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Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline 
 

Zápis zo zasadnutia AS FHV 
 

 
Dátum konania:  21. 3. 2011 
Miesto konania:  zasadacia miestnosť dekanátu FHV 
Prítomní:  Mgr. art. Kamil Mihalov, ArtD., RNDr. Eva Capková, PaedDr. Danica 

Gondová, RNDr. Naďa Krivoňáková, PhD., RNDr. Martina Langerová, 
PhD., PhDr. Slávka Pitoňáková, PhD., Mgr. art. Juraj Ruttkay, PhD., 
Mgr. Viktor Tanitó, Mgr. Jana Trabalíková, PhD., Mgr. Vladimíra 
Zemančíková, Mgr. Marcela Maglione, Zuzana Brezániová, Mgr. Peter 
Horváth, Mgr. Zuzana Šutá.  

Neprítomní:   RNDr. Anna Najmanová, Marián Šagát, Lucia Syptáková 
Hostia:  doc. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD. (poverená  dekanka FHV ŽU), 

RNDr. Beatrix Bačová, PhD. (prodekanka pre vzdelávanie FHV ŽU), 
RNDr. Mgr. Adrian Kacian, M.A. PhD. (prodekan pre zahraničné 
vzťahy a styk s verejnosťou), Ing. Mária Gogolová (tajomníčka FHV 
ŽU), Doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, CSc. (KMA), Dušan Dobiáš 
(študent FHV) 

 
 
Program zasadnutia:  

1. Voľba členov komisií AS FHV 
2. Voľba členov návrhovej komisie pre voľby dekana FHV ŽU 
3. Voľba členov do volebnej komisie AS ŽU 
4. Správa o stave FHV za rok 2010 
5. Správa o hospodárení FHV za rok 2010 
6.  Návrh Disciplinárneho poriadku FHV, návrh zloženia Disciplinárnej komisie FHV 

a jej rokovací poriadok 
7. Dodatok k Štatútu FHV č. 6 
8. Študijný poriadok FHV (2011) 
9. Triedenie odpadu na FHV (na žiadosť členov akademickej obce) 
10. Rôzne 

 
P. Horváth bol predsedom AS FHV požiadaný o pomoc pri sčítavaní hlasov.  
 
Zasadnutie AS FHV otvoril predseda p. Mihalov. V úvode na podnet p. Pitoňakovej vyzval  
členov AS FHV k diskusii o doplnení členov volebnej komisie pre blížiace sa voľby do AS 
ŽU a zároveň navrhol zaradiť tento bod do programu zasadnutia. Predseda poprosil senát 
o schválenie programu.  
 
Hlasovanie:  
Počet prítomných členov AS 13
ZA 10
PROTI 0
ZDRŽAL SA 3
Uznesenie:  AS FHV schválil predložený program zasadnutia  
 



2 / 7 

 
K bodu 1.  
Voľba členov komisií 
 
Následne predseda vyzval predsedov jednotlivých komisií o návrhy kandidátov na členov 
jednotlivých komisií AS FHV.  
Podpredseda pre legislatívne záležitosti p. Tanító navrhol kandidáta: 
p. Langerová (súhlasila s kandidatúrou) 
 
Hlasovanie:  
 
Počet prítomných členov AS 13
ZA 10
PROTI 1
ZDRŽAL SA 2
 
Záver:  AS FHV zvolil p. RNDr. Langerovú, PhD. za členku pre legislatívne 

záležitosti.  
 
Na zasadnutie sa dostavila aj p. Capková, ktorá sa oneskorila aj kvôli iným povinnostiam.  
 
Podpredsedníčka pre študijné záležitosti p. Trabalíková navrhla kandidátov:  
p. Zemančíková (súhlasila s kandidatúrou) 
p. Maglione (nesúhlasila s kandidatúrou) 
 
Hlasovanie:  
 
Počet prítomných členov AS 14
ZA 13
PROTI 0
ZDRŽAL SA 1
 
Záver:  AS FHV zvolil p. Mgr. Zemančíkovú za členku pre študijné záležitosti.  
 
Podpredsedníčka pre hospodárske záležitosti p. Capková navrhla kandidáta:  
p. Krivoňáková (súhlasila s kandidatúrou) 
 
Hlasovanie:  
 
Počet prítomných členov AS 14
ZA 11
PROTI 1
ZDRŽAL SA 2
 
Záver:  AS FHV zvolil p. RNDr. Krivoňákovú, PhD. za členku pre hospodárske 

záležitosti.  
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K bodu 2. 
Voľba členov návrhovej komisie pre voľby dekana FHV ŽU 
 
V rámci ďalšieho bodu zasadnutia vyzval predseda členov o podávanie predbežných návrhov  
na členov návrhovej komisie pre voľby dekana FHV ŽU, z ktorých bude vychádzať pri 
podávaní vlastného návrhu na zloženie návrhovej komisie. Predbežne sa hlasovalo o 8-člennej 
komisii, z toho piati členovia za zamestnaneckú časť a za každú katedru a traja členovia za 
študentskú časť.  
 
