
      ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE 
         FAKULTA HUMANITNÝCH VIED 

 
 

    Zápis z mimoriadneho zasadnutia AS FHV 
 

Dátum konania:  24. 06. 2013 

Miesto konania:  zasadacia miestnosť dekanátu FHV 

Prítomní: prof. PhDr. Boris Banáry, CSc., prof. RNDr. Miroslava Růžičková, 

CSc., PhDr. Marek Grejták, PaedDr. Lýdia Kontrová, PhD. PhDr. 

Ingrid Cíbiková, PhD., Mgr. Eva Leláková, PhD., RNDr. Adrian 

Kacian, MA, PhD., PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., Mgr. Lukáš 

Bomba, Mgr. Marek Hampl,  Bc. Juraj Grečnár, Bc. Rastislav Mazur, 

Lenka Kalusová.  

                       Ospravedlnení:  Mgr. Olga Guttenová, PhDr. Bronislava Jakubíková, PhD.  

Neprítomný: Tomáš Mišejka 

                       Vypršanie mandátu ku dňu 10.6. 2013: Katarína Daňková 

Hostia: doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD., PhDr. Dalibor Mikuláš, PhD., 

prof. PhDr. Dušan Katuščák, CSc., RNDr. Beatrix Bačová, PhD., doc. 

Ing. Martin Vaculík, PhD., Mgr. art. Juraj Ruttkay, PhD. 

 

Otvorenie: 

Mimoriadne zasadnutie AS FHV ŽU v Žiline otvoril predseda prof. PhDr. Boris Banáry, 

CSc., ktorý privítal členov AS FHV a hostí a predložil program rokovania na schválenie v 

nasledovnej podobe:  

 

1.  Prerokovanie návrhu študijného poriadku 

2.  Forma a dĺžka štúdia, forma prijímacieho konania 2014 - návrh  

3. Návrh na vytvorenie nových pracovných miest personálnej matice v projekte FHV, 

Národného strategického referenčného rámca 2007 -2013 na koordinátora projektu a asistenta 

projektového manažéra 

4. Rôzne 

 

Na základe počtu prítomných členov AS FHV (12)  predseda AS FHV skonštatoval, že AS 

FHV je uznášaniaschopný.  

 

Hlasovanie o návrhu programu: 

 

Počet prítomných členov 

AS FHV 

12 

ZA 12 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 0 

 

Návrh programu mimoriadneho rokovania AS FHV bol schválený 

 

Prišla senátorka Eva Leláková, čím sa počet senátorov zvýšil na 13. 

 



 

K bodu 1: Návrh študijného poriadku FHV (ďalej ŠP) 

 

 Dekanka FHV a prodekanka pre vzdelávanie predložili pracovný návrh nového 

študijného poriadku FHV, ktorý bol pripravený na prerokovanie a schválenie. V rámci 

diskusie boli prezentované viaceré stanoviská resp. návrhy na úpravy, ktoré budú zohľadnené 

pri príprave ŠP. 

 

Hlasovanie o pripomienkach k študijnému poriadku, ich akceptovaní, a zakomponovaní do 

návrhu študijného poriadku. 

 

Počet prítomných členov 

AS FHV 

13 

ZA 13 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 0 

 

Pripomienky AS FHV boli schválené 

 

K bodu 2: Forma a dĺžka štúdia, forma prijímacieho konania 2014 

 

Prodekanka pre vzdelávanie, RNDr. Beatrix Bačová, PhD. predložila materiál s 

formami prijímacieho konania, s podmienkami prijímania na štúdium pre magisterský stupeň 

štúdia pre aplikovanú matematiku, a pre magisterský stupeň učiteľstva akademických 

predmetov v kombinácii, ako aj pre doktorandské štúdium v odbore aplikovaná matematika.  

 

Hlasovanie o  pôvodnom návrhu a znení: 

 

Počet prítomných členov 

AS FHV 

13 

ZA 13 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 0 

 

Návrh ostáva v pôvodnom znení 

 

Predseda AS FHV oslovil členov AS FHV, či súhlasia, aby počty doktorandov boli 

spresnené na webovej stránke FHV v čase aktuálneho rozpočtu na rok 2014.  

 

Hlasovanie:  

 

Počet prítomných členov 

AS FHV 

13 

ZA 13 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 0 

 

Senátorka Pitoňáková navrhla nahradiť slovné spojenie „talentové skúšky z hudobnej 

výchovy“ slovným spojením „talentové skúšky z hudby a hudobného umenia.“  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Počet prítomných členov 

AS FHV 

13 

ZA 13 

PROTI 0 



ZDRŽALI SA 0 

  

Predseda AS FHV navrhol, aby bol celý materiál po pripomienkach schválený AS FHV. 

