AKADEMICKÝ SENÁT
Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV UNIZA

Dátum konania: 21. júna 2019 o 8:30 hod.
Miesto konania: AC-CO (kryt civilnej ochrany v suteréne budovy AC)
Prítomní členovia: PaedDr. Silvia Antolová, PhD., PhDr. et Mgr. Kristýna Balátová, PhD.,
Mgr. Jana Dzuriaková, PhD., PhDr. Marek Grejták, Mgr. Marián
Grupač, PhD., Mgr. Marek Hampl, Ph.D., PaedDr. Marta Lacková, PhD.,
Mgr. Veronika Murgašová, PhD., doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.,
Michaela Bodingerová, Bc. Michal Moravec, Daniel Stehlík
Neprítomní členovia: Mgr. Olena Hundarenko, PhD. (ospr.), doc. PaedDr. Anton Lauček,
PhD. (ospr.), Bc. Kristína Husáková
Hostia: Mgr. Eva Augustínová, PhD., Ing. František Kecsö, Mgr. Jarmila Majerová, PhD.,
PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D., Bc. Janka Ondrášová, PhDr. Slavka Pitoňáková,
PhD.
Program rokovania
1. Návrh rozpočtu FHV UNIZA na rok 2019 (predkladala PhDr. Slavka Pitoňáková,
PhD., dekanka FHV UNIZA)
2. Rôzne
Úvod a otvorenie
Senátor Grupač, predseda AS FHV UNIZA (ďalej len predseda), privítal prítomných členov
i hostí na zasadnutí Akademického senátu FHV UNIZA (ďalej len AS).
Predseda následne vyzval prítomných, aby vyjadrili súhlas k vyhotoveniu zvukového
záznamu zo zasadnutia pre potreby AS v súlade s rokovacím poriadkom (čl. 6, ods. 3,
písmeno q), voči čomu nemal námietky nikto z členov AS, ani prítomných hostí.
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Konštatovanie: Členovia AS a prítomní hostia súhlasili s vyhotovením zvukového
záznamu pre potreby zasadnutia AS (v súlade s rokovacím poriadkom
AS, čl. 6, ods. 3, písmeno q).
Na zasadnutí bolo prítomných 12 senátorov z celkového počtu 15 členov, z čoho boli traja
študenti a predseda mohol skonštatovať, že na základe rokovacieho poriadku (čl. 7, ods.
1) a prezenčnej listiny je senát uznášaniaschopný.
Predseda požiadal prítomných členov, aby predostreli svoje pripomienky
k navrhovanému programu a keďže nikto žiadne nemal, dal o programe aklamačne
hlasovať:
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA

12

Za

12

Proti

0

Zdržali sa hlasovania

0

AS schválil návrh programu rokovania AS v zmysle čl. 6 ods. 3, písmeno k) rokovacieho
poriadku AS.
Bod č. 1: Návrh rozpočtu FHV UNIZA na rok 2019
PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., dekanka FHV UNIZA (ďalej dekanka) stručne predstavila
základnú filozofiu návrhu rozpočtu FHV UNIZA na rok 2019 a zdôraznila, že nakoľko
fakulta zatiaľ nemá tajomníka, návrh bol vypracovaný v spolupráci s Ing. Kecsöm,
vedúcim rektorátneho oddelenia rozpočtu a financovania. Dekanka zároveň požiadala
Ing. Kecsöho o vysvetlenie metodiky, ktorú pri tvorbe návrhu rozpočtu aplikoval.
Ing. Kecsö uviedol, že pri tvorbe návrhu rozpočtu postupoval podľa platnej metodiky
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Postupne vysvetlil
jednotlivé položky rozpisu dotácie fakulty a upresnil kritériá, ktoré mali vplyv na výšku
finančných prostriedkov pridelených na konkrétne účely, resp. katedry.
Dekanka ho priebežne dopĺňala a upresnila, že časť finančných prostriedkov pre fakultu
je účelovo viazaných (okrem iného aj s ohľadom na realizáciu štrukturálnych zmien, ktoré
boli navrhnuté v minulosti).
Senátorka Dzuriaková poukázala na skutočnosť, že hoci je pri študijnom programe
misijná práca s deťmi a mládežou ako nosná katedra uvádzaná iba KFR, na výučbe v tomto
programe participovala aj KPŠ.
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Prodekan Metruk vysvetlil, že tento študijný program je vedený na KFR a medzikatedrová
výučba je riešená vzájomnými dohodami. Ako príklad poukázal na študijný program
mediamatika a kultúrne dedičstvo, ktorý zabezpečuje KMKD, ale pri výučbe angličtiny
na ňom participuje aj KAJ, hoci ako nosná katedra je uvedená iba KMKD.
Senátorka Antolová sa zaujímala, či existuje nejaký manuál, ktorý obsahuje jednoznačné
kritériá na oprávnenosť použitia účelovo viazaných finančných prostriedkov. Ing. Kecsö
reagoval, že spomínaný alebo podobný materiál neexistuje.
Senátor Grejták sa opýtal, ako je možné medziročne použiť tak rozdielne metodiky tvorby
rozpočtu, pri ktorých vychádzajú také veľké rozdiely v jednotlivých položkách.
Ing. Kecsö vysvetlil, že konkrétnu metodiku si volí fakulta a nedá sa povedať, že niektorá
metodika je dobrá a iná zlá, pokiaľ spĺňa všetky zákonné podmienky.
Prodekanka Augustínová uviedla, že v minulosti návrh rozpočtu vychádzal z rozdelenia
finančných prostriedkov zvlášť pre pedagogické a zvlášť pre humanitné vedy. Dekanka
doplnila, že vtedy boli pri posudzovaní kritérií brané do úvahy študijné odbory a nie
konkrétne katedry.
Senátor Grejták sa zaujímal, či je pri prezentovanej metodike možné zistiť, aké veľké
zmeny by nastali pri zmene počtu študentov.
Ing. Kecsö vysvetlil, že v navrhovanom rozpočte nie sú počty študentov, ale ich výkony,
pričom každý študijný odbor má pridelený iný koeficient výkonu. Upresnil, že na základe
výkonu študentov sa potom finančné prostriedky prideľujú konkrétnej katedre, ale
bez dodatočných informácií nie je možné určiť zmeny v rozpočte pri zmene počtu
študentov. Dekanka reagovala, že keďže koeficienty jednotlivých odborov sú rôzne, je
ťažké nastaviť úplne spravodlivé rozdelenie finančných prostriedkov medzi katedry. Bc.
Ondrášová doplnila konkrétne koeficienty za jednotlivé študijné odbory.
Ing. Kecsö uviedol, že kritéria sa menia a rozdelenie z dotácie pridelených finančných
prostriedkov je záležitosť fakulty. Dekanka s ohľadom na uvedené zdôraznila, že
minuloročný rozpočet, ktorý AS schválil, bol vypracovaný na základe kritérií určených
vtedajším vedením a v súvislosti s navrhovaným rozpočtom nemá zmysel sa k nemu
vracať. Zároveň vyzvala senátorov, aby predostreli svoje pripomienky k návrhu rozpočtu
hneď a nie až po jeho prípadnom schválení.
Dekanka predstavila ďalšie položky navrhovaného rozpočtu a vysvetlila kompromisy,
ktoré sa medzi katedrami realizovali s cieľom pokryť všetky nevyhnutné výdavky aj
na katedrách s nedostatkom finančných prostriedkov. Bc. Ondrášová doplnila konkrétne
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sumy a zainteresovanie katedier, ktorých sa kompromisy týkajú. Dekanka upresnila, že
o kompromisoch a filozofii celého rozpočtu hovorili na Kolégiu dekanky, pričom vedúci
katedier mali možnosť sa k rozpočtu vyjadriť a všetci vyjadrili súhlasné stanovisko, čo
potvrdila aj senátorka Balátová (poverená vedením KPŠ).
Prodekan Metruk, ktorý je zároveň vedúcim KAJ, vyzval senátorov, aby sa ho v prípade
záujmu pýtali ohľadom záležitostí KAJ.
Dekanka uviedla, že finančný deficit na KAJ bude potrebné riešiť a zdôraznila, že návrh
rozpočtu je nastavený tak, aby s výnimkou KHU nemuselo v blízkej budúcnosti dôjsť
k zníženiu stavu zamestnancov na žiadnej katedre. Doplnila, že s katedrami, ktoré majú
problém s financovaním, bude vedenie fakulty diskutovať o možných riešeniach.
Senátor Grejták sa chcel uistiť, že vedenie neplánuje v prebiehajúcom kalendárnom roku
meniť stav zamestnancov, čo mu dekanka potvrdila s tým, že okrem KHU vedenie fakulty
rieši ešte jednu personálnu záležitosť, ale návrh rozpočtu počíta s reálnymi mzdami
(z apríla 2019) všetkých aktuálnych zamestnancov.
Dekanka predstavila dôvod a filozofiu vzniku Fondu na podporu publikačnej činnosti
budovaného z mimorozpočtových prostriedkov všetkých katedier. Zdôraznila nutnosť
kvalitných výstupov, ktorých umiestnenie do renomovaných časopisov môže byť
pomerne nákladné. Upresnila, že cieľom Fondu je pomôcť s publikovaním článkov najmä
zamestnancom bez vedecko-výskumného projektu, konkrétne so zaplatením poplatku
za uverejnenie článku v odborných časopisoch. Doplnila, že pomoc sa bude týkať výlučne
financovania publikovania v prestížnych časopisoch, t. j. monografie a učebnice z Fondu
uhrádzané nebudú.
Predseda požiadal o vyjadrenie k návrhu rozpočtu senátorku Antolovú, predsedníčku
komisie pre hospodárske záležitosti. Senátorka Antolová v stanovisku uviedla, že
na základe záverov z rokovania komisia odporúča predkladaný návrh rozpočtu schváliť.
Predseda poprosil o vyjadrenie k návrhu rozpočtu senátorku Dzuriakovú, predsedníčku
komisie pre legislatívne záležitosti. Senátorka Dzuriaková mala drobnú pripomienku
k vytvoreniu metodiky pre čerpanie prostriedkov z Fondu na podporu publikačnej
činnosti, ktorú však podľa nej už dekanka zodpovedala.
Dekanka upresnila, že vedenie neplánuje míňať finančné prostriedky z Fondu, kým
nebudú formulované jasne definované pravidlá a vyjadrila nádej, že do septembra budú
tieto pravidlá vytvorené.
Ďalšie pripomienky nezazneli a predseda dal o návrhu aklamačne hlasovať.
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Návrh uznesenia: AS schvaľuje návrh rozpočtu FHV UNIZA na rok 2019.
Počet prítomných členov AS FHV UNIZA

