
 

Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty humanitných vied  
(AS FHV)  za rok 2012 

 
 

 

Správa obsahuje údaje spracované z podkladov, ktoré sú zverejnené na webe FHV, a 

tiež archivované  k nahliadnutiu (zápisy z riadnych zasadnutí: 29. marec 2012, 16. apríl 2012, 

25. apríl 2012, 22. máj 2012, 18. október 2012 - ustanovujúce zasadnutie, 3. december 2012 

a zápis z pracovného stretnutia: 18. apríl 2012).  

AS FHV začal v roku 2012 - poslednom roku svojho riadneho funkčného obdobia -  

pracovať v zložení:  

Zamestnanecká časť AS FHV  

RNDr. Eva Capková (KMKD)  

PaedDr. Danica Gondová (KAJ)  

RNDr. Naďa Krivoňáková, PhD. (KMA)  

RNDr. Martina Langerová, PhD. (KMA)  

Mgr. Marcela Maglione (KPŠ)  

Mgr. art. Kamil Mihalov, ArtD. (KHU)  

PhDr. Slávka Pitoňáková, PhD. (KMKD)  

Mgr. art. Juraj Ruttkay, Ph.D. (KHU)  

Mgr. Viktor Tanító (KMKD)  

Mgr. Jana Trabalíková, PhD. (KPŠ)  

Mgr. Vladimíra Zemančíková (KPŠ)  

Študentská časť AS FHV  

Zuzana Brezániová  

Mgr. Oľga Guttenová  

Simona Chovancová  

Sabina Straňanková  

Martina Svitková  

Mgr. Zuzana Šutá  

Predsedníctvo AS FHV  

Mgr. art. Kamil Mihalov, ArtD. predseda  

Zuzana Brezániová predsedníčka študentskej časti  

Mgr. art. Juraj Ruttkay, Ph.D. podpredseda pre legislatívne záležitosti 

Mgr. Jana Trabalíková, PhD. podpredsedníčka pre študijné záležitosti  

RNDr. Eva Capková podpredsedníčka pre hospodárske záležitosti  



Úlohy zo Správy o činnosti AS FHV za rok 2011:  
a) pripraviť riadne voľby do AS FHV ŽU,  
b) dať do súladu vnútorné predpisy AS FHV medzi sebou navzájom a s relevantnými 

právnymi normami/predpismi. 
  

Počas prvých mesiacov uplynulého roku bola pre AS FHV prioritou príprava a realizácia 

riadnych volieb do AS FHV. Po komplexných úpravách dokumentu Zásady volieb do 

Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline (prístupný na webe FHV) sa tak podľa 

riadne zverejnených vyhlášok (Vyhláška o voľbách členov zamestnaneckej časti 

Akademického senátu Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline a Vyhláška o 

voľbách členov študentskej časti Akademického senátu Fakulty humanitných vied Žilinskej 

univerzity v Žiline) v nimi určenom harmonograme a nimi určeným spôsobom uskutočnili 

riadne voľby do príslušných častí AS FHV (výsledky sú obsahom jednak Správy o priebehu a 

výsledku volieb členov zamestnaneckej časti Akademického senátu Fakulty humanitných 

vied Žilinskej univerzity v Žiline - p. Langerová ako aj Správy o priebehu a výsledku volieb do 

študentskej časti AS FHV ŽU - p. Šutá).  

Vzhľadom na požiadavku rovnomerného zastúpenia predstaviteľov študentskej časti 

AO FHV v študentskej časti AS FHV, ktorá je zohľadnená v jednomyseľne schválených 

zásadách volieb, bolo po zverejnení výsledkov nevyhnutné vyhlásiť druhé kolo volieb do 

študentskej časti AS FHV, ktoré sa riadilo Vyhláškou o druhom kole volieb do študentskej 

časti Akademického senátu Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline (výsledky sú 

obsahom Správy o priebehu a výsledku 2. kola volieb do študentskej časti AS FHV ŽU - p. 

Šutá).  

Všetkým úspešným kandidátom boli na ustanovujúcom zasadnutí AS FHV 18. októbra 

2012 odovzdané osvedčenia o zvolení. Nakoľko podľa platnej legislatívy SR v jednom prípade 

vznikla zákonná prekážka začať pôsobenie na poste senátora v študentskej časti AS FHV 

(kedy riadne zvolený kandidát medzičasom úspešne ukončil štúdium na Bc. stupni), AS FHV 

pristúpil k vyhláseniu doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FHV podľa vyhlášky o 

doplňujúcich voľbách do študentskej časti Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline 

(výsledky sú obsahom Zápisu o priebehu a výsledku doplňujúcich volieb študentskej časti AS 

FHV - p. Guttenová).  

AS FHV sa popri povinnostiach zabezpečiť plynulý priebeh volieb taktiež zaoberal 

dekankou predkladanými dokumentmi a návrhmi (vo všetkých oblastiach: veda a výskum, 

vzdelávanie, hospodárenie a pod.). Na jar 2012 o. i. prerokoval a napokon tiež schválil 

aktuálnu podobu jedného z kľúčových dokumentov FHV: Organizačný poriadok Fakulty 

humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline. Podrobné informácie sú vo zverejnených 

zápisoch zo zasadnutí na webe FHV.  

