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

Neprítomní:
Hostia:

22. 5. 2012
zasadacia miestnosť dekanátu FHV ŽU
Mgr. art. Kamil Mihalov, ArtD., RNDr. Eva Capková, RNDr. Naďa
Krivoňáková, PhD., RNDr. Martina Langerová, PhD., Mgr. Viktor
Tanitó, Mgr. Jana Trabalíková, PhD., Mgr. Vladimíra Zemančíková,
Mgr. Marcela Maglione, Mgr. Olga Guttenová, Mgr. Zuzana Šutá,
Zuzana Brezániová, Martina Svitková, Simona Chovancová
PaedDr. Danica Gondová, PhD., PhDr. Slávka Pitoňáková, PhD., Mgr.
art. Juraj Ruttkay, Sabina Straňánková
doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD., RNDr. Beatrix Bačová, PhD.,
doc. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD., Ing. Aleš Obr, prof. RNDr.
Miroslava Růžičková, CSc. (podľa prezenčnej listiny)

Program zasadnutia:
Schvaľovanie Správy o stave FHV za r. 2011
Schvaľovanie Organizačného poriadku FHV
Návrh rozpočtu FHV na r. 2012
Vyhláška dekanky 2/2012 (k zápisu študentov bakalárskych a magisterských
študijných programov do ďalšieho roku štúdia)
5. Podmienky k prijímacím skúškam 2013/14
6. Rôzne
1.
2.
3.
4.

Predseda AS FHV p. Mihalov otvoril a viedol zasadnutie AS FHV. V úvode vyhlásil
AS FHV pri počte 9-tich prítomných členov za uznášaniaschopný. Predstavil program
zasadnutia, ktorý prítomní členovia jednomyseľne odsúhlasili.

K bodu 1
Schvaľovanie Správy o stave FHV za r. 2011
Na úvod predseda AS FHV p. Mihalov zdôraznil, aby sa tomuto dokumentu venovala
zvýšená pozornosť zo strany katedier. Dodal, že napr. v prípade KHU sú informácie v správe
neúplné. Prodekanka p. Kráľová uviedla, že podklady za jednotlivé pracoviská majú byť
predmetom porád katedier a prezenčné listiny z porady katedier sú potvrdením, že členovia
jednotlivých katedier správu videli a svojím podpisom obsah odobrili.
P. Langerová v rámci diskusie upozornila, že dátumy projektov za KMA nie sú
uvádzané správne.
Hlasovanie:
Počet prítomných členov AS
Za
Proti
Zdržalo sa

9
8
0
1

1

Záver:

AS FHV schválil Správu o stave FHV za r. 2011.

K bodu 2
Schvaľovanie Organizačného poriadku FHV
Tajomník FHV p. Obr prezentoval Organizačný poriadok FHV. P. Tanitó upozornil na
stále pretrvávajúce chyby a gramatické nedostatky v dokumente. P. Obr poukázal na to, že po
prerokovaní návrhu organizačného poriadku na jednom z predošlých zasadnutí AS FHV
doposiaľ nedostal v písomnej podobne žiadne pripomienky a návrhy na zapracovanie, a preto
opätovne vyzval všetkých členov AS FHV, aby podávali svoje pripomienky a návrhy na
mieste.
P. Tanitó navrhol vypustiť článok 3, § 2.
P. Capková upozornila na nekompatibilitu textovej a tabuľkovej formy organizačného
poriadku.
Následne prebehla diskusia, či hlasovať za predložený Organizačný poriadok FHV.
Návrh (p. Mihalov) za hlasovanie o podobe Organizačného poriadku FHV na aktuálnom
zasadnutí AS FHV:
Hlasovanie:
Počet prítomných členov AS
Za
Proti
Zdržalo sa

12
7
2
3

Záver:
AS FHV schválil návrh za hlasovanie o podobe Organizačného poriadku FHV
na aktuálnom zasadnutí AS FHV.
Hlasovanie (Organizačný poriadok FHV):
Počet prítomných členov AS
12
Za
7
Proti
2
Zdržalo sa
3
Záver:

AS FHV schválil Organizačný poriadok FHV ŽU.

Predseda AS FHV p. Mihalov zároveň podotkol, že v prípade akýchkoľvek výhrad
voči dokumentom FHV je stále otvorený priestor na podávanie písomných pozmeňovacích
návrhov čí už na pôde AS FHV, alebo na kolégiu dekanky FHV.

