ŽILINSKÁ UNIVERZITA
V ŽILINE
Fakulta humanitných vied
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV ŽU v Žiline
Dátum konania: 25. 05. 2015
Miesto konania: učebňa S06
Prítomní: Mgr. Lukáš Bomba, PhD., PaedDr. Rastislav Metruk, Mgr. Marek Hampl, Ph.D.,
doc. Ing. Bohdan Hroboň, PhD., PhDr. Bronislava Jakubíková, PhDr., Marek Grejták, PhD.,
PhDr. Slávka Pitoňáková, prof. RNDr. Miroslava Růžičková, CSc., RNDr.Mgr. Adrian Kacian, PhD, ,
PaedDr. Lýdia Kontrová, Bc. Lenka Kalusová, Lenka Cekulová, Natália Lištiaková, Monika Kasáková,
Peter Rišo
Ospravedlnení: doc. MgA. Ján Grossmann, Bc. Veronika Ďurošková
Hostia: Ing. Aleš Obr, Bc. Jana Ondrášová, doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.,
doc. Mgr. Katarína Valčová, PhD., prof. PhDr. Dušan Katuščák,PhD., Mgr. Eva Leláková, PhD.,
Mgr. art. Kamil Mihalov,ArtD., RNDr. Beatrix Bačová, PhD. a ďalší podľa prezenčnej listiny, ktorá je
súčasťou príloh k zápisnici.
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Prerokovanie a vyjadrenie sa k návrhu dekanky FHV ŽU v Žiline k zrušeniu Katedry matematiky
(Príloha č. 1 - dodatok č. 4 k OP)
4. Schválenie zmien v Organizačnom poriadku FHV ŽU v Žiline (Príloha č. 1 - dodatok č. 4 k OP; Príloha
č. 2 - KPŠ – nová schéma)
5. Rôzne
6. Záver
Ad 1)
Otvorenie
RNDr. Mgr. Adrian Kacian, PhD. – predseda AS FHV ŽU privítal všetkých prítomných a oboznámil ich
s tým, že senát bol zvolaný na žiadosť dekanky fakulty. Bod č. 3 sa prerokuje, senát sa vyjadrí
k tomuto bodu samostatným hlasovaním. K bodu č. 4 - schvaľovanie zmien v Organizačnom
poriadku - prebehne tiež samostatné hlasovanie. Spôsob hlasovania k obidvom bodom bude na
návrh predsedníctva AS FHV tajné.
Ad 2)
Schválenie programu zasadnutia AS FHV
RNDr. Mgr. Adrian Kacian, PhD. požiadal o odsúhlasenie programu zasadnutia AS FHV
Diskusia :
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Prof. Růžičková, CSc. uviedla, že bod č. 3 predloženého programu nemôže byť prerokovaný, nakoľko
nebol členom senátu rozposlaný materiál k tomuto bodu. V návrhu programu bol síce uvedený
materiál (Príloha č. 1 - dodatok č. 4 k OP) k tomuto bodu, ale v skutočnosti to je materiál k bodu č. 4,
pretože sa týka návrhu na zmenu organizačného poriadku. Katedra matematiky tam nie je ani
spomenutá, je tam iba uvedený návrh na zrušenie istého paragrafu, ktorý sa týkal katedry. Podľa
rokovacieho poriadku prerokovanie bodov, ku ktorým nebol v danej lehote dodaný materiál,
podlieha súhlasu každého senátora. Keďže sme taký materiál nedostali, s prerokovaním nemožno
súhlasiť.
Dr. Bomba – podal legislatívne vysvetlenie k tomuto bodu, pričom uviedol, že podľa rokovacieho
poriadku musia byť pracovné podklady na rokovanie senátu zaslané tri dni, čo aj boli, pričom formu
prerokovávaných podkladov rokovací poriadok neošetruje.
Prof. Růžičková, CSc. zopakovala, že k bodu č. 3 nebol dodaný žiaden materiál, preto nie je možné
hovoriť o jeho forme.
Doc. Cabanová – upozornila, že dôvody sú uvedené v žiadosti o zvolanie Senátu FHV, ktorá ako
príloha bola rozposlaná senátorom a senátorkám.
Prof. Růžičková, CSc. znovu zopakovala, že k bodu č. 3 nebol dodaný žiaden materiál, v žiadosti
dekanky je odôvodnená iba potreba senát zvolať.
RNDr. Adrian Kacian, PhD. diskusiu uzavrel s konštatovaním, že dôvody zrušenia Katedry matematiky
boli uvedené v žiadosti o zvolanie AS FHV.