 

Počet prítomných členov 

AS FHV 

13 

ZA 13 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 0 

 

K bodu 3: Návrh na vytvorenie nových pracovných miest personálnej matice v projekte 

FHV, Národného strategického referenčného rámca 2007-2013 na koordinátora 

projektu a asistenta projektového manažéra  

 

Prof. Dušan Katuščák predstavil celý projekt s názvom „Adaptácia študijného 

programu Mediamatika a kultúrne dedičstvo na potreby vedomostnej spoločnosti“ a uviedol, 

že ide o fakultný projekt, so súhlasom ŽU v Žiline.  

 

Hlasovanie o návrhu na vytvorenie nových pracovných miest: 

 

Počet prítomných členov 

AS FHV 

13 

ZA 13 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 0 

 

Návrh bol schválený 

 

4. Rôzne 

 

Zástupca AS ŽU v Žiline  Mgr. Art. Juraj Ruttkay, PhD. bol poverený rektorkou ŽU 

v Žiline predniesť informáciu ohľadom anonymného dokumentu, ktorý bol doručený dňa 

12.6. 2013 do kancelárie rektorky ŽU v Žiline a je datovaný dňom 27.5. 2013. Predmetom 

anonymu bola údajná ekonomická kriminalita na FHV. Pán Ruttkay uviedol, že AS FHV by 

mal zaujať stanovisko k anonymným materiálom, ktoré sú opakovane predkladané na 

kanceláriu rektorky ŽU v Žiline, ako aj iné inštitúcie (Ministerstvo školstva SR, rozhlasové 

a televízne médiá). Dekanka uviedla, že podala v predmetnej veci trestné oznámenie, nakoľko 

anonym  hrubo poškodzuje meno FHV, ako aj meno dekanky. Zdôraznila, že anonym je 

takmer totožný s anonymom, ktorý bol doručený na rektorát pred rokom.  

 

Predseda AS FHV uviedol, že pred mimoriadnym rokovaním AS FHV sa zišlo  

predsedníctvo AS FHV, ktoré vypracovalo predbežné stanovisko pripravené na schválenie 

v AS FHV. Predsedníčka legislatívnej komisie PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD. upozornila, že 

ide aj o porušenie Etického kódexu ŽU v Žiline. 

   

Pred hlasovaním AS FHV o stanovisku k anonymu odišiel z rokovania člen 

študentskej časti AS FHV Bc. Rastislav Mazur. 

 

Hlasovanie o predloženom a skorigovanom stanovisku AS FHV k predmetného anonymu. 

 

Počet prítomných členov 

AS FHV 

12 

ZA 12 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 0 

 



Návrh úplného znenia stanoviska bol schválený (príloha č.2) 

 

 

V ďalšej časti rokovania prof. Miroslava Růžičková, CSc.  v súvislosti s porušením 

Etického kódexu ŽU požiadala AS FHV, aby senát a vedenie zaujali stanovisko k vystúpeniu 

prof. Dušana Polonského na poslednom zhromaždení akademickej obce. Na uvedenom 

zhromaždení údajne obvinil prof. Polonský prof. Miroslavu Růžičkovú, CSc. z nekalej 

činnosti. Predmetom obvinenia bolo použitie finančných prostriedkov v súvislosti 

s podnikateľskou činnosťou (externé štúdium sociálnej pedagogiky). Požiadala senát 

a vedenie fakulty, aby AS FHV pripravil stanovisko, a požiadala vedenie FHV (tajomníka 

FHV) o vytvorenie prehľadu príjmov z podnikateľskej činnosti z externého štúdia sociálnej 

pedagogiky o pohybe príjmov a ich použitia. Dekanka FHV ako aj predseda AS FHV striktne 

odmietli uvedenú žiadosť, a odporučili jej postúpiť vec orgánom činným v trestnom konaní 

s odvolaním sa na prekročenie kompetencií orgánov fakulty.  

 

Prof. Růžičková uviedla, že AS FHV má kontrolnú úlohu v prípade, že dôjde 

k podozreniu z pochybenia v hospodárení.  

 

Z rokovania AS FHV odišiel člen AS FHV RNDr. Adrian Kacian, MA., PhD., čím sa počet 

senátorov znížil na 11.  

 

Predseda dal hlasovať o jeho prípadnom poverení prešetriť použitie finančných prostriedkov 

z podnikateľskej činnosti externých študentov sociálnej pedagogiky   

 

Počet prítomných členov 

AS FHV 

11 

ZA 1 

PROTI 8 

ZDRŽALI SA 2 

 

Návrh prof. Růžičkovej neprešiel. 

 

Prof. Růžičková uviedla, že písomne prezentovala námietky k zápisu z dvoch rokovaní 

AS FHV v dodržanej lehote dvoch týždňov a uviedla tiež, že postupovala v zmysle 

rokovacieho poriadku AS FHV.  