K bodu 3
Návrh rozpočtu FHV na r. 2012
P. Obr predstavil návrh rozpočtu FHV na r. 2012. Zdôraznil, že pri rozdeľovaní
finančných prostriedkov uplatnil metodiku MŠSR a že rozpočet je prepočítaný podľa
aktuálnych údajov k 1. 1. 2012, tzn. tak, aby jeho súčasťou bola aj Katedra náboženských
štúdií.
Z diskusie vyplynulo:
- aby sa pri jeho zostavovaní hodnotili celkové výsledky činností jednotlivých katedier
2

-

-

že pri zostavovaní rozpočtu sa vytvorili úsporné opatrenia
návrh 1, aby sa vytvoril a zverejnil kľúč prerozdeľovania osobných príplatkov (p.
Mihalov)
požiadavka, aby bola v rozpočte vyčlenená samostatná kapitola na doktorandov, ktorí
sú aktuálne zahrnutí do vedy a výskumu, pretože v nasledujúcich rokoch sa ruší
dotácia na doktorandov a financie na nich určené budú súčasťou výskumu a vedy
návrh 2, aby bola z rozpočtu odstránená tabuľka č. 4 (p. Langerová)
návrh 3, aby sa zmenila a doplnila formulácia v časti C – dotácia T + S (p.
Langerová) na: “Pridelená dotácia na tovar a služby vo výške 3741,00€ bude
jednotlivým pracoviskám rozdelená podľa výkonov.“

Hlasovanie za návrh 1:
Počet prítomných členov AS
Za
Proti
Zdržalo sa

11
5
0
6

Záver:
AS FHV neschválil návrh na vytvorenie a zverejnenie kľúča prerozdeľovania
osobných príplatkov.
Hlasovanie za návrh 2:
Počet prítomných členov AS
Za
Proti
Zdržalo sa
Záver:
na r. 2012.

AS FHV schválil návrh na odstránenenie tabuľky č. 4 z Návrhu rozpočtu FHV

Hlasovanie za návrh 3:
Počet prítomných členov AS
Za
Proti
Zdržalo sa
Záver:
+ S.

11
10
0
1

11
7
0
4

AS FHV schválil návrh na zmenu a doplnenie formulácie v časti C – dotácia T

Hlasovanie za predložený Návrh rozpočtu FHV na r. 2012 so zapracovanými zmenami:
Počet prítomných členov AS
11
Za
6
Proti
0
Zdržalo sa
5
Záver:
zmenami.

AS FHV schválil návrh Návrh rozpočtu FHV na r. 2012 so zapracovanými

3

K bodu 4
Vyhláška dekanky 2/2012
Prodekanka p. Bačová prezentovala vyhlášku dekanky FHV k zápisu študentov
bakalárskych a magisterských študijných programov do ďalšieho roku štúdia.
Hlasovanie:
Počet prítomných členov AS
Za
Proti
Zdržalo sa
Záver:

11
0
0
0

AS FHV schválil Vyhlášku dekanky 2/2012.

K bodu 5
Podmienky k prijímacím skúškam 2013/14
Prodekanka p. Bačová prezentovala podmienky k prijímacím skúškam na rok 2013/14.
Upozornilo sa na formálne a jazykové nedostatky predloženého dokumentu. P. Mihalov
navrhol vypustiť v časti Magiterské štúdium učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov - učiteľstvo hudobného umenia, v bode o praktickej skúške vetu: „(hudobná
interpretácia zvolenej skladby/skladieb by mala mať trvanie 5 - 10 minút“ - keďže
repertoárové požiadavky na uchádzačov sú špecifikované v osobitných materiáloch.
Hlasovanie:
Počet prítomných členov AS
Za
Proti
Zdržalo sa
Záver:

11
10
0
1

AS FHV schválil podmienky k prijímacím skúškam na rok 2012/14.

K bodu 6
Rôzne
V bode rôzne bola riešená otázka prebiehajúcich volieb do študentskej časti AS FHV,
kedy už bolo zrejmé, že nedôjde k obsadeniu všetkých stoličiek v príslušnej časti senátu. P.
Mihalov uviedol, že bude čakať na právoplatný výsledok volieb (z 23. 5. 2012) zachytený
v správe príslušnej komisie, od ktorého sa budú odvíjať ďalšie kroky.
Počas celého zasadnutia sa menil počet rokujúcich senátorov. Zasadnutie AS FHV
bolo rozpustené v momente, kedy nebol naplnený uznášaniaschopný stav (podľa platného
rokovacieho poriadku AS FHV).
V Žiline, dňa 31. 5. 2012
Zapísala: Mgr. Marcela Maglione

Overil: Mgr. art. Kamil Mihalov, ArtD.
predseda AS FHV ŽU

4

Prílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prezenčná listina (členovia AS FHV a hostia)
Hlasovacie lístky
Správa o stave FHV za r. 2011
Organizačný poriadok FHV
Návrh rozpočtu FHV na r. 2012
Vyhláška dekanky 2/2012
Podmienky k prijímacím skúškam 2013/14

5

