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VEC
Stanovisko Hospodárskej komisie k bodom 5. a 8. programu zasadania AS FHV UNIZA
Vážený senát, dovoľujeme si predložiť stanovisko Hospodárskej komisie v zložení: Mgr.
Eva Augustínová, PhD., doc. PhDr. Michal Valčo, PhD. a Michal Moravec k 5. bodu Situačná
správa k reštruktualizácii FHV UNIZA v oblasti pedagogických vied a 8. bodu Schvaľovanie zmeny
organizačnej štruktúry FHV UNIZA programu zasadania FHV UNIZA dňa 13.3.2017.
1. Stanovisko Hospodárskej komisie k bodu 5. Situačná správa k reštruktualizácii FHV UNIZA
v oblasti pedagogických vied
a) Hospodárska komisia žiada o doplnenie údajov do jednotlivých tabuliek za Katedru
mediamatiky a kultúrneho dedičstva – Tabuľka č. 12 Študenti pedagogických vied podľa
akreditovaných študijných programov a zmeniť potom názov tabuľky na Študenti
pedagogických a humanitných vied podľa akreditovaných študijných programov.
b) Hospodárska komisia žiada o doplnenie údajov do jednotlivých tabuliek za Katedru
mediamatiky a kultúrneho dedičstva – Tabuľka č. 16 Publikačná činnosť FHV UNIZA –
pedagogické vedy a potom zmeniť názov tabuľky na Publikačná činnosť FHV UNIZA –
pedagogické a humanitné vedy.
Hospodárska komisia navrhuje toto doplnenie preto, že v ostatných tabuľkách figurujú
podklady aj za Katedru mediamatiky a kultúrneho dedičstva a vo vyššie uvedených
dvoch tabuľkách tieto údaje absentujú.
c) Hospodárska komisia žiada doloženie komentáru k tabuľke č. 8 Rozpis rozpočtu 2016
podľa katedier. Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva síce podľa tabuľky ušetrila
značnú výšku finančných prostriedkov, avšak v súčasnosti prebiehajú verejné
obstarávania, ktorých suma je práve rozdiel medzi rozpisom rozpočtu a skutočným
stavom čerpania rozpočtu.
d) Taktiež je dôležité upozorniť pri tabuľke č. 8 Rozpis rozpočtu 2016 podľa katedier, že
neodráža nasledovnú skutočnosť. Pôvodný rozpočet Katedry náboženských štúdií
nerátal s ďalšími piatimi zamestnancami, ktorí prešli v septembri pod spoločnú Katedru
filozofie a religionistiky a od septembra následnícka katedra disponovala len finančnou
čiastkou, ktorá bola pôvodne pridelená Katedre náboženských štúdií, neprebehla
delimitácia finančných prostriedkov pre novoprijatých zamestnancov, resp. tých
zamestnancov, ktorí prešli do spoločnej Katedry filozofie a religionistiky z iných
katedier.
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2. Stanovisko Hospodárskej komisie k bodu 8. Schvaľovanie zmeny organizačnej štruktúry
FHV UNIZA
Z organizačnej schémy Katedry hudby na dve samostatné miesta vyplýva, že ide
o navýšenie jedného miesta v organizačnej štruktúre katedry. Navýšenie počtu zamestnancov
Katedry hudby o jedno miesto znamená nedodržanie princípov reštruktualizácie a namiesto
znižovania stavu zamestnancov sa bude stav zamestnancov zvyšovať. K prerokovaniu takejto
závažnej zmeny je dôležité poznať relevantné informácie o finančnej situácii na katedre
a Hospodárska komisia si žiada kvalifikovanú finančnú analýzu hospodárenia s finančnými
prostriedkami na Katedre hudby a taktiež kvalifikovanú správu o činnosti katedry (pedagogická
činnosť, výskumná a publikačná činnosť, projektová činnosť), ktorá by zdôvodnila nutnosť krokov,
ktoré sú uvedené v žiadosti o zmenu organizačnej štruktúry Katedry hudby. Ak by sa mali
navyšovať prostriedky pre Katedru hudby, musí byť zrejmé, z akých prostriedkov sa tak má stať.
Vzhľadom na finančnú situáciu fakulty existuje odôvodnený predpoklad, že ďalšia investícia do
prípadného navyšovania pracovných miest na Katedre hudby bude nevyhnutne znamenať šetrenie
prostriedkov na iných katedrách, z ktorých niektoré sú už aj tak finančne a personálne
poddimenzované.
V súčasnosti, kvôli nedostatku takýchto podkladov, Hospodárska komisia podáva návrh na
stiahnutie materiálu Žiadosť o zmenu organizačnej štruktúry Katedry hudby z rokovania zasadania
AS FHV UNIZA dňa 13.3.2016.

S pozdravom,
Mgr. Eva Augustínová, PhD.
Hospodárska komisia AS FHV UNIZA - predseda
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