
Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline 

 

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

za rok 2011 

(predstavená na stretnutí Akademickej obce FHV (AO FHV) 16. 4. 2012, 13.00 hod. v miest. 

S06) 

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

a tiež archivované a k nahliadnutiu (zápisy z riadnych zasadnutí: 14. marec 2011, 21. marec 

2011, 29. marec 2011, 6. máj 2011, 1. jún 2011, 13. jún 2011, 17. október 2011, 29. 

november 2011, zápis z mimoriadneho zasadnutia: 21. október 2011 a zápis z pracovného 

stretnutia: 20. september 2011).  

AS FHV začal po uskutočnení doplňujúcich volieb do jeho zamestnaneckej časti 

(Správa o priebehu a výsledku doplňujúcich volieb..., predseda volebnej komisie p. Ruttkay) 

pracovať v zložení: 

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)  

 

 

Úlohy zo Správy o činnosti AS FHV (vtedy FPV) za rok 2010:  
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  

Zmeny v procese schvaľovania predkladaných dokumentov zo Správy o činnosti AS FHV 

(vtedy FPV) za rok 2010: 
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  

 

V uplynulom roku AS FHV po ustanovení svojej vnútornej štruktúry uskutočnil 

množstvo zasadnutí (podľa platného Rokovacieho poriadku) a súčasne vyvíjal intenzívnu 

činnosť aj medzi zasadnutiami. V jarnom období išlo jednak o prípravu a uskutočnenie volieb 

kandidáta na dekana FHV (Správa o voľbe kandidáta na dekana FHV..., predsedníčka 

návrhovej komisie p. Langerová), kedy bola po úspešných voľbách predsedom AS FHV 

navrhnutá a rektorkou ŽU vymenovaná súčasná dekanka FHV, doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, 

PhD., ako aj o postupné prerokovanie a schvaľovanie predkladaných dokumentov resp. 

zmien v dokumentoch:  Správa o stave FHV za rok 2010, Správa o hospodárení FHV za rok 

2010, Návrh rozpočtu FHV na rok 2011, Dlhodobý zámer rozvoja FHV (2011-2015), 

aktualizovaný Študijný poriadok FHV a pod.  

AS FHV v rámci svojich zasadnutí tiež schvaľoval či volil: zástupcu FHV v Rade 

vysokých škôl SR (p. Růžicková, po zanechaní členstva na vlastnú žiadosť aktuálne p. Banáry), 

vedeckú radu FHV a pod. a zaoberal sa návrhmi týkajúcimi sa napr. zmien v organizačnej 

štruktúre FHV.  

V neposlednom rade na žiadosť aktívnych študentov FHV poskytol priestor aj téme 

súvisiacej s problematikou recyklovania odpadu a pod.  

 

Viac vo zverejnených zápisoch zo zasadnutí na webe FHV. 



Na jeseň 2011 prebehli doplňujúce voľby do študentskej časti AS FHV (Správa 

o priebehu a výsledku doplňujúcich volieb..., predsedníčka volebnej komisie p. Brezánová), 

na základe ktorých - napriek neopodstatneným podnetom voľby spochybniť - senát doplnili 

noví úspešní zástupcovia študentskej časti AO FHV:  

 

Súčasné zloženie AS FHV (www.fhv.uniza.sk) 

 

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 



Komentár a odporúčania 

Je na mieste konštatovať zvýšenú flexibiltu a transparentnosť činnosti AS FHV, a tiež 

efektivitu komunikácie či už s vedením FHV alebo AO FHV.  

Napriek niekoľkonásobným výzvam ostáva ku koncu roka 2011 naďalej otvorená 

otázka úpravy vnútorných dokumentov AS FHV: Rokovacieho (organizačného) poriadku AS 

FHV (návrh predložený na pripomienkovanie 29. novembra 2011) a Volebného poriadku AS 

FHV. 

Kedže sa AS FHV aktuálne zaoberá prípravou riadnych volieb do AS FHV 2012 

(predpokladaný mesiac: jún), odporúčame prehľbiť záujem o participáciu na úlohách 

samosprávy najmä zo strany študentov, od ktorých očakávame okrem nevyhnutnej 

angažovanosti taktiež rovnako nevyhnutnú poučenosť.     

 

 

 

 

Žilina 2012 

Vypracoval 

Mgr. art. Kamil Mihalov, ArtD. 

predseda AS FHV  


