ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA HUMANITNÝCH VIED

Zápis zo zasadnutia AS FHV
Dátum konania: 04. 03. 2014
Miesto konania: zasadačka dekanátu FHV
Prítomní: prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. , PhDr. Marek Grejták , PhDr. Bronislava Jakubíková, PhD. ,
RNDr. Adrian Kacian, PhD. , Mgr. Lukáš Bomba, PhD., PaedDr. Lýdia Kontrová, PhD., Mgr. Marek
Hampl, PhDr. Slávka Pitoňáková, Mgr. Ing. Bohdan Hroboň, PhD., Lenka Kalusová, , Bc. Rastislav
Mazur, Monika Fekésházyová
Hostia: doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD., Mgr. Eva Leláková, PhD. Ing. Aleš Obr, prof. PhDr. Dušan
Katuščák, PhD., Mgr. Jarmila Zacharová, PhD. Mgr. Katarína Valčová, PhD., Bc. Janka Ondrášová
Program zasadnutia AS FHV bol prof. B. Banárym, CSc. doplnený o bod : Stav akreditácie ako bod 6),
s čím členovia AS FHV súhlasili.
Program zasadnutia AS FHV po odsúhlasení zmeny
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Schválenie overovateľov zápisnice
3. Informácia o práci predsedníctva AS FHV
4. Schválenie poverených prodekanov FHV
5. Schválenie nových členov VR FHV
6. Stav akreditácie FHV
7. Výročná správa FHV
8. Správa o hospodárení FHV v roku 2013
9. Výročná správa AS FHV za rok 2013 ( v prílohe)
10. Rôzne

Ad 1)
Otvorenie a schválenie programu zasadnutia AS FHV
Prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. ako predseda otvoril zasadnutie AS FHV a privítal hostí

Ospravedlnil neprítomných členov: prof. M. Růžičkovú (výučba ) a PhDr. I. Cíbikovú (PN) , Bc. Juraj
Grečnár (PN)

Zároveň dal hlasovať o programe AS FHV.

Hlasovanie o programe bolo nasledovné:
Počet prítomných členov AS
FHV

10

ZA

10

PROTI

0

ZDRŽALI SA

0

Záver hlasovania : program AS FHV bol prijatý.
Ad 2)
Schválenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí :
a) za pracovníkov – Mgr. Marek Hampl, Mgr. Lukáš Bomba
Hlasovanie za overovateľov zápisnice nasledovné:
Počet prítomných členov AS
FHV

10

ZA

10

PROTI

0

ZDRŽALI SA

0

Záver hlasovania: overovatelia boli schválení
U Bc. J. Ondrášovej sa oboznámia so zápisnicou, ich pripomienky sa zapracujú a zápisnica sa dá na
pripomienkovanie členom AS FHV. Pripomienky sa zapracujú do textu a dajú sa na podpis predsedovi
AS FHV. Následne sa dá na internet, kde bude každému k dispozícii.
Ad 3)
Informácia o práci predsedníctva AS FHV
Stretnutie členov predsedníctva v zložení : PaedDr. L. Kontrová, PhD., prof. B. Banáry, CSc. a PhDr.
M. Grejták, bolo 23.1.2014, kde sa dohodol postup pri príprave výročnej správy AS FHV. PhDr I.
Cíbiková ako podpredsedníčka legislatívnej komisie sa pre PN nezúčastnila. Problémy sú so
študentskou časťou AS FHV, nakoľko nemajú zvoleného predsedu tejto časti AS. Spôsob voľby
neupravujú ani zásady volieb z 25.4.2012, čo je len technická záležitosť. V tomto prípade nastupuje
vysokoškolský zákon. Študentská časť by mala mať svojho predsedu, ktorý sa automaticky stáva
podpredsedom AS FHV

