
 

 

Správa o činnosti Akademického senátu 

Fakulty humanitných vied Žilinskej 

univerzity v Žiline (AS FHV UNIZA) za rok 

2016 

 

Správa obsahuje údaje spracované zo zápisov zasadnutí AS FHV UNIZA, ktoré sú 

zverejnené na webe FHV UNIZA, a tiež archivované k nahliadnutiu (zápisy z riadnych 

zasadnutí: 8.2.; 7.3.; 11.4.; 29.4.; 23.5.; 13.6.; 24.10.; 8.11.; 21.11.; 25.11.). 
 
 

V kalendárnom roku 2016 sa skončilo volebné obdobie členov AS a konali sa nové voľby do 

AS FHV UNIZA. Na základe výsledku volieb sa uskutočnilo 24.10.2016 ustanovujúce 

zasadnutie novozvoleného AS FHV UNIZA. Na tomto zasadnutí prebehla aj voľba 

predsedníctva AS i členov jednotlivých komisií AS FHV. Študentská časť AS FHV nebola 

plne personálne obsadená, preto sa konali doplňujúce voľby do študentskej časti AS FHV. 

Po týchto voľbách pracoval AS FHV až do konca roku 2016 v nasledovnom zložení: 

Zamestnanecká časť AS FHV 

 Mgr. Eva Augustínová, PhD. 

 PaedDr. Dalibor Gonda, PhD. 

 PhDr. Marek Grejták 

 Mgr. Marián Grupač, PhD. 

 Mgr. Marek Hampl, Ph.D. 

 PhDr. Bronislava Jakubíková, PhD. 

 RNDr. Adrián Kacian, M.A., PhD. 

 PaedDr. Milan Kubiatko, PhD. 

 PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D. 

 MgA. Emília Sadloňová, PhD. 

 doc. PhDr. Michal Valčo, PhD. 

Študentská časť AS FHV 

 Lukáš Blažej 

 Dávid Gálik 

 Karol Kašík 

 Damián Michalco 

 Michal Moravec 

 Natália Žitníková 

Predsedníctvo AS FHV 

PaedDr. Dalibor Gonda, PhD. predseda   

Damián Michalco predseda študentskej časti   

RNDr. Mgr. Adrián Kacian, M.A., PhD. podpredseda pre legislatívne záležitosti   

PhDr. Marek Grejták podpredseda pre študijné záležitosti   

Mgr. Eva Augustínová, PhD. podpredsedníčka pre hospodárske záležitosti   
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Úlohy zo Správy o činnosti AS FHV za rok 2015:  
a) Organizačne pripraviť a zrealizovať reštrukturalizáciu FHV UNIZA  
b) Prispôsobiť dokumenty organizačným zmenám na FHV UNIZA  
c) Organizačne pripraviť voľby do AS FHV UNIZA a ustanovujúcu schôdzu AS  

FHV.  
f) Schváliť čerpanie rozpočtu v roku 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016  
d) Organizačne pripraviť a uskutočniť schôdzu Akademickej obce FHV k 

rozpočtom a správam FHV  
e) Zhodnotiť výsledky vzdelávania z vyhodnotenia anonymného dotazníka na hodnotenie 

vzdelávania na FHV vyplneného študentmi aj pedagógmi (Čl. 3 bod (3) a (4)). 

 

Plnenie úloh: 

Úlohy a) až d) boli splnené. Úloha e) trvá, keďže výsledky anonymného dotazníka neboli  
v roku 2016 k dispozícii.. 
 

 

Prehľad činnosti AS FHV UNIZA v roku 

2016 

 

A. Prehľad prerokovaných a schválených dokumentov:  
a) Schválenie jednotlivých krokov reštrukturalizácia FHV  

b) Zmeny Organizačného poriadku FHV ŽU v Žiline     
c) Prerokovanie a podpora návrhu nových študijných programov   
d) Schválenie novelizácie Štatútu FHV ŽU v Žiline 

 
 
 

B. Prehľad o rozhodnutiach v personálny otázkach:  
a) Odvolanie prodekana pre vedu, výskum a umenie z funkcie 

b) Zvolenie nových členov disciplinárnej komisie FHV 
 

c) Schválenie nových členov  VR FHV UNIZA  
  

 

C. Prehľad o záveroch kontrolnej činnosti AS FHV:  
a) Schvaľovanie Správy o hospodárení FHV ŽU v Žiline za rok 2015  
b) Schvaľovanie Výročnej správy FHV ŽU v Žiline za rok 2015  
c) Schvaľovanie Správy o činnosti AS FHV za rok 2015  
d) Návrh rozpočtu na rok 2016 

 

D. Celkové hodnotenie stavu FHV z pohľadu AS FHV:  
V roku 2015 AS FHV schválil proces reštrukturalizácia FHV UNIZA. Rok 2016 bol rokom 

realizácie jednotlivých krokov reštrukturalizácie a s tým spojenou potrebou zmeny 
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príslušných dokumentov fakulty. O náročnosti tohto procesu svedčí aj počet zasadnutí AS 

počas roku 2016. Zo zápisov jednotlivých zasadnutí vyplýva, že AS FHV bol aktívnym 

členom pri tvorbe novej štruktúry FHV. Po schválení novej podoby FHV (pedagogickej časti) 

došlo k istému upokojeniu situácie na FHV. Zároveň však nežiaduca publicita niektorých 

zamestnancov FHV prispela k negatívnemu obrazu FHV UNIZA v očiach verejnosti 

a k zneisteniu súčasných i potenciálnych študentov.  

 

E. Návrhy a odporúčania pre ďalší rozvoj FHV: 
 

a) Zvýšiť transparentnosť na všetkých úrovniach exekutívy  
b) Zvýšiť politickú kultúru pri jednaniach do vnútra fakulty aj navonok  
c) Zvýšiť aktivitu senátu v predkladaní návrhov, ktoré budú viesť k zlepšeniu a 

zefektívnenie vzdelávacieho a výskumného procesu na FHV UNIZA 
 

d) Zintenzívniť spoluprácu so študentmi, prehlbovať a podporovať ich aktívnu 

participáciu na pozitívnom ovplyvňovaní vzdelávacie procesu  
e) V zmysle Etického kódexu UNIZA dbať na dôsledné uplatňovanie EK v praxi  
f) Zapracovať do úloh FHV efektívnu motiváciu aktívnych pracovníkov  

a funkcionárov fakulty s cieľom zvyšovania kvality a kultúry na akademickej pôde 
 
G. Úlohy AS FHV za rok 2017  

a) Organizačne pripraviť a zrealizovať reštrukturalizáciu FHV ŽU v Žiline  
b) Prispôsobiť dokumenty organizačným zmenám na FHV UNIZA 

c) Schváliť Výročnú správu o hospodárení za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 

d) Organizačne pripraviť a uskutočniť schôdzu Akademickej obce FHV k rozpočtom a 

správam FHV  
 
 
 

 

Žilina, 13.4.2017  
 
 
 

Správa bola schválená AS FHV ŽU v Žiline na zasadnutí AS FHV UNIZA dňa 26.4.2017. 

 
 

 


