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Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV ŽU v Žiline 

Dátum konania: 09. 11. 2015, o 13,00 hod. 
Miesto konania:  zasadacia miestnosť dekanátu FHV 
 

Prítomní: PaedDr. Rastislav Metruk,  Mgr. Marek Hampl, Ph.D.,  PhDr. Bronislava Jakubíková, PhD., 
RNDr.Adrian Kacian, PhD., PaedDr. Lýdia Kontrová, PhDr., PhDr.  Slávka Pitoňáková,PhD., Mgr. Jana 
Trabalíková, PhD.,  doc. Mgr. Ing. Bohdan  Hroboň, PhD., prof. RNDr. Miroslava  Růžičková, CSc., 
PhDr. Marek Grejták,  Bc.Lenka Kalusová,   Peter Rišo, Bc. Mária Hanáková, Lukáš Honišek,  
Bc. Barbora Belobradová 
Ospravedlnení: Lištiaková Monika 
 
Hostia:  Bc. Jana Ondrášová, doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD., doc. Mgr. Katarína Valčová, PhD.,  
RNDr.Eva Capková,PhD.,  RNDr. Martina Langerová, PhD., PhDr. Jana Kupková,  prof. PhDr. Boris 
Banáry ,CSc.,  Mgr. Jana Dzuriaková, PhD.,  prof. PhDr.  Helena Grecmanová, PhD.,  RNDr. Beatrix 
Bačová, PhD.,  Damián Michalco,  Mgr. Eva Leláková,  PhD.,  prof. PhDr. Dušan Polonský, CSc.,  
Mgr.art.  Kamil Mihalov, ArtD. 
 
Program: 
1. Otvorenie  

2. Informácia o doplňujúcich voľbách do študentskej časti AS FHV. Odovzdanie dekrétov novým 
senátorom za študentskú časť AS FHV.  

3. Voľba predsedu legislatívnej komisie AS FHV.  

4. Rokovanie a schvaľovanie nového Štatútu AS FHV z dôvodu zosúladenia fakultného dokumentu s 
celouniverzitným štatútom (viď materiál v prílohe). Zmeny predstaví prodekanka doc. K. Valčová, 
PhD.  

5. Rokovanie a schvaľovanie Dodatku k Organizačnému poriadku FHV ŽU v Žiline: schválenie 1 miesta 
referenta oddelenia pre vedu a výskum. Zmenu predstaví prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.  

6. Schvaľovanie 1 člena VR FHV. Členka VR FHV, doc. PhDr. Eva Urbanovská bola AS FHV v tomto roku 
schválená ako členka VR FHV do radov externých členov VR. Od 1.9.2015 je plnoúväzkovou 
zamestnankyňou FHV, preto je potrebné ju schváliť ako internú členku VR FHV.  

7. Rôzne  
a. Príspevok senátora K. Mihalova na tému: „Publikačná činnosť a rozpočet FHV.“  
8. Záver  
 
Ad 1) 
Predseda AS FHV RNDr. Adrian Kacian, PhD  privítal všetkých prítomných, ospravedlnil neprítomných 
a zároveň  požiadal o posunutie začiatku zasadnutia o 15 minút z dôvodu prípravy materiálov 
súvisiacich so zasadnutím.  
Po návrate o 15 min. predseda znovu privítal prítomných a dal hlasovať o programe zasadnutia. 

Počet prítomných členov AS 

FHV 

16 

ZA 16 
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PROTI 0 

ZDRŽALI SA 0 

Záver hlasovania: Program zasadnutia AS FHV bol prijatý 
 
Následne predseda AS FHV predniesol správu zo zasadnutia predsedníctva AS FHV ŽU, ktoré sa 
konalo dňa 9.11.2015 v čase od 11:00 do 12:15 SEČ (kompletná zápisnica zo zasadnutia 
predsedníctva je súčasťou prílohy): 
 