Za zamestnaneckú časť boli navrhnutí:  
p. Gondová za KAJ (súhlasila  s kandidatúrou) 
p. Tanító za KMaKD (súhlasila s kandidatúrou) 
p. Maglione za KPŠ (súhlasila s kandidatúrou) 
p. Mihalov za KH (súhlasila s kandidatúrou) 
p. Langerová za KMA (súhlasila s kandidatúrou)  
 
Hlasovanie:  
 
Počet prítomných členov AS 14
p. Gondová 13
p. Tanító 10
p. Maglione 12
p. Mihalov 13
p. Langerová 11
 
Záver:  AS FHV v predbežnom hlasovaní podporil za zamestnaneckú časť 

nasledovných členov návrhovej komisie pre voľby dekana: p. PaedDr. 
Gondovú, p. Mgr. Tanítóa, p. Mgr. art. Mihalova, ArtD.,  p. Mgr. Maglione, p. 
RNDr. Langerovú, PhD.  

 
Za študentskú časť boli navrhnutí:  
p. Brezániová (súhlasila s kandidatúrou) 
p. Šutá (súhlasila s kandidatúrou) 
p. Naimanová (po telefonáte pri hlasnom odposluchu nesúhlasila s kandidatúrou) 
p. Horvath (nesúhlasil s kandidatúrou) 
p. Šagát (po telefonáte pri hlasnom odposluchu nesúhlasil s kandidatúrou) 
 
Hlasovanie:  
 
Počet prítomných členov AS 14
p. Brezániová  11
p. Šutá 11
 
Záver:  AS FHV v predbežnom hlasovaní podporil za študentskú časť p. Brezániovú 

a p. Šutú.   
 
Predseda vyzval členov AS FHV o predbežné návrhy na predsedu tejto komisie. Navrhovaní 
boli:  
p. Mihalov (nesúhlasil s kandidatúrou) 
p. Tanitó (nesúhlasil s kandidatúrou) 
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p. Maglione (nesúhlasila s kandidatúrou) 
p. Langerová (súhlasila s kandidatúrou)  
 
Hlasovanie za p. Langerovú:  
 
Počet prítomných členov AS 14
ZA 10
PROTI 1
ZDRŽAL SA 3
 
Záver:   AS FHV v predbežnom hlasovaní podporil ako predsedníčku návrhovej 

komisie pre voľby dekana p. RNDr. Langerovú, PhD.  
 
 
K bodu 3.  
Voľba členov do volebnej komisie AS ŽU 
P. Pitoňáková na základe platného poriadku AS ŽU navrhla možnosť doplniť volebnú 
komisiu pre riadne voľby AS ŽU o ďalších dvoch členov, ktorých schvaľuje AS FHV.  
Navrhnutí boli:  
p. Krivoňáková (súhlasila s kandidatúrou) 
p. Tanító (nesúhlasil s kandidatúrou) 
p. Zemančíková (nesúhlasila s kandidatúrou) 
p. Mihalov (nesúhlasil s kandidatúrou) 
p. Šutá (súhlasila s kandidatúrou) 
 
Hlasovanie:  
 
Počet prítomných členov AS 14
p. Krivoňáková  11
p. Šutá 11
 
Záver:  Predseda senátu vyhlásil za ďalších členov volebnej komisie pre riadne voľby do 

AS ŽU p. RNDr. Krivoňákovú, PhD. a p. Mgr. Šutú. 
 
 
K bodu 4. 
Správa o stave FHV za rok 2010 
 
Správu o stave FHV za rok 2010 ako kolektívne dielo vedúcich katedier, referentov a iných 
zamestnancov, predstavila poverená dekanka Kráľová a vyzvala členov o doplnenie či 
pripomienkovanie správy.  
P. Langerová všeobecne prejavila námietky voči správe, ktoré v písomnej forme odovzdá 
poverenej dekanke p. Kráľovej. Zároveň p. Langerová upozornila na nedostatky a neaktuálne 
informácie v komplexnej časti, konkrétne v rámci doktorandského štúdia, ktorá bola 
vypracovaná p. Martinekovou. Vzhľadom na to poverená dekanka p. Kráľová vyzvala 
posunúť tieto pripomienky k doktorandskej časti, aby sa následne zapracovali do správy.  
Na záver p. Mihalov vyzval všetkých členov AS FHV, aby v písomnej podobe podali 
pripomienky poverenej dekanke p. Kráľovej.  
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Správa o stave FHV za rok 2010 aj so zapracovanými pripomienkami zo stretnutia 
Akademickej obce FHV ŽU dňa 24. 3. 2011 o 13:00 hod. v S06 bude schvaľovaná na jednom 
z najbližších zasadnutí AS FHV.  
 
