
 

 
 

Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV ŽU v Žiline 

Dátum konania: 23. 05. 2016, o 09,30 hod. 
Miesto konania:   miestnosť S006   
 
Prítomní členovia AS FHV: Mgr. Eva Augustínová, PhD., PhDr. Marek Grejták, Mgr. 
Marek Hampl, Ph.D., doc. Mgr.Ing. Bohdan Hroboň, PhD., PhDr. Bronislava Jakubíková, PhD.,  RNDr. 
Adrian Kacian, PhD., PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D., PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD., Mgr. Jana 
Trabalíková, PhD., PaedDr.Antónia Ťahún-Mendelová, PhD., doc. Mgr. Michal Valčo, PhD.,  
Bc. Lenka Kalusová, Dominika Masná, Michal Medňanský, Peter Rišo 
 
Neprítomní: Natália Lištiaková 
 
Hostia: (podľa prezenčnej listiny) Ing. Aleš Obr, prof. PhDr. Boris Banáry, CSc., Mgr. Jana Dzuriaková, 
PhD., doc. Mgr. Katarína Valčová,PhD., Mgr. Eva Leláková, PhD., doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD., 
Bc. Jana Ondrášová, Ing. Jana Gabrielová, PhDr. Jana Kupková, PaedDr. Dalibor Gonda, PhD., Michal 
Barta, Jana Ivaníšová, Martina Gumanová, Katarína Šimová, Karol Kašík, Lukáš Trautenberger, Mgr. 
Simona Wagnerová, PhD., Mgr. Marcela Maglione, PhD.  
 
Program: 
 1. Otvorenie.  
2. Návrh reštrukturalizácie FHV UNIZA (predkladá dekanka FHV UNIZA, doc. Cabanová). Diskusia a 
schvaľovanie.  

3. Návrh rozpočtu FHV na rok 2016 (predkladá dekanka FHV UNIZA, doc. Cabanová). Diskusia a 
schvaľovanie.  

4. Organizačný poriadok FHV UNIZA. Návrh dodatku k OP FHV UNIZA č. 6 (predkladá dekanka FHV 
UNIZA, doc. Cabanová). Diskusia. Schvaľovanie.  

5. Organizačný poriadok FHV UNIZA. Nové kompletné znenie.(predkladá dekanka FHV UNIZA, doc. 
Cabanová). Diskusia. Schvaľovanie.  

6. Stanovenie termínu zvolania Akademickej obce FHV UNIZA.  

7. Rôzne  
a. Počet členov AS FHV UNIZA vzhľadom na reštrukturalizáciu a pokles študentov. Diskusia.  

b. Voľby do AS FHV UNIZA. Diskusia  

 
 
Ad 1) 
Otvorenie 
Predseda AS FHV RNDr. Adrian  Kacian, PhD  privítal všetkých prítomných, ospravedlnil 
neprítomných. Zároveň sa ospravedlnil za polhodinové oneskorenie začiatku zasadnutia AS FHV 
z dôvodu jeho meškania ( havária pod Strečnom) . 
Pripomenul prítomným, že o väčšine bodoch sa rokuje už druhýkrát, a preto je potrebné neopakovať 
argumenty z minulého zasadnutia a k  bodom sa vyjadrovať vecne, a konkrétne, aby sme dokázali 
zhodnotiť diskusiu z minulého zasadnutia.  Skonštatoval, že AS FHV v týchto otázkach nie je jednotný 
a prihovoril sa všetkým názorovým stranám. Na záver vyjadril nádej, že AS FHV dospeje k rozhodnutiu 
o reštrukturalizácii FHV. 



 

 
 
Dal hlasovať za schválenie programu zasadnutia AS FHV. 
 
Hlasovanie bolo nasledovné: 

Počet prítomných členov AS 

FHV 

14 

ZA 14 

PROTI 0 

ZDRŽALI SA 0 

Záver hlasovania :  program zasadnutia bol schválený tak, ako bol navrhnutý a zaslaný senátorom 

Ad 2)  
Návrh reštrukturalizácie FHV UNIZA (predkladá dekanka FHV UNIZA, doc. Cabanová). Diskusia a 
schvaľovanie.  