 

  Predsedníčka legislatívnej komisie požiadala všetkých členov AS FHV, aby svoje 

pripomienky (týkajúce sa zápisu z rokovania AS FHV) prezentovali na konci rokovania AS 

FHV, a nie dodatočne, keď už je zápis z rokovania AS zverejnený na webe. Upozornila tiež, 

že platný rokovací poriadok hovorí, že ak predseda uzná námietku za opodstatnenú, zabezpečí 

do jedného týždňa opravu zápisu, ak námietku neuzná, predloží ju na rozhodnutie na 

zasadnutí AS FHV. 

  

Členka senátu Lenka Kalusová uviedla, že námietky k zápisu boli poslané v posledný 

deň lehoty. Predseda trval na  stanovisku, že námietky boli poslané po termíne.  

     

Predsedníčka legislatívnej komisie Cíbiková informovala senát, že do konca augusta má byť 

zosúladený Štatút FHV s vysokoškolským zákonom a Štatútom ŽU v Žiline, ďalej uviedla, že 

sa kontinuálne pracuje na novom rokovacom poriadku AS FHV. Obidva dokumenty, ktoré 

predkladá vedenie a predseda senátu bude možné predložiť na schválenie v jednom termíne 

a zároveň navrhla hlasovanie per rollam (korešpondenčne) o spomínaných dokumentoch 

(Štatút FHV a  rokovací poriadok AS FHV) v čase čerpania dovoleniek.  

 

Prof. Boris Banáry navrhol hlasovanie per rollam na deň 19.8. 2013, v prípade neúspechu 

hlasovania navrhol zasadnutie AS FHV na termín 26.8. 2013.   

 

Prišiel senátor Rastislav Mazur, čím sa počet senátorov zvýšil na 12. 



 

 

Študentská časť AS FHV predložila nasledovné požiadavky:  

- študent Miroslav Krekáč, ktorý bol zvolený za delegáta do študentskej Rady 

vysokých škôl úspešne ukončil štúdium odboru mediamatika a kultúrne dedičstvo, a preto je 

potrebné zvoliť delegáta na toto miesto. 

- voľba tretieho člena volebnej komisie do študentskej časti AS FHV 

 

V závere rokovania AS FHV prebehla tajná voľba tretieho člena volebnej komisie do 

študentskej časti AS FHV. Navrhnutou kandidátkou bola Lenka Kalusová.  

 

Výsledok volieb je nasledovný: 

 

 Meno kandidáta:            Lenka Kalusová 

 Počet získaných hlasov: 12 

 

Na záver mimoriadneho rokovania poďakoval predseda AS FHV prof. Boris Banáry 

prítomným členom AS FHV za účasť na rokovaní a rokovanie ukončil. 

 

 

 

V Žiline dňa 1. 07. 2013 

 

Zapísal:  

Mgr. Marek Hampl 

 

Verifikoval:  

 

Predseda AS FHV: Prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. 

 

 

Príloha č. 1 – Prezenčná listina z mimoriadneho zasadnutia AS FHV ŽU v Žiline   

Príloha č. 2 – Stanovisko č. 2/ 2013 AS FHV k predmetnému anonymu schválené dňa 24.6. 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     Stanovisko č. 2/ 2013 AS FHV k predmetnému anonymu schválené dňa 24.6. 2013 

 

1. Akademický senát FHV berie na vedomie informáciu o anonyme adresovanom MŠ 

SR, rektorke ŽU v Žiline a médiám. Anonym zo dňa 27.5.2013 sa týka údajnej 

ekonomickej kriminality na FHV. 

 

2. Akademický senát FHV konštatuje, že senát ako samosprávny zastupiteľský orgán  

fakulty nemá kontrolné, súdne ani exekutívne kompetencie, z ktorých by vyplývala 

povinnosť vyšetrovať pravdivosť tvrdení uvedených v predmetnom anonyme. 

Akademický senát FHV žiada pisateľa listu, aby vystúpil z anonymity a predložil 

dôkazy svojich tvrdení orgánom činným v trestnom konaní. 

 

3. Akademický senát FHV konštatuje, že pisateľ anonymu koná v rozpore s Etickým 

kódexom ŽU, poškodzuje meno ŽU a FHV, ktorá je v súčasnosti hodnotená ako tretia 

najlepšia fakulta medzi filozofickými fakultami na Slovensku. Akademický  senát 

FHV súhlasí s postupom dekanky FHV, ktorá podala trestné oznámenie na neznámeho 

páchateľa. 

 

4. Akademický senát FHV predmetný anonym odsudzuje a v budúcnosti sa na 

akademickej pôde odmieta anonymom zaoberať. 

 

 

 