12

Za

10

Proti

0

Zdržali sa hlasovania

2

AS schválil návrh rozpočtu FHV UNIZA na rok 2019.
Bod č. 2: Rôzne
Senátorka Antolová uviedla, že komisia pre hospodárskej záležitosti si zvolila novú
predsedníčku a stala sa ňou senátorka Lacková.
Senátor Grejták upozornil, že komisia pre študijné záležitosti nie je kompletná a vyzval
senátorov na zváženie, či by niekto z aktuálnych senátorov nemal záujem pôsobiť v tejto
komisii, prípadne či sa počká na výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti AS
na jeseň.
Predseda doplnil, že aj stála volebná komisia a stála sčítacia komisia nie sú kompletné.
Zároveň navrhol, aby sa s výberom členov komisií počkalo na doplňujúce voľby
do študentskej časti AS.
Senátor Grejták uviedol, že podľa neho záleží od toho, či cez leto bude zasadnutie AS a či
na ňom bude bod programu týkajúci sa agendy komisie pre študijné záležitosti.
Dekanka upresnila, že vedenie bude žiadať zasadnutie AS pravdepodobne najskôr
v septembri, ale momentálne nevedela presne povedať, akých bodov sa bude týkať.
Prodekanka Augustínová doplnila, že v tomto momente nevie o žiadnej naliehavej
agende, ktorá by sa týkala študijných záležitostí a je potrebné ju riešiť na zasadnutí AS.
Predseda skonštatoval, že výber chýbajúcich členov v komisiách nechá na zasadnutie AS
po doplňujúcich voľbách do študentskej časti AS, voči čomu nemal nikto zo senátorov
námietky.
Na záver predseda ukončil rokovanie AS a poďakoval všetkým členom a hosťom za účasť
a korektnú diskusiu.
Mgr. Marián Grupač, PhD.
predseda AS FHV UNIZA
V Žiline dňa 25. júna 2019
Zapísal: Martin Záborský
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