Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline

Správa o činnosti Akademického senátu (AS) Fakulty prírodných vied (FPV)
za rok 2010
(predstavená na stretnutí Akademickej obce FHV (AO) 7. apríla 2011, 14.00 hod. v miest.
S 06)

Správa obsahuje údaje spracované z podkladov, ktoré sú uchované a k nahliadnutiu
(archivované zápisy z riadnych zasadnutí: 12. apríl 2010, 30. jún 2010, 18.október 2010, 13.
december 2010, zápisy z mimoriadnych zasadnutí: 22. október 2010, 21. december 2010,
zápis zo zasadnutia zamestnaneckej časti AS FPV (FHV): 5. október 2010) a zápis zo
zasadnutia študentskej časti AS FPV (FHV): 24. jún 2010).

AS FPV (FHV) začal v roku 2010 pracovať v (pravdepodobnom) zložení (údaje z prezenčnej
listiny z 12. apríla 2010, z prvého zdokumentovaného zasadnutia AS FPV (FHV)
v predmetnom roku):
Zamestnanecká časť
doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.
doc. ThDr. Peter Gažík
Ing. Zuzana Gerliciová
Ing. Miroslava Hanakovičová
Ing. Mgr. Bohdan Hroboň
RNDr. Martina Langerová, PhD.
Mrg. art. Kamil Mihalov, ArtD.
Mgr. art. Juraj Ruttkay, Ph.D.
PhDr. Eva Škorvagová
PhDr. Bronislava Jakubíková
PhDr. Anna Tománková
Študentská časť
Tomáš Ferech
Mgr. Peter Hotváth
Mgr. Anna Najmanová
Lucia Syptáková
Tatiana Macejová
Bc. Lenka Strážovcová

Predsedníctvo
doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD. (predsedníčka)
Tomáš Ferech (predseda študentskej časti)
RNDr. Martina Langerová, PhD. (podpredsedníčka pre študijné záležitosti)
doc. ThDr. Peter Gažík (podpredseda pre legislatívne záležitosti)
Ing. Miroslava Hanakovičová (podpredsedníčka pre hospodárske záležitosti)

Plynulá a efektívna činnosť senátov na fakultách verejných vysokých škôl predpokladá o. i.
systematickú prípravu riadnych, pracovných a mimoriadnych zasadnutí, ich dokumentáciu,
pravidelnú účasť a zaangažovanosť všetkých jeho členov, dôkladný prehľad v platnej
legislatíve a vôľu oboznámiť sa s predkladanými materiálmi. V neposlednom rade si vyžaduje
komplementárnosť a synergiu medzi všetkými zložkami fakulty.

Takmer všetky vymenované podmienky boli počas uplynulého roka narušované.
Činnosť AS FPV (FHV) bola v priebehu roka 2010 ovplyvňovaná jednak i. fluktuáciou členov
(jar 2010) ako aj následkami vyplývajúcich z ii. iniciovania personálnych zmien vo vedení
FPV (FHV) (jeseň 2010). V dôsledku nich sa činnosť AS FPV (FHV) obmedzovala iba na
nevyhnutné úkony.
i.
Riadne voľby zástupcov AO v AS sa uskutočnili 9. júna 2008. Zamestnanecká časť AS FPV
(FHV) je volená na štvorročné obdobie. Študentská časť AS je volená na dvojročné obdobie,
preto sa 17. júna 2010 uskutočnili riadne voľby do študentskej časti AS FPV (FHV). Zloženie
študentskej časti bolo v priebehu celého roka 2010 stabilné.
Avšak v zamestnaneckej časti dochádzalo k viacerým zmenám, jednak kvôli zániku členstva
z dôvodu transformácie Katedry cudzích jazykov na Ústav cudzích jazykov, či ukončenia
zmluvnej doby pracovného pomeru, ako aj kvôli práceneschopnosti či vzdaniu sa členstva
z vlastnej vôle. Uvoľnenie stoličky v AS FPV (FHV) sa riešilo použitím v praxi bežného
mechanizmu, tzv. kooptáciou, teda povolaním člena bez voľby, kedy sa oslovili kandidáti
z riadnych volieb v roku 2008 z nižším počtom hlasov. Keď bol kooptovaný posledný
kandidát, konali sa 12. októbra 2010 doplňujúce voľby do AS FPV (FHV). Na kooptáciu bolo
neskôr poukázané ako na postup, ktorý platná slovenská legislatíva nepozná.
ii.
Zvolanie mimoriadneho zasadnutia AS FPV (FHV) 22. októbra 2010 s bodom programu
týkajúceho sa Návrhu na odvolanie dekana FPV (FHV) prebudilo nebývalý hromadný (viac
intuitívny ako poučený) záujem o veci verejné. Okrem toho viedlo taktiež k výraznej
a otvorenej polarizácii predstaviteľov AO FHV. Cez AS FPV (FHV) ako cez najvyšší
samosprávny orgán FPV (FHV) boli filtrované divergentné názorové výstupy. Vytrvalé snahy

