ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA HUMANITNÝCH VIED

Zápis zo zasadnutia AS FHV
Dátum konania: 15. 04. 2013
Miesto konania: MKD štúdio FHV
Prítomní: prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. , PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD. , PhDr. Marek
Grejták , PhDr. Bronislava Jakubíková, PhD. , RNDr. Adrian Kacian, PhD. , PaedDr.
Lýdia Kontrová, PhD. , prof. RNDr. Miroslava Růžičková,CSc., Mgr. Eva Leláková , Mgr.
Lukáš Bomba, Katarína Daňková, Bc. Juraj Grečnár, Mgr. Olga Guttenová, Lenka
Kalusová, Rastisla Mazur, Tomáš Mišejka
Hostia: doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD., RNDr. Beatrix Bačová, PhD., Ing. Aleš
Obr, prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., PhDr. Dalibor Mikuláš, PhD., RNDr. Martina
Langerová, PhD., Ing. Mária Kúdelčíková, PhD., RNDr. Naďa Krivoňáková, PhD., Mgr.
art. Kamil Mihalov, ArtD., študenti matematiky, študenti mediamatiky.
P. Cíbiková ako zastupujúca predsedníčka AS FHV otvorila zasadnutie AS FHV,
privítala hostí a predložila program zasadnutia:
1. Voľba predsedu AS FHV
2. Rôzne
P.
Růžičková podala návrh na zmenu programu a navrhla pridať bod
„Mimoriadne zasadnutie predsedníctva AS s vedením FHV“.
Hlasovanie o zmene programu:
Počet prítomných členov
AS FHV

15

ZA

15

PROTI

0

ZDRŽALI SA

0

Program bol odhlasovaný v nasledujúcom znení:
1. Voľba predsedu AS FHV

2. Mimoriadne zasadnutie predsedníctva AS s vedením FHV
3. Rôzne
K bodu 1.
Členovia AS podali návrhy na nového predsedu AS FHV:
Kandidát Mgr. Lukáš Bomba – navrhnutý Bc. Jurajom Grečnárom
Kandidátka PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD. – navrhnutá prof. PhDr. Borisom Banárym,
CSc.
Kandidát prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. – navrhnutý PhDr. Ingrid Cíbikovou, PhD.
PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD. návrh odmietla, Mgr. Lukáš Bomba a prof. PhDr. Boris
Banáry, CSc. návrh prijali a súhlasili s kandidatúrou.
Výsledky tajnej voľby predsedu AS FHV:
Počet prítomných členov
AS FHV

15

Prof. PhDr. Boris Banáry,
CSc.

9

Mgr. Lukáš Bomba

6

ZDRŽALI SA

0

Zastupujúca predsedníčka AS FHV odovzdala vedenie senátu novozvolenému
predsedovi. Nový predseda AS FHV prevzal vedenie, poďakoval za predchádzajúcu
činnosť a spoluprácu a vyhlásil doplňujúce voľby na uvoľnené miesto podpredsedu
pre študijné záležitosti.
Členovia AS podávali návrhy na nového podpredsedu z dôvodu uvoľneného
miesta podpredsedu pre študijné záležitosti AS FHV, ktorým bol súčasný predseda:
Navrhnutý bol PhDr. Marek Grejták, ktorý s návrhom súhlasil.
Výsledky tajnej voľby podpredsedu pre študijné záležitosti:
Počet prítomných členov
AS FHV

14

ZA

9

PROTI

3

ZDRŽALI SA

2

Po zvolení PhDr. Mareka Grejtáka sa uvoľnilo miesto člena komisie pre
legislatívne záležitosti. Na uvoľnené miesto navrhla PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD. členku
študentskej časti AS FHV Lenku Kalusovú, ktorá s návrhom súhlasila.
Následne prebehlo hlasovanie o zaradení nového bodu programu zasadnutia
AS FHV, voľba nového člena legislatívnej komisie na uvoľnené miesto po PhDr.
Marekovi Grejtákovi.
Hlasovanie za predložený návrh:
Počet prítomných členov
AS FHV

15

ZA

14

PROTI

1

ZDRŽALI SA

0

Výsledky tajnej voľby člena legislatívnej komisie:
Počet prítomných členov
AS FHV

15

ZA

12

PROTI

1

ZDRŽALI SA

2

K bodu 2.
Predseda AS FHV p. Banáry prečítal stanovisko predsedníctva AS FHV z
mimoriadneho zasadnutia predsedníctva AS FHV s vedením FHV, ktoré sa uskutočnilo
12.4.2013. Dôvodom stretnutia bolo oznámenie garanta študijných programov
Aplikovaná matematika a Matematické modelovanie o rezignácii na garantovanie
uvedených študijných programov za nezmenených podmienok (garant
podmieňoval svoje garantovanie zrušením disciplinárneho opatrenia z osobného
spisu). Predsedníctvo AS FHV konštatovalo, že príčinou vzniknutej situácie bolo
povýšenie osobných záujmov garanta nad záujmami študentov, Katedry
matematiky a FHV.
Prof. Miroslava Růžičková vzniesla námietku voči konaniu mimoriadneho
zasadnutia predsedníctva AS, ktoré zvolala dekanka fakulty. Ďalej uviedla, že na
stretnutie bola pozvaná len ústne, zatiaľ čo ostatní členovia boli pozvaní písomne.

