
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia AS FiF UK dňa  24. 11. 2014 

 
 
 

Prítomní: ZČ – 18 
ŠČ – 8 

Ospravedlnení:  doc. M. Zvara 
Neprítomní: Mgr. D. Gerbery,  Bc. Š. Bako, Mgr. Ľ. Dudík 
 
 
Program:  

1. Úvod a schválenie programu zasadnutia  

2. Voľba dekana FiF na obdobie 1.2.2015 - 31.1.2019 

3. Rôzne  

 
 
1. Otvorenie 
Predseda AS FiF UK  Dr. I. Lacko privítal hostí, členov AS FiF a predložil program na 
schválenie.  
 
Hlasovanie:  za – 26;   proti – 0;  zdržal sa – 0 
 
 
2. Voľba dekana FiF na obdobie 1.2.2015 -31.1.2019 
 
Predseda AS informoval prítomných o spôsobe voľby kandidáta na dekana a upozornil na 
potrebnú  nadpolovičnú väčšinu členov senátu. Voľby viedol predseda volebnej komisie doc. 
B. Ulašin, ktorý predstavil jediného kandidáta na dekana: 
 

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, CSc. 

 

Voľby prebehli v tajnom hlasovaní. Odovzdaných bolo 26 hlasovacích lístkov. 

Po sčítaní hlasov predseda volebnej komisie  oznámil výsledky: 

 

Hlasovalo 26 členov AS FiF UK z toho 25 hlasovacích lístkov bolo platných a 1 neplatný. 

 

Členovia AS FiF UK hlasovali takto:  za – 18   proti –  4   zdržal sa – 3 

 
Voľby prebehli v súlade so štatútom a rokovacím poriadkom AS FiF UK a dekanom fakulty na 

funkčné obdobie 2015-2019 sa stal prof. PhDr. Jaroslav Šušol, CSc. 

 

3. Rôzne  

Prodekanka G. Lubelcová poprosila predsedu AS, aby informoval členov AS o prípravách 

materiálov týkajúcich sa študijných programov bakalárskeho štúdia otváraných na FiF UK v 

akademickom roku 2014/2015 a pravidiel prijímacieho konania na bakalárske štúdium na 



Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2014/2015, o ktorých má  AS hlasovať. Žiadala 

predsedu AS o zvolanie zasadnutia AS FiF UK k tejto téme. 

Predseda AS navrhol, že podklady, ktoré k tejto téme dostane od prodekanky Lubelcovej 

prepošle emailom členom AS. Prípadné nezrovnalosti/otázky by sa mohli prediskutovať 

osobne v rámci komisií a hlasovanie by mohlo prebehnúť elektronicky . V prípade potreby sa 

zvolá zasadnutie AS v januári. Členovia AS s týmto návrhom súhlasili. 

 

 
 
 
 

     Mgr. Ivan Lacko, PhD., v. r. 
     predseda AS FiF UK 

 

Zapísala:  M. Strížová 


