
1 

 
ŠTUDENTSKÁ ČASŤ AKADEMICKÉHO SENÁTU 

FILOZOFICKEJ FAKULTY 
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE1 

 

Milé kolegyne, milí kolegovia, 

hoci stále beží skúškové obdobie, pre tých, ktoré a ktorí sledujete činnosť najvyššieho 

zastupiteľského orgánu našej fakulty, prinášame informáciu z mimoriadneho zasadnutia AS FiF 

UK dňa 8.6.2017, po ktorom sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie ŠČ AS.  

Dôvodom konania mimoriadneho zasadnutia bolo predloženie niekoľkých podnetov týkajúcich 

sa volieb do zamestnaneckej časti Senátu, vyhlásenia doplňujúcich volieb a volieb 

predsedníctva ŠČ AS dňa 13.10.2016.  

Na mimoriadnom zasadnutí boli tieto materiály prezentované. Tak ako to podrobne vysvetlil 

predseda ŠČ AS Viktor Svetský na zasadnutí, materiál o tzv. „pochybeniach“ predložený 

senátorkou dr. Vertánovou sa z veľkej časti zakladal na nepodložených, neoverených a/alebo 

v legislatíve neukotvených tvrdeniach. Osobitne názor senátorky Vertánovej, podľa ktorého 

právo rozhodovať o fakulte majú v prvom rade zamestnanci, „študenti majú hlas poradný, 

komplementárny“, zdôvodnený dvojnásobne vyšším zastúpením zamestnancov a dvakrát 

vyššou dĺžkou mandátov senátoriek a senátorov za zamestnaneckú časť, je nepodložený 

a v rozpore s rovnosťou hodnoty mandátov senátoriek a senátorov za zamestnaneckú 

a študentskú časť, ktorú garantuje Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a v dôsledkoch 

predpokladá aj Rokovací poriadok AS FiF UK.2  

Rovnako nepodložené je tvrdenie dr. Vertánovej v ňou predloženom materiáli, podľa ktorého 

ŠČ AS postupovala v rozpore so Štatútom FiF UK, keď na ustanovujúcom zasadnutí 11. mája 

informovala o uznesení o návrhu kandidáta na predsedu AS FiF UK. ŠČ AS je samosprávna 

jednotka, ktorá môže prijímať vlastné uznesenia, ako to vyplýva z čl. 6 Rokovacieho poriadku 

AS FiF UK. Príslušné zasadnutie sa uskutočnilo na základe dôkladných informácií, ktoré ŠČ 

AS zhromaždila o zvolených senátorkách a senátoroch za zamestnaneckú časť, aby mohla 

informovane hodnotiť kvalifikáciu možných kandidátov na predsedu Senátu. V rámci prijatia 

predmetného uznesenia bolo pritom zdôraznené, že „prijatie uznesenia nezaväzuje členov ŠČ, 

ako majú na ustanovujúcom zasadnutí hlasovať v tajnej voľbe predsedu AS.“ K porušeniu 

žiadneho predpisu a už vôbec nie tajnosti voľby predsedu AS teda nedošlo.  

AS FiF UK na záver diskusie o tomto bode hlasoval o návrhu uznesenia, podľa ktorého Senát 

žiada legislatívnu komisiu, aby sa bezodkladne zaoberala rozpormi vo vnútorných predpisoch 

FiF UK. Návrh uznesenia nebol schválený, no v diskusii zaznelo viacero hlasov, že je potrebná 

štandardná, konštruktívna diskusia o úpravách príslušných vnútorných predpisov tak, aby sa 

                                                           
1 Správy zo zasadnutí sú súhrnom diskusií a záverov zo zasadnutí ŠČ AS a/alebo AS FiF UK, ktoré predstavujú 

spoločný pohľad prítomných senátoriek a senátorov ŠČ AS na najdôležitejšie výstupy z týchto zasadnutí. 

Nepokrývajú teda diskusie v plnom rozsahu a nenahrádzajú zápisnice, ktorých účelom je komplexné informovanie 

o všetkých bodoch programu. 
2 Čl. 5 ods. 8 druhá veta. 
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minimalizovalo riziko akýchkoľvek procedurálnych pochybení. Tým nijakým spôsobom nie je 

dotknutá legitimita súčasného Senátu, ani demokratický charakter jeho rozhodovania.  

Po skončení tohto zasadnutia sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie ŠČ AS, kde väčšina 

prítomných senátoriek a senátorov schválila uznesenie vyhlasujúce voľby predsedníctva ŠČ AS 

z 13.10.2016 za neplatné. Následne sa uskutočnili nové voľby predsedu, 1. podpredsedu a 2. 

podpredsedu, za ktorých boli jednohlasne (v tomto poradí) zvolení Viktor Svetský, Max Steuer 

a Martin Vetrík.  

Senátorky a senátori ŠČ AS taktiež ocenili prácu Moniky Firbasovej, ktorá úspešne ukončila 

štúdium na FiF UK, a teda jej zanikol mandát senátorky. Zároveň bolo skonštatované, že 

senátorke Gabriele Križanovej bol prerušený mandát do nástupu na vyšší stupeň štúdia v súlade 

so Zásadami volieb do ŠČ AS. V ďalšej diskusii bol potvrdený aj zámer pokračovať na práci 

na novelizácii Zásad volieb do ŠČ AS, aby v prípade optimálneho vývoja už nasledujúce 

študentské voľby prebehli podľa nových, kvalitnejších zásad.  

V prípade záujmu o bližšie informácie sledujte stránky Senátu, kde sú alebo budú zverejnené 

zápisnice, alebo nám pošlite mail.  

S pozdravom  

Vaše senátorky a Vaši senátori (senat-studenti@fphil.uniba.sk) 
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