Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline
Zápis zo zasadnutia AS FHV
Dátum konania:
Miesto konania:
Prítomní:

Neprítomní:
Hostia:

13. 6. 2011
zasadacia miestnosť dekanátu FHV ŽU
Mgr. art. Kamil Mihalov, ArtD., PaedDr. Danica Gondová, PhDr.
Slávka Pitoňaková, PhD., Mgr. art. Juraj Ruttkay, PhD., Mgr. Jana
Trabalíková, PhD., Mgr. Vladimíra Zemančíková, Mgr. Peter Horváth,
RNDr. Anna Najmanová, Mgr. Marcela Maglione
RNDr. Eva Capková, RNDr. Naďa Krivoňáková, PhD., RNDr. Martina
Langerová, PhD., Mgr. Viktor Tanitó, Zuzana Brezániová, Mgr.
Zuzana Šutá, Marián Šagát, Lucia Syptáková
doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD. (dekanka FHV ŽU), Ing.
Gogolová, prof. RNDr. Miroslava Růžičková, CSc., prof. Ing. Milan
Konvit, CSc. a ďalší (podľa prezenčnej listiny)

Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola plnenia úloh
Schvaľovanie Návrhu rozpočtu FHV (2011)
Posudzovanie Dlhodobého zámeru rozvoja FHV (2011-2015)
Schvaľovanie Návrhu štatútu CEPS
Rôzne

Zasadnutie AS FHV otvoril a viedol predseda AS FHV p. Mihalov. V úvode predložil
program zasadnutia, pričom požiadal zaradiť do programu dva nové body rokovania. Vyzval
všetkých členov AS FHV k reakcii a k následnému hlasovaniu.
Hlasovanie:
Počet prítomných členov AS FHV
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA
Záver:

9
9
0
0

AS FHV schválil upravený program zasadnutia:
1. Kontrola plnenia úloh
2. Voľba podpredsedu AS FHV a predsedu komisie pre legislatívne záležitosti
3. Schvaľovanie Návrhu rozpočtu FHV (2011)
4. Posudzovanie Dlhodobého zámeru rozvoja FHV (2011-2015)
5. Schvaľovanie Návrhu štatútu CEPS
6. Schvaľovanie požiadaviek na prijímacie skúšky pre ak. rok 2012/2013
7. Rôzne
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K bodu 1.
Kontrola plnenia úloh
Stanovené úlohy sú plnené priebežne. K bodu tentokrát nebola otvorená diskusia.
K bodu 2.
Voľba podpredsedu AS FHV a predsedu komisie pre legislatívne záležitosti
Predseda AS FHV p. Mihalov informoval členov AS FHV o odstúpení senátora p. Tanitóa
z postu podpredsedu AS FHV a predsedu komisie pre legislatívne záležitosti (na žiadosť
senátora ku dňu 13. 6. 2011). Vyzval členov AS FHV k podávaniu návrhov na kandidáta
podpredsedu AS FHV a predsedu komisie pre legislatívne záležitosti.
Navrhnutí boli:
p. Pitoňaková (nesúhlasila s kandidatúrou)
p. Ruttkay (súhlasil s kandidatúrou)
p. Gondová (nesúhlasila s kandidatúrou)
p. Trabalíková (nesúhlasila s kandidatúrou)
Hlasovanie:
Počet prítomných členov AS FHV
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA
NEPLATNÉ HL. LÍSTKY
Záver:

9
5
0
2
2

AS FHV zvolil p. Mgr. art. Ruttkaya, PhD. za podpredsedu AS FHV
a predsedu komisie pre legislatívne záležitosti.