Hlasovanie o programe bolo nasledovné:
Počet prítomných členov AS 15
FHV
ZA

14

PROTI

1

ZDRŽALI SA

0

Záver hlasovania : program AS FHV bol prijatý
Ad 3)
Prerokovanie a vyjadrenie sa k návrhu dekanky FHV ŽU v Žiline k zrušeniu Katedry matematiky
(Príloha č. 1 - dodatok č. 4 k OP)
Doc. Cabanová – predložila dôvody zrušenia katedry matematiky:
Nepriaznivá ekonomická situácia na fakulte a tým nutnosť zníženia počtu zamestnancov na
fakulte
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formovanie fakulty ako humanitnej, a preto je potrebné formovať spoločensko – vedné,
pedagogické a umelecké programy
študijný program aplikovaná matematika má dlhodobo málo študentov a k 20. 5. 2015
neevidujeme žiadneho prehláseného študenta.
22.5.2015 sa uskutočnilo stretnutie vedenia FHV a vedenia univerzity, ktorého sa zúčastnili: prof.
Čorejová – rektorka ŽU, doc. Cabanová – dekanka FHV, prof. Trunkvalter – prorektor, prof. Dvořák –
dekan FBI, doc. Valčová, prof. Katuščák – prodekani na FHV. Predmetom tohto stretnutia boli
avizované zmeny v Organizačnom poriadku FHV. Na tomto stretnutí sa dospelo k tomu, že je
potrebné:
a) riešiť túto situáciu tak, že organizačná zmena sa bude robiť postupne. Katedru
matematiky zrušiť s účinnosťou od 1.1.2016, aby fakulty, pre ktoré Katedra
matematiky zabezpečovala vzájomnú výučbu (FBI a SvF), mali dostatok času na
prispôsobenie sa novej situácii
b) Dekanka ponúkla študijný program Aplikovaná matematika štyrom fakultám ŽU.
O tento program nemal záujem ani jeden dekan z oslovených fakúlt.
c) Prof. Dvořák, dekan FBI, zváži možnosť vytvorenia systematických miest
v personálnej štruktúre FBI. Doc. Vičan – dekan SvF sa stretnutia nezúčastnil
z dôvodu ZPC.
d) V harmonograme postupných zmien vytvoriť Oddelenie didaktiky matematiky na KPŠ
a vypísať výberové konanie na toto oddelenie, aby sa zachoval učiteľský študijný
program matematika
e) nadbytočným pracovníkom, z dôvodu organizačnej zmeny, ponúknuť voľné miesta
na ŽU
Diskusia:
Prof. Růžičková súhlasí s tým, že matematika nepatrí na Fakultu humanitných vied, ale vadí jej
spôsob, akým sa to uskutočňuje. Podľa nej to je nepremyslené a unáhlené rozhodnutie. Je potrebné
urobiť finančnú kalkuláciu, aký prínos toto rozhodnutie bude mať a vyhodnotiť dopad na úroveň
matematiky na ŽU, kde je matematika potrebná. V návrhu dlhodobého zámeru rozvoja fakulty, ktorý
predkladala dekanka na schválenie senátu, matematika bola spomenutá iba v súvislosti so študijným
programom učiteľstva matematiky v kombinácii. Na návrh prof. Růžičkovej, aby za predpokladu, že
na fakulte chceme rozvíjať aplikovanú matematiku, boli do predloženého dokumentu doplnené
príslušné zámery, vrátane úsilia o získanie práva na habilitačné konanie a menovanie profesorom
v odbore aplikovaná matematika, vedenie fakulty zareagovalo pozitívne, zámery rozvoja matematiky
boli doplnené a dokument bol senátormi jednomyseľne schválený. Čo sa stalo za tých pár mesiacov,
že teraz rokujeme o návrhu na zrušenie Katedry matematiky? K návrhu dekanky na zrušenie Katedry
matematiky, ktorý dekanka predniesla na zasadnutí, sa neplánovala vyjadriť, pretože nedostala jeho
písomnú podobu.
Prof. Polonský – položil otázku aký je pomer študentov a učiteľov na Katedre matematiky.
Doc. Valčová – 14 študentov – 19 učiteľov
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Prof. Růžičková uviedla, že sa síce neplánovala vyjadrovať k dôvodom uvedeným v návrhu dekanky,
ale keďže tu vznikla diskusia o počte študentov, tak musí doplniť, že množstvo matematikov katedry
zabezpečuje výučbu na dvoch iných fakultách. Aká úspora vznikne, keď na novootvorenom oddelení
bude 6 učiteľov učiť 19 študentov? Matematici súčasnej katedry majú okrem výučby vysoké výkony
vo výskume a v publikačnej činnosti.
Dr. Kontrová – katedra zabezpečuje veľmi veľa práce, vychovávajú doktorandov a nových učiteľov.
Katedra má nedostatok študentov a to vplýva na objektivitu, je tu neústretový vzájomný postoj,
zamestnanci touto situáciou trpia. K 31.12.2015 bude na katedre 10 dôchodcov. Je potrebný
objektívny pohľad, pretože katedra má stále potenciál v riešení projektov a v publikačnej činnosti.
Pracovníci sa môžu uplatniť napr. v knižnično –informačných vedách.
Dr. Mihalov - týmto krokom z fakulty odchádza výskum a učiteľstvo matematiky nebude
akreditované, či si vedenie fakulty uvedomuje dôsledky tohto rozhodnutia..
Doc. Cabanová - učiteľstvo matematiky nezanikne, tento študijný program bude zabezpečovať
Oddelenie didaktiky matematiky pod KPŠ. Ďalej uviedla, že situáciu destabilizovala aj žiadosť
o vytvorenie univerzitného Ústavu matematiky, ktorý by zabezpečoval výučbu matematiky pre celú
univerzitu. Avšak vôľa na vytvorenie tohto ústavu vo vedení univerzity nie je a našou úlohou je
v prvom rade budovať a rozvíjať humanitné vedy. Smernica o vzájomnej výučbe, ktorú katedra
matematiky zabezpečuje na iných fakultách je pre našu fakultu ekonomicky veľmi nevýhodná a nie je
vôľa z vedenia univerzity vrátiť sa k tejto smernici a upraviť ju.
Doc. Marčoková uviedla, že sa zúčastnila prípravy materiálov ku komplexnej akreditácii na SvF,
a preto vie, že síce v komplexnej akreditácii, ktorá bola podaná z FBI je znížený počet hodín
potrebných pre výučbu matematiky, ale SvF výučbu matematiky rozšírila. Pripomenula, že KMA je
zakladajúca katedra našej fakulty. Ďalej povedala, že v porovnaní s matematickými katedrami na
UMB a UKF (s ktorými sme boli porovnávaní vedením fakulty na porade KMA) má KMA FHV ŽU
porovnateľný počet zamestnancov: Katedra matematiky UMB-18, Katedra matematiky UKF-19. Tieto
katedry učia len svojich študentov, ktorých je tiež málo a nezabezpečujú výučbu na technických
fakultách, kde je veľa študentov. Učia im aj doktorandi, ktorých má každá tá katedra okolo 15. Naša
Katedra matematiky bude mať po 1. 9. 2015 výrazný pokles zamestnancov – 13 alebo 14.
Dr. Kontrová – sa opýtala, či je možné zamestnancov KM preradiť na iné pracoviská ŽU.
Doc. Cabanová – sú rôzne alternatívy prechodu zamestnancov na iné pracoviská
Prof. Růžičková mala výhrady k hlasovaciemu lístku, na ktorom bolo potrebné vyjadriť
súhlas/nesúhlas so zrušením Katedry matematiky a vytvorením Oddelenia didaktiky matematiky na
KPŠ, čo sú dve rôzne veci. Jedno je v bode č.3 a druhé v bode č.4, ktorý ešte ani nebol diskutovaný.
Po ubezpečovaní zo strany predsedníctva, že to spolu súvisí, Prof. Růžičková opustila rokovaciu
miestnosť.
Dr. Jakubíková dala za pravdu prof. Růžičkovej a požiadala o vyškrtnutie druhej časti formulácie
v hlasovacom lístku, konkrétne o vyškrtnutie vety „a vytvorenie Oddelenia didaktiky matematiky pod
Katedrou pedagogických štúdií.“
Hlasovanie k návrhu dekanky za zrušenie Katedry matematiky.
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Počet prítomných členov AS 14
FHV
ZA