Kacian – požiadal vedenie o predstavenie materiálov, ale len tých častí, v ktorých boli zmeny 

Cabanová -  29.4.2016 bol predstavený materiál, ktorý bolo treba na základe hodnotiacich 
pripomienok komisií prepracovať. Pri tvorbe týchto materiálov pomáhala aj Ing. Gabrielová 

Gabrielová -  materiál rozpočet sa robil tak ako doteraz, podľa metodiky MŠ SR. Materiál 
reštrukturalizácia FHV robila KMKD – taktiež je robená podľa metodiky , ale je robená z iného uhla, 
ale to neznamená, že tento materiál nie je dobrý. Obidva materiály sú dobré, ale každý je robený 
iným spôsobom. 

Materiál – rozpočet by sa schváliť mal, nakoľko je fakulta v rozpočtovom provizóriu 

Rozpočet je členený na tri časti : 

 a) rozpočet schválený AS ŽU na základe dotácie zo štátneho rozpočtu - podprogram vzdelávanie 
a podprogram výskum. 

b) zostatky z predchádzajúcich období 

c) fin. prostriedky, ktoré je fakulta schopná zarobiť tento rok 

K materiálu reštrukturalizácia - fakulta by si mala vytýčiť postup do budúcna. Úprava je vykonaná  
v bode 11 a 12, ale dôvody nie sú zmenené. V bode 3.3 sú sústredené všetky tabuľky. Niektoré 
tabuľky boli vypustené , pretože pre materiál reštrukturalizácia nie sú potrebné. Snažila som sa dať 
tabuľky do logickej postupnosti. Výpočty, ktoré urobila KMKD boli nechané tak, ako ich katedra 
zaslala. 

Čo sa týka rozpočtu, tak isto som do tabuliek, ktoré robil Ing. Obr nezasahovala, nakoľko tento 
materiál bol urobený precízne a sú to prostriedky , ktoré sa týkajú miezd a odvodov. Ale fakulta má aj 
iné prevádzkové náklady, ktoré chýbajú v materiáli  - rozpočet. V metodike MŠ je uvedené, že fin . 
prostriedky sa musia deliť aj na prevádzku. Rozpočet dekanátu musí byť navýšený o finančné 
prostriedky na prevádzku a to : strava, poštovné, opravy a pod. 

Kacian – vyzval členov komisií, aby  predložili svoje správy. 

Metruk – legislatívna komisia – po stretnutí s p. Trabalíkovou  -  bolo by  vhodné  doplniť úpravy a to  
na str. 16- v Organizačnom poriadku  -  chýba tam , že v rámci KPŠ budú zriadené dve oddelenia : a) 
pedagogiky a psychológie 

b) didaktiky matematiky 



 

 
V rámci týchto oddelení budú zriadené pracovné a funkčné miesta. 

Chýba  prehľadná tabuľka sumarizujúca stav/počet obsadených a neobsadených miest pred 
reštrukturalizáciou fakulty a po reštrukturalizácii. 

Gabrielová – pre rozhodovanie o reštrukturalizácii táto tabuľka nie je podstatná 

 Trabalíková –  s touto odpoveďou nie som spokojná a predkladám svoje pripomienky k: 
1. Z materiálov k reštrukturalizácii nie je presne jasné, či sa v jednotlivých prípadoch rušia 
neobsadené alebo aktuálne obsadené miesta.  

2. K dokumentu: Návrh na DODATOK č. 6 k Organizačnému poriadku Fakulty humanitných vied 
Žilinskej univerzity v Žiline (zo dňa 22.5.2012):  

- Str. . 5 – KPŠ sa má členiť na a) oddelenia pedagogiky a b) oddelenie psychológie – v ostatných 
dokumentoch je názov „oddelenie pedagogiky a psychológie“ - príloha k OP – organizačná štruktúra, 
alebo tu nie je zmienka o takomto oddelení (Organizačný poriadok FHV UNIZA (účinný od 1.3.2016)  

3. V organizačnom poriadku sa na s. 16 píše: KPŠ zabezpečuje garanciu kvality vzdelávania v 
študijných programoch: „Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii“ a „Pedagogika“ a v v oblastiach 
psychológie a didaktiky matematiky. Tieto dva študijné programy nie je možné do materiálov uviesť, 
pretože ešte nie sú akreditované.  