Predsedníctvo AS FHV sa zaoberalo listom doc. Mgr.Art. Šasinovej, ArtD z KH zo dňa 3.11.2015, kde 
Dr. Šašinová konštatuje procesnú chybu, ktorej sa dopustila pri voľbe kandidáta do AS FHV za Katedru 
hudby. Ako ne-člen akademickej obce FHV navrhla a aj hlasovala za Mgr. Art. Kamila Mihalova, ArtD. 
Predsedníctvo AS FHV tak jednohlasne konštatuje, že došlo k pochybeniu a výsledky doplňujúcich 
volieb na KH sú neplatné.  
Prof.  Banáry, vedúci KH uviedol, že 2.11.2015 mu pani Šašinová oznámila, že nastala táto procesná 
chyba. Následne upovedomil  predsedu AS. 
Predseda AS sa vyzval Kamila Mihalova, aby sa k danej situácii vyjadril. Kamil Mihalov sa k  vzniknutej 
situácii nevyjadril. 
Predseda AS FHV konštatoval, že doplňujúce voľby na KH sa budú opakovať tak, aby bol dodržaná 
legislatíva. Navrhol senátora Metruka, ako pozorovateľa pri voľbách. 
 

Počet prítomných členov AS 

FHV 

15 

ZA 12 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 3 

Záver hlasovania :  Senátor R. Metruk bol schválený ako pozorovateľ na doplňujúcich voľbách do AS 

FHV na KHU. 

Predsedníctvo AS FHV ŽU v Žiline pozvalo nasledovných hostí na zasadnutie AS FHV ŽU v Žiline, ktorí 
vystúpia v bode Rôzne: 
Damián Michalco, senátor ŽU za študentskú časť FHV, Prof. Dušan Polonský, doc. Bohumír Hulan. 
 

 Predsedníctvo jednohlasne konštatuje, že návrh na odvolanie dekanky FHV, ktorý predseda dostal 

dňa 9.11.2015 o 9:00 SEČ bol doručený po termíne, v ktorom by bolo možné ho zaradiť na dnešný 

program rokovanie AS FHV ŽU v Žiline. Tento návrh nezodpovedá požadovanej forme pracovného 

podkladu pre rokovanie AS FHV ŽU v Žiline a z tohto dôvodu nebude zaradený do programu 

zasadnutia AS FHV ŽU v Žiline. 
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Ad 2)  
Informácia o doplňujúcich voľbách do študentskej časti AS FHV. Odovzdanie dekrétov novým 
senátorom za študentskú časť AS FHV. 
Správu predniesol Peter Rišo, predseda volebnej komisie. V úplnom znení je prílohou tejto zápisnice. 
Zároveň novým členom AS (Mária Hanáková, Lukáš Honišek, Bc. Barbora Belobradová) boli 
odovzdané  dekréty. 
Ad 3) 
Voľba predsedu legislatívnej komisie AS FHV.  

Legislatívna komisia : voľba 1 zástupcu zamestnaneckej časti a 1 zástupcu študentskej časti. 
Návrh:   a)zamestnanecká časť  -  Trabalíková 
               b) študentská časť  -   Lukáš Honišek 
Hlasovanie za zástupcov do legislatívnej komisie nasledovné: 

Lukáš Honišek     Trabalíková 

Počet prítomných členov AS 

FHV 

15 Počet prítomných členov AS 

FHV 

15 

ZA 13 ZA 13 

PROTI 0 PROTI 0 

ZDRŽALI SA 2 ZDRŽALI SA 2 

Záver hlasovania: členovia legislatívnej komisie boli schválení. 

Voľba predsedu legislatívnej komisie: 

Návrh – Mgr. R. Metruk 

Hlasovanie 

Počet prítomných členov AS 

FHV 

15 

ZA 12 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 3 

Výsledok hlasovania: Mgr. R. Metruk bol zvolený za predsedu legislatívnej komisie 

Voľba zástupcu študentskej časti do sčítacej komisie: 

Návrh : Belobradová 

Hlasovanie: 
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Počet prítomných členov AS 

FHV 

15 

ZA 13 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 2 

Výsledok hlasovania: študentka Belobradová bola zvolená do sčítacej komisie. 

