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PRVÁ ČASŤ 
 

Úvodné ustanovenia 
 

§ 1 
Základné ustanovenia 

 
(1) Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej FHV UNIZA, resp. fakulta) bola zriadená 

dňa 20. 12. 2010 na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky (ďalej len MŠVVaŠ SR) č. 2010-15787/46239:4-071 doručeného dňa 20. 12. 2010 o 

registrácii dodatku č. 8 k Štatútu Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý bol schválený Akademickým 

senátom Žilinskej univerzity v Žiline na jeho zasadnutí  20. 9. 2010. Platnosť nadobudol dňom 

registrácie a účinnosť dňom doručenia rozhodnutia o registrácii MŠVVaŠ SR. 

 

(2) Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline vznikla ako subjekt transformáciou Fakulty 

prírodných vied, ktorá bola zriadená dňa 18. augusta 1998 rozhodnutím rektora Žilinskej univerzity 

zo dňa 21. júla 1998. 

 

(3) Činnosť fakulty sa riadi týmto štatútom, Štatútom Žilinskej univerzity v Žiline, ďalšími vnútornými 

predpismi Žilinskej univerzity v Žiline, ustanoveniami zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VŠ), 

zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len zákon o VZ) v znení 

neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorými je verejná 

vysoká škola povinná sa riadiť.  

 

§2 
Základné údaje o fakulte 

(1) Názov fakulty je: Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len FHV UNIZA alebo 
FHV). V medzinárodnom styku sa používa anglický názov Faculty of Humanities.  

(2) V právnych vzťahoch vystupuje FHV UNIZA v mene univerzity v rozsahu zverenej právomoci 
upravenej Štatútom UNIZA, ďalšími  vnútornými predpismi UNIZA a na základe osobitného 
splnomocnenia rektora Žilinskej univerzity v Žiline. 

(3) Sídlom fakulty je Žilina. Adresa FHV je: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied, 
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina. Adresa internetovej stránky je http://fhv.uniza.sk, názov domény 
pre elektronické spojenie je fhv.uniza.sk. 

 
§ 3 

Poslanie Fakulty humanitných vied 

 
(1) Základné poslanie FHV UNIZA vychádza z ustanovení Štatútu UNIZA.   

(2) Hlavným poslaním FHV je najmä rozvíjať, uchovávať a šíriť poznanie a vzdelávanie na základe 
vedeckých poznatkov a tvorivej vedeckej a umeleckej činnosti v duchu národných a všeľudských 
humanitných a demokratických tradícií, vykonávať vedecko-výskumnú, umeleckú, expertíznu a 
ďalšiu odbornú činnosť. 

(3) Zo základného poslania fakulty vyplývajú najmä tieto úlohy:  

a) poskytovanie vysokoškolského vzdelávanie podľa akreditovaných študijných programov 
a udeľovanie akademických titulov absolventom, 

  
