4. V dokumente  Reštrukturalizácia FHV UNIZA 2016 chýba prehľadná tabuľka sumarizujúca 
stav/počet obsadených a neobsadených miest pred reštrukturalizáciou fakulty a po reštrukturalizácii 
fakulty. Vzhľadom k tomu, že na predchádzajúcom rokovaní AS FHV (29.4.2016) práve takáto tabuľka 
bola jednou z najspornejších považujem za nevyhnutné, aby bola súčasťou dokumentu. V dokumente 
sa totiž napr. stále uvádza, že sa znižuje počet pedagógov v pedagogických študijných programoch o 
20 pedagógov (str. 25), avšak o takom istom počte sa uvažovalo v predchádzajúcich dokumentoch (k 
AS dňa 29.4.2016), kde sa rušila celá katedra hudby.  

5. Z ekonomického hľadiska je neefektívne utváranie oddelenia matematiky na KPŠ.  
Podľa E-vzdelávania boli počty študentov k kombinácii s matematikou nasledovné:  
2013/2014 1. ročník 1 študent 
2014/2015 2. ročník 1 študent 
  3. ročník 1 študent 
2015/2016 1. ročník 3 študenti 
  2. ročník 6 študentov 
  3. ročník 1 študent 
Cabanová – dôvodom bola katedra hudby. Miest, ktoré sa  prepustia je 20. Stav je 15,5 + 4. Jedno 
miesto sa transformovalo. Na KMKD sa počet miest zvýšil. 
Trabalíková – musím akceptovať vašu odpoveď keď hovoríte, že táto tabuľka nie je potrebná. 
Cabanová – musíme brať do úvahy daný stav 
Trabalíková – o aký počet sa teda zníži počet zamestnancov ? 
Cabanová – na katedrách sa ešte budú robiť zmeny. 
Leláková – na štruktúrach starých a nových to je jasné 
Trabalíková – v tabuľke , o ktorej sme hovorili na minulom zasadnutí boli nezrovnalosti 
Cabanová – nevieme, či zvládneme stav v septembri, ak sa prihlási veľa študentov 
Trabalíková -  je potrebné konkretizovať presne, ktoré miesta sa rušia, či sú obsadené alebo nie 
Gabrielová – toto bude v ďalšom materiáli – rozhodnutie o organizačnej zmene 
Katuščák – keď prerátame, kto si môže koľko zamestnancov na katedrách  dovoliť, tak nám podľa 
prepočtu 1500 € na jedného zamestnanca vychádza: 
KAJ - 9 zamestnancov 
KPŠ -  21 zamestnancov 
KNŠ -  7 zamestnancov 



 