Ad 4)
Schválenie poverených prodekanov FHV
Doc. V. Cabanová, PhD. – v dôsledku zložitého obdobia prípravy akreditácie bola navrhnutá zmena
organizačnej štruktúry o rozšírenie miest prodekanov pre vzdelávanie o jedno miesto prodekana, čo
bolo akceptované, a preto boli navrhnuté dve prodekanky pre vzdelávanie : PhDr. J. Zacharová, PhD.
– prodekanka pre vzdelávanie a študijné programy a Mgr. K. Valčová, PhD. – prodekanka pre
akreditáciu a rozvoj, ktorá bude mať vo svojej kompetencii prípravu kľúčových dokumentov
potrebných pre akreditáciu. Krátke predstavenie sa navrhnutých prodekaniek:
PhDr. Zacharová, PhD. - na fakulte pôsobí od r. 2009 ako odborná asistentka, od 1.8.2011 zástupkyňa vedúcej katedry a od 1.11.2013 poverená prodekanka pre vzdelávanie. V školstve pôsobí
celý svoj život. Prezentovala svoju koncepciu, nadviazať na pozitíva na fakulte, rozširovať programy ,
ktoré dokážu pritiahnuť študentov. Doteraz bolo prihlásených 35 študentov. Poďakovala všetkým,
ktorí sa angažovali v príprave Dňa otvorených dverí, ktorý mal dobrú tvorivú atmosféru a dôstojný
ráz. Bodom číslo jedna jej práce je v tomto období akreditácia.
Mgr. Katarína Valčová, PhD – jej pracovné dni sú naplnené akreditáciou, ktorá zmenila
myslenie ľudí, ktorí si uvedomujú, že ide o nasledujúcich 6 rokov. Kritériá sa menia a mení
sa aj legislatíva. Je potrebné zladiť niekoľko akceptov, či už ide o Štatistický úrad,
Ministerstvo školstva alebo Akreditačnú komisiu, ktoré nie sú legislatívne jednotné. Chce
sledovať záujmy mladých ľudí o štúdium a postaviť základ štúdia tak, aby sa mohli podľa
záujmu rozširovať. Treba vytvárať možnosti pedagógom získavať akademické a vedecké
tituly nakoľko publikačné možnosti na Slovensku sú veľmi problematické.
Prof. B.Banáry, CSc. otvoril diskusia k tomuto bodu. Do diskusie sa neprihlásil nikto, a preto
požiadal členov volebnej komisie RNDr. A. Kaciána, PhD. a Mgr. Ing.. B. Hroboňa, PhD. aby
rozdali hlasovacie lístky.
Tajná voľba k bodu 4)
Počet prítomných členov AS
FHV

11

za

11

proti

0

ZDRŽALI SA

0

Záver: obidve navrhnuté boli schválené za prodekanky FHV

Ad 5)
Schválenie nových členov VR FHV
Navrhnutí členovia VR FHV : PhDr. J. Zacharová, PhD, Mgr. K. Valčová, PhD.
Doc. V. Cabanová, PhD. - dekanka fakulty poďakovala predchádzajúcim členom VR PhDr. D.
Mikulášovi, PhD. a RNDr. B. Bačovej, PhD. a podotkla, že by bolo vhodné stabilizovať počet vlastných
zamestnancov vo VR FHV.
Hlasovanie prebehlo nasledovne:

Voľba PhDr. J. Zacharovej, PhD.

Voľba Mgr. K. Valčovej, PhD.

Počet prítomných členov AS
FHV

11 Počet prítomných členov AS FHV

11

ZA

10 ZA

10

PROTI

1 PROTI

1

ZDRŽALI SA

0 ZDRŽALI SA

0

Záver hlasovania : navrhnuté boli zvolené za členky VR FHV
Ad 6)
Stav akreditácie FHV
Mgr. Katarína Valčová, PhD – predniesla správu o stave akreditácie na FHV. Dňa 26.2.2014 sa konalo
stretnutie koordinátorov, ktoré bolo technického rázu, prechádzalo sa jednotlivými formulármi
Nariadenia vlády 425/2013, ktoré vyšlo v novembri 2013. Každý formulár má niekoľko strán, mnoho
kolóniek, ktoré treba vyplniť. Boli pridelené kódy jednotlivým študijným programom aj odborom. Boli
nám pridelené 3 tabuľky a nevedelo sa, ktorá platí pre FHV. Prebehlo rokovanie v sídle AK, kde nám
spresnili, ktoré tabuľky musíme vyplniť.
Na stretnutí koordinátorov sa dohodli plány a zámery vedenia FHV, aby bol všetkým pracovníkom
vytvorený priestor na ich akademický rast. Cieľom vedenia FHV je udržať 6 katedier, a preto
zodpovednosť za akreditačné spisy nesie každý jeden pracovník na všetkých úrovniach.
Predkladajú sa nasledovné akreditačné spisy :
1. Pedagogické vedy :
a) učiteľstvo akademických predmetov
Matematika
Anglický jazyk a literatúra
Výchova k občianstvu
b) učiteľstvo výchovných a umelecko-výchovných predmetov
Hudobné umenie
Náboženská výchova
c) sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
2. Humanitné vedy :
a) Knižnično-informačné štúdiá
Mediamatika a kultúrne dedičstvo
b) Matematika
Aplikovaná matematika

Programy majú svojich garantov pre denné aj externé štúdium, každý program po 1 garantovi.
Garantom môže byť docent alebo profesor. Tí, ktorých máme, zaručujú garantovanie do
magisterského a v niektorých prípadoch až do doktorandského štúdia, máme perspektívu rozvoja
predmetov. Treba počítať s vekom garantov - 70 rokov, kto dosiahne tento vek v aktuálnom roku,
musí mať uvedeného nasledovníka.

