Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia AS FiF UK dňa 8.6.2017
Prítomní:

ZČ – 15
ŠČ – 8
Ospravedlnení: Bc. G. Križanová (prerušený mandát), prof. PhDr. O. Orgoňová, CSc.
Neprítomní: Mgr. Peter Kubínyi, PhD.
Program
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Prerokovanie materiálu „Zistené procedurálne pochybenia v nedávnej činnosti zložiek
AS FiF UK“ (podnet: Dr. Vertánová)
3. Prerokovanie otázky nejednoznačného výkladu ustanovení týkajúcich sa vykonania
doplňujúcich volieb obsiahnutých v Štatúte FiF UK a v Zásadách volieb zamestnaneckej
časti AS FiF UK (podnet: 10 členov AS FiF UK)
4. Podanie informácie o zistených skutočnostiach týkajúcich sa fungovania študentskej
časti AS FiF UK (podnet: 7 členov študentskej časti AS FiF UK)
5. Záver zasadnutia

Priebeh rokovania:
1/ Otvorenie a schválenie programu
Predseda AS FiF UK, doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD., privítal prítomných na mimoriadnom
zasadnutí AS FiF UK. Následne predseda AS FiF UK prečítal návrh programu zasadnutia
a vyzval prítomných na pripomienky.
Dr. Vertanová podala námietku, že v programe nie je zahrnutý bod týkajúci sa nezrovnalostí
v predošlej zápisnici.
Predseda AS FiF UK odpovedal, že tento bod sa bude prejednávať na ďalšom riadnom
zasadnutí AS FiF UK a dal hlasovať o programe.
Hlasovanie: za – 22;
proti – 0;
zdržal sa – 0
Program zasadnutia bol schválený.
Na hlasovaní sa zúčastnilo 22 prítomných členov AS FiF UK.
2/ Prerokovanie materiálu „Zistené procedurálne pochybenia v nedávnej činnosti zložiek
AS FiF UK“
Doc. Klimovský udelil slovo Dr. Vertánovej, aby táto oboznámila prítomných so svojimi
zisteniami.
Dr. Vertánová
- informovala prítomných o svojich zisteniach týkajúcich sa nejednoznačného výkladu
príslušných článkov platného Štatútu FiF UK a príslušných paragrafov Zásad volieb
zamestnaneckej časti AS FiF UK

-

-

uviedla, že nemohla upozorniť na nezrovnalosti v predchádzajúcom funkčnom
období, nakoľko nebola členkou ani mandátovej ani legislatívnej komisie (navyše,
komisie v minulom období „nepracovali“)
konštatovala, že ŠČ AS FiF UK bola ovplyvnená pri voľbe predsedu AS FiF UK a že
podporou aktuálneho predsedu AS FiF UK porušili volebné moratórium

-

-

upozornila, že teoreticky sa môže stať, že predsedu AS FiF UK zvolia študenti (za
predpokladu, že by sa voľby zúčastnilo napríklad iba šesť členov zamestnaneckej časti
AS)
zdôraznila, že v zápisnici z 11. 5. 2017 chýbajú niektoré skutočnosti
uviedla, že voľby predsedu AS FiF UK prebehli hneď na ustanovujúcom zasadnutí AS
FiF UK, pričom v minulosti to tak nebolo
upozornila, že voľba predsedu AS FiF UK prebehla aj napriek tomu, že 3 mandáty v ZČ
AS FiF UK sú neobsadené
upozornila na spochybnenú právoplatnosť mandátov aktuálnych členov študentskej časti AS
FiF UK v čase voľby predsedu ŠČ AS FiF UK
uviedla, že neexistuje orgán, komu dať návrh na preverenie situácie a preto sa obrátila na
Mandátovú komisiu AS UK .

