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Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV INIZA 
 
Dátum konania: 21.11.2016 
Miesto konania: AD 312 
Čas:                          13,00 hod. 
 
Prítomní členovia AS FHV UNIZA: PaedDr. Dalibor Gonda,  RNDr. Adrian Kacian, PhD. 
PhD. Mgr. Eva Augustínová, PhD., PhDr. Marek Grejták,  Mgr. Marian Grupáč, PhD.,  Mgr. Marek 
Hampl,  PhD., PhDr. Bronislava Jakubíková, PhD., PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.,  PaedDr. 
Rastislav Metruk, PhD., MgA.  Emília Sadloňová, PhD., Lukáš Blažej, Damián Michalco,  Michal 
Moravec, Natália Žitníková, Dávid Gálik, Karol Kašík. 
 
Neprítomní členovia: doc. PhDr. Michal Valčo, PhD. (ospravedlnený). 
 
Hostia: doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD., Mgr. Eva Leláková, PhD., doc., 
prof. PhDr. Boris Banary,  PhD., Mgr. Jana Dzuriakova, PhD.,  Mgr. Katarína Valčová, PhD.,  
prof. PhDr. Helena Grecmanová, PhD., 
 
 
Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie. 
2. Schválenie nových členov vedeckej rady FHV UNIZA. 
3. Schválenie prijímania študentov na študijné programy. 
4. Schválenie konzultačných stredísk v Liptovskom Mikuláši a Spišskej Novej Vsi. 
5. Predstavenie nového študijného odboru „Učiteľstvo profesijných predmetov a odbornej  
     prípravy“ a „Interkultúrne a medzináboženské kompetencie a mediácia „. 
6. Schválenie zmeny organizačnej štruktúry na KHU,  
     návrh na vytvorenie miesta docenta na katedre KMKD, 
7. Rôzne. 
8. Záver 
 
 
1. Otvorenie. 
     Predseda AS FHV UNIZA, PaedDr. Dalibor Gonda, PhD. privítal všetkých prítomných a  
     otvoril zasadnutie AS FHV UNIZA a následne prebehlo hlasovanie o schválení programu 
     zasadnutia AS FHV UNIZA. 
     Daniel Michalco prečítal  zápisnicu z volieb do AS FHV UNIZA  a novým členom   
     predseda AS FHV UNIZA PaedDr. Dalibor Gonda  odovzdal menovacie dekréty do AS FHV  
     UNIZA. Predseda AS FHV UNIZA dal hlasovať o schválení navrhnutého programu  
     zasadnutia AS FHV UNIZA. 
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             Výsledky hlasovania: 
 
      

 počet prítomných členov AS FHV UNIZA 16 
 za  15 
 proti   0  
 zdržali sa   1 

        
              Program bol schválený. 
 
2. Schválenie nových členov vedeckej rady FHV UNIZA. 
 
Doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD. (dekanka FHV UNIZA) predložila návrh nových členov 

vedeckej rady FHV UNIZA: 

Dr.h.c.  Prof. PhDr. Rudof Dupkala, CSc. 

Doc. RNDr. Petr Emanovský, PhD. 

Prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc. 

Doc. MgA. Xénie Hranická  

Prof. Ing. Anna Križanová, CSc. 

Predseda AS FHV UNIZA podal návrh na odsúhlasenie verejného hlasovania 

o nových členoch vedeckej rady.  

počet prítomných členov AS FHV UNIZA 16 
 za  12 
 proti   2 
 zdržali sa   2 

 

Návrh na verejné hlasovanie bol odsúhlasený. 