11

PROTI

2

ZDRŽALI SA

1

Uznesenie: AS FHV prerokoval a vyjadril sa k návrhu dekanky na zrušenie Katedry matematiky
hlasovaním.

Ad 4)
Schválenie zmien v Organizačnom poriadku FHV ŽU v Žiline (Príloha č. 1 - dodatok č. 4 k OP; Príloha
č. 2 - KPŠ – nová schéma):
Zmena článku 4. Pracovné a funkčné miesta na fakulte: § 13 sa ruší ku dňu 31.12.2015. § 15 sa
dopĺňa podľa návrhu dekanky s účinnosťou od 1.9.2015.

Hlasovanie za zmenu v organizačnom poriadku FHV
Počet prítomných členov AS 14
FHV
ZA

11

PROTI

3

ZDRŽALI SA

0

Záver hlasovania : Zmena v organizačnom poriadku FHV bola schválená
Ad 5)
Rôzne
Dr. Mihalov – upozornil na to, že výskumné a publikačné výstupy KMA budú fakulte chýbať
Prof. Katuščák – Katedra matematiky bola kľúčovou vo výskume. Z 33 karentov bolo 31
z matematiky. Týmto však sa FHV „chválila cudzím perím“, lebo matematika nepatrí medzi
humanitné vedy. Po zrušení Katedry matematiky sa ukáže reálny stav našej vedecko-výskumnej
činnosti a bude potrebne túto činnosť zvýšiť a zefektívniť. Pracovníci Katedry matematiky nemusia
byť prepustení, môžu sa uplatniť aj na iných katedrách, napr. v odbore knižnično – informačných
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