
 

 
 

Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV ŽU v Žiline 

Dátum konania: 08. 02. 2016, o 13,00 hod. 
Miesto konania:  zasadacia miestnosť dekanátu FHV 
 
Prítomní:  PhDr. Marek Grejták,  Mgr. Marek Hampl, Ph.D., doc. Mgr.Ing. Bohdan Hroboň, PhD., 
PhDr. Bronislava Jakubíková, PhD.,  RNDr. Adrian  Kacian, PhD., PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D., 
PhDr. Slavka  Pitoňáková, PhD.,  Bc. Barbora  Belobradová,  Bc. Lenka Kalusová,  Bc. Mária  Hanáková, 
Peter Rišo, Natália Lištiaková, 
 
Neprítomá: Mgr. Jana Trabalíková, PhD. 
 
Hostia: Bc. Jana Ondrášová,  doc. PaedDr. Vlasta Cabanová,  PhD., doc. Mgr.Katarína Valčová, PhD., 
Mgr. Jana Dzuriaková, PhD.,  PhDr. Jana Kupková, RNDr. Eva Capková, PhD., Mgr. Juraj Grečnár, 
Mgr. Marcela Maglione, PhD., Mgr. Simona Wagnerová, PhD.,  PaedDr. Antónia Ťahún -Mendelová, 
PhD., PaedDr. Katarína Macková, PhD.,  prof. PhDr. Helena Grecmanová,  Ph.D. 
 
Program: 
  
1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Schválenie vyhlášky a volebnej komisie pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FHV ŽU v 
Žiline  

3. Schválenie vyhlášky a volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS FHV ŽU v 
Žiline  

4. Rôzne  

5. Záver  
 
Ad 1) 
Predseda AS FHV RNDr. Adrian Kacian, PhD  privítal všetkých prítomných, ospravedlnil neprítomných. 
Zároveň dal hlasovať za schválenie programu zasadnutia AS FHV. 
Hlasovanie bolo nasledovné: 

Počet prítomných členov AS 

FHV 

12 

ZA 12 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 0 

Záver hlasovania :  program zasadnutia bol schválený tak, ako bol navrhnutý a zaslaný senátorom. 

 
 
 



 

 
 
Ad 2)  
Doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FHV ŽU v Žiline – schválenie vyhlášky o doplňujúcich 
voľbách. 
Návrh  PhDr. B. Jakubíkovej, aby boli zvolení ešte dvaja členovia, spolu budú štyria.  Doteraz sú 
členmi komisie PhDr. M. Grejták, PhDr. B. Jakubíková, PhD. ako členovia stálej volebnej komisie AS 
FHV 
 
Za študentskú časť bola navrhnutá Lenka Kalúsová. 
Hlasovanie 

Počet prítomných členov AS 

FHV 

12 

ZA 11 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 1 

Záver hlasovania : Lenka Kalúsová bola schválená ako členka volebnej komisie 
 
Marek Hampl bol navrhnutý ako člen volebnej komisie a zároveň aj ako predseda volebnej komisie 
Hlasovanie 

Počet prítomných členov AS 

FHV 

12 

ZA 11 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 1 

Záver hlasovania : Mgr. M. Hampl, PhD.  bol schválený ako člen a zároveň aj ako predseda volebnej 
komisie s rovnakým výsledkom hlasovania. 
 
Vyjadrenie k časovému harmonogramu volieb – zmena času od 9,00 hod. – 13,00 hod. Ďalšie 
pozmeňujúce návrhy neboli. 
 
Hlasovanie za zmeny vo vyhláške : 

Počet prítomných členov AS 

FHV 

12 

ZA 12 

PROTI 0 



 

 
ZDRŽALI SA 0 

Záver hlasovania :  text vyhlášky a volebná komisia pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS 
FHV ŽU v Žiline s navrhnutými zmenami boli schválené. 

 

Ad 3) 
Doplňujúce voľby do študentskej časti AS FHV ŽU v Žiline. 
Volebná komisia sa skladá zo štyroch členov : troch študentov a jedného zamestnanca. 
Navrhnuté zmeny v časovom harmonograme: 
22.2. – 29. 2.2016  do 12,00 hod.  - podávanie kandidátov  
1.3.2016 – zverejnenie kandidátov 
2.3.2016 – voľby od  10,00 hod. – 16,00 hod. 
Návrhy na členov volebnej komisie :Lištiaková, Bc. Hanáková,  Bc. Kalusová, doc. Mgr. Ing. B. Hroboň, 
PhD. 
 
Hlasovanie  za študentku Lištiakovú ako členku volebnej komisie. 

Počet prítomných členov AS 

FHV 

12 

ZA 11 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 1 

Záver hlasovania: Lištiaková bola schválená ako členka volebnej komisie.  
 