Doc. Klimovský sa spýtal Dr. Vertánovej, čo navrhuje.
Dr. Vertánová uviedla, že nenavrhuje nič, ale že chce, aby sa o týchto záležitostiach
diskutovalo.
Doc. Klimovský otvoril k tomuto bodu diskusiu.
Mgr. Svetský uviedol nasledovné:
- moratórium pri voľbách predsedu AS FiF UK neexistuje
- vyhlásenie volieb do ZČ senátom je v poriadku, keďže predsedníctvo si nesplnilo svoju
povinnosť v zmysle štatútu
- mandáty členov AS FiF UK vyplývajú zo zákona o vysokých školách a štatútu FiF UK
- aj rektor UK bol zvolený tak, že neboli všetky mandáty obsadené
- v Zásadách volieb do ZČ AS FiF UK a Štatúte FiF UK existujú nezrovnalosti
- program ustanovujúceho zasadnutia AS FiF UK bol oznámený predchádzajúcim
predsedom AS FiF UK emailom
- procedurálny návrh na ustanovujúcom zasadnutí AS FiF UK mohol podať každý zo
senátorov na začiatku i počas zasadnutia a nikomu nebolo bránené, aby tak konal
- voľby predsedu AS FiF UK boli tajné a hlasy boli spočítané pred plénom senátu
- ŠČ AS FiF UK môže samostatne pracovať, čím sa dodržiava princíp samosprávy
a vyplýva to z Rokovacieho poriadku AS FiF UK
- Uznesenie ŠČ AS FiF UK o návrhu kandidáta na predsedu AS FiF UK je v poriadku,
pretože žiadny právny predpis to nezakazuje (ide o návrh kandidáta, nie o zásah do
tajnej voľby)
- FiF UK je samosprávna a Mandátová komisia AS UK nemá právo zasahovať do jej
činnosti.
Dr. Vertánová reagovala, že pred tajnou voľbou bola vyslovená podpora jednému
z kandidátov a tým boli ovplyvnení voliči ŠČ AS FiF UK.
Mgr. Svetský odpovedal, že potenciálni kandidáti boli zverejnení de facto vyhlásením
výsledkov volieb do zamestnaneckej časti, keďže predsedom sa môže stať každý člen ZČ AS
FiF UK. ŠČ AS FiF UK čerpala informácie z podkladov kandidátov zverejnených na webovej
stránke AS FiF UK a z priamej komunikácie so študentmi.
Prof. Slobodník upozornil na to, že tu je reálny problém, ktorý treba riešiť do budúcna.
V celom procese však vidí jasnú analógiu s voľbou rektora UK.
Dr. Sabela sa spýtal, koľko členov ZČ AS FiF UK je teda „ideálne“ potrebných pre voľbu
predsedu AS FiF UK, ak je zachovaná uznášaniaschopnosť senátu.
Dr. Vertánová reagovala, že študenti môžu mať navrch, ak je prítomných málo členov ZČ AS
FiF UK.
Prof. Šušol uviedol, že rozumie vyjadreným obavám. Zároveň je ale podľa neho dôležité
upozorniť na to, že nie je ochota zo strany zamestnancov kandidovať do senátu. Prítomných
tiež informoval, že sa stretol s dekanom Právnickej fakulty UK a podľa doc. Burdy sú voľby
akceptovateľné a nie je ohrozená ich legitimita.

Podľa doc. Tancera boli voľby boli vyhlásené podľa platných zásad a všetci, ktorí chceli
kandidovať, kandidovali a všetci, ktorí chceli voliť, volili. V tejto súvislosti nebola spôsobená
žiadna ujma.
Mgr. Svetský uviedol, že sa stretol s predsedom AS UK, prof. Ševčovičom, ktorý tiež nevidí
dôvod na spochybnenie výsledkov volieb.
Dr. Vertánová upozornila, že väčšina kandidátov nemala na webovej stránke svoj životopis.
Dr. Horváth súhlasí s vyjadreniami Mgr. Svetského, že fakulta je samosprávna jednotka
a univerzitný senát nemá v tejto veci pôsobnosť. Prítomných oboznámil s nálezom
Ústavného súdu z roku 2015, ktorý riešil sťažnosť proti priebehu volieb do AS Lekárskej
fakulty UPJŠ.
Dr. Vertánová sa spýtala, či na FiF UK existuje zvykové právo.
Podľa Dr. Horvátha zvykové právo neexistuje. Je zrejmý nesúlad medzi Štatútom FiF UK
a Zásadami volieb do ZĆ AS FiF UK.
Dr. Vertánová zopakovala, že voľba predsedu AS FiF UK nebola uvedená ako bod programu
ustanovujúceho zasadnutia a že sa o ňom ani nehlasovalo.
Prof. Šušol sa spýtal, kto by riadil senát, ak by predseda senátu nebol zvolený, ak neboli
platne zvolení do svojich funkcií ani podpredsedovia senátu.
Dr. Vertánová uviedla, že prevláda nezáujem o členstvo v AS FiF UK, pretože sa o jeho
činnosti nevie.
Dr. Lacko konštatoval, že AS FiF UK sa v predchádzajúcom období pravidelne stretával.
Podľa Štatútu FiF UK sa na ustanovujúcom zasadnutí volí predseda AS FiF UK. Zároveň proti
organizácii voľby predsedu AS FiF UK na jej ustanovujúcom zasadnutí nikto nenamietal a
zvolený predseda sa riadne ujal vedenia senátu.
Dr. Daňko, hosť prichádzajúci z Volebnej a mandátovej komisie AS UK, uviedol, že táto
komisia nemá právomoc zasahovať do činnosti AS FiF UK.
Dr. Sabela dodal, že tri neobsadené mandáty nie sú dôvodom, aby sa spochybnili voľby a že
nemožno senát deliť podľa „váhy hlasov“.
Doc. Klimovský skonštatoval, že je predsedom celého senátu a hlasy zamestnancov i
študentov sú rovnocenné nielen pri voľbe predsedu AS FiF UK, ale aj pri každom relevantnom
hlasovaní.
Dr. Štubňa sa spýtal, čo by sa stalo, keby bol pri voľbách pomer členov senátu 6:10
v prospech študentov.
Mgr. Steuer uviedol, že zápisnice ŠČ AS FiF UK sú k nahliadnutiu na webe a nikde nie je
uvedené, ako majú študenti hlasovať. Pokiaľ ide o neobsadené mandáty, platí, že je
množstvo situácií, kedy nehlasujú všetci členovia AS FiF UK a napriek tomu nikto
nespochybňuje platnosť takýchto hlasovaní.
Doc. Ševčík, predseda AS FMFI UK, upozornil, že neobsadené mandáty nie sú prekážkou
v činnosti senátu. Senát je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých
členov senátu a to platí aj pre voľbu predsedu senátu. Vzhľadom na procedurálne chyby pri
organizácii volieb do AS FiF UK však upozornil na možný problém s legitimitou jeho
rozhodnutí a na možné následky.
Prof. Slobodník reagoval na príspevok doc. Ševčíka a uviedol, že nález ÚS SR, ktorý prečítal
tajomník fakulty jasne potvrdzuje legitímnosť tohto senátu a nie je potrebné ďalšie
spochybňovanie. Ak niekto potrebuje v tejto téme pokračovať, môže sa obrátiť na príslušný
súd.
Doc. Szapuová uviedla, že demokracia je systém procedúr a tieto majú rôznu závažnosť.
Keďže pri organizácii volieb do AS FiF UK nedošlo k individuálnej ujme, nie je možné a ani
správne spochybňovať legitimitu konania všetkých členov akademickej obce, ktorí sa
v dobrej viere zapojili do volieb a odovzdali svoj hlas, prípadne kandidovali do AS FiF UK.
Do diskusie sa už nikto neprihlásil, preto predseda AS FiF UK zopakoval svoju otázku voči Dr.
Vertánovej, či niečo navrhuje. Po krátkej diskusii padol návrh, aby sa touto problematikou
bezodkladne zaoberala Legislatívna komisia AS FiF UK. Predseda AS FiF UK dal hlasovať
o tomto návrhu:

