komisia pre študentské otázky, predsedníčka: Mgr. Magdaléna Ungerová, PhD., 
3. Finančná a legislatívna komisia, predseda: Ing. Tomáš Fašiang. 

 
V akademickom roku 2021/2022 AS FMK zasadal päťkrát, a to 8. 10. 2021, 19. 11. 

2021, 11. 3. 2022, 21. 4. 2022 a 29. 6. 2022. Všetky zasadnutia boli uznášaniaschopné 
a v prípade neprítomnosti sa senátori riadne ospravedlnili.  

 
Jednotlivé uznesenia AS FMK ako orgánu akademickej samosprávy fakulty boli 

určené pôsobnosťou AS definovanou v Štatúte FMK UCM v Trnave a v § 27 ods. 1 a 2 
zákona č. 131/2002 Zb. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, ktorý bol však v apríli 2022 novelizovaný zákonom č. 
137/2022 Z. z.. V súčasnosti platný zákon vysokoškolský zákon pôsobnosť fakultného 
senátu nerieši, preto bude potrebné v Štatúte UCM v Trnave vymedziť štruktúru 
orgánov fakultnej samosprávy a ich pôsobnosť. Na týchto procesoch sa v súčasnosti 
pracuje.  

Zasadnutia akademického senátu sú verejné a o ich konaní informuje predseda 
AS na webovom sídle fakulty. Zápisnice zo zasadnutí AS sú dostupné na webovom sídle: 
https://fmk.sk/akademicky-senat/  

Možno konštatovať, že uznesenia, ktoré akademický senát na svojich piatich 
zasadnutiach prijal, boli splnené, resp. sa priebežne plnia.  
 

 
Pokiaľ ide o činnosť akademického senátu v akademickom roku 2021/2022, AS 

FMK UCM v Trnave : 

- upravil Rokovací poriadok AS FMK tak, aby sa zasadnutia v prípade  pande-
mickej situácie mohli konať online,  

- schválil nových členov Disciplinárnej komisie FMK z radov študentov,  

https://fmk.sk/akademicky-senat/
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- schválil členov študentskej časti Rady 
kvality FMK UCM v Trnave,  

- vyhlásil doplňujúce voľby do študentskej časti AS FMK, ktoré sa uskutočnili 
elektronicky 3. novembra 2021, zároveň schválil aj zloženie volebnej komisie,  

- prijal nový Štatút FMK UCM v Trnave a zmeny v organizačnej štruktúre fa-
kulty,  

- vyhlásil voľby do AS FMK UCM za zamestnaneckú a študentskú časť, ktoré sa 
budú konať 29. 9. 2022 od 8.00 hod. do 14.00 hod., a zároveň schválil aj zlože-
nie oboch volebných komisií,  

- vyhlásil voľbu kandidáta na funkciu kandidáta na dekana fakulty, ktorá sa us-
kutoční 10. novembra 2022, pričom písomné návrhy na funkciu kandidáta na 
dekana možno podávať od 2. mája 2022 do 3. novembra 2022 do 12.00 hod., 

- schválil Výročnú správu o hospodárení FMK UCM v Trnave za rok 2021,  
- schválil Návrh rozpočtu FMK UCM v Trnave na rok 2021,  
- zobral na vedomie Správu o hospodárení a Účtovnú uzávierka EJ, s.r.o. 
-  a sa zaoberal ďalšími aktuálnymi otázkami súvisiacimi s chodom a aktivitami 

FMK UCM v Trnave (viď zápisnice senátu dostupné na: https://fmk.sk/aka-
demicky-senat/).  

 
Akademický senát fakulty je na konci svojho štvorročného funkčného obdobia. 

Voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS FMK v Trnave sa uskutočnia dňa                       
29. 9. 2022. Písomné návrhy na kandidátky a kandidátov na funkciu senátorky a senátora 
za zamestnaneckú časť akademickej obce a študentskú časť akademickej obce sa 
odovzdávajú predsedníčkam volebných komisií od 2. mája 2022 do 19. septembra 2022 
do 12.00 hod., a to prostredníctvom podateľne UCM alebo poštou na adresu FMK UCM 
v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava. Následne nový akademický senát po jeho 
ustanovení vykoná voľbu kandidáta na funkciu dekana fakulty, ktorá prebehne                                       
10. novembra 2022.  
 

Vážené senátorky, vážení senátori, 
dovoľte mi, aby som vám vo svojom mene, ale aj mene vedenia fakulty poďakoval 

za aktívne členstvo vo fakultnej samospráve, vynikajúcu spoluprácu počas uplynulých 
štyroch rokov a zaželal vám veľa osobných a pracovných úspechov. Bolo mi cťou 
predsedať tomuto senátu.  

Rovnako želám vedeniu fakulty, celému kolektívu pedagógov, ostatných 
zamestnancov a všetkým jej študentom úspešný začiatok akademického roka 
2022/2023 a v plnení pracovných a iných povinností želám veľa síl, tvorivosti 
a vytrvalosti.  

 
 
 
 

https://fmk.sk/akademicky-senat/
https://fmk.sk/akademicky-senat/
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Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty masmediálnej komunikácie 

UCM v Trnave bola prednesená na stretnutí akademickej obce Fakulty masmediálnej  
komunikácie UCM v Trnave, ktoré sa uskutočnilo 19. 9. 2022 so začiatkom o 8.30 
v Kine Oko.  

 
Správa je dostupná na webovom sídle https://fmk.sk/akademicky-senat/.  
 
Správu vypracoval a predniesol doc. Ján Višňovský, predseda AS FMK UCM 

v Trnave.  

 
 

doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD. 
predseda Akademického senátu FMK UCM v Trnave 

 

https://fmk.sk/akademicky-senat/