Hlasovanie za študentku Bc. Hanákovú ako členku volebnej komisie 

Počet prítomných členov AS 

FHV 

12 

ZA 11 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 1 

Záver hlasovania: študentka Bc. Hanáková bola schválená ako členka volebnej komisie.  
 
Hlasovanie za študentku Bc. Kalusovú ako členku volebnej komisie 

Počet prítomných členov AS 

FHV 

12 

ZA 11 

PROTI 0 



 

 
ZDRŽALI SA 1 

Záver hlasovania: študentka Bc. Kalusová bola schválená ako členka volebnej komisie.  
 
Hlasovanie za doc. Mgr. Ing. B. Hroboňa, PhD.  ako člena volebnej komisie 

Počet prítomných členov AS 

FHV 

12 

ZA 11 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 1 

Záver hlasovania: doc. Mgr. Ing. B. Hroboň, PhD.  bol schválený za člena volebnej komisie  
 
Návrh na predsedu volebnej komisie : Bc. Lenka Kalusová 
Hlasovanie za študentku Bc. Kalusovú ako predsedníčku volebnej komisie 

Počet prítomných členov AS 

FHV 

12 

ZA 11 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 1 

Záver hlasovania : Bc. Lenka Kalusová bola schválená za predsedníčku volebnej komisie. 
 
Hlasovanie za text vyhlášky a volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS FHV ŽU v 
Žiline  

Počet prítomných členov AS 

FHV 

12 

ZA 12 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 0 

Záver hlasovania : text vyhlášky a volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS FHV 
ŽU v Žiline bol schválený. 

 
 
 
 
 



 

 
 
Ad 4) 
Rôzne 
RNDr. A. Kacian, PhD.  – je potrebné doplniť zloženie pracovných komisií a to : 
 
a) legislatívnej komisie, kde treba doplniť jedného študenta 
Navrhnutá bola študentka Belobradová 
 
Hlasovanie : 

Počet prítomných členov AS 

FHV 

12 

ZA 11 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 1 

Záver hlasovania : legislatívna komisia bola doplnená schválenou členkou - študentkou 
Belobradovou. 
 
b) komisiu pre hospodárske záležitosti, kde je potrebné doplniť dvoch členov zo zamestnaneckej 
časti. 
Navrhnutá bola PhDr. B. Jakubíková, PhD. 
 
Hlasovanie : 

Počet prítomných členov AS 

FHV 

12 

ZA 11 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 1 

Záver hlasovania :  za člena hospodárskej komisie bola schválená PhDr. B. Jakubíková, PhD. 
 
Bol prednesený návrh, aby sa táto komisia doplnila až po výsledkoch volieb. 
 
RNDr. A. Kacian, PhD. –  boli mi ako predsedovi AS doručené dve žiadosti. Jedna sa týka  komisie AS 
FHV pre študijné záležitosti a druhá komisie pre hospodárske záležitosti. Obidve žiadosti obsahujú 
otázky, ktoré po ich písomnom vypracovaní kompetentnými osobami, má následne predmetná 
komisia prešetriť.  
Žiadosť týkajúca sa študijnej komisie bola odoslaná prodekanke pre vzdelávanie. Jej odpoveď bude 
prešetrená príslušnou komisiou AS FHV. Správy budú predložené na najbližšie zasadnutie AS FHV. 
Žiadosť týkajúca sa komisie pre hospodárske záležitosti bola nejasná a bola vrátená žiadateľom na 
doplnenie.  



 

