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Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV INIZA 
 
 
Dátum konania: 25.11.2016 
Miesto konania: AD 312 
Čas:                          09,00 hod. 
 
Prítomní členovia AS FHV UNIZA: PaedDr. Dalibor Gonda, PhD. ,  RNDr. Adrian Kacian, PhD., 
doc. Mgr. Michal Valčo, PhD., 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, Natália Žitníková, 
Dávid Gálik, Karol Kašík. 
 
Neprítomní členovia: Mgr. Eva Augustínová, PhD., Damián Michalco, Michal Moravec – všetci 
ospravedlnení 
 
Hostia: doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD., Mgr. Eva Leláková, PhD., doc., 
prof. PhDr. Boris Banáry,  PhD., Mgr. Jana Dzuriakova, PhD.,  Mgr. Katarína Valčová, PhD., 
prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., Miroslav Ševčík, Daniel Štaffen, Marek Tichák, Michal  
Garel, Martin Lengyel, Jakub Vaník, Zuzana Šurdová, Lucia Šabíková, Alexandra Hazáková, 
Marta Šipulová, Kristína Kováčiková, Roman Ušák, Juraj Milo, Zuzana Gadušová, prof.Ing. 
Milan Konvit, PhD.,    
 
 
 
Program zasadnutia: 
 
 
1. Otvorenie  
2. Návrh na odvolanie z funkcie prodekana pre vedu, výskum a umenie prof. PhDr. Dušana 
     Katuščáka, PhD.  
3. Rôzne  
4. Záver 
 
 
1. Otvorenie. 
     Predseda AS FHV UNIZA, PaedDr. Dalibor Gonda, PhD. privítal všetkých prítomných a  
     otvoril zasadnutie AS FHV UNIZA, konštatoval, že AS FHV UNIZA je uznášaniaschopný  
     a následne prebehlo hlasovanie o schválení programu zasadnutia AS FHV UNIZA. Predseda 
     senátu PaedDr. Dalibor Gonda, PhD. dal hlasovať taktiež o možnosti verejného nahrávania a  
     fotenia v priebehu zasadnutia AS FHV UNIZA. 
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  Výsledky hlasovania o verejnom nahrávaní a fotení počas trvania AS FHV UNIZA. 
 
 
      

 počet prítomných členov AS FHV UNIZA 14 
 za    2 
 proti 10  
 zdržali sa   2 

        
 Verejné nahrávanie a fotenie v priebehu zasadnutia AS FHV UNIZA nebolo schválené.   
 
 Hlasovanie o programe zasadnutia AS FHV UNIZA. 
 

počet prítomných členov AS FHV UNIZA 14 
 za  14  
 proti   0  
 zdržali sa   0 

 
Program zasadnutia AS FHV UNIZA bol schválený. 
 
 
 2. Návrh na odvolanie z funkcie prodekana pre vedu, výskum a umenie,  
      prof. PhDr. Dušana Katuščáka, PhD. 
 

      Návrh na odvolanie p. prof. PhDr. Dušana Katuščáka, PhD. predložila dekanka FHV UNIZA, 
      doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD., spolu s návrhom predložila zdôvodnenie odvolania: 
      - neplnenie a neriadenie z pozície prodekana pre vedu, výskum a umenie, 
      - organizačne nezabezpečuje prípravu na vedeckú radu, 
      - neriadi SVOČ, 
      - bezdôvodne sa neúčastní porád vedenia FHV UNIZA, 
      - spochybňuje činnosť a rozhodnutia vedenia fakulty a vystupuje proti záujmom fakulty, 
      - vytvára nekonštruktívnu atmosféru na katedre MKD, 
      - neplní pokyny dekana FHV UNIZA.   
       
      prof. PhDr. Dušana Katuščáka, PhD., nesúhlasil s predloženými dôvodmi a argumentoval, 
      že poukázal na nedostatky v riadení fakulty, poznamenal, že je odborný garant a vecný  
      riešiteľ 2 projektov a priniesol značné finančné prostriedky z projektov fakulte. Upozornil, že 
      podľa finančného vývoja stavu fakulty, nebude možné financovať aktivity fakulty od r. 2018. 
 
       Doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD. argumentačne vyvrátila jeho informácie 
      s upozornením, že nepostupoval v zmysle Smernice ŽU č.124/2015 a hrubo porušil  
      ustanovenia  uvedenej Smernice... v súvislosti s medializáciou FHV UNIZA. Takisto jeho 
      pracovný výkon nenapĺňa ustanovenia pracovnej náplne prodekana pre vedu, výskum a  
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      umenie v súlade s pracovnou náplňou. 
       