Návrh uznesenia
AS FiF UK žiada Legislatívnu komisiu AS FiF UK, aby sa bezodkladne zaoberala rozpormi vo
vnútorných predpisoch FiF UK.
Hlasovanie: za – 14;
proti – 0;
zdržal sa – 7
Uznesenie nebolo prijaté dostatočným počtom hlasov.
Na hlasovaní sa zúčastnilo 21 prítomných členov AS FiF UK – pred hlasovaním opustil
rokovaciu miestnosť jeden senátor ZČ AS FiF UK a po hlasovaní prišiel na zasadnutie jeden
člen ŠČ AS FiF UK.
3/ Prerokovanie otázky nejednoznačného výkladu ustanovení týkajúcich sa vykonania
doplňujúcich volieb obsiahnutých v Štatúte FiF UK a v Zásadách volieb zamestnaneckej
časti AS FiF UK (podnet: 10 členov AS FiF UK)
Predseda AS FiF UK doc. Klimovský odovzdal slovo predsedníčke Mandátovej komisie AS FiF
UK, Dr. Benkovej, ktorá informovala prítomných o nasledovných skutočnostiach:
- mandátová komisia na svojom zasadnutí dňa 22. 5. 2017 sa uzniesla na tom, že
doplňujúce voľby vyhlásené na ustanovujúcom zasadnutí AS FiF UK pre
nejednoznačný výklad Štatútu FiF UK a Zásad volieb ZČ AS FiF UK nebolo možné
uskutočniť dňa 25. 5. 2017
- nie je jasné, či Mandátová komisia AS FiF UK má právo organizovať voľby do ZČ AS FiF
UK
- Mandátová komisia AS FiF UK je za to, aby doplňujúce voľby prebehli v súlade
s pravidlami, no zároveň tak, aby ich nikto nespochybňoval
- doplňujúce voľby by mali byť vyhlásené po odstránení legislatívnych rozporov,
respektíve nezrovnalostí.
AS FiF UK vzal informáciu Dr. Benkovej na vedomie.
4/ Podanie informácie o zistených skutočnostiach týkajúcich sa fungovania študentskej

časti AS FiF UK (podnet: 7 členov študentskej časti AS FiF UK)
Predseda AS FiF UK doc. Klimovský odovzdal slovo Mgr. Svetskému, ktorý informoval
prítomných o tom, že pri októbrových voľbách predsedu ŠČ AS FiF UK neboli dvaja členovia
ŠČ AS FiF UK oprávnení voliť, preto je potrebné opakovať voľbu predsedu a dvoch
podpredsedov ŠČ AS FiF UK. AS FiF UK vzal informáciu Mgr. Svetského na vedomie.
Predseda AS FiF UK poveril Mgr. Svetského vedením samostatného zasadnutia ŠČ AS FiF UK,
na ktorom má dôjsť k novej voľbe predsedu a podpredsedov ŠČ AS FiF UK. O výsledkoch
volieb bude ŠČ AS FiF UK informovať ZČ AS FiF UK i celú akademickú obec.
Na záver predseda AS FiF UK poďakoval prítomným za účasť i diskusiu a ukončil zasadnutie AS

FiF UK.

......................................................
doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.
predseda AS FiF UK

Zapísala: M.Strížová