 
Prof. H. Grecmanová – bolo mi doručené od zamestnankýň našej katedry, PaedDr. K. Mackovej, 
PhD., Mgr. M. Maglione, PhD. , Mgr. S. Wagnerovej, PhD. upozornenie na porušenie zásad rovnakého 
zaobchádzania vedúceho zamestnanca. 
PaedDr. K. Macková, PhD. -  toto upozornenie je adresované vám ako vedúcej katedry, a je potrebné 
riešiť ho na katedre a nie na AS FHV. Ako je možné, že vám je umožnené vystúpiť v rôznom na tomto 
zasadnutí? 
Prof. H. Grecmanová – ak som porušila nejakú postupnosť, urobila som to z nevedomosti a ako 
členka akademickej obce  som povinná toto upozornenie zobrať na vedomie. 
RNDr A. Kacian, PhD. -  nakoľko nebol dodržaný postup štandardný pre prácu AS, je potrebné zvoliť 
správny postup, predložiť otázky písomne v dostatočnom predstihu pred zasadnutím senátu, aby bol 
každý člen s problémom oboznámený a vedel zaujať stanovisko. 
PhDr. B. Jakubíková, PhD. -  je potrebné dodržiavať platné predpisy ohľadom študijných záležitostí. 
Ako môžeme zverejňovať prijímacie konanie na programy, ktoré nemajú garanta ? Jedná sa napríklad 
o študijný program učiteľstva matematiky v kombinácii., ktorý nemá v súčasnosti garanta. Takto je 
verejnosť zavádzaná.  Môže sa stať, že študentom sa prihlášky aj poplatky za ne budú musieť vracať. 
Doc. K. Valčová  - Akreditačnej komisii sa strata garancie oznamuje čím skôr. List je už pripravený 
a bude AK odoslaný. Nám však  garancie neboli odňaté. 
PhDr. B. Jakubíková, PhD. – ak máme nástupcov garantov, nie je rozumnejšie až potom, keď budú 
títo garanti istí, urobiť masívnu kampaň a zverejniť prijímacie konanie? 
Doc. K. Valčová – na garantoch pracujeme. 
Doc. PhDr. V. Cabanová, PhD. – pokiaľ nám nepríde pozastavenie garancie z ministerstva, program 
sa môže brať ako garantovaný. 
PhDr. B. Jakubíková, PhD -  ako senátorka vyjadrujem nesúhlas s týmto postupom a považujem si za 
povinnosť na toto upozorniť. 
Študentka Lištiaková prečítala list, ktorý AS zaslal bývalý študent Honíšek. Znenie listu bude prílohou 
tejto zápisnice. 
Doc. PhDr. V. Cabanová, PhD. – 9.12.2015 dostala e-mail od troch študentiek, ktoré ju oboznámili 
s tým, že študent Honíšek organizoval na podnet bývalého zamestnanca Bombu stretnutia na 
staničke Záriečie, kde boli oboznamovaní ohľadom akreditácie a boli vyvolávané nepokoje medzi 
študentmi. Na základe získanej facebookovej komunikácie bolo zistené, že na druhý deň ráno sa majú 
stretnúť s PhDr. B. Jakubíkovou. Táto ich nabádala, aby na dekanku podali trestné oznámenie. 
Študentov sa ujal prorektor doc. Ing. Trunkvalter, PhD., ktorý študentom vysvetlil situáciu. Následne 
na to sa študent Honišek ospravedlnil a povedal, že ho na to nahovoril p. Bomba. Na ďalší deň prišiel 
Honišek za mnou, hodil mi na stôl list a odišiel. V ňom bol znevažovaný status dekanky ako aj dobré 
meno fakulty. Nakoľko je to dospelý človek, musí znášať dôsledky svojho konania. Oslovilo ho právne 
oddelenie ŽU. 
PhDr. B. Jakubíková, PhD. – nikto nemá právo  zneužívať facebookovú komunikáciu, pretože táto je 
súkromná. Ja osobne facebook nepoužívam. Študent Honišek za mnou prišiel 8.12.2015 ako za 
členkou senátu a chcel vysvetlenie k tejto situácii. Vzápätí na to 14.12.2015 som dostala od vedenia 
FHV kárne opatrenie a bola som zbavená funkcie vedúcej katedry. To bol dôsledok toho, že ma  
oslovil študent Honišek. 
Doc. PhDr. V. Cabanová, PhD. – na stretnutí s prorektorom Trunkvalterom boli študenti oboznámení 
s tým, že na žiadnom neakreditovanom programe neštudujú. Aj napriek tomu niektorí pedagógovia 
študentom rozprávali, že študujú na neakreditovanom programe, následne na to si študenti prestali 
plniť svoje povinnosti, nerobili si zápočty ani skúšky. Z toho dôvodu nemohli prejsť na ponúkaný 
program Výchova k občianstvu a museli ukončiť štúdium. 
PhDr. B. Jakubíková, PhD. – bol im ponúknutý program, ktorý pre nich nemal žiaden význam. Ako je 
možné, že sa predchádzajúcim listom študenta Honíška nezaoberal AS. 



 

 
RNDr. A. Kacian, PhD. – predchádzajúci list bol zaslaný rektorke a senátu bol daný len na vedomie, 
spolu z ďalšími organizáciami, ktorým bol list daný na vedomie. Adresátom bola rektorka ŽU. 
PhDr. B. Jakubíková, PhD.  – keď je niekde porušovaný zákon, má sa to riešiť aj keď to dostaneme len 
na vedomie. Nie je tu nikto, kto by študenta bránil. Je tu aj komisia pre študijné záležitosti a nekoná. 
Nikto nemá záujem stretnúť sa s týmto študentom a vypočuť ho. Predchádzajúc  list zaslal aj na 
ministerstvo a odpoveď dostal, ale z našej inštitúcie nie. 
RNDr. A. Kacian, PhD. – prečo študent Honišek obišiel senát a riešil to listom rektorke ŽU ? 
Nie je to prvý raz, keď sa AS FHV obíde pri riešení problémov a skôr sa ide na rektorát a do médií. 
S týmto listom sa nebudeme zaoberať, nakoľko ho AS FHV dostal len na vedomie. Vyzval senátorov, 
aby sa vyjadrili , či sa má AS listom, ktorý prečítala senátorka Lištiaková a tým aj prípadom študentka 
Honíška zaoberať. 
 