Vo väčšine všetky študijné programy zostávajú, zaniká Misijná práca s deťmi a mládežou, ktorá sa
spája so Sociálnou pedagogikou. Jednou z príčin boli garanti, ale aj uplatnenie absolventov na trhu
práce, museli si štúdium dopĺňať.
Dĺžka externého štúdia sa predlžuje :
- bakalárske na 4 roky
- magisterské na 3 roky
Doc. V. Cabanová , PhD. uviedla, že na ďalšom zasadnutí AS FHV bude predložená komplexná
akreditácia ako celok – študijné plány všetkých študijných programov.
Prof. B. Banáryho, CSc. zaujímalo, či aktuálny stav akreditačných spisov našej fakulty je v časovom
horizonte postačujúci.
- Mgr. K. Valčová, PhD. ho ubezpečila, že prílohy 1-7 boli všetkým vysvetlené, je tu aj novinka
Kritérium hodnotenia kvality, kde sa tento materiál ešte pripomienkuje. Boli navštívené
partnerské školy s podobnými programami a majú tie isté problémy ako naša fakulta,
niektoré bojujú aj s väčšími problémami, nakoľko ich programy sú širšie. S problémami sa
obraciame aj na stránke Akreditačnej komisie, kde nám tiež vychádzajú v ústrety a vysvetľujú
nám nezrovnalosti v prílohách.
Prof. B. Banáry, CSc. poďakoval Mgr. K. Valčove, PhD. za správu a uviedol, že AS FHV správu o stave
akreditácie berie na vedomie, je potrebné prehodnotiť akou formou sa predloží 14.4.2014.
Ad 7)
Výročná správa FHV
doc. V. Cabanová, PhD. uviedla, že Výročná správa FHV bola vypracovaná podľa bodov
a kostry , ktoré vypracoval rektorát. 12.12.2013 bola predložená a schválená VR ŽU. Sú v nej uvedené
karentované výstupy pedagógov, aktivity a akcie na katedrách. Nakoľko sa publikačná činnosť
uzatvára až 30.3.2014, môže sa ešte priebežne dopĺňať.
Hlasovanie o výročnej správe na základe Zákona o VŠ § 27 prebehlo nasledovne:
Počet prítomných členov AS
FHV

12

ZA

12

PROTI

0

ZDRŽALI SA

0

Záver hlasovania : predložená Výročná správa FHV bola jednohlasne prijatá

Ad 8)
Správa o hospodárení FHV za rok 2013
-

Ing. A. Obr oboznámil prítomných s čerpaním pridelených finančných prostriedkov na rok
2013, cez vizualizér premietol každú tabuľku. Správa bola rozdelená na štyri nosné časti:
1. Hlavná činnosť fakulty
2. Podnikateľská činnosť
3. Náklady a výnosy za rok 2013
4. Majetok fakulty a odpisy

Hlavná činnosť fakulty bola rozdelená podľa jednotlivých programov a podprogramov, čerpanie
prostriedkov podrobne až na jednotlivé prvky rozpočtu na katedrách fakulty. Mzdové prostriedky
na rok 2013 boli pridelené v nižšom objeme oproti roku 2012. Aj napriek tomu fakulta, čo sa týka
mzdových prostriedkov neskončila v červených číslach, keďže v priebehu roka boli mzdové
prostriedky v rámci fakulty navýšené o sumu 275.880,- € z tovarov a služieb - výskum
Podnikateľská činnosť fakulty bola rozdelená na jednotlivé katedry a prvky, kde boli zohľadnené aj
zostatky z predchádzajúcich období.
Náklady a výnosy fakulty vytvárajú hospodársky výsledok fakulty, ktorý v prípade našej fakulty je
ovplyvnený vysokými odpismi na projekte Pamäť Slovenska.
Majetok fakulty – každoročne prebieha inventarizácia majetku na jednotlivých katedrách
Správa o hospodárení je prístupná k nahliadnutiu
PaedDr. L. Kontrová, PhD. – členka hospodárskej komisie konštatovala , že správa spĺňa
požadované predpoklady, finančné prostriedky boli používané efektívne, bola kvalitne zabezpečená
výučba pre študentov, pre pedagógov publikačná činnosť ako ja účasť na konferenciách. Je aj naďalej
potrebné uvážlivé nakladanie s fin. prostriedkami z dôvodu poklesu počtu študentov. Zlepšiť
podmienky medzifakultnej výučby, komplexné hodnotenie pracovníkov premietnuť do osobného
hodnotenia, čím sa zvýši ich motivácia. Spomenula potrebu zamestnať IKT pracovníka, ktorý by sa
staral o výpočtovú techniku na fakulte.
Prof. Banáry poďakoval PaedDr. L. Kontrovej, PhD. a otvoril diskusiu k tomuto bodu:
-

Ing.A. Obr pripomenul, že ešte nie je schválený rozpočet na rok 2014, ide sa na rozpočtové
provizórium vo výške 95 % z rozpočtu na rok 2013.