K bodu 3.
Schvaľovanie Návrhu rozpočtu FHV (2011)
Návrh rozpočtu FHV ŽU (2011) predkladá dekanát FHV ŽU.
Tajomníčka FHV p. Gogolová dodatočne pridala k predkladanému návrhu nové tabuľky,
ktoré obsahovali doplnené údaje na základe pripomienok AO FHV a AS FHV. Informácie
spracovala podľa vzorcov používaných na ŽU.
Dekanka FHV p. Cabanová trvala na druhom variante predkladaného návrhu rozpočtu, na
prepočte modelu č. 2, ktorý zahrňuje prepočty výkonov.
Predseda AS FHV p. Mihalov oznámil, že sa mu k aktuálnej verzii predkladaného návrhu
nepodarilo získať písomné stanovisko ani od komisie pre legislatívne záležitosti, ani od p.
Hanakovičovej, ktorú požiadal o spoluprácu pri posudzovaní návrhu.
P. Růžicková vyjadrila spokojnosť, že z tabuliek je evidentný výkon jednotlivých pracovísk.
Zároveň vyslovila pochybnosť, či sú v tabuľkách vhodne prepočítané počty študentov.
(Námietku vzniesla aj voči koeficientu kvalifikačnej štruktúry, ktorý je rovnaký na všetkých
katedrách aj napriek tomu, že každé pracovisko sa prepočítava svojím vlastným koeficientom.
Uviedla, že koeficient odboru Katedry matematiky FHV ŽU nie je správny.) Pri prepočítaní
počtu študentov vychádzala tajomníčka FHV p. Gogolová z ich skutočného stavu, pričom
údaje čerpala z výkazu k 31. 10. 2010. P. Růžicková však zdôraznila, že externí študenti nejdú
cez rozpočet, a preto nemajú byť v prepočtoch ani zohľadnení.
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Dekanka FHV ŽU p. Cabanová ďalej informovala, že v návrhu ráta aj s plánovanou
modifikáciou smernice z januára 2009.
Predseda AS FHV p. Mihalov však zamietol rokovanie a schvaľovanie modifikácie smernice
bez toho, aby bola pripravená ako samostatný bod programu s tým, že podklady budú
poskytnuté senátorom v dostatočnom predstihu pred zasadnutím tak, ako to ukladá platný
rokovací poriadok AS FHV.
Pristúpilo sa k hlasovaniu o predloženom návrhu rozpočtu.
Hlasovanie:
Počet prítomných členov AS FHV
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA
Záver:

9
9
0
0

AS FHV schválil predložený Návrh rozpočtu FHV na rok 2011.

K bodu 4.
Posudzovanie Dlhodobého zámeru rozvoja FHV (2011-2015)
Dlhodobý zámer rozvoja FHV (2011-2015) predložil dekanát FHV ŽU.
Dekanka FHV p. Cabanová informovala, že Dlhodobý zámer rozvoja FHV bol zostavovaný
bývalým vedením. Zdôraznila, že ide o kompilát materiálov vypracovaných samotnými
katedrami.
Predseda AS FHV p. Mihalov vyzval k diskusii, v ktorej neboli predostrené žiadne
pozmeňujúce návrhy.
Hlasovanie:
Počet prítomných členov AS FHV
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA
Záver:

9
9
0
0

AS FHV schválil Dlhodobý zámer rozvoja FHV (2011-2015).

K bodu 5.
Schvaľovanie Návrhu štatútu CEPS
P. Konvit predložil aktuálnu verziu Návrhu štatútu CEPS. Informoval členov AS FHV
o Centre excelentnosti „Pamäť Slovenska“, výstupe úspešného podania projektu. V skratke
charakterizoval poslanie, cieľ, organizačnú štruktúru a kľúčové aktivity CEPS.
Predseda AS FHV vyzval k diskusii a k následnému hlasovaniu.
Hlasovanie:
Počet prítomných členov AS FHV
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA
Záver:

9
9
0
0

AS FHV schválil Návrh štatútu CEPS.
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K bodu 6.
Schvaľovanie požiadaviek na prijímacie skúšky na ak. rok 2012/2013
Dekanka FHV p. Cabanová informovala AS FHV o pripravovaní podkladov pre informačnú
brožúru „Kam na VŠ“. Predložené materiály obsahujú informácie o akreditovaných
študijných programoch a o požiadavkách na prijímacie skúšky pre akademický rok
2012/2013. Upozornila na otvorenú možnosť zmeniť formu prijímacieho konania a následne
vyzvala všetkých členov AS FHV o pripomienkovanie predložených požiadaviek.
P. Trabalíková upozornila na vhodnejšiu formuláciu zdravotne znevýhodnených uchádzačov
(namiesto zdravotne postihnutých uchádzačov) a zároveň zdôraznila upraviť kontaktnú emailovú adresu pre zdravotne znevýhodnených uchádzačov (viď príloha č. 6, s. 5)
P. Pitoňaková skonštatovala, že by bolo potrebné, vzhľadom na zmenený názov fakulty,
upraviť koncovky e-mailových adries z pôvodného meno.priezvisko@fpv.uniza.sk na
meno.priezvisko@fhv.uniza.sk.
P. Ruttkay navrhol upraviť Od uchádzačov sa vyžadujú vedomosti a zručnosti na úrovni
absolventa 2. stupňa ZUŠ na Od uchádzačov sa vyžadujú vedomosti a zručnosti na úrovni
absolventa ZUŠ (viď príloha č. 6, s. 3).
P. Mihalov navrhol upraviť ŠVOČ na ŠVOUČ (viď príloha č. 6, s. 3).
P. Gondová odporúča vynechať z vety ...v kombinácii s anglickým jazykom majú prednosť
uchádzači z gymnázií...pojem z gymnázii (viď príloha č. 6, s. 3).
Po pripomienkovaní sa pristúpilo k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Počet prítomných členov AS FHV
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA
Záver:

9
9
0
0

AS FHV schválil požiadavky na prijímacie skúšky pre ak. rok 2012/2013
(pričom žiada zapracovať všetky predložené pripomienky).

K bodu 7.
Rôzne
P. Růžicková, čerstvo zvolená a vymenovaná zástupkyňa FHV v Rade VŠSR, informovala
o zámere byť v úzkom kontakte s AS FHV, čo predseda AS FHV privítal. Zároveň tlmočila
predmet blížiaceho sa zasadnutia Rady VŠSR a požiadala členov AS FHV o spoluprácu pri
posudzovaní návrhu financovania vedy a techniky v SR. P. Růžicková ďalej pripomenula, že
Rada VŠSR zároveň poskytuje metodické usmernenia pre AS a jeho činnosť.
Predseda AS FHV p. Mihalov od predsedníčky študentskej časti a od príslušných členov stálej
volebnej komisie očakáva, vzhľadom na končiace sa členstvo niekoľkých senátorov v
študentskej časti AS FHV, návrh harmonogramu doplňujúcich volieb. P. Najmanová a p.
Horváth navrhujú doplňujúce voľby do študentskej časti AS FHV uskutočniť po začiatku
zimného semestra ak. r. 2011/2012.
Dekanka FHV p. Cabanová informovala o potrebe schváliť novú Vedeckú radu FHV ŽU.
Informovala AS FHV, že už oslovila AO kvôli návrhom kandidátov na členov VR FHV ŽU.
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Predseda AS FHV p. Mihalov dodal, že v prípade potreby a na základe žiadosti ešte zvolá
mimoriadne zasadnutie AS FHV v júni 2011.
Na záver sa rozlúčil s členmi AS FHV a ostatnými predstaviteľmi AO FHV, poďakoval za
spoluprácu a poprial všetkým príjemné leto.

V Žiline dňa 15. 6. 2011
Zapísala: Mgr. Marcela Maglione
Overil: Mgr. art. Kamil Mihalov, ArtD.
Predseda AS FHV ŽU

Prílohy:
1. Prezenčná listina (členovia AS FHV a hostia)
2. Návrh rozpočtu FHV (2011)
3. Dlhodobý zámer rozvoja FHV (2011-2015)
4. Návrh štatútu CEPS
5. Požiadavky na prijímacie skúšky pre ak. rok 2012/2013
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