Lištiaková – list , ktorý som v jeho mene prečítala bol adresovaný AS FHV. 
Kupková – na študijné odd. študent  Honišek  prišiel s plačom a oľutoval čo urobil . 
PhDr. B. Jakubíková, PhD. – stretla som sa s ním, pretože som sa dozvedela , že chce tento svoj 
problém dať do médií. Presvedčila som ho, aby to nerobil a dal ešte šancu tejto inštitúcii nech sa 
s tým zaoberá. Keď sa chceme hrať na slovíčka, či je list zaslaný priamo nám alebo len na vedomie, 
tak nech si každý z nás zváži, čo urobil a čo mohol urobiť. Treba sa vyjadriť k problémom všetkých 
študentov, ktorí museli ukončiť štúdium. 
RNDr. A. Kacian, PhD.  – je potrebné zvolať komisiu, ktorá sa bude týmto problémom študenta 
Honišeka zaoberať ? 
Bc. L. Kalusová – mal svoj problém riešiť keď bol študentom a nie teraz 
Lištiaková – AS by sa mal zaoberať týmto problémom, aby sa to riešilo v rámci fakulty a aby sa tento 
problém neriešil v  médiách 
PhDr. B. Jakubíková, PhD.  –  už v septembri sa mohli hľadať riešenia  a študenti nemuseli platiť 
nadštandardnú dĺžku štúdia . Tu sa tieto problémy neriešili, až to vyústilo do toho, že 8.12.2015 prišli 
študenti za mnou a pýtali sa , s kým ešte môžu o tejto situácii rozprávať. Zaviedla som ich na rektorát, 
kde  nám pani Soviarová povedala, že na druhý deň môžu prísť za pánom prorektorom 
Trunkvalterom.  S pani Capkovou sme im ukazovali vysokoškolský zákon, ako má škola v takomto 
prípade postupovať a na čo majú nárok . Študenti až 9.12.2015 dostali do ruky papier, kde bolo 
napísané, že program, ktorý študujú nie je akreditovaný.  Do 15.12.2015 sa mali rozhodnúť, či 
prestupujú na jednoodborové programy Výchova k občianstvu, Náboženská výchova alebo Sociálna 
pedagogika – externé štúdium. Prestupom na externé štúdium by stratili privilégiá denného 
študenta, prišli by o všetky výhody, ktoré študent má. Niektorí prišli o sirotské, sociálne dávky 
a rodinné prídavky. A keď sa nájde študent, ktorý to chce riešiť, tak si ho zavoláme a vyhrážame sa 
mu disciplinárnym konaním.  List z ministerstva prišiel v novembri 2015, to znamená, že mesiac 
poberali výhody denného študenta neoprávnene a keby na našu fakultu prišla  kontrola, tak by 
fakulta mala veľký problém . Nie je nikto, kto by sa týmto študentom ospravedlnil za to, že pochybil. 
Niekto by mal niesť zodpovednosť za výsledky tejto akreditácie.  
RNDr. A. Kacian, PhD.  – dal hlasovať za zvolanie komisie k prešetreniu problému 
PhDr. B. Jakubíková, PhD.  - je potrebné pozvať členov veľkého senátu, aby bol jasný výklad zákona 
o akreditácii a aby komisia bola nezaujatá. Sú tu dve roviny : 1. Akreditácia  a po 2. Sťažnosť, ktorú 
poslal Honišek. Jedno s druhým súvisí. 
 
Hlasovanie za zvolanie komisie  na prešetrenie listu študenta Honišeka  
 

Počet prítomných členov AS 11 



 

 
FHV 

ZA 9 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 2 

 
Záver hlasovania : AS schválil zriadenie komisie za účelom prešetrenia sťažnosti študenta Honišeka 
 
RNDr. E. Capková, PhD. – osloviť predsedu Akademického senátu ŽU – prof. Gerliciho, aby pomohol 
zriadiť túto komisiu. 
RNDr. A. Kacian, PhD. – ukončil diskusiu o komisii z dôsledku poklesu členov AS FHV ŽU v Žiline pod 
hranicu uznášaniaschopnosti.  
 
Ad 5) 
Záver. 
Predseda AS FHV RNDr. Adrian  Kacian, PhD.  poďakoval zvyšným senátorom za účasť . 

 

 

  

Podpis  : ................................................. 

Zapisovala : 08.02.2016, Bc. Jana Ondrášová 

 

    

 

         

 

 

 

 

 

 