-

Prof. B. Banáry, CSc. upozornil na Metodiku rozpisu rozpočtu, ktorú je potrebné
pripomienkovať, čo sa môže premietnuť aj v rozpočte fakulty. Ku vzájomnej výučbe uviedol,
že koeficient výpočtu je zastaralý, roky sa nemenil.

-

Ing. A. Obr urobil výpočet vzájomnej výučby na príklade KMA, kde z týchto prostriedkov naša
fakulta dostáva len 24 %. V septembri 2013 sa mala zísť komisia, ktorá by metodiku výpočtu
zmenila, ale z dôvodu prípravy akreditácie na toto nebol čas.

-

Mgr. A. Kacián, PhD. mal otázku k výške odpisov v správe o hospodárení, či je to pre fakultu
veľký problém

-

Ing. A. Obr na túto otázku odpovedal, že z hľadiska výsledku je to nákladová položka, čím sa
skresľuje hospodársky výsledok fakulty. Tým, že projekt má 5 –ročnú udržateľnosť, mal by
mať aj výnosovú časť, čím by sa kompenzovali tieto odpisy.

-

Prof. D. Katuščák, PhD. sa k tejto téme odpisov vyjadril, že projekt je univerzitný, univerzita
z neho profituje, tak by sa univerzita mala starať aj o problémy súvisiacimi s odpismi, aby
nezaťažovali rozpočet fakúlt. Navrhol, aby sa vytvorilo projektové centrum ako je napr.
CETRA, a nie že projekt hodia na katedru a táto znáša náklady s ním spojené. Tento návrh bol
prednesený aj na vedení univerzity , ale p. kvestorka ho neakceptovala. Pán profesor sa
vyjadril aj ku kompetenciám vedúcich katedier, ktoré by mali byť také, aby rozhodovali
o peniazoch aj o ľuďoch, lebo len tieto kompetencie robia z vedúceho katedry manažéra.

-

Prof. B. Banáry, CSc. Sa priklonil k téme kompetencií vedúcich katedier. Je presvedčený, že
vedúci vie najlepšie posúdiť, ktorý pracovník je ochotný plniť mimoriadne úlohy. Obrátil sa
s otázkou na p. tajomníka ohľadom kompenzácie mzdových prostriedkov z dotácie na tovary
a služby – výskum.

-

Ing. A. Obr odpovedal , že to bolo možné len z toho dôvodu, že na tovary a služby na
programe výskum, zostali finančné prostriedky z predchádzajúceho roka, ktoré sa mohli
v aktuálnom roku čerpať.
Hlasovanie k správe o hospodárení
Počet prítomných členov AS
FHV
ZA

12

12

PROTI

0

ZDRŽALI SA

0

Záver hlasovania : správa o hospodárení bola jednohlasne schválená
Ad 9)
Výročná správa AS FHV za rok 2013
Výročná správa bola prílohou pozvánky na zasadnutie AS FHV. Diskusia k výročnej správe:
Prof. B. Banáry, CSc. poukázal na problém, že študentská časť AS FHV nemá zvoleného svojho
predsedu, čo by mala riešiť legislatívna komisia, ktorá však pre dlhodobú PN PhDr. Ingrid Cíbikovej
nezasadla. Odporučil prítomným zástupcom študentov, aby tento problém vyriešili do ďalšie
zasadnutia AS, t.j. 14.4.2014. Lenka Kalusová predsedu ubezpečila, že to vyriešia do dvoch týždňov.
Hlasovanie k výročnej správe :
Počet prítomných členov AS 11
FHV
ZA

11

PROTI

0

ZDRŽALI SA

0

Záver hlasovania : Výročná správa bola jednohlasne schválená
Ad 10)
Rôzne.
Príprava nasledujúceho zasadnutia AS , kde budú predložené študijné plány všetkých študijných
programov spolu s úvodnou správou.
Doc. V. Cabanová, PhD. navrhla, aby podklady k správe o akreditácii boli k dispozícii do 8.4.2014,
aby sa s materiálmi mohol každý vopred oboznámiť, keďže v tento deň je aj zasadnutie Akademickej
obce. Je dôležité časovo zvládnuť obidve akcie.

Prof. B. Banáry, CSc. poďakoval prítomným senátorom, hosťom a ukončil zasadnutie AS FHV.

V Žiline 04.03. 2014
Zapísala: Bc. Janka Ondrášová
Overovatelia zápisnice Mgr. Marek Hampl, Mgr. Lukáš Bomba,PhD.