 
K bodu 5.  
Správa o hospodárení FHV za rok 2010 
 
P. Gogolová, tajomníčka FHV ŽU, bola prizvaná ako zodpovedná za správu o hospodárení 
fakulty. Predseda za jej prítomnosti vyzval všetkých členov AS ŽU k diskusii 
a pripomienkovaniu.  
P. Capková položila otázku, či sú v správe zakomponované výsledky finančnej kontroly. Na 
otázku reagovala poverená dekanka p. Kralová,  že výsledky  z finančnej kontroly sú 
komplexne, t. j. nie v samostatných položkách, zahrnuté v správe.   
P. Langerová upozornila na nejasnosť prečerpaných finančných prostriedkov a zostatkov. 
Tajomníčka p. Gogolová uviedla, že podnikateľskú činnosť spracováva rektorát, pričom 
momentálne nie je možné z programu vyselektovať takúto informáciu.  
P. Langerová zároveň upozornila na vysokú sumu 14.000,– EUR použitú na odmeny 
a dohody o vykonaní práce, pričom apelovala na spriehľadnenie týchto financií a charakteru 
dohôd. Poverená dekanka p. Kráľová uviedla, že dohody sú dohodami členov katedier a sú 
platené z dekanátu. Zároveň p. Ruttkay dodal, že 11 až 12 externým lektorom na KHU sa platí 
za ich výučbu.  
Poverená dekanka p. Kráľová navrhla informovať sa ohľadom čerpania financií cez jednotlivé 
katedry.  
Tento bod programu sa uzatvoril bez ďalších návrhov.  
 
 
K bodu 6.  
Návrh Disciplinárneho poriadku FHV, návrh zloženia Disciplinárnej komisie FHV a jej 
rokovací poriadok 
 
Prodekanka pre vzdelávanie p. Bačová potvrdila, že naša Fakulta nedisponuje vlastným 
disciplinárnym poriadkom, a preto sa riadi Disciplinárnym poriadkom ŽU a Rokovacím 
poriadkom disciplinárnej komisie ŽU.  
Všetci členovia AS FHV sa zároveň mali vyjadriť k predkladanému návrhu zloženia  
Disciplinárnej komisie. Pani prodekanka Bačová žiadala a navrhla, aby jedným z členov za 
zamestnaneckú časť bol/la prodekan/ka pre vzdelávanie. P. Langerová upozornila, že v roku 
2008 bola zvolená do disciplinárnej komisie na 4 roky ako zamestnanec (podľa Študijného 
poriadku ŽU), a preto je spoločne s p. Ruttkayom riadnou členkou komisie. Predseda AS 
FHV p. Mihalov vyzval členov senátu, aby hlasovali o potvrdení ich členstva a zároveň 
o doplnení ďalšieho člena do disciplinárnej komisie za zamestnancov v zastúpení 
prodekana/nky pre vzdelávanie.  
Za tento návrh jednohlasne hlasovalo 14 prítomných členov AS FHV ŽU.  
 
Vzápätí sa hlasovalo aj za členov disciplinárnej komisie za študentskú časť. Navrhnutí boli:  
p. Brezániová (nesúhlasila s kandidatúrou) 
p. Dimitriadis (súhlasil s kandidatúrou) 
p. Penišková (súhlasila s kandidatúrou)  
p. Horváth (súhlasil s kandidatúrou) 
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Hlasovanie:  
 
Počet prítomných členov AS 14
p. Dimitriadis 12
p. Penišková 14
p. Horváth 9
 
Záver:   Predseda senátu vyhlásil za členov disciplinárnej komisie za študentskú časť p. 

Peniškovú, p. Dimitriada a p. Mgr. Horvátha.  
 
Zároveň predseda senátu p. Mihalov požiadal, aby sa disciplinárna komisia dôkladne 
zaoberala disciplinárnym aj rokovacím poriadkom v spolupráci s komisiou pre legislatívne 
a študentské záležitosti.  
 
 
K bodu 7.  
Dodatok k Štatútu FHV č. 6 
 
V diskusii o Štatúte FHV p. Mihalov upozornil na chýbajúci dodatok č. 5 na internete FHV 
a p. Langerová upozornila, že v predloženom dodatku je ako predseda AS FHV je uvedená 
bývalá predsedníčka (p. Langerová) a ako dekan FHV je uvedený bývalý dekan doc. 
Lengyelfalusy. Na to prodekanka pre vzdelávanie p. Bačová predložila senátu správne znenie 
dodatku a s aktuálnym dátumom 21. 3. 2011. Senátori mali možnosť nahliadnuť do 
aktualizovaného Dodatku č. 6 a overiť zhodnosť obsahu. Na zaver rokovania tohto bodu 
programu všetci členovia AS FHV jednohlasne odsúhlasili dodatok a s ním spojenú zmenu 
štatútu FHV.  
 
