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Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline 

 
Zápis zo zasadnutia AS FHV 

 
 

Dátum konania:  29. 3. 2012 

Miesto konania:  zasadacia miestnosť dekanátu FHV ŽU 

Prítomní:  Mgr. art. Kamil Mihalov, ArtD., PaedDr. Danica Gondová, PhD., 

RNDr. Naďa Krivoňáková, PhD., RNDr. Martina Langerová, PhD., 

PhDr. Slávka Pitoňáková, PhD., Mgr. Viktor Tanitó, PhD., Mgr. Jana 

Trabalíková, PhD., Mgr. Vladimíra Zemančíková, Mgr. Marcela 

Maglione, Mgr. Olga Guttenová, Zuzana Brezániová, Martina 

Svitková, Simona Chovancová, Sabina Straňánková 

Neprítomní:  Mgr. art. Juraj Ruttkay, RNDr. Eva Capková, Mgr. Zuzana Šutá 

Hostia:  doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD., RNDr. Beatrix Bačová, PhD., 

doc. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD., PhDr. Dalibor Mikuláš, PhD., 

Lukáš Bomba a ďalší (podľa prezenčnej listiny) 

 

 

Program zasadnutia:  

 

Program 

1. Voľba členov Volebnej komisie za študentskú časť AO FHV   

2. Návrh Zásad volieb do AS FHV 

3. Návrh harmonogramu riadnych volieb do AS FHV 2012  

4. Rozprava k vnútorným dokumentom AS FHV  

5. Správa o hospodárení FHV za r. 2011 

6. Správa o činnosti AS FHV za r. 2011  

7. Rôzne 

 

 

 Predseda AS FHV p. Mihalov otvoril a viedol zasadnutie AS FHV. V úvode vyhlásil 

AS FHV pri počte 14-tich prítomných členov za uznášaniaschopný. Predstavil program 

zasadnutia, ktorý prítomní členovia jednomyseľne odsúhlasili. 

 

 

K bodu 1 

Voľba členov Volebnej komisie za študentskú časť AO FHV 

P. Brezániová predložila návrhy dvoch študentov, ktorí nie sú členmi AS FHV. 

Zároveň podotkla, že súhlasy študentov z KMaKD dostala emailom. Ďalšou navrhovanou 

kandidátkou je Sabina Straňanková (súhlasila s kandidatúrou). P. Brezániová napokon 

oznámila svoje odstúpenie z Volebnej komisie.  

Pristúpilo sa k voľbe členov Volebnej komisie za študentskú časť AO FHV: 

 

 

 

 

 

 



 2 

Hlasovanie:  

Počet prítomných členov AS 14 

p. Martyščák 14 

p. Mariaková 14 

p. Straňáková  13 

 

Záver:  AS FHV zvolil všetkých navrhovaných kandidátov za študentskú časť AO 

FHV za členov Volebnej komisie. 

   

K bodu 2 

Návrh Zásad volieb do AS FHV 

Návrh volebných zásad prezentoval p. Tanitó. V diskusii bolo vznesených niekoľko 

(nie písomných) návrhov. (Pred hlasovaním kvôli pracovným povinnostiam opustila 

zasadnutie p. Gondová). 

 
Diskusia, návrhy, hlasovanie:  

P. Pitoňáková navrhuje zmeniť čl. 4, bod g):  

Pôvodné znenie: Členom zamestnaneckej časti AS FHV sa stávajú kandidáti s najvyšším 

počtom získaných hlasov z celkového počtu členov zamestnaneckej časti AS FHV, pričom sa 

prihliada na to, aby z jedného pracoviska boli najviac dvaja členovia.  

Návrh: Členom zamestnaneckej časti AS FHV sa stávajú kandidáti s najvyšším počtom 

získaných hlasov z celkového počtu členov zamestnaneckej časti AS FHV. 

 

Hlasovanie:  

Počet prítomných členov AS 13 

Za 7 

Proti 5 

Zdržalo sa  1 

 

P. Gondová navrhuje zmeniť čl. 4, bod g):  

Pôvodné znenie: Členom zamestnaneckej časti AS FHV sa stávajú kandidáti s najvyšším 

počtom získaných hlasov z celkového počtu členov zamestnaneckej časti AS FHV, pričom sa 

prihliada na to, aby z jedného pracoviska boli najviac dvaja členovia.  

Návrh: Členom zamestnaneckej časti AS FHV sa stávajú kandidáti s najvyšším počtom 

získaných hlasov z celkového počtu členov zamestnaneckej časti AS FHV, pričom sa 

prihliada na to, aby z každej katedry bol v senáte aspoň jeden člen.  

  

Hlasovanie:  

Počet prítomných členov AS 13 

Za 7 

Proti 3 

Zdržalo sa  3 
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P. Guttenová, p. Brezániová, p. Langerová navrhujú zmeniť čl. 4, bod h):  

Pôvodné znenie: Členmi študentskej časti AS FHV sa stávajú najúspešnejší kandidáti 

v určenom počte podľa výsledkovej listiny, pričom sa prihliada na to, aby z jedného 

pracoviska bol najviac jeden člen.  

Návrh: Členmi študentskej časti AS FHV sa stávajú najúspešnejší kandidáti v určenom 

počte podľa výsledkovej listiny, pričom sa prihliada na to, aby z jedného študijného 

programu boli najviac dvaja študenti.  

