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Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia AS FiF UK dňa 17.4.2019
(v miestnosti č. 236, o 09.00 hod., Gondova 2, Bratislava)
Prítomní: 26 členov AS FiF UK (priložená prezenčná listina – v priebehu štvrtého bodu
odišli dvaja členovia AS FiF UK, počas celého zasadnutia bol senát uznášaniaschopný).
Neprítomní:
 ospravedlnení: doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.; Mgr. Slavomíra Krištofová;
Ondrej Hablák; Max Stauer, M. A.
 neospravedlnení: Navrhovaný program:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Voľba kandidáta na osobu poverenú rektorom na dočasný výkon funkcie dekana, a to do
vymenovania nového dekana
3. Vyhlásenie volieb dekana FiF UK
4. Voľba volebnej komisie pre voľby dekana.
5. Záver zasadnutia
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Na začiatku zasadnutia si minútou ticha prítomní senátori a hostia uctili pamiatku zosnulého
prof. Martina Slobodníka. Dr. Martin Bača otvoril v zastúpení za predsedu AS doc. Daniela
Klimovského mimoriadne zasadnutie AS FiF UK. Predstavil jednotlivé body zasadnutia
a vyzval prítomných o ich doplnenie. Dr. Bača privítal na zasadnutí rektora UK prof. Mareka
Števčeka. Rektor vyjadril podporu FiF UK v tejto mimoriadnej situácii. Pre dlhšiu
práceneschopnosť prof. Slobodníka boli splnomocnení dvaja prodekani jeho zastupovaním,
avšak jeho smrťou toto splnomocnenie zaniklo, preto povinnosti dekana FiF UK prešli na
rektora UK. JUDr. Michal Káčerik vysvetlil procedurálne úkony súvisiace s voľbami dekana
FiF UK. Dr. Martin Bača požiadal prítomných o schválenie programu.
Hlasovanie o schválení programu mimoriadneho zasadnutia AS FiF UK v navrhovanej podobe:
za - 26 / zdržal sa - 0 / proti - 0
– program bol schválený.
2. Voľba kandidáta na osobu poverenú rektorom na dočasný výkon funkcie dekana, a to
do vymenovania nového dekana (v súlade s § 28 ods. 6 a 27 ods. 1 písm. b) zákona o
vysokých školách)
Dr. Bača informoval prítomných, že majú možnosť nominovať 1 osobu, ktorá bude dočasne
poverená vedením FiF UK rektorom UK. Dr. Bača navrhol do tejto funkcie prof. Mariána
Zouhara. Prof. Zouhar súhlasil s nomináciou. Prof. Plašienková požiadala senátorov o podporu
prof. Zouhara pri voľbe. Prebehla tajná voľba.
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Hlasovanie o zvolení osoby poverenej rektorom na dočasný výkon funkcie dekana:
za - 26 / proti – 0
– prof. Marián Zouhar bol zvolený.
3. Vyhlásenie volieb dekana FiF UK
Dr. Bača otvoril bod programu a vyzval prítomných, aby spoločne prediskutovali možné
termíny volieb dekana FiF UK. Po diskusii sa určil termín konania volieb na pondelok 06. mája
2019 o 09:00 v miestnosti G127. Priamo počas zasadnutia AS FiF UK sa bude konať aj
predstavovanie kandidátov na voľbu dekana a následne prebehne tajná voľba. Kandidáti na
dekana musia najneskôr 3 pracovné dni pred konaním volieb odovzdať svoje prihlášky
v podateľni FiF UK, to znamená, že tak musia urobiť do pondelka 29. apríla 2019 do 15:00.
Diskusia: rektor UK, Dr. Martin Bača, Dr. Irina Dulebová, prof. Gabriela Lubelcová, Lukáš
Füle, Šimon Kotvas, Mgr. Viktor Svetský, Dr. John Peter Butler Barrer, Dr. Pavol Baboš, prof.
Marián Zouhar.
Hlasovanie o vyhlásení volieb dekana FiF UK:
za - 19/ zdržal sa - 0 / proti – 7
– vyhlásenie volieb bolo schválené.
4. Voľba volebnej komisie pre voľby dekana
Dr. Bača oslovil predchádzajúcich členov Volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana FiF
UK a požiadal ich o opätovné kandidovanie. Do komisie boli navrhnutí za zamestnaneckú časť
AS FiF UK: Dr. John Peter Butler Barrer, prof. Gabriela Lubelcová, Dr. Martin Bača a ako
náhradníčka Dr. Eva Benková. Za študentskú časť FiF UK: Lukáš Füle, Šimon Kotvas a ako
náhradníčka Zuzana Urbaničová. Navrhovaní členovia súhlasili s nomináciou.
Hlasovanie o schválení Volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana FiF UK:
za – 26 / 0 sa zdržal / 0 proti
- členovia Volebnej komisie boli schválení.
Za predsedníčku Volebnej komisie bola určená prof. Gabriela Lubelcová, ktorá súhlasila
s predsedníctvom. Prebehla tajná voľba na predsedu Volebnej komisie pre voľbu kandidáta na
dekana FiF UK.
Hlasovanie o voľbe predsedníčky Volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana FiF UK:
za – 24 / proti - 0
– prof. Gabriela Lubelcová bola zvolená za predsedníčku.
5. Záver zasadnutia
Dr. Bača poďakoval prítomným senátorom a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie AS FiF UK.

...................................................
Mgr. Martin Bača, PhD.
podpredseda AS FiF UK
predseda ZČ AS FiF UK
Zapísala: Mgr. Lea Daňková

