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1.  

 

a) Činnost Vysoké školy  

 

- Od 6. do 8. 6. 2016 proběhly na naší vysoké škole státní závěrečné zkoušky jako zákonem daná 

forma ukončení bakalářského studia. Dne 23. červnu 2016 byly uspořádány slavnostní promoce 

absolventů.  

 

- Ke dni 31. 10. 2016 nastoupilo do studia 1. ročníku celkem 113 studentů. Stav ke dni 31. 10. 2016 

činil 260 studentů a stav ke dni 31. 12. 2016 činil 251 studentů, což znamená nepatrný nárůst 

oproti předchozímu roku (229). Nejvíce studentů je na oboru Sociální práce – viz příloha.  

 

b) Vybavení školy 

 

- Dovybavování didaktickou technikou probíhalo pouze v rámci zkvalitňování výuky postupně 

s novým vývojem technologií. 

 

- Vědecká knihovna byla dovybavena publikacemi pořízenými z darů: 

 

 HTS, a.s., částkou 10.000,- Kč  

• Přehled statistických metod 

• Tělesné postižení jako fenomén i životní  

• Psychologický slovník 

• Teorie a praxe skupinové psychoterapie 

• Základy sociální psychologie 

• Sanace rodiny 

• Lidská práva proti rasismu 

• Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním 

• Slovník sociální práce 

• Vyznejte se v rodinném právu 

• Vývojová psychologie 

• Psychologie zdraví 

 

a MORAVIATEL, a.s. částkou 25.000,- Kč na monografii „Sídla a produkční potenciál“. 

 

c) Provoz školy 

Byla poskytnuta dotace z Magistrátu města Havířova na provoz Vysoké školy ve výši 100.000,- Kč, 

která byla použita na pokrytí nákladů spotřeby energií. 

 

d) Publikační činnost 

 

- Prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D, Doc. PhDr. Zlata Ondrušová, Ph.D a PhDr. Viera Vavrečková, 

Ph.D. napsali publikaci „Sociálna práca v praxi“ z vlastních prostředků VŠ ve výši 1.100 EUR 

(150 ks). 

 

- Prof. PhDr. František Varadzin, CSc. s Ing. Bc. Jiřím Bečicou, Ph.D. napsali monografii „Sídla a 

produkční potenciál“, která byla hrazena z části z vlastních prostředků VŠ ve výši 30.000,- Kč a 

z daru společnosti MORAVIATEL ve výši 25.000,- Kč. Celkem vynaložené náklady na vydání 

monografie činily 55.000,- Kč.  

 



- PhDr. Viera Vavrečková, Ph.D. se zúčastnila konference s mezinárodní účastí „Sociálna práca 

v meniacej sa Európe v 21. storočí“ dne 21. 9. 2016 v Nitře, která byla hrazena z vlastních 

prostředků VŠ ve výši 50 EUR (konferenční poplatek) a 1.377,- Kč (výdaje na cestovné). 

 

- Doc. Ing. Josef Fiala, CSc., Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D. a Ing. Vojtěch Beck se zúčastnili 

multidisciplinární vědecké komference „Posolstvo Jána Pavla II. 2016“ ve dnech 21. – 22. 4. 2016 

v Popradu, která byla hrazena z vlastních prostředků VŠ ve výši 180 EUR (konferenční poplatek) a 

3.655,99 Kč (cestovné).  

 

- Doc. Ing. Josef Fiala, CSc., Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D., Ing. Vojtěch Beck, PhDr. Viera Vavrečková, 

Ph.D., Doc. PhDr. Zlata Ondrušová, Ph.D, Prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D  se dne 18. 5. 2016 

zúčastnili konference „Polsko-české zkušenosti v oblasti sociální péče“ v Bialsko-Biale.   

 

- Doc. Ing. Josef Fiala, CSc. se zúčastnil ve dnech 18. – 20. 1. 2016 konference „Informatika XXX“ 

v Luhačovicích, která byla hrazena z vlastních prostředků VŠ ve výši 1.500,- Kč (konferenční 

poplatek) a ve dnech 13. – 14. 10. 2016 konference „Informační technologie pro praxi 2016“ 

v Ostravě, která byla hrazena z vlastních prostředků VŠ ve výši 600 Kč (konferenční poplatek) .  

 

e) Činnost Institutu celoživotního vzdělávání 

 

- Byly inovovány webové stránky Institutu celoživotního vzdělávání. 