Následne sa verejne hlasovalo o nových členoch vedeckej rady FHV UNIZA. 

 
počet prítomných členov AS FHV UNIZA 16 
 za  15 
 proti   0  
 zdržali sa   1 

                 

Návrh doplnenia nových členov vedeckej rady FHV UNIZA predložený  

doc. PaedDr. Vlastou Cabanovou, PhD. bol schválený. 
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3. Schválenie prijímania študentov na študijné programy 

 

     V zmysle odporučenia p. rektorky Žilinskej univerzity doc. Mgr. Katarína Valčová, PhD.  

     predložila na schválenie  AS FHV UNIZA návrh na vypísanie a realizáciu prijímacieho  

      konania na FHV UNIZA v AR 2017/2018 študijného programu učiteľstvo anglického jazyka  

     v  kombinácii v bakalárskom stupni  štúdia v dennej forme. 

 

     Hlasovanie o schválení prijímacích konaní konania na FHV UNIZA v AR 2017/2018   

     študijného programu „Učiteľstvo anglického jazyka v kombinácii“ v bakalárskom stupni   

     štúdia v dennej forme. 

 

 

počet prítomných členov AS FHV UNIZA 16 
 za  16 
 proti   0  
 zdržali sa   0 

 

       Návrh bol prijatý.  

      

 

4. Schválenie konzultačných stredísk v Liptovskom Mikuláši a Spišskej Novej Vsi. 
 
     Doc.PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD. predložila návrh na schválenie konzultačných stredísk 
     v  L. Mikuláši a Spišskej Novej Vsi. Od r.2014 boli tieto konzultačné strediská pričlenené 
     pod správu FHV UNIZA. 
 
     Hlasovanie o pričlenení konzultačných stredísk pod správu FHV UNIZA. 
      
 

počet prítomných členov AS FHV UNIZA 16 
 za  15 
 proti   1 
 zdržali sa   0 

 
 
    Návrh bol prijatý.  

    AS FHV UNIZA schvaľuje pričlenenie konzultačných stredísk v Liptovskom Mikuláši a v   

    Spišskej Novej Vsi. 
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5.a) Predstavenie nového študijného odboru „Učiteľstvo profesijných predmetov a  
     odbornej  prípravy“ a „Interkultúrne a medzináboženské kompetencie a mediácia „. 
 
 
    Doc. Mgr. Katarína Valčová, PhD.  predstavila nový študijný odbor 
    „Interkultúrne a medzináboženské kompetencie a mediácia „. Študijný odbor je možné 
    študovať aj externou formou. Predpokladaný počet študentov:  20-25 študentov. 
    Doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.  spresnila informáciu o novom programe a upozornila,  
    že má zatiaľ informatívny charakter, nakoľko nebola predmetom rokovania vedeckej rady. 
 
    Hlasovanie o novom študijnom odbore: 
 

počet prítomných členov AS FHV UNIZA 16 
 za  16 
 proti   0 
 zdržali sa   0 

 
Návrh bol prijatý, AS FHV UNIZA odporúča vedeckej rade FHV UNIZA schváliť študijný 

program „Interkultúrne a medzináboženské kompetencie a mediácia“.  

 
 
     b) Predstavenie nového študijného odboru „Učiteľstvo profesijných predmetov a  
            odbornej prípravy“. 
             

             Prof. PhDr. Helena Grecmanová, PhD. predstavila študijný odbor „Majster odborného 
             výcviku“. Nový študijný odbor vychádza požiadavky predstaviteľov Žilinského kraja. 
             Prebehlo rokovanie so zástupcami všetkých fakúlt ŽU, ktorý návrh akceptujú a budú 
             aktívne spolupracovať pri realizácii. V súčasnosti sa finišuje profil študenta a učebný  
             plán spolu s informačnými listy. Predpoklad ukončenia prípravy študijného odboru 
             je koniec decembra 2016. Informácia a predstavenie študijného odboru má  
             informatívny charakter,  nakoľko nebola predmetom rokovania vedeckej rady. 
             Diskusia: PhDr.Bronislava Jakubíková, PhD. sa opýtala na výšku nákladov nového   
                                  odboru. 

