
Zápis č. 1 

zo zasadnutia Akademického senátu FTVŠ UK - dňa 4.5.2017 

 

Prítomní:  

Podľa prezenčnej listiny.  

 

Program: 

1. Otvorenie  
2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie 
3. Informácia predsedov volebných komisií o priebehu a výsledkoch riadnych volieb do AS 
4. Správa Mandátovej komisie o overení platnosti voľby členov AS  
5. Voľba predsedu AS 
6. Voľba podpredsedov AS (zamestnanecká a študentská komora) 
7. Voľba tajomníka 
8. Voľba predsedov stálych komisií AS 
9. Voľba členov Mandátovej komisie 
10. Rôzne 
11. Záver. 

 

  K bodu 1 Otvorenie 

 

a) Rokovanie senátu otvoril predseda AS FTVŠ UK zvoleného v predchádzajúcom funkčnom období 

doc. M. Vavák.  

b) Predsedníčka mandátovej komisie AS FTVŠ UK zvoleného v predchádzajúcom funkčnom období 

doc. Ľ. Benčuriková konštatovala, že z celkového počtu členov AS FTVŠ UK 15 je prítomných 15 

členov a zasadnutie AS FTVŠ UK je uznášaniaschopné.  

 

K bodu 2 Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie 

 

a) Za kandidátov na overovateľov zápisnice boli navrhnutí: doc. Kyselovičová a Mgr. Péliová.  

b) Na základe verejného hlasovania predsedajúci AS FTVŠ UK konštatoval, že AS FTVŠ UK počtom 
hlasov: 

zvolil navrhnuté kandidátky za overovateľov zápisnice. 
 

c) Do volebnej komisie boli navrhnutí: doc. Labudová, prof. Oborný, Mgr. Králik a Vlk. 

d) Na základe verejného hlasovania predsedajúci AS FTVŠ UK konštatoval, že AS FTVŠ UK počtom 
hlasov: 

počet prítomných: 15   A/15  neplatné hlasy/0 

zvolil navrhnutých kandidátov za členov volebnej komisie. 

 

 



1. K bodu 3  Informácia predsedov volebných komisií o priebehu a výsledkoch 
riadnych volieb do AS 

 

a) Predseda volebnej komisie študentskej komory AS FTVŠ UK zvoleného v predchádzajúcom 
funkčnom období Mgr. D. Olász informoval členov AS o príprave a priebehu volieb v ich 
komore a potvrdil právoplatnosť volieb v ich komore. 

b) Predseda volebnej komisie zamestnaneckej časti AS FTVŠ UK zvoleného v predchádzajúcom 
funkčnom období doc. P. Mačura informoval o príprave a priebehu volieb v ich komore 
a potvrdil právoplatnosť volieb. Vyjadril sa aj svoje stanovisko k forme  zápisu z volieb, ktorý 
má byť uverejnený na web stránke fakulty.  

 

K bodu 4 Správa Mandátovej komisie o overení platnosti voľby členov AS 

 

a) Mandátová komisia AS FTVŠ UK zvoleného v predchádzajúcom funkčnom období overila 
právoplatnosť volieb a v tomto duchu aj informovala AS FTVŠ UK. Vyjadrila sa k priebehu príprav 
samotných volieb, kde museli viackrát podávať vysvetľujúce informácie. Konštatovala, že väčšina 
týchto otázok, ktoré jej boli kladené sa týkala nedokonalej znalosti vnútorných a vyšších predpisov. 
Fakulta má vytvorené zásady volieb a od volebnej