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Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Študentskej časti Akademického senátu 

Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zo dňa 8.6.2017 

Zasadnutie sa začalo po skončení mimoriadneho zasadnutia pléna AS FiF UK v miestnosti 

G127 (Gondova 2, Bratislava)1 v nadväznosti na „Informáciu pre AS FiF UK o zisteniach 

týkajúcich sa ŠČ AS FiF UK a vyriešenie situácie,“ (ďalej: Informácia), ktorú na zasadnutí 

pléna AS FiF UK prezentoval Mgr. Viktor Svetský v mene šiestich senátoriek a senátorov ŠČ 

AS. Mimoriadnemu zasadnutiu ŠČ AS tiež predchádzalo poverenie Mgr. Viktora Svetského zo 

strany predsedu AS FiF UK doc. PhDr. Daniela Klimovského, PhD. na vedenie mimoriadneho 

zasadnutia ŠČ AS. 

Prítomní: 

Samuel Chrťan (SCh), Šimon Kotvas (ŠK), Bc. Robert Mihály (RM), Jana Schäfferová (JS), 

Max Steuer, M.A. (MS), Mgr. Viktor Svetský (VS), Martin Vetrík (MV), Simona Wolaschková 

(SW) 

Otvorenie zasadnutia a hlasovanie o programe 

Predseda ŠČ AS FiF UK VS privítal prítomných členov ŠČ a zistil, že ŠČ je uznášaniaschopná. 

Následne sa pristúpilo k voľbe zapisovateľa, za ktorého bol navrhnutý MS. 

Hlasovanie o MS ako zapisovateľovi mimoriadneho zasadnutia ŠČ AS 8.6.: 

Za proti zdržal sa prítomní kvórum 

7 0 1 8 6 

MS bol určený za zapisovateľa zasadnutia. 

VS následne predstavil návrh programu zasadnutia: 

1. Návrh uznesenia ŠČ AS v nadväznosti na Informáciu o zisteniach týkajúcich sa ŠČ 

AS 

2. Voľby predsedu, 1. podpredsedu a 2. podpredsedu ŠČ AS s účinnosťou od 8.6.2017 

Žiadne podnety na zmenu či doplnenie programu nezazneli, preto VS dal o návrhu hlasovať.  

Výsledky hlasovania: 

Za proti zdržal sa prítomní kvórum 

8 0 0 8 6 

Program zasadnutia bol schválený.  

                                                           
1  Dôvodom rozdielu medzi touto miestnosťou a v pozvánke označenou miestnosťou G140 je nedostatočná 

kapacita miestnosti G140. Zasadnutie bolo presunuté do miestnosti G127 a táto skutočnosť bola riadne vyznačená 

na dverách miestnosti G140.  

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/akademicky_senat/studentska_cast/Obrazky_a_rozne/Informacia_mandaty.pdf
https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/akademicky_senat/studentska_cast/Obrazky_a_rozne/Informacia_mandaty.pdf
http://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/aktuality/2017/6/Pozvanka_1.6.2017.pdf
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1. Návrh uznesenia ŠČ AS v nadväznosti na Informáciu o zisteniach týkajúcich sa ŠČ AS 

VS predstavil návrh uznesenia, ktoré bolo senátorkám a senátorom ŠČ AS distribuované 

vopred, a otvoril diskusiu. 

MS skonštatoval, že hoci tiež podpísal návrh na zvolanie mimoriadneho zasadnutia AS FiF UK 

v tejto veci za účelom včasného prediskutovania a adresovania situácie, nesúhlasí s časťou 

obsahu Informácie, v ktorej je voľba predsedníctva ŠČ AS dňa 13.10.2016 vyhlásená za 

neplatnú. Z prehľadu mandátov v čase riadnych a doplňujúcich volieb 12.10.2016 je zrejmé, že 

dva mandáty v riadnych voľbách boli uprázdnené už od predchádzajúceho akademického roka, 

pretože príslušní senátori ukončili štúdium a prišli tak o svoje mandáty. Logická a systematická 

interpretácia Štatútu FiF UK na rozdiel od gramatického, striktne formalistického výkladu, 

ktorý neprihliada na dôsledky výkladu a môže viesť k nebezpečným a nežiadúcim dôsledkom 

z hľadiska právnej istoty a spravodlivosti, podľa názoru MS umožňuje považovať riadne voľby 

na mandáty, ktoré získali RM a SW, za voľby na tieto uprázdnené mandáty. V takom prípade 

je zrejmé, že mandáty v čase zvolenia RM a SW nikomu nepatrili, a dvojročný mandát im tak 

začal plynúť prvým dňom nasledujúcom po dni volieb.2 RM a SW podľa názoru MS boli 

senátorkou a senátorom s platnými mandátmi na zasadnutí ŠČ AS dňa 13.10.2016, a preto sa 

mohli zúčastniť na voľbe predsedu, 1. podpredsedu a 2. podpredsedu ŠČ AS, ktorá bola platná. 

Preto ani navrhované uznesenie o vyhlásení voľby predsedníctva ŠČ AS za neplatnú nemá 

podporu MS.  

Ďalšie podnety do diskusie nezazneli, preto VS dal hlasovať o návrhu uznesenia. 