      
      PhDr. Bronislava Jakubíková,PhD.  upozornila AS, že materiály k zasadnutiu senátu 
      dostala neskoro (pred zasadnutím AS FHV UNIZA), nemala preto čas sa oboznámiť s 
      faktickou stránkou predložených podkladov. Takisto konštatovala, že výstupy z publikačnej 
      činnosti dostala z univerzitnej knižnice a mali by byť dôveryhodné. Reagovala tak na  
      poznámku, že údaje v analýze prof. PhDr. Dušana Katuščáka, PhD. nie sú pravdivé.   
 
      RNDr. Adrian Kacian, PhD. poukázal na chyby v postupoch u oboch strán. Konštatoval, že 
      materiál nie je pripravený v takej miere, aby  mohol zaujať jednoznačné stanovisko. Položil 
      otázku pre doc. PaedDr. Vlastu Cabanovú, PhD. a prof. PhDr. Dušana Katuščáka, PhD. o  
      možnosti vzájomnej ďalšej spolupráci. 
 
       
     Prof. PhDr. Dušana Katuščák, PhD. vyzdvihol problematiku kontroly a kontinuity projektov,   
     ktorú  ako prodekan musí zabezpečovať, v prípade nečinnosti hrozí finančná sankcia, takisto 
     upozornil na povinnosť zabezpečenia plánu rozvoja do r. 2020 a kontrolu a kontinuitu  
     projektov s hroziacou finančnou sankciou. Upozornil, že pri hodnotení správy z kontroly 
     zastupoval doc. PaedDr. Vlastu Cabanovú, PhD.,  reagoval tak na upozornenie  doc. PaedDr. 
     Vlasty Cabanovej, PhD. – dekanky FHV UNIZA, že nevykonáva činnosti, vyplývajúce z  
     pracovnej náplne prodekana pre vedu, výskum a rozvoj. 
      
     Doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.  upozornila prof. PhDr. Dušana Katuščáka, PhD., že sa  
     zaujíma len o svoje projekty a vyhýba sa koordinácii projektov celkovo na FHV UNIZA. V  
     prípade vykazovania publikačnej činnosti že prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. zahrnuje 
     aj neprítomných ľudí. Na argument prof. PhDr. Dušana Katuščáka, PhD., že FHV nie je  
     správne riadená a nemá možnosť sa vyjadriť, doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD. oznámila, 
     že pre potvrdenie, alebo vyvrátenie informácií prof. PhDr. Dušana Katuščáka, PhD. zadala 
     vypracovanie nezávislého auditu. S výsledkami auditu bude AS FHV UNIZA oboznámený 
     po ukončení auditu. 
 
     PhDr. Bronislava Jakubíková,PhD.  upozornila na rozvoj publikačnej činnosti doktorandov, 
     čo má  vplyv na akreditáciu, upozornila, že 2. profesori „ťahajú“ doktorandov. 
      
     Doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD. poukázala na skutočnosť, že v publikačnej činnosti  
     vykazujú aj neprítomných ľudí, ktorí nepracujú na FHV UNIZA. 
 
     prof.Ing. Milan Konvit, PhD. sa vyjadril, že sa hanbí, že je členom akademickej obce  
     FHV UNIZA a nevidí dôvod pre odvolanie prodekana pre vedu, výskum a umenie  
     FHV UNIZA.  
 
     PaedDr. Dalibor Gonda, PhD. (predseda AS FHV UNIZA) upozornil na dodržiavanie 
     programu zasadnutia AS FHV UNIZA. 
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MgA.  Emília Sadloňová, PhD. položila otázku, prečo sa p. prodekan pre vedu, výskum 
a umenie neúčastní pravidelných zasadnutí vedenia fakulty? 
 
RNDr. Adrian Kacian, PhD. upozornil, že má nedostatok podkladov pre spravodlivé 
rozhodnutie, p. prof. PhDr. Dušanu Katuščákovi, PhD. vytýka, že najskôr informoval 
média a nie vedenie fakulty. Upozornil na štandardizáciu postupov pri prerokovaní 
materiálov a na zlý spôsob komunikácie. Upozornil na skutočnosť, že sa na zasadnutí 
AS FHV UNIZA riešia osobné spory a položil otázku prof. PhDr. Dušanovi Katuščákovi, PhD., 
„prečo neinformoval o predpokladanom finančnom vývoji AS FHV UNIZA.?“ 
 
Prof. PhDr. Dušana Katuščák, PhD. navrhol  vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá by urobila 
odpočet. Uviedol, že sám vypracoval ekonomické podklady, ktoré odovzdal vedeniu. Vyzval 
AS FHV UNIZA, aby uložil p. dekanke doc. PaedDr. Vlaste Cabanovej, PhD. požiadavku 
predloženie stavu reštrukturalizačného procesu na fakulte. 
 