                             Prof. PhDr. Helena Grecmanová: ide o externú formu štúdia, rozpočet nie je 
                                                                                                zaťažený, je to reakcia na regionálnu  
                                                                                                požiadavku, doplnenie pedagogic. vzdelania 
                                                                                                ľudí z praxe. Pre FHV UNIZA je to reklama. 
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Hlasovanie o novom študijnom odbore: 
 

počet prítomných členov AS FHV UNIZA 16 
 za  16 
 proti   0 
 zdržali sa   0 

 
  Študijný odbor „Učiteľstvo profesijných predmetov a odbornej prípravy“ bol schválený. 
 
 

 

6.a) Schválenie zmeny organizačnej štruktúry na KHU. 
 
          Bod bol stiahnutý z programu rokovania AS FHV UNIZA. 
 
 
6.b) Návrh na vytvorenie miesta docenta na katedre KMKD. 
 
         Mgr. Eva Augustinová,PhD. zdôvodnila návrh o vytvorení nového miesta docenta 
         na katedre MKD z hľadiska akreditačného procesu „knižnično-informačných vied a  
         príbuzných odborov“. 
 
         Hlasovanie o vytvorení miesta docenta na KMKD: 
 
 

počet prítomných členov AS FHV UNIZA 16 
 za  15 
 proti   1 
 zdržali sa   0 

 
 
        Návrh vytvorenia miesta docenta na KMKD bol prijatý. 

 

 

7. Rôzne. 
 
     PaedDr. Dalibor Gonda, PhD: upozornil na článok v Žilinskom večerníku a požiadal 
     p. dekanku doc. PaedDr. Vlastu Cabanovú, PhD. o stanovisko k článku a vyjadrenie o 
     prípadnom odvolaní prof. PhDr. Dušana Katuščáka, PhD. 
     Doc.PaedDr.V.Cabanová,PhD.: predložila písomné materiály k uvedenému článku,  
     z ktorých  je zrejmý nesúlad medzi informáciami, ktoré uviedol v článku prof. PhDr. Dušan 
     Katuščák, PhD.  a ktoré  oficiálne vykazuje UNIZA. Pan. prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.   
     nepravdivo informoval čitateľskú  verejnosť  o ekonomickom stave na FHV UNIZA.  
     Poukázala na nedisciplinovanosť p.prof. PhDr. Dušana Katuščáka, PhD.  z hľadiska pozície,  
     ktorú na fakulte vo vedení zastáva,  na neplnenie  pracovných povinností, porušovanie  
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      Smernice 124 z  r. 2015 ako aj  tvorbu zlého mena ŽU v očiach verejnosti.  Z uvedených  
      dôvodov  predloží na najbližšom  zasadnutí AS FHV UNIZA  návrh na odvolanie p. prof.  
      PhDr. Dušana Katuščáka, PhD. z funkcie  prodekana pre vedu, výskum a umenie. 
      RNDr. Adrian Kacian, PhD: poukázal na možnosť vyjadrenia p. prof. PhDr. Dušana  
      Katuščáka, PhD. k uvedeným  skutočnostiam,  rozhodnutie dekanky  
      p. doc. PaedDr. Vlasty Cabanovej,  PhD o odvolaní p. prodekana pre vedu, výskum a  
      vzdelanie brať ako informáciu a navrhuje to ako samostatný bod rokovania budúceho AS  
      FHV UNIZA. Upozorňuje, že AS FHV UNIZA  nie je pripravený hlasovať na tomto zasadnutí  
      a procesne nesúhlasí s postupom. 
     MgA. Emília Sadloňová, PhD.: poukázala na skutočnosť, že p. prof. PhDr. Dušan Katuščák,    
     PhD.  verejne pošpinil  celú fakultu. 
     doc.PaedDr. Vlasta Cabanová,PhD.: upozornila, že p. prof. PhDr. Dušan Katuščáka, PhD. je    
     prítomný na fakulte a je  možné ho zavolať a dať mu možnosť sa vyjadriť. Upozornila, že  
     napriek svojej prítomnosti a pozícii, ktorú na FHV UNIZA zastáva, sa odmieta zúčastňovať na  
     riadení fakulty, zasadnutie vedenia fakulty ignoruje. Takisto vyjadril nedôveru k  AS FHV  
     UNIZA. 