Výsledky hlasovania: 

Za proti zdržal sa prítomní kvórum 

7 0 1 8 6 

Návrh uznesenia bol schválený ako Uznesenie č. 1 ŠČ AS zo zasadnutia dňa 8.6.2017 

Uznesenie č. 1 Študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave zo dňa 8. júna 2017 

ŠČ AS FiF UK konštatuje, že na základe zaužívanej praxe (zvykového práva), sa na voľbe 

predsedu, 1. podpredsedu a 2. podpredsedníčky ŠČ AS FiF UK, ktorá sa uskutočnila na 

zasadnutí dňa 13.10.2016, zúčastnili dvaja členovia ŠČ AS FiF UK zvolení za členov ŠČ AS 

FiF UK dňa 12.10.2016, čím došlo k situácii kedy zvykové právo bolo v rozopre s platným 

Štatútom FiF UK. Týmto dvom členom začalo plynúť funkčné obdobie, v zmysle štatútu 

fakulty, až 23.10.2016, čiže 10 dní po uskutočnení voľby predsedu, 1. podpredsedu a 2. 

podpredsedníčky ŠČ AS FiF UK. Okrem toho boli v čase voľby ďalšie 3 mandáty neobsadené, 

preto vychádzajúc zo štatútu bolo odovzdaných iba 5 platných hlasov, a nie 7, čo nepostačuje 

na zvolenie do funkcie, keďže kvórum na zvolenie stanovené štatútom je nadpolovičná väčšina 

všetkých členov ŠČ AS FiF UK, čo je 6 hlasov. 

                                                           
2 Čl. 20 ods. 2 Štatútu FiF UK, tretia veta. 

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_1_2015.pdf
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Podľa zvykového práva bolo zaužívané, že zvolením nových členov ŠČ AS FiF UK uplynulo 

funkčné obdobie predchádzajúcich členov ŠČ AS FiF UK, čo je v rozpore s platnými 

vnútornými predpismi FiF UK. 

Na základe uvedeného sa ŠČ AS FiF UK uznáša, že vyhlasuje voľbu predsedu, 1. podpredsedu 

a 2. podpredsedníčky ŠČ AS FiF UK, uskutočnenú dňa 13.10.2016, za neplatnú. 

Vzhľadom na to, že ŠČ AS vyhlásila voľby predsedníctva ŠČ AS za neplatnú Uznesením č. 1, 

VS pristúpil k 2. bodu programu mimoriadneho zasadnutia ŠČ AS. 

2. Voľba predsedu, 1. podpredsedu a 2. podpredsedu ŠČ AS s účinnosťou od 8.6.2017 

Na funkciu predsedu ŠČ AS FiF UK SCh navrhol VS. VS nomináciu prijal. Ďalšie nominácie 

nezazneli. Na funkciu 1. podpredsedu VS navrhol MS. MS nomináciu prijal. Ďalšie nominácie 

nezazneli. Na funkciu 2. podpredsedu SCh navrhol MV. MV nomináciu prijal. Ďalšie 

nominácie nezazneli. 

Následne boli navrhovaní skrutátori voľby. VS navrhol SW a JS. Obe nomináciu prijali. Ďalšie 

návrhy nezazneli, preto VS dal hlasovať o SW a JS ako skrutátorkách voľby v tomto bode 

programu. 

Výsledky hlasovania: 

Za proti zdržal sa prítomní kvórum 

8 0 0 8 6 

Skrutátorky rozdali senátorkám a senátorom hlasovacie lístky osobitne pre voľbu predsedu, 1. 

podpredsedu a 2. podpredsedu. V prípade voľby za jediného navrhovaného kandidáta na každú 

pozíciu sa za platný hlas považoval hlasovací lístok so zakrúžkovaným číslom 1.  

Následne prebehlo tajné hlasovanie o navrhnutých kandidátoch s výsledkami: 

Vydaných hlasovacích lístkov: 8 

Platných hlasov:   8 

Neplatných hlasov:   0 

 

Meno kandidáta a funkcia za proti zdržal sa kvórum 

Viktor Svetský – predseda 8 0 0 

6 Max Steuer – prvý podpredseda 8 0 0 

Martin Vetrík – druhý podpredseda 8 0 0 

 

Skrutátorky potvrdili platnosť voľby. VS skonštatoval, že jednotliví kandidáti boli zvolení do 

funkcií, na ktoré boli navrhnutí a pogratuloval im. 

MS senátorkám a senátorom pripomenul, že rozposlal návrh novelizácie Zásad volieb do ŠČ 

AS a bude rád, ak sa každá a každý, kto má o to záujem, k nim vyjadrí najneskôr do 15.6.2017. 
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Zároveň sa poďakoval VS, ktoré mu komentáre už poskytol. MS plánuje prediskutovať návrhy 

na zmeny so senátorkami a senátormi a následne ŠČ AS osloviť, či má záujem o osvojenie 

návrhu ako celok, pričom v prípade, ak takýto záujem nebude, plánuje návrh predložiť na 

nasledujúce zasadnutie pléna AS FiF UK individuálne.  

Ďalšie podnety a návrhy do diskusie nezazneli, preto sa VS senátorkám a senátorom poďakoval 

za účasť a mimoriadne zasadnutie o 14.47 ukončil.  

Zapísal: Max Steuer 

Overil: Viktor Svetský 

V Bratislave, 8.6.2017. 