MgA.  Emília Sadloňová, PhD. upozornila na protirečenie p. profesora PhDr. Dušana 
Katuščáka, PhD., nakoľko p. profesor je člen vedenia a mal najskôr informovať vedenie 
fakulty, mal by podporovať jednotnosť vedenia FHV UNIZA. 
 
PhDr. Bronislava Jakubíková,PhD.  položila otázku, prečo p. dekanka neiniciovala 
stretnutie o reštrukturalizácii FHV UNIZA skôr? Hľadáme vinníkov medzi tými, ktorí 
upozorňujú na chyby. Navrhuje, aby hlasovanie o odvolaní prof. PhDr. Dušana Katuščáka, 
PhD. bolo odložená do budúceho zasadnutia AS FHV UNIZA. Ďalej poukázala na prvotný 
problém finančného stavu fakulty, a to akreditáciu. 
 
Prof. PhDr. Boris Banáry,  PhD. upozornil na obsahovú časť problematiky 
a zverejňovanie informácií o FHV UNIZA v médiách.  
 
Mgr. Katarína Valčová, PhD. reagovala na diskusný príspevok PhDr. Bronislavy 
Jakubíkovej,PhD. s pripomienkou, že za odbornú časť akreditácie – vzdelávanie- 
neboli zo strany akreditačnej komisie pripomienky, čo sa nemôže povedať za časť 
vedy a výskumu, kde zodpovednosť mal p. prof. PhDr. Dušana Katuščák, PhD. 
 
RNDr. Adrian Kacian, PhD. poukázal na chyby v postupe obidvoch strán a položil 
otázku pre prof. PhDr. Dušana Katuščáka, PhD. a doc. PaedDr. Vlastu Cabanovú, PhD. 
„ Viete si predstaviť prípadnú Vašu budúcu spoluprácu?“. 

   
       
 
     V priebehu vystúpili ďalší členovia akademickej obce a prejavili svoj názor k odvolaní 
     prof. PhDr. Dušana Katuščáka, PhD. z funkcie prodekana pre vedu, výskum a umenie. 
     (MgA. Emília Sadloňová,PhD., prof. Ing. Milan Konvit, PhD., doc. Mgr. Katarína Valčová, PhD.,   
     prof. PhDr. Boris Banáry, PhD., PaedDr. Dalibor Gonda, Mgr. Eva Leláková, PhD.). 
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      Predseda AS FHV PaedDr. Dalibor Gonda, PhD. podal návrh na hlasovanie odloženia 
      bodu 2. na budúce zasadnutie AS FHV UNIZA. 
 
       
      Hlasovanie o odložení  bodu 2. na budúce zasadnutie AS FHV UNIZA. 
 
       
       

počet prítomných členov AS FHV UNIZA  14 
 za     3 
 proti    5 
 zdržali sa    6 

 
 
  
   
     Odloženie  bodu 2. na budúce zasadnutie AS FHV UNIZA bolo zamietnuté. 
      
       
 
     
    Predseda AS FHV PaedDr. Dalibor Gonda, PhD. dal  hlasovať o návrhu  odvolania  z funkcie 
prodekana pre vedu, výskum a umenie prof. PhDr. Dušana Katuščáka, PhD.  
 
 
 
      

počet prítomných členov AS FHV UNIZA  14 
 za     9  
 proti    1 
 zdržali sa    4 

 
 
    Návrh na  odvolanie  z funkcie prodekana pre vedu, výskum a umenie prof. PhDr. Dušana 
    Katuščáka, PhD. bol tajným hlasovaním  schválený. 
 
 
              
    3. Rôzne. 
 
     Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.  upozornil na skutočnosť, že jeho odvolaním z 
     funkcie prodekana sa finančná situácia na FHV UNIZA nezlepší. 
     doc. Mgr. Michal Valčo, PhD. poznamenal, že v priebehu schvaľovania rozpočtu pre 
     r. 2016 (máj 2016), došlo k názorovej zhode katedier a vyjadril nádej pre ozdravenie 
     finančnej situácie FHV UNIZA. 
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    4. Záver. 
 
    Predseda AS FHV PaedDr. Dalibor Gonda, PhD. poďakoval prítomným za aktívnu účasť 
    a ukončil zasadnutie AS FHV UNIZA. 
    
 
 

 zapísal: Ing. Aleš Obr                                                                  