Prof. PhDr. Boris Banáry, PhD.: vyjadril sa k dokumentu z MŠ SR, poukázal na široký záber  
dokumentu a žiada jasne definovať problém, ktorý vznikol vo vedení FHV UNIZA. Poukázal 
na nesúlad funkcie prodekana pre vedu, výskum a umenie a verejné vyjadrovanie uvedeného 
prodekana. Poukázal na morálne hodnoty a upozornil, že rozvoj vysokého školstva nie je len 
o financiách, ale aj o morálnych kvalitách v rámci fakulty. 
Mgr.Eva Leláková,PhD. a doc. Mgr. Katarína Valčová,,PhD.: jednoznačne sa nestotožňujú 
s postojom p. prof. PhDr. Dušana Katuščáka, PhD., neúčastní sa na riadení fakulty a podporujú 
návrh p. dekanky. Upozorňujú, že týmto postojom p. prodekana Katuščáka sa oslabuje vedenie 
FHV UNIZA. 
PhDr. Bronislava Jakubíková,PhD.: upozornila, že prof. Katuščák sa len striktne drží 
dokumentov reštrukturalizácie a ak metodika rozpočtu pre budúci rok ostane, potom je 
finančná situácia na FHV UNIZA ohrozená. pripomenula, že p. prof. PhDr. Dušan Katuščák, 
PhD.  berie do výpočtov počet študentov, ktorý je rozpočet schopný pokryť. 
doc.PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.: poukázala na povinnosť využiť všetky finančné 
možnosti a ďalšie zdroje financovania. Do rozpočtu musia byť zahrnuté všetka finančné 
zdroje, nielen zo ŠR. 
PhDr. Bronislava Jakubíková,PhD: upozornila na skutočnosť, že pri uvedenej rezerve 
(500 tis.€) fakulta nepokryje svoje výdavky a prijíma ďalších zamestnancov. 
doc.PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.: poukázala na ekonomický vývoj v priebehu štyroch 
rokov. Vývoj ekonomických a ostatných ukazovateľov má reálny charakter a vývoj. Nesúhlasí 
s údajmi, ktoré uvádza p. prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., resp. KMKD. KMKD musí sa 
predovšetkým  starať o problematiku KMKD, a nie poukazovať na iné katedry.    
RNDr. Adrian Kacian, PhD: upozorňuje na riešenie- keďže bod o odvolávaní p. prof. PhDr. 
Dušana Katuščáka, PhD. nebol v programe zasadnutia, navrhuje tento presunúť na ďalšie 
zasadnutie. Navrhuje predloženie odpočtu splnených bodov v rámci materiálu 
reštrukturalizácie. 
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Prof.PhDr. Boris Banáry,PhD.: otázka-kto povedie vedeckú radu? Pripravuje p. prof. PhDr. 
Dušan Katuščák, PhD. materiály na zasadnutie vedeckej rady FHV UNIZA? 
doc.PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD: nemá informácie, či p. prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. 
chystá materiály pre zasadnutie vedeckej rady. Pan prof. PhDr. Dušan Katuščák,, PhD.  ju 
neinformuje. 
Paní dekanka doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD. predloží na budúce zasadnutie AS FHV 
UNIZA návrh na odvolanie p. prof. PhDr. Dušana Katuščáka, PhD.  z funkcie prodekana pre 
vedu, výskum a umenie. 
PaedDr. Dalibor Gonda, PhD:  ukončil bod „Rôzne“ 
 
8.Záver 
 
PaedDr. Dalibor Gonda, PhD – predseda AS FHV UNIZA poďakoval prítomným za aktívnu 
účasť na zasadnutí AS FHV UNIZA. 
 
 

 zapísal: Ing. Aleš Obr                                                              

     


