
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia AS FiF UK dňa 17.10.2016 

 

Prítomní:1 ZČ – 15 

                     ŠČ –   6 

 

Ospravedlnení: doc. J. Tancer, Mgr. Z. Drábeková, doc. M. Rybář 

Neprítomní:  Mgr. D. Gerbery, PhDr. A. Ostertágová, Bc. M. Firbasová 

 

Program: 

1. Úvod a schválenie programu zasadnutia 

2. Doplňovacie voľby do študentskej časti Akademického senátu FiF UK 

3. Doplňovacie voľby do Akademického senátu UK 

4. Doplnenie komisií 

5. Rôzne 

 

1/ Otvorenie 

Predseda AS Dr. Lacko privítal hostí a členov AS FiF, krátko zhrnul program zasadnutia a dal 

o ňom hlasovať. 

Hlasovanie: za – 20;  proti – 0;  zdržal sa – 0 

 

Po hlasovaní Dr. Lacko informoval prítomných o voľbách do ŠČ AS a do ŠRVŠ a odovzdal slovo 

predsedovi ŠČ AS Mgr. Svetskému, aby zhodnotil prebehnuté voľby. Mgr. Svetský vyjadril svoje 

sklamanie nad účasťou  študentov zúčastniť sa na týchto voľbách. Napriek väčšej informovanosti 

sa na voľbách zúčastnilo len veľmi málo študentov. Na 7 voľných mandátov sa prihlásili len 4 

kandidáti. Poprosil vyučujúcich, aby taktiež oslovili študentov, ktorí by mohli kandidovať na 

uvoľnené miesta. Zároveň vyzval nových členov ŠČ AS FiF UK  Bc. Roberta Mihályho a Simonu 

Wolaschkovú, aby sa predstavili členom AS. 

 

Diskusia prebehla najmä o o príčinách nezáujmu študentov a o účasti študentov na voľbách na 

iných fakultách. V diskusii vystúpili: doc. Dobríková, Mgr. Vass, Mgr. Svetský. 

 

 

 

                                                           
1
 Celkový počet senátorov, ktorí sa zúčastnili zasadnutia je 21, avšak pri všetkých hlasovaniach bolo v miestnosti len 

20 členov senátu. 



2/ Doplňovacie voľby do študentskej časti Akademického senátu FiF UK 

Predseda AS FiF UK Dr. Lacko predložil návrh Uznesenia o doplňujúcich voľbách do študentskej 

časti AS FiF UK, ktoré sa budú konať dňa 9.11.2016 od 10:00 – 14:00 hod. 

 

Hlasovanie: za – 20;  proti – 0;  zdržal sa – 0 

AS FiF UK schválil Uznesenie č. 1 zo zasadnutia Akademického senátu Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave zo dňa 17.10.2016 – pozri Príloha č. 1. 

 

3/  Doplňovacie voľby do Akademického senátu UK 

Predseda AS FiF UK Dr. Lacko predložil návrh Uznesenia o doplňujúcich voľbách do Akademického 

senátu UK, ktoré sa budú konať dňa 9.11.2016 od 10:00 – 14:00 hod.  

Hlasovanie: za – 20;  proti – 0;  zdržal sa – 0 

AS FiF UK schválil Uznesenie č. 2 zo zasadnutia Akademického senátu Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave zo dňa17.10.2016 – pozri Príloha č. 2. 

 

4/  Doplnenie komisií 

Predseda AS FiF UK Dr. Lacko predložil na odsúhlasenie Uznesenie č. 1 zo zasadnutia študentskej 

časti Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zo dňa 13. 

10. 2016 na doplnenie uprázdnených mandátov v komisiách AS FiF UK z dôvodu uprázdnenia 

študentských mandátov uplynutím funkčného obdobia senátoriek a senátorov. 

1. Za členku študijnej komisie AS FiF UK navrhuje: Jana Schäfferová. 

2. Za členov volebnej komisie AS FiF UK navrhuje: Bc. Monika Firbasová a Simona 

Wolaschková. 

3. Za člena legislatívnej komisie AS FiF UK navrhuje: Bc. Robert Mihály. 

 

Hlasovanie: za – 20;  proti – 0;  zdržal sa – 0  

 

AS FiF UK schválil doplnené zloženie komisií 

 

ŠČ AS tiež navrhla členov Disciplinárnej komisie FiF UK: Samuel Chrťan, Max Steuer, M. A. a 

Mgr. Viktor Svetský. 