V súvislosti s úlohou dať do súladu vnútorné predpisy AS FHV medzi sebou navzájom a 

s relevantnými právnymi normami/predpismi má AS FHV za sebou prvú etapu práce, ktorej 

výsledkom je dokument Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty humanitných vied 

Žilinskej univerzity v Žiline.   

 



Zloženie AS FHV  v období   od ustanovujúceho  zasadnutia  AS FHV  

18.10.2012: 

Zamestnanecká časť AS FHV  

prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. (KHU)  

Mgr. Lukáš Bomba (KPŠ)  

PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD. (KAJ)  

PhDr. Marek Grejták (KPŠ)  

PhDr. Bronislava Jakubíková, PhD. (KMKD)  

RNDr. Adrian Kacian, PhD. (KNŠ)  

PaedDr. Lýdia Kontrová, PhD. (KMA)  

Mgr. Eva Leláková (KAJ)  

Mgr. art. Kamil Mihalov, ArtD. (KHU)  

PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD. (KMKD)  

prof. RNDr. Miroslava Růžičková, CSc. (KMA)  

Študentská časť AS FHV  

Katarína Daňková  

Mgr. Olga Guttenová  

Rastislav Mazur  

Tomáš Mišejka  

Mgr. Zuzana Šutá 

Bc. Juraj Grečnár  (od  14.11. 2012) 

Predsedníctvo AS FHV  

Mgr. art. Kamil Mihalov, ArtD. predseda   

Mgr. Oľga Guttenová predsedníčka študentskej časti  

PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD. podpredsedníčka pre legislatívne záležitosti  

prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. podpredseda pre študijné záležitosti  

PaedDr. Lýdia Kontrová, PhD. podpredsedníčka pre hospodárske záležitosti  

 

Úlohy 

a) Na návrh dekana pripomienkovať a schváliť Štatút FHV. 

b) Pripomienkovať a schváliť Návrh  rozvoja FHV vo vzdelávacej, výskumnej, 

umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti na roky 2014-2018, predložený dekanom FHV. 

c) Legislatívna komisia AS FHV pracovala na novom znení Rokovacieho poriadku AS 

FHV, ktorého finálnu verziu predloží AS FHV na schválenie v roku 2013. 

 

A. Prehľad schválených a prerokovaných dokumentov: 

a) Organizačný poriadok FHV – schválený na zasadnutí AS FHV 16.4.2012. 

b) Volebné zásady, volebný poriadok AS FHV 25.4.2012. 

 

 



B. Prehľad o rozhodnutiach o personálny otázkach: 

a) Od 18.10.2012 AS FHV pracoval v novom zložení – pozri vyššie,   

b) Na ustanovujúcom zasadnutí AS FHV  bol zvolený nový  predseda AS FHV – Mgr. 

art. Kamil Mihalov, ArtD. 

c) Voľba predsedu študentskej časti AS FHV, voľba (stálej) sčítacej komisie AS FHV, 

voľba (stálej) volebnej komisie AS FHV, voľba tajomníka (zapisovateľa) a 

podpredsedov AS FHV,  voľba členov pracovných komisií AS FHV,  návrh na 

doplnenie členov disciplinárnej komisie FHV – pozri zápisnicu z 3.12.2012 

 

C. Prehľad o záveroch kontrolnej činnosti AS FHV: 

a) Schvaľovanie správy o hospodárení FHV (2011) – 16.4.2012. 

b) Schvaľovanie správy o činnosti AS FHV za rok 2011 – 29.3.2012. 

c) Návrh rozpočtu na rok 2012 – 22.5.2012. 

 

D. Celkové hodnotenie stavu FHV z pohľadu AS FHV: 

V zápisniciach nepodchytené (pozastavenie akreditácie Mgr. študijných programov, 

správanie sa niektorých členov AS FHV, neúplné zápisnice AS FHV, eliminácia členov 

predsedníctva pri vytyčovaní  úloh AS  FHV) – konštatované v Stanovisku predsedníctva AS 

FHV k práci predsedu zo dňa 4.4.2013 

 

E. Návrhy a odporúčania pre ďalší rozvoj FHV: 

a) Venovať maximálnu pozornosť akreditáciám a komplexnej akreditácii 2014 

b) V zmysle Etického kódexu ŽU v Žiline dbať na dôsledné uplatňovanie EK v praxi, 

zaujímať zásadný  postoj k negatívnym javom na FHV  

c) Zapracovať do úloh FHV efektívnu  motiváciu aktívnych pracovníkov a funkcionárov 

fakulty s cieľom zvyšovania kvality a kultúry na akademickej pôde 

 

 

 

 

Žilina, 29.4.2013  

Predložil: Prof. PhDr. Boris Banáry, CSc., predseda AS FHV 