 
KHU -  9 zamestnancov 
KMKD – 24,5 zamestnancov 
D - 11 zamestnancov 
Ak sa teraz schváli reštrukturalizácia, musí mať platnosť od roku 2016 a nie roky späť. Z rozpočtu 
vyplýva, koľko si fakulta môže dovoliť zamestnancov. 
Obr – rozpočet bol stavaný tak, aby pokryl všetky mzdy a odvody na FHV. Určite v 9. mesiaci musí 
prísť k prehodnoteniu, ale momentálne je životaschopný a môže sa prijať 
Cabanová – Akreditačná komisia požadovala tabuľky a nebolo tam čo napísať. Ak nie sú študenti, 
zamestnanci môžu robiť publikačnú činnosť. 
Gabrielová – tabuľka 1 a 2 prílohy. Rok 2016, 2017. 2018, z toho rok 2018 bude kritický, nakoľko 
200.000 € musíme zobrať z úspor z predchádzajúceho roka. Keďže počet študentov klesá, nevieme 
koľko zarobíme tento rok a ďalšie roky. 
Trabalíková – čo sa týka výkonov zamestnancov, na KPŠ sme mali veľa študentov a vyučujúcim sa 
menili predmety, na ktoré sa bolo potrebné pripraviť. 
Ťahún Mendelová -  za hospodársku komisiu -  nie sú v súlade tabuľky a nie je jasné, koľko bude táto 
reštrukturalizácia stáť. 
Grejták – komisia pre študijné záležitosti – nebudeme robiť dramatické zmeny oproti materiálu, ktorý 
bol predložený na AS 29.4.2016. 
Kacian – poprosím o vyjadrenia senátorov k týmto materiálom 
Jakubíková -  čo sa predkladalo nebolo prerokované medzi vedením fakulty a vedením KMKD. Odbor 
didaktiky nám zo štruktúry vypadol. Už by sa malo vedieť, koľko bude fakultu stáť odchodné 
a odstupné. Tým, že sa na KHU budú pracovníci brať na kratší úväzok, ich výstupy sa nebudú rátať. 
Humanitné vedy  pri nich sa uvádzajú tri čísla, ktoré zavádzajú a nevieme, ktoré je správne. Knižnično-
informačné štúdiá nemajú v jadre filozofiu. Nemôžeme si dovoliť meniť jadro našich študijných 
programov. Z pohľadu ŽU ani celoslovenského nemáme podľa počtu študentov prezamestnanosť. 
Reštrukturalizácia sa robí kvôli kľúčovému roku 2018. Každý  projekt vyžaduje finančnú spoluúčasť, aj 
na to treba fin. prostriedky ( Body boli odovzdané p. Kacianovi) 
Cabanová – spomínaná tabuľka nie je nevyhnutná súčasť materiálu. Reštrukturalizácia sa nebude 
dotýkať KMKD. Je potrebné zosúladiť miesta na KMKD, nakoľko 2 zamestnanci nemali v štruktúre 
miesto 
Jakubíková – znova sú tam 3 miesta :  matematika – 2 miesta 
                Slovenský jazyk – 1 miesto 
Valčová – v doklade od prof. Konvita tieto miesta sú 
Kacian –  v návrhu je 21 miest, ktoré budú zrušené a musíme sa dostať na 20 
Gabrielová – je potrebné dať z katedry presne zoznam : funkcia, meno a dať konkrétny počet miest, 
ktoré treba škrtnúť. Keď zistíme, že v septembri nastúpi veľa študentov, nie je dôvod , aby sa 
potrebný pracovník neprijal. Je potrebné tento materiál schváliť, pretože sa nestihne septembrový 
termín. 
Jakubíková – na strane 12 nesedí počet miest. Od 1.9.2016 by mal byť stav pracovníkov FHV 64,2, ale 
z materiálu to nikde nie je vidno. To sú dôležité údaje. 
Gabrielová – túto tabuľku som nemenila 
Jakubíková – v materiáli reštrukturalizácia chýbajú dôležité detaily. 
Kacian -  údaje sa musia hľadať v materiáloch, preto  je potrebná tabuľka, z ktorej budú všetky údaje 
jasné. 
Trabalíková – na KPŠ sa rušia 3 miesta, ale už sú obsadené. Na katedre filozofie a religionistiky nie sú 
odborní asistenti. Kto bude učiť didaktiku, keď odborní asistenti na tejto katedre nie sú ? 
Cabanová – bude sa vyučovať zamestnancom z inej katedry. 
Trabalíková – ale kritériá by mali byť známe, aby sa predišlo súdnym sporom 



 