 

Hlasovanie: za – 20;  proti – 0;  zdržal sa – 0 

AS FiF UK schválil predložený návrh členov Disciplinárnej komisie  ako  Uznesenie č. 3  zo 

zasadnutia AS  FiF UK zo dňa 17.10.2016 a predloží ho ako návrh pre pána dekana. 

 

 

 



5/ Rôzne 

Diskutovalo sa o blogu Nadácie Zastavme korupciu na portáli dennikn.sk, ktorý sa týka 

financovania resp. verejného obstarávania Univerzitného vedeckého parku. 

https://dennikn.sk/blog/ako-sa-sirokeho-vahostav-k-milionom-na-vedu-dostal/ 

V diskusii vystúpili Dr. Lacko, prof.Plašienková, Mgr. M.Horváth, doc. Zvara, doc. Ulašin,  Mgr. 

Svetský, Mgr. Marko, prof. Slobodník, S. Chrťan , P.Horváth. 

Po rozsiahlej diskusii sa členovia AS FiF UK rozhodli prostredníctvom členov AS UK za FiF UK 

požiadať rektora UK, aby na na najbližšom zasadnutí AS UK vyjadril svoje stanovisko 

k informáciám uverejneným v predmetnom blogu na základe Uznesenia č. 4 uvedeného nižšie. 

Hlasovanie: za – 20, proti – 0, zdržalo sa – 0  

AS FiF UK schválilo Uznesenie č. 4  v tomto znení: 

Uznesenie č. 4 zo zasadnutia AS FiF UK dňa 17.10.2016  

Akademický senát Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (AS FiF UK) poveruje svojich 

zástupcov v Akademickom senáte Univerzity Komenského (AS UK), aby si od rektora UK na 

najbližšom zasadnutí AS UK vyžiadali stanovisko k vecnej stránke informácií a pochybností 

týkajúcich sa verejného obstarávania Univerzitného vedeckého parku medializovaných 25.9.2016 

v blogu Nadácie Zastavme korupciu na portáli dennikn.sk, konkrétne úlohy bývalého prorektora 

UK a súčasného riaditeľa UVP prof. RNDr. Jána Turňu, CSc. a vedúceho oddelenia verejného 

obstarávania UK JUDr. Jána Lantaya. 

Ďalej sa v bode „Rôzne“ diskutovalo o účasti zástupcov študentov na rokovaniach Vedeckej rady 

o návrhoch študijných programov, na ktoré majú študenti zo zákona právo, pričom de facto ich na 

zasadnutia VR nikto nepozýva a nemajú ani prístup k zápisniciam. Po diskusii (doc. Dobríková, 

Mgr. Svetský, JUDr,. Horváth, Dr. Lacko) dostali študenti prísľub od Dr. Lacka, že na vedení fakulty 

požiada dekana fakulty o umožnenie účasti na zasadnutiach a sprístupnení zápisníc). 

Doc. Dobríková sa informovala o kvalite a službách školskej jedálne, resp. možnosti používania 

gastrolístkov – tajomník fakulty JUDr. Horváth jej k tomu podal vyčerpávajúce a relevantné 

informácie. 

Dr. Konrádová vyjadrila nespokojnosť s upratovacími službami na fakulte – tajomník fakulty JUDr. 

Horváth jej vysvetlil situáciu ako aj nemožnosť jej zmeny, keďže ide o univerzitou vysúťaženého 

dodávateľa. Napriek nespokojnosti viacerých zamestnancov a nedostatočným kapacitám 

upratovacej služby univerzita nezjednala nápravu. 

 

 V Bratislave, dňa 17. 10. 2016 

 

Mgr. Ivan LACKO, PhD. 

   predseda AS FiF UK 

https://dennikn.sk/blog/ako-sa-sirokeho-vahostav-k-milionom-na-vedu-dostal/


Uznesenie č. 1 zo zasadnutia Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave zo dňa 17.10.2016 

Akademický senát Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (AS FiF UK) na základe Zásad 

volieb do študentskej časti AS FiF UK vyhlasuje 

doplňovacie voľby do študentskej časti Akademického senátu FiF UK 

na jeden (1) uvoľnený mandát na funkčné obdobie do 2017 a na dva (2) voľné mandáty na funkčné 

obdobie do 2018.  