 
K bode 8.  
Študijný poriadok FHV (2011) 
 
Prodekanka pre vzdelávanie p. Bačová prezentovala navrhnuté zmeny v Študijnom poriadku. 
Konkrétne dodatky: v § 13, ods. 9a, 9b, §26, ods. 13. Okrem toho navrhla v §23, ods. 7, aby 
záverečné práce boli odovzdávané v jednom knihárskom upravenom exemplári a na dvoch 
CD nosičoch.  
Zároveň prodekanka pre vzdelávanie p. Bačová informovala, že doktorandská časť 
v Študijnom poriadku FHV je kompletne prepracovaná v súlade s už platnou Smernicou č. 77 
v znení dodatku č. 1 a 2.  Na čo neskôr p. Langerová v mene garanta doktorandského štúdia 
vyjadrila námietku, že tretí stupeň štúdia nebol prerokovaný s garantom. Prodekanka pre 
vzdelávanie p. Bačová naznačila, že doktorandská časť nebola vytvorená, ale doplnená, 
a z toho dôvodu nebolo potrebné prerokovať doplnenia tretieho stupňa štúdia. 
Podpredsedníčka pre študijné záležitosti p. Trabalíková navrhla zapracovať do študijného 
poriadku viac pozmeňovacích návrhov, pričom naznačila predbežne niektoré pripomienky.  
P. Mihalov vyzval predsedu a členov komisie pre študijné záležitosti, aby pripravili písomné 
pripomienkovanie a pokúsili sa prispôsobiť časovému harmonogramu zasadnutí AS ŽU, a to 
z dôvodu nadobudnutia platnosti nového  Študijného poriadku FHV od 1. 9. 2011.  
P. Langerová navrhla komisii pre študijné záležitosti prerokovať zmeny a doplnenia 
v študijnom poriadku s prodekankou pre vzdelávanie p. Bačovou, a to ešte pred podaním AS 
FHV.   
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K bodu 9.  
Triedenie odpadu na FHV (na žiadosť členov akademickej obce) 
 
Návrh na riešenie triedenia odpadu na FHV predložil študent Dušan Dobiáš. Návrh sa týkal:  

- malokapacitných kontajnerov vo vnútorných priestoroch FHV,  
- veľkokapacitných kontajnerov vo vonkajšom areáli ŽU,  
- žiadosti o postúpenie tohto návrhu aj iným fakultám univerzity.  

Z. Brezániová, predsedníčka študentskej časti AS FHV, má na žiadosť predsedu AS FHV 
výkonne podchytiť tento návrh a prerokovať ho s tajomníčkou FHV.  
P. Krivoňáková navrhla prerokovať triedenie odpadov na AS ŽU, pretože jeho riadenie je 
záležitosťou rektorátu, konkrétne kvestorky. AS FHV v hlasovaní jednomyseľne podporil 
tento návrh a súhlasil s jeho prednesením na AS ŽU.  
Študent Dušan Dobiáš sa zaviazal vytvoriť konkretizovaný návrh, ktorý by mal byť 
predložený na najbližšom zasadnutí AS ŽU.  
 
 
K bodu 10.  
Rôzne 
 
P. Tanító naznačil možnosť poskytovať absolventskú prax v spolupráci s Úradom práce, 
keďže doposiaľ FHV nemala v tejto veci žiadnu skúsenosť.  
P. Pitoňáková vyjadrila nesúhlas s ručným písaním mien pri hlasovaní a navrhla tlačiť 
hlasovacie lístky. P. Mihalov pokračoval v tejto diskusii a naznačil snahu o odtajnenie 
zbytočne prekomplikovaného tajného hlasovania.  Zároveň oslovil vedenie fakulty vo veci 
financovania nákladov AS FHV spojených s administratívou a organizáciou.  
Členovia AS FHV sa dohodli, že najbližšie zasadnutie sa uskutoční v utorok 29. 3. 2011 
o 14:30 v zasadacej miestnosti dekanátu.  
 
 
 
 
 
V Žiline 25. 3. 2011 
 
Zapísala: Mgr. Marcela Maglione 
 
 

Mgr. art. Kamil Mihalov, ArtD. 
Predseda AS FHV ŽU  

 
 
Prílohy:  

1. Prezenčná listina 
2. Hlasovacie lístky 
3. Návrh zloženia Disciplinárnej komisie FHV ŽU 
4. Disciplinárny poriadok FHV a Rokovací poriadok disciplinárnej komisie FHV 
5. Dodatok k Štatútu FHV č. 6 
6. Správa o hospodárení za rok 2010 
7. Správa o stave FHV za rok 2010 