 
Ad 4)  
Rokovanie a schvaľovanie nového Štatútu  FHV z dôvodu zosúladenia fakultného dokumentu s 
celouniverzitným štatútom (viď materiál v prílohe). Zmeny predstaví prodekanka doc. K. Valčová, 
PhD.  

- Senátorka Trabalíková navrhla zmenu znenia v čl.4 § 19 odsek 5, druhá veta : 
Volebná komisia prijme návrhy, ktoré budú obsahovať náležitosti stanovené vyhláškou 
o voľbách kandidáta na dekana a budú v súlade s časovým harmonogramom volieb kandidáta 
na dekana. 

 
Hlasovanie za zmenu v štatúte, ktorú iniciovala senátorka Trabalíková: 

Počet prítomných členov AS 

FHV 

15 

ZA 14 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 1 

Záver hlasovania : zmena v čl.4 § 19 štatútu FHV bola schválená 

Hlasovanie za ostatné zmeny v Štatúte FHV, podľa materiálu predloženého vedením FHV: 

Počet prítomných členov AS 

FHV 

15 

ZA 14 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 1 

Výsledok hlasovania . Ostatné zmeny v štatúte FHV boli schválené 

Ad 5) 
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Rokovanie a schvaľovanie Dodatku k Organizačnému poriadku FHV ŽU v Žiline: schválenie 1 miesta 
referenta oddelenia pre vedu a výskum.  

Z dôvodu neprítomnosti prof. Katuščáka návrh administratívnej zmeny predniesla doc. Valčová: 

 
 Návrh na zmeny v platnom organizačnom poriadku FHV ŽU v Žiline  
Článok 2, §2, odsek 8, písmeno d) prodekan pre rozvoj a akreditáciu  
doplniť:  
- spolupracuje na dlhodobom zámere fakulty,  
- zodpovedá za prípravu a koordináciu implementácie rozvojových projektov - navrhuje koncepcie a 
realizácie investičnej výstavby, modernizácie materiálneho a priestorového vybavenia fakulty s 
osobitným dôrazom na využitie nových informačných a komunikačných zariadení a didaktickej 
techniky,  
- vypracúva podklady k návrhom na zriaďovanie, zlučovanie, rozdelenie a zrušenie pedagogických, 
vedeckých a ďalších pracovísk fakulty,  
- koordinuje námety a organizáciu podnikateľskej činnosti fakulty,  
- v spolupráci s prodekanom pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou koordinuje spoluprácu s 
vedecko-technickými a výskumnými inštitúciami.  
 
 
 
Článok 4, §12, odsek 2:  
Ruší sa:  
- 1 miesto – referent pre vedu, výskum a umenie a pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou 
 
nahradzuje sa:  
1 miesto – referent pre vedu, výskum a umenie  
1 miesto – referent pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou 
Hlasovanie : 

Počet prítomných členov AS 

FHV 

15 

ZA 13 

PROTI 1 

ZDRŽALI SA 1 

Záver hlasovania : zmeny v organizačnom poriadku FHV boli schválené 
 
Ad 6) 
Schvaľovanie 1 člena VR FHV. Členka VR FHV, doc. PhDr. Eva Urbanovská bola AS FHV v tomto roku 
schválená ako členka VR FHV do radov externých členov VR. Od 1.9.2015 je plnoúväzkovou 
zamestnankyňou FHV, preto je potrebné ju schváliť ako internú členku VR FHV.  
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Hlasovanie (tajné, hlasovacie lístky boli zrátané sčítacou komisiou v zložení: Hroboň, Hampl, 
Belobradová.): 

Počet prítomných členov AS 

FHV 

15 

ZA 13 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 0 

NEPLATNÉ 2 

 

Výsledok  : doc. PhDr. Eva Urbanovská bola schválená ako interná členka VR FHV. 

 
Ad 7) 
Rôzne. 

- Mihalov predniesol príspevok „ Publikačná činnosť a rozpočet FHV“  (plné znenie je v prílohe 
zápisnice). 