Voľby sa budú konať 9. novembra 2016 od 10:00 do 14:00 vo vestibule budovy fakulty na Gondovej 2. 

Voľby sa riadia podľa Zásad volieb do študentskej časti AS FiF UK 

(http://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/zasady_

volieb_studentska_cast_as_fifuk.pdf). 

Návrhy na kandidátov na člena AS FiF UK môže písomne podávať ktorýkoľvek člen alebo viacerí členovia 

akademickej obce z radov študentov FiF UK predsedovi volebnej komisie prostredníctvom podateľne FiF 

UK do 31.10.2016 do 15:00. Návrh je potrebné doručiť v 3 vyhotoveniach. 

Návrh na kandidáta musí obsahovať: 

1. meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov 

2. meno a priezvisko kandidáta 

3. názov študijného programu a špecializácie, rok, stupeň a formu štúdia navrhovateľa alebo 

navrhovateľov 

4. názov študijného programu a špecializácie, rok, stupeň a formu štúdia kandidáta 

5. vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou, čo nie je 

potrebné v prípade, že navrhuje samého seba. 

Verejné predstavovanie kandidátov sa uskutoční dňa 8. novembra 2016. Miesto a čas budú spresnené 

volebnou komisiou pre voľby do ŠČ AS FiF UK. 

Kandidát na člena ŠČ AS FiF UK je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred verejným predstavovaním 

kandidátov (31.10.2016) zverejniť svoj volebný program na úradnej výveske AS FiF UK  a úradnej výveske 

ŠC AS FiF UK, a odovzdať 2 vyhotovenia programu predsedovi volebnej komisie. 

Predsedníčka volebnej komisie pre voľby do ŠČ AS FiF UK: 

Bc. Monika Firbasová  

Členovia volebnej komisie pre voľby do ŠČ AS FiF UK: 

Simona Wolaschková + doc. Alena Bohunická, PhD 

Náhradníci za členov volebnej komisie pre voľby do ŠČ AS FiF UK: 

Samuel Chrťan + Bc. Robert Mihály   

V Bratislave, dňa 17. 10. 2016 

Mgr. Ivan LACKO, PhD. 

   predseda AS FiF UK 

http://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/zasady_volieb_studentska_cast_as_fifuk.pdf
http://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/zasady_volieb_studentska_cast_as_fifuk.pdf


Uznesenie č. 2 zo zasadnutia Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave zo dňa 17.10.2016  

Akademický senát Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (AS FiF UK) na základe čl. 13 

Zásad volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK), a na základe 

Uznesenia Predsedníctva AS UK č. 4 zo dňa 21.9.2016, vyhlasuje 

doplňovacie voľby do Akademického senátu UK 

na uprázdnené miesto člena študentskej časti AS UK v aktuálnom funkčnom období do 31.10.2019 za 

volebný obvod FiF UK.  

Voľby sa budú konať dňa 9. novembra 2016 od 10:00 do 14:00 vo vestibule budovy fakulty na Gondovej 2. 

Voľby sa riadia podľa Zásad volieb do AS UK 

(http://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2015/Vp_2015_14_.pdf). 

Návrhy na kandidátov na člena AS UK môže písomne podávať ktorýkoľvek člen alebo viacerí členovia 

akademickej obce z radov študentov FiF UK predsedovi volebnej komisie fakulty prostredníctvom 

podateľne FiF UK najneskôr do 31.10.2016 do 15:00.  

Návrh kandidáta musí obsahovať: 

a) meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov, 

b) vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov, 

c) meno a priezvisko kandidáta, 

d) vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou do AS UK. 

Ďalej sa odporúča, aby návrh obsahoval: 

a) označenie študijného programu, prípadne aj stupeň a rok (ročník) štúdia, ktorý študuje kandidát, 

b) označenie študijného programu, prípadne aj stupeň a rok (ročník) štúdia, ktorý študuje 

navrhovateľ, 

c) e-mailovú adresu kandidáta, 

d) e-mailovú adresu navrhovateľa alebo navrhovateľov. 

Predseda volebnej komisie pre voľby do AS UK:  

doc. Mgr. Bohdan ULAŠIN, PhD. (bohdan.ulasin@uniba.sk)  

V Bratislave, dňa 17. 10. 2016 

 

 

Mgr. Ivan Lacko, PhD. 

   predseda AS FiF UK 

 

http://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2015/Vp_2015_14_.pdf