o spochybnenie dôveryhodnosti (zjavný následok podania návrhu na odvolanie dekana)
a legitimity AS FPV (FHV) (kde hlavným argumentom bola už spomínaná kooptácia), viedli ku
koncu roka 2010 k úplnej deštrukcii jeho zamestnaneckej časti.

Popri neustálom riešení svojho zloženia a rozloženia kompetencií v rámci svojich vnútorných
orgánov (kedy musela prebehnúť voľba nového predsedu po odstúpení predchádzajúceho,
ako aj voľba nového predsedníctva a členov jednotlivých komisií) sa AS FPV (FHV) zaoberal aj
prerokovaním a schvaľovaním dokumentov ako: Správa o činnosti FPV (FHV) za rok 2009,
Správa o hospodárení FPV (FHV) za rok 2009, Návrh rozpočtu FPV (FHV) na rok 2010. Na
žiadosť dekana (predkladateľa) riešil taktiež schvaľovanie zmien či doplnkov v dokumentoch:
Študijný poriadok FPV (FHV), Organizačný poriadok FPV (FHV), Štatút FPV (FHV). AS FPV
(FHV) boli taktiež predložené návrhy týkajúce sa napr. nových študijných programov, nového
názvu FPV (FHV), štruktúry FPV (FHV) a pod.
V súvislosti s kontrolnou činnosťou AS FPV (FHV) bol na mimoriadnom zasadnutí 22. októbra
2010 schválený návrh o vykonaní kontroly nakladania s finančnými prostriedkami na FPV
(FHV). Avšak k jej uskutočneniu zatiaľ nedošlo.
Vzhľadom na súčasný stav FHV si AS FHV určil kľúčové úlohy pre najbližšie obdobie:
• pripraviť voľbu kandidáta na dekana FHV (v procese)
• dať do súladu vnútorné predpisy AS FHV a tiež FHV medzi sebou navzájom a s
relevantnými právnymi normami
AS FHV bol taktiež nútený zaoberať sa schvaľovaním niektorých dokumentov spôsobom,
kedy boli predmetné dokumenty schvaľované s tým, že sa očakávalo až následné
zapracovanie pripomienok, ktoré na zasadnutiach odzneli (týka sa najmä Návrhu rozpočtu
2010 a Správy o hospodárení za rok 2009).
Súčasný AS FHV preto všetky predkladané materiály zaraďuje do rokovania v dvoch štádiách:
• štádium pre pripomienkovanie
• štádium pre schvaľovanie
Súčasné zloženie AS FHV (www.fhv.uniza.sk)
Zamestnanecká časť
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
Zuzana Brezániová
Mgr. Peter Horváth
RNDr. Anna Najmanová
Lucia Syptáková
Marián Šagát
Mgr. Zuzana Šutá
Predsedníctvo
Mgr. art. Kamil Mihalov, ArtD. (predseda)
Zuzana Brezániová (predsedníčka študentskej časti)
Mgr. Viktor Tanító (podpredseda pre legislatívne záležitosti)
Mgr. Jana Trabalíková, PhD. (podpredsedníčka pre študijné záležitosti)
RNDr. Eva Capková (podpredsedníčka pre hospodárske záležitosti)

Odporúčania
AS FHV odporúča prehĺbiť vzájomnú kooperáciu na FHV, a to vo všetkých aspektoch, či už ide
o inštitucionálne riadenie (financovanie nevynímajúc) ako aj o výskum, vývoj a vzdelávanie.
Predovšetkým v tomto období, kedy je nevyhnutné pestrý záujmový a názorový kontrapunkt
vtesnať do spoločného dlhodobého zámeru FHV.

Vypracoval
Mgr. art. Kamil Mihalov, ArtD.
predseda AS FHV (od 14. marca 2011)