- Růžičková – oceňujú sa ľudia, ktorí majú nulový záznam v publikačnej činnosti. 
- Cabanová – oceňujú sa ľudia na základe návrhov z katedier. 
- Damian  Michalco – predniesol informáciu z CONVENTU. 
- Prof. Polonský – svoj príspevok prednesie na budúcom zasadnutí AS FHV. 
- Cabanová – sa vyjadrila k svojej činnosti na fakulte. 
- Mihalov – fakulta nemá habilitačné práva a sú v nedohľadne – kedy ich fakulta získa a prečo 

sa znižujú kritériá na vedúcich katedier ? 
- Cabanová  -  je neetické robiť si všetky habilitácie na vlastnej fakulte, mali by sa robiť na 

cudzej fakulte v anonymite. Prof. Konvit plánuje prijať štruktúru graduačného rastu na KMKD, 
na KPŠ sa habilitácie neplánujú. K otázke na kritériá vedúcich katedier – je to práca s ľuďmi, 
riešenie rozvrhov, dochádzky a sledovanie čerpania dovoleniek,  o ktorú nie je veľký záujem 
a sme radi, ak sa nájde niekto, kto je ochotný túto prácu vykonávať. Profesori a docenti chcú 
predovšetkým robiť vedu a publikovať. 

- Jakubíková – neviem nič o tom , že by prof. Konvit chystal niečo ohľadom habilitácií. 
- Cabanová –  prof. Konvit  materiál predniesol prorektorovi  Trunkvalterovi , kde boli veľmi 

podrobne   vypracované plány graduačného rastu na KMKD. 
- Jakubíková – UK Bratislava pozitívne vníma doktorandské štúdium Katuščákovej, a preto by 

bolo vhodné robiť všetko pre to, aby habilitačné konanie na fakulte bolo schválené, aby aj 
naša fakulta pomohla pracovníkom z iných VŠ obhájiť doktorandské štúdium. 

- Cabanová – doktorandi sú potrební, ale musia to byť kvalitní doktorandi (publikačná činnosť) 
- Jakubíková – doktorandi na KMKD mali veľmi tvrdé podmienky na prijatie a kládli sa na nich 

počas doktorandského štúdia vysoké nároky. 
- Grecmanová – na VŠ je potrebná veda a publikovanie. 
- Mihalov – sťažnosti od študentov na chybné doklady  zo študijného oddelenia. 
- Valčová – niektoré chyby nastávali v nesprávnom preklade  v programe Študent, ktoré boli 

diskutované s UIKT ŽU a boli všetky opravené. 
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- Pitoňáková – budú sa konať doplňujúce voľby do študentskej časti AS ŽU, je možnosť 
v prípade záujmu zúčastniť sa týchto volieb dvom členom. 

- Kacian – konštatoval, že na ponuku Pitoňákovej nikto nereflektoval. 
- Růžičková – kedy príde od ministra podpísané nové stanovisko ku akreditácii a či je možné, 

aby podpísal niečo iné ako odporučila Akreditačná komisia. 
- Cabanová – 30.10.2015 pani rektorka informovala, že Paneurópska univerzita podala trestné 

oznámenie na AK na Európsky súd a kým sa toto nevyrieši, minister nebude nič podpisovať 
- Mihalov – ako toto súvisí s našou fakultou ?  
- Růžičková – aké kroky vedenie urobilo, aby sa táto situácia zmenila. 
- Cabanová – vedenie urobilo potrebné kroky, ale zatiaľ nebude o nich informovať. 

 

 

Záver. 
Predseda AS FHV RNDr. Adrian  Kacian, PhD.  poďakoval za účasť . 

 

 

Zapisovala : 09.11.2015, Bc. Jana Ondrášová 

 

    RNDr. Adrian Kacian, PhD.                                  

predseda AS FHV ŽU v Žiline   ........................................................................ 
 

Prílohy: 

1. Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva AS FHV ŽU v Žiline   
2. Správa volebnej komisie o doplňujúcich voľbách do študentskej časti AS FHV 
3. Príspevok Kamila Mihalova. 



Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva AS FHV ŽU v Žiline, zo dňa 9.11.2015 v čase od 

11:00 do 12:15 SEČ. 

Prítomní: 

Mgr. Adrian Kacian, PhD. 

RNDr. Lýdia Kontrová, PhD. 

PhDr. Marek Grejták 

Bc. Lenka Kalúsová 

Prof. Boris Banáry, CSc, vedúci KH, pozvaný hosť k bodu 2. 

 

Zasadnutie predsedníctva bolo zvolané e-mailom vo štvrtok, 5.11.2015 podľa nasledovného 

programu: 

1. Otvorenie 

2. Doplňujúce voľby na Katedre hudby. 

3. Pozvanie hostí na zasadnutie AS FHV ŽU v Žiline 

4. Diskusia o bodoch programu zasadnutia AS FHV ŽU v Žiline 

5. Rôzne 

6. Záver 

Ad 2. Predsedníctvo AS FHV ŽU v Žiline konštatuje nedodržanie platného volebného 

poriadku (Článok 4, časť a) a f) Zásady volieb do AS FHV ŽU v Žiline) pri doplňujúcich 

voľbách na KH dňa 22.9.2015. K pochybeniu došlo tým, že návrh kandidáta na člena AS 

FHV ŽU v Žiline bol predložený neoprávnenou osobou a zároveň táto neoprávnená osoba  

volila kandidáta na člena senátu FHV ŽU v Žiline. Predsedníctvo AS FHV konštatuje, že 

výsledky doplňujúcich volieb sú neplatné a ukladá KH FHV ŽU v Žiline voľby opakovať pri 

dodržaní platnej legislatívy. Toto uznesenie je jednohlasným stanoviskom Predsedníctva AS 

FHV ŽU v Žiline. 

Ad 3. Predsedníctvo AS FHV ŽU v Žiline pozvalo nasledovných hostí na zasadnutie AS FHV 

ŽU v Žiline, ktorí vystúpia v bode Rôzne: 

Damián Michalco, senátor ŽU za študentskú časť FHV, 

Prof. Dušan Polonský,  

doc. Bohumír Hulan 

 

Ad 4.  Predsedníctvo prerokovalo jednotlivé body programu zasadnutia AS FHV ŽU v Žiline. 

Ad 5. V bode predseda informoval, o doručení návrhu na odvolanie dekanky. Predsedníctvo 

jednohlasne konštatuje, že návrh na odvolanie dekanky FHV, ktorý predseda dostal dňa 

9.11.2015 o 9:00 SEČ bol doručený po termíne, v ktorom by bolo možné ho zaradiť na 

dnešný program rokovanie AS FHV ŽU v Žiline. Tento návrh nezodpovedá požadovanej 

forme pracovného podkladu pre rokovanie AS FHV ŽU v Žiline a z tohto dôvodu nebude 

zaradený do programu zasadnutia AS FHV ŽU v Žiline. 

Predseda AS FHV poďakoval členom predsedníctva za účasť. 

 

Zapísal 

Adrian Kacian. 







Mgr. art. Kamil Mihalov, ArtD., Oddelenie pre klavírne umenie a interpretáciu KHU FHV ŽU 
Univerzitná 8215/1 Žilina 010 26 

V Žiline, 9. novembra 2015  

 

Váž. AO FHV,  

Váž. AS FHV, 

Váž. hostia, 

 

FHV je ako súčasť verejnej inštitúcie závislá od dotačných prostriedkov v rámci štátneho 

rozpočtu. Zatiaľ je totižto na Slovensku získavanie prostriedkov z iných zdrojov (sem patria napr. 

štrukturálne fondy EU, ale v neposlednom rade aj prostriedky z podnikateľského prostredia) dá sa 

povedať, v zárodku.  