 

Hlasovanie:  

Počet prítomných členov AS 13 

Za 9 

Proti 3 

Zdržalo sa  1 

 

P. Pitoňáková navrhujú vypustiť čl. 3, bod g): 

Je žiaduce, aby sa navrhnutý kandidát zdržiaval v čase volieb na akademickej pôde AS FHV, 

aby sa v prípade rovnosti hlasov mohol zúčastniť na žrebovaní. V zmysle vypustenia čl. 3, 

bod g) ďalej p. Pitoňáková navrhuje zmeniť čl. 4, bod e):  

Pôvodné znenie: V prípade rovnosti hlasov sa určí poradie žrebovaním za prítomnosti 

všetkých členov príslušnej volebnej komisie (zamestnaneckej alebo študentskej časti) 

a príslušných kandidátov.  

Pozmeňujúci návrh: V prípade rovnosti hlasov určí poradie kandidátov predseda volebnej 

komisie žrebovaním za prítomnosti všetkých členov príslušnej volebnej komisie 

(zamestnaneckej alebo študentskej časti).  

 

Hlasovanie:  

Počet prítomných členov AS 13 

Za 13 

Proti 0 

Zdržalo sa  0 

 

P. Tanitó navrhuje zmeniť čl. 6, bod b):  

Pôvodné znenie: Doplňovacie voľby sú vyhlásené najneskôr do jedného týždňa a prebehnú 

najneskôr do troch týždňov po uvoľnení miesta v AS FHV.  

Návrh: Doplňovacie voľby sú vyhlásené zvyčajne do jedného týždňa a prebehnú najneskôr 

do troch týždňov po uvoľnení miesta v AS FHV, v prípade študentskej časti sa prispôsobia 

harmonogramu akademického roka.  

 

Hlasovanie:  

Počet prítomných členov AS 13 

Za 13 

Proti 0 

Zdržalo sa  0 
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P. Tanitó navrhuje zmeniť čl. 2, bod b):  

Pôvodné znenie: Voľby do AS FHV pripravuje a riadi stála volebná komisia, zriadená na 

začiatku funkčného obdobia AS FHV.  

Návrh: Voľby do AS FHV pripravuje a riadi stála volebná komisia pre príslušnú časť AS 

FHV, zriadená na začiatku funkčného obdobia AS FHV.  

 

Hlasovanie:  

Počet prítomných členov AS 13 

Za 13 

Proti 0 

Zdržalo sa  0 

 

Volebné zásady AS FHV budú predmetom pracovného stretnutia predsedníctva AS FHV. 

 

 

K bodu 3 

Návrh harmonogramu riadnych volieb do AS FHV 2012 

P. Langerová, ako predsedníčka stálej volebnej komisie za zamestnaneckú časť AS 

FHV, bola predsedom AS FHV poverená konzultovať s právnikmi alternatívu organizovať 

voľby v septembri.  

(P. Svitková opustila zasadnutie). 

 

 

K bodu 4 

Rozprava k vnútorným dokumentom AS FHV  

 Predseda AS FHV p. Mihalov upozornil, že na jednom z najbližších zasadnutí 

prebehne schvaľovanie vnútorných dokumentov AS FHV. 

 

K bodu 5 

Správa o hospodárení FHV za r. 2011  

 Správu o hospodárení FHV za r. 2011 prezentoval tajomník FHV p. Obr. Následne 

prebehla diskusia a pripomienkovanie. P. Langerová upozornila na chybný odpočet v tab. 4. 

P. Mihalov sa zaujímal o mínusovú položku dekanátu. Dôvodom bolo jednak platenie odmien 

všetkým katedrám, ako aj rektorátom zatiaľ nepreplácané náklady vyplývajúce zo spoluúčasti 

na projekte KMaKD – tie sú kryté z prostriedkov FHV (rektorát ich preplatí v decembri 

2012). P. Langerová ďalej požiadala, aby z tab. 7 (Bežný účet) bol čitateľný príjem a výdaj, 

nielen zostatok. Požiadala o ich doplnenie a zároveň o doplnenie zostatku v tab. 9.  

P. Obr zdôraznil, že kým pri dotačných prostriedkoch figurujú záporné čísla, pri 

nedotačných prostriedkoch figurujú kladné hodnoty. Zároveň informoval členov AS FHV o 

pripravovanej novej podobe štruktúry správy o hospodárení, ktorú pre celú ŽU vypracuváva 

rektorát. 

 

 

K bodu 6 

Správa o činnosti AS FHV za r. 2011 

 Predseda AS FHV p. Mihalov predstavil návrh správy o činnosti AS FHV za rok 2011 

a vyzval členov k pripomienkovaniu. Nikto z prítomných členov AS FHV pripomienky 

nevzniesol. 
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K bodu 7 

Rôzne 

Členovia AS FHV sa predbežne dohodli na termíne najbližšieho stretnutia AS FHV 

(16. 4. 2012, o 14:00 hod., po ukončení stretnutia AO FHV). 

 

Následne predseda AS FHV p. Mihalov ukončil zasadnutie. 

 

 

 

  

V Žiline, dňa 23. 4. 2012 

  

Zapísala: Mgr. Marcela Maglione 

 

 

     

            Overil: Mgr. art. Kamil Mihalov, ArtD. 

         predseda AS FHV ŽU 

 

 

 Prílohy:  

1. Prezenčná listina (členovia AS FHV a hostia)  

2. Návrh zásad volieb do AS FHV ŽU 

3. Hlasovacie lístky 

 