 
Ťahún – Mendelová – príloha č. 1 e) Org. poriadok – dodatok č. 6. Schéma – zmena. 
Valčová -  s p. Sadloňovou sme sedeli tri krát a je to urobené na základe jej podkladov 
Katuščák – fin. prostriedky sa uvoľňujú – je potrebné doplniť tabuľku č. 2 o jeden stĺpec, kde bude 
jasné, koľko zamestnancov môže mať ktorá katedra. Budú stanovené limity. 
Ťahún – Mendelová – z čoho sa vychádza pri návrhoch schémy funkčných miest ? 
Cabanová – pozrela som sa do štruktúry, tam miesta filozofov sú, ale teraz chýbajú 
Trabalíková – je to potrebné zosúladiť 
Ťahún – Mendelová – na KHU nesedí počet študentov. Fyzicky máme 44 študentov a tu ich je 16,35. 
Kombinační študenti sa nerátajú ? 
Jakubíková – nesedí počet študentov, preto sa nedajú ani porovnať. Koľko fin. prostriedkov prinesie 1 
študent DPŠ ? 
Gabrielová – kto robil tieto tabuľky ? 
Obr -  materiál reštrukruralizácie a rozpočtu spolu súvisia. Údaje sa dajú doplniť podľa pripomienok, 
ale treba ísť k veci. 
Banáry – pripomienky k tabuľke prof. Katuščáka -  je to cesta, vidím v tom optimizmus. Prepočítaný 
počet študentov sa viaže na ekonomiku. Na katedre máme 36 študentov, cez optiku ekonomiky 
musíme vytriediť kombinačných a externých. Na FHV neexistuje vízia. Ťažisko dáme na kombinačné 
štúdiá a zminimalizujú sa výučby nástrojov. Prečo sa ráta s alternatívou, že pedagógovia nemusia 
súhlasiť s úväzkom 0,5 alebo 0,7 % ? Ako bude vyzerať pavúk doteraz neviem. 
Cabanová – pohovory sa nemôžu urobiť pred schválením štruktúry. Čo sa týka vízie, budeme na tom 
pracovať celú jeseň. KHU musí dostať šancu, ale musia aj pracovníci ukázať, čo budú robiť. 
Trabalíková – počty študentov z ekonomického hľadiska – v e - vzdelávaní sú počty študentov 
matematiky. Toto je perspektívny program ?  A sú tam 3 miesta pedagógov. Učiteľstvo pedagogiky na 
KPŠ v kombinácii – nie je ešte  (strana 16) – návrh vyškrtnúť pedagogiku z organizačného poriadku. 
Cabanová  - Katedra matematiky mala dlho 1 študenta. Technické prostredie ŽU ovplyvňuje 
posilnenie a rozvoj matematiky . Každé pracovisko má dve cesty – študenti alebo veda. Učiteľstvo 
matematiky má perspektívu 
Valčo – požiadavka na premenovanie 1 miesta odborného asistenta teológia alebo religionistika 
Kacian – doteraz som zachytil tieto pripomienky k materiálom 
1. Dokument Reštrukturalizácia  -  doplniť tabuľku o počte zamestnancov, aby sa tieto informácie 
nemuseli dohľadávať 
2. Dokument Organizačný poriadok -vyriešiť štruktúru KMKD 
3. Dokument Reštrukturalizácia - na strane 13 doplniť čísla v tabuľke č. 4 za rok 2018 
4. Dokument Reštrukturalizácia - doplniť výšku odchodného a odstupného (kvalifikovaný odhad) 
5. Dokument Rozpočet - doplniť – príloha k rozpočtu strana 13 . Doplniť tabuľku, ktorá bude 
špecifikovať, koľko si ktorá katedra môže dovoliť zamestnancov na základe výkonu jednotlivých 
katedier.  
6. Dokument Reštrukturalizácia - prepočítať študentov KHU 
7. Dokument Reštrukturalizácia – zvážiť perspektívu programu matematika 
8. Dokument Organizačný poriadok, §15, bod 1 – zvážiť vynechanie študijných programov 
(„Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii“ a „Pedagogika“) z textu, keďže ešte nie sú akreditované 
9. Dokument Organizačný poriadok -premenovať na KNŠ miesto odb. asistenta – na  základe 
požiadavky doc. Valču 
10. KHU – spresniť pomenovanie jednotlivých funkčných miest 
Ak sa splnia tieto požiadavky, hlavne bod č. 1, kedy sa môžeme stretnúť, aby sa schválili tieto 
dokumenty? 



 