Pre výšku dotácií (mám na mysli prerozdelenie vládou určeného balíka, ktoré už je úlohou 

ministerstva školstva) je brané do úvahy množstvo faktorov. Jeden z najvýraznejších je tzv. podiel 

školy na publikačnej činnosti. A to napriek tomu, že sa konkrétne čísla dotácii častokrát strácajú 

v zložitých finančných tabuľkách, ktoré sa na FHV predkladajú napr. v návrhu o narábaní s finančnými 

prostriedkami na nadchádzajúci rok a následne v správe o narábaní s finančnými prostriedkami za 

uplynulý rok. Podľa mojej mienky by mali byť práve čísla týkajúce sa podielu publikačnej činnosti do 

budúcnosti spracovávané prehľadnejšie a v podobe, aby ich mohla čítať väčšia časť akademickej obce 

a nie iba hŕstka zasvätených.   

Pre potreby určovania tohto podielu (o. i.) máme na Slovensku systém zaznamenávania 

výstupov v centrálnych registroch. O prevádzku tzv. centrálnych registrov evidencie publikačnej 

činnosti sa z poverenia ministerstva stará Centrum vedecko-technických informácií SR, pre ktoré sú 

partnermi v komunikácii so školou príslušné akademické knižnice. Tie v spolupráci s jednotlivými 

autormi  a pri dôslednom dodžiavaní usmernení (na predstavenie ktorých tu dnes nie je priestor, ale 

všetky sú zverejnené na portáli crepc.sk)  majú v kompetencii vstupovať do databázy 

a zaznamenávať iba tie výstupy, ktoré tam patria a iba v tých kategóriách, ktoré im prislúchajú. 

Zostručním to, aby sa publikačná činnosť školy zohľadnila aj v jej rozpočte, publikačný výstup nemôže 

končíť jeho vydaním resp. zverejnením, ale musí dôjsť aj k jeho zaznamenaniu v databáze. Dodám 

ešte, že aj akreditačná komisia berie do úvahy iba takto zaznamenané výstupy. 

Zaznamenávanie podlieha pravidlám, ktoré neurčuje škola. Ich nastavovanie je výsledkom 

širšieho odborného konsenzu. Vytvorenie záznamu napr. v registri evidencie umeleckej činnosti 

predpokladá preštudovanie príslušného dokumentu už len v súvislosti s návrhom kategórie pre ten 

ktorý výstup (pre označenie kategórií umeleckej činnosti – a podobne je to aj s publikačnou činnosťou 

 slúžia kombinácie troch veľkých písmen z konca abecedy, ktoré predstavujú atribúty ako závažnosť 

výstupu, teritorialitu výstupu, rozsah výstupu a pod.). Kvôli korektnosti záznamu sú školy 

prevádzkovateľom registra oslovené v zmysle odbornej garancie záznamov. Predchádza sa tak 

zanášaniu databáz chybnými zápismi.  

Výška dotácii za podiel na publikačnej činnosti je určovaná až po kontrole týchto záznamov 

a po ich niekoľkostupňovom vyhodnotení nezávislou hodnotiteľskou radou z externého prostredia. 

Práve kvôli dľžke týchto procesov je napr. pre rozpočet 2015 braný do úvahy stav publikačnej činnosti 

z roku 2013. Aby som spomenul konkrétne jednotkové hodnoty poskytovanej dotácie pre roky, 

o ktorých hovorím (hodnoty sú nominálne, nie podielové): 7 993€/monografia, 1613€/kapitola 

monografie, 5054€/karent, 335€/vedecké práce v recenzovaných zborníkoch vydaných v zahraničí, 

31€/ostatné publikácie.  



Mgr. art. Kamil Mihalov, ArtD., Oddelenie pre klavírne umenie a interpretáciu KHU FHV ŽU 
Univerzitná 8215/1 Žilina 010 26 

V Žiline, 9. novembra 2015  

Tieto dotácie slúžia škole ako príspevok k výplate nás, akademických zamestnancov. Preto 

svoj diskusný príspevok ukončím opäť upozornením na to, že registre sú verejné. Máme tak 

príležitosť  jednak dohľadať, ako aj interpretovať to, kto v akej miere a čím pravidelne a systematicky 

prispieva k vyrovnanému rozpočtu FHV.  

 

 

Ďakujem za pozornosť,  

Kamil Mihalov 
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