Reagovala na otázku zamietnutia garantovania študijného programu, opätovným
potvrdením jej stanoviska, že za nezmenených podmienok nemôže garantovať
všetky 3 stupne štúdia. Uviedla, že všetky úkony zo strany vedenia fakulty, ktoré boli
proti nej vykonané (negatívne postoje a upozornenia založené v osobnom spise) boli
za účelom vyštvania jej osoby z FHV.
P. Cíbiková reagovala, že podľa platného rokovacieho poriadku čl.3 §7 bod 4 sa
mimoriadne zasadnutie uskutoční ak o to požiada dekan alebo najmenej ¼ počtu
členov AS. Úlohou senátu je zaoberať sa študijnými programami a obhajovať záujmy
študentov, a preto bola prítomná aj predsedníčka študentskej časti.
P. dekanka konštatovala, že študenti matematiky vo veci straty garanta
študijného programu nekontaktovali najskôr dekanku, ale p. rektorku. Uviedla, že sa
snažila uviesť veci na pravú mieru a uskutočnenie mimoriadneho zasadnutia bolo
iba reakciou na list prof. RNDr. Miroslavy Růžičkovej, CSc.
P.Růžičková uviedla, že p. dekanka nemala záujem s ňou komunikovať a
že už v piatok ohlásila na MŠ SR stratu garanta. Ďalej argumentovala vnútornými
problémami na katedre, ktoré vyústili do viacerých odchodov vyučujúcich z katedry
matematiky.
P. Cíbiková položila p. prof. Ružičkovej
otázku, aby konkretizovala
nezmenené podmienky pre garanciu študijného programu. Prof. Ružičková trvala na
vyňatí disciplinárneho opatrenia z osobného spisu a uviedla, že má na katedre zlé
pracovné podmienky.
Predsedníctvo AS a vedenie fakulty FHV konštatovalo, že
dlhodobo
pretrvávajúce konflikty na fakulte a katedre matematiky sú v rozpore s etickým
kódexom Žilinskej univerzity.
Otázky študentov matematiky:
1. Aký je údajný osobný spor medzi dekankou a prof. Růžičkovou?
2. Odkiaľ prišla informácia, že boli za rektorkou?
Reakcia dekanky:
Ad. 1. Okolnosti vyšetrovania a trestných stíhaní na fakulte.
Ad. 2. Na základe telefonátu z rektorátu.
Ad. 3. Či bude možné ukončiť štúdium matematiky v posledných ročníkoch.
Na problematiku reagovali a odpovedali študentom prodekan PhDr. Dalibor Mikuláš,
PhD. a prodekanka RNDr. Beatrix Bačová, PhD.

P. Růžičková reagovala na spomínané vyjadrenia a na problémy spojené
s Neinvestičným fondom FHV (Fondom na podporu vzdelávania a umenia).

Prodekan prof. Katuščák informoval študentov o situácii bez garanta, že
problémom nie sú štátne skúšky, keďže tieto môžu prebehnúť aj v situácii straty
garanta. Vysvetlil, že príčinou súčasného stavu je forma komunikácie a správania sa
garanta. Prodekan prof. Katuščák konštatoval, že otázkou ostáva otvorenie prvého
ročníka pre prihlásených 6 študentov.
P. Růžičková uviedla, že má záujem rokovať o nových
pracovných
podmienkach, ale za danej situácie nie je rozvoj programov možný. Chcela
vyprovokovať situáciu, aby sa o tomto probléme hovorilo. Podľa nej je celé toto
správanie mierené na zrušenie matematiky na FHV.
P. dekanka sa vyjadrila, že nedovolí destabilizovať situáciu okolo matematiky
každé 2 roky.
K bodu 3.
Návrh na doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS a časový harmonogram:
Podávanie návrhov: 16. – 19.4. 2013 do 15,00
Zverejnenie návrhov: 22.4.2013
Voľby: 25.4. 2013; 8,00-13,00; AD 312
Hlasovanie za návrh:
Počet prítomných členov
AS FHV

15

ZA

13

PROTI

0

ZDRŽALI SA

2

P. Cíbiková sa poďakovala prítomným senátorom, hosťom a ukončila
zasadnutie AS FHV.
V Žiline 23.4. 2013
Zapísala: Lenka Kalusová
Verifikoval: prof. PhDr. Boris Banáry, PhD.

PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD.
Zastupujúca predsedníčka AS FHV ŽU