 
Hroboň –  Ohľadom bodu č. 1 – reštrukturalizácia je dynamický proces a teraz sa nedá presne 
stanoviť, koľko ľudí stratí zamestnanie. Navrhujem hlasovať o týchto materiáloch teraz a schváliť ich 
so spomínanými pripomienkami 
Valčo – nevieme, koľko ľudí prejde výberovým konaním. Bod č. 1 nie je až taký dôležitý, aby sa kvôli 
nemu muselo odkladať jeho schválenie 
Gabrielová – materiál reštrukturalizácie je v poriadku a má výpovednú hodnotu. Je to materiál, ktorý 
sa už nemôže spochybniť. Je tu niekto, kto si myslí, že reštrukturalizácia nie je potrebná ?  Materiál - 
Rozhodnutie o štrukturálnej zmene  už bude precízne vypracovaný, a len potom budeme presne 
a detailne vedieť, koľko zamestnancov bude mať FHV.  
Valčo – v AS sú dva názory – sú tí, ktorí sú presvedčení, že treba materiály prijať so spomínanými 
pripomienkami; a sú tí, ktorí sú presvedčení, že materiály treba najprv dopracovať a potom predložiť 
na ďalšie zasadnutie AS FHV.  Dávam návrh, aby sme hlasovali o týchto materiáloch dnes 
Kacian -  dávam hlasovať , či sa má dnes hlasovať za tieto predložené materiály 
 

Počet prítomných členov AS 

FHV 

15 

ZA 11 

PROTI 3 

ZDRŽALI SA 1 

Záver hlasovania :  AS schválil hlasovanie za predložené materály 

Hlasovanie za materiály reštrukturalizácie:  Reštrukturalizácia FHV; Rozpočet FHV ŽU pre r. 2016; 

Dodatok č. 6 K OP FHV UNIZA zo dňa 22.5.2012; Organizačný poriadok  - účinný od 1.9.2016 

Počet prítomných členov AS 

FHV 

15 

ZA 11 

PROTI 2 

ZDRŽALI SA 2 

Záver hlasovania :   materiály reštrukturalizácie – Reštrukturalizácia FHV; Rozpočet FHV ŽU pre r. 

2016; Dodatok č. 6 K OP FHV UNIZA zo dňa 22.5.2012; Organizačný poriadok  - účinný od 1.9.2016 

boli schválené  s podmienkou, že do zasadnutia Akademickej obce vedenie FHV zapracuje 10 hore 

spomínaných pripomienok. 

 

AD 6) 
Stanovenie termínu zvolania Akademickej obce FHV UNIZA.  
Kacian – navrhol dátum zasadnutia AO FHV na 30.5.2016 o 13:00.  



 

 
Keďže žiadny senátor nenavrhol iný dátum, zasadnutie AO FHV sa stanovilo na 30.5.2016 o 13,00 

hod. – Okrem výročných správ budú na tomto zasadnutí predstavené aj doplnené materiály k 

reštrukturalizácii 

AD 7) 
Rôzne  
a. Počet členov AS FHV UNIZA vzhľadom na reštrukturalizáciu a pokles študentov. Diskusia.  

b. Voľby do AS FHV UNIZA. Diskusia  
 
Kacian - musí sa zvoliť celý AS FHV, nakoľko študenti končia štúdium a zamestnancom končia 
pracovné zmluvy. Je potrebné schváliť harmonogram volieb. Keď si katedra nezvolí svojho zástupcu, 
už by nemali mať v druhom kole právo na mandát. 
Ťahún – Mendelová – každá katedra má mať právo na svojho zástupcu v AS. 
Kacian – ak si katedra nezvolí svojho zástupcu na svojich  katedrových voľbách, na veľkých voľbách by 
nemal byť uprednostnený jej kandidát 
Pitoňáková – legislatívne nie je v poriadku, že si svojich zástupcov volia na katedrách 
Augustínová – je potrebné skontrolovať štatút 
Kacian – legislatívna komisia dostáva za úlohu skontrolovať katedrové voľby. K vyhláške o voľbách je 
potrebné, aby bol senát uznášania schopný 
Pitoňíková – navrhla Augustínovú 
Kacian – Jakubíková,  Hampl, Metruk, Medňanský, Hanáková, Valčo  - to sú ďalší potenciálni členovia 
stálej volebnej komisie, ktorá má riadiť voľby do AS. Stanovil nasledujúce zasadnutie AS FHV, 
pravdepodobne posledné vo volebnom období AS na  13.6.2016 o 13,00 hod. v zasadačke FHV. 
 
Záver. 
Predseda AS FHV RNDr. Adrian  Kacian, PhD.  poďakoval za účasť . 

 

 

  

Podpis  : ................................................. 

Zapisovala : 23.05.2016, Bc. Jana Ondrášová 

 

    

 

         

 

 



 

 
 

 

 