 

- Účast na vzdělávacích akcích v roce 2016 byla 222 posluchačů - účastníků, a to v kurzech, 

seminářích a seminářích v rámci udržitelnosti projektů Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost – viz příloha.  

 

- V roce 2016 byly schváleny akreditace programů na MV ČR: 

• Asertivní komunikace na pracovišti i s klientem 

• Efektivní komunikace na poradách a pracovních schůzkách 

• Komunikace pod tlakem – argumentační trénink 

• Komunikace v konfliktních situacích v praxi 

• Prezentační dovednosti v praxi 

• Řešení obtížných komunikačních situací při hodnotících pohovorech 

• Vedení dialogu s klientem 

• Komunikace s handicapovaným klientem 

• Komunikace s problémovým klientem a prevence vzniku konfliktů ve veřejné správě 

 

  na MŠMT: 

• Asistent/ka, sekretář/ka 

 

  na MPSV: 

• Autorizace profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“ 

• Autorizace profesní kvalifikace „Chůva pro dětské koutky“ 

 

 

- V roce 2016 byly podány tři projekty na MPSV v rámci Operačního programu Zaměstnanost: 

• CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002390 „Rekvalifikací zpět na trh práce k nové kariéře“ 

• CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003918 „Zvýšení uplatnitelnosti osob se zdravotním postižením na 

trhu práce v regionu Havířovska a okolí“ 

• CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003092 „Podpora rovných příležitostí na trhu práce prostřednictvím 

podpory zaměstnanosti žen v regionu Havířovska“ 

  Tyto projekty nám nebyly přiděleny. 



Jeden projekt byl podán na MŠMT v rámci programu Výzkum, vývoj a vzdělávání: 

• Výzva č. 02_16_015 Implementace systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality těchto činností na Vysoké škole sociálně 

správní, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s.   

 

 Tento projekt nebyl ještě schvalován. 

 

- V říjnu 2016 byl otevřen 13. běh Akademie III. věku pro období let 2016-2018 ve spolupráci se 

Statutárním městem Havířov. Do studia nastoupila celkem 71 posluchačů.  

 

f) Počet zaměstnanců 

 

V roce 2016 měla VŠSS, ICV Havířov o.p.s. průměrný stav kmenových zaměstnanců 16. 

 

V roce 2016 ukončili pracovní poměr: Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D. a Ing. Vojtěch Beck. Do nového 

pracovního poměru jsme přijali: od 2. 1. 2017 Doc. PhDr. Helenu Kolibovou, CSc., od 1. 2. 2017 Doc. Ing. 

Jana Nevimu, Ph.D. a od září 2017 přijmeme Doc. Ing. Renátu Haláskovou, Ph.D.  

 

g) Roční účetní závěrka 

 
 

Roční účetní závěrka 2016  

a) výnosy roku 2016 celkem činí     7.430.000,00 Kč 

b) náklady roku 2016 celkem ve výši   8.875.000,00 Kč  

Hospodářský výsledek po zdanění            - 1.445.000,00 Kč 

Finanční prostředky k 31. 12. 2016    2.686.000,00 Kč 

Aktiva k 31. 12. 2016     3.094.000,00 Kč 

 
 

2. Ztráta ve výši 1.445.000,- Kč bude pokryta v roce 2017 z rezervního fondu, který vykazuje zůstatek 

k 31. 12. 2016 ve výši 2.105.000,- Kč.  

 

h) Výhled VŠSS, ICV Havířov o.p.s. na rok 2017 

 

- Pokračování v PPS reklamě Vysoké školy z důvodu zajištění většího počtu studentů.  

Byla vytvořena anketa pro studenty, která ukázala, že se o nás studenti dovídají nejvíce právě 

z Internetu – viz příloha.   

- Pro rok 2017 byla schválena dotace z Magistrátu města Havířova na provoz VŠ ve výši 62.000,- Kč 

- Institut celoživotního vzdělávání bude nadále nabízet vzdělávací program pro úředníky ÚSC a 

rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané  

 

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. spolupracuje s:   

Hospodářskou komorou Havířov, Karviná, Ostrava 

Společnosti Agamos - spolupráce na bázi projektů pro MPSV 

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Polsko 

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Polsko 

Katolickou univerzitou v Ružomberoku – Pedagogickou fakultou, Katedrou Managementu v Popradu, 

Slovensko.  

   

Předloženo SR i DR v Havířově dne 27. 3. 2017. 
 

 

 

      ___________________________________________ 

        Kamila Bujasová 

            zakladatelka a ředitelka 

       Vysoká škola sociálně správní,  

Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s.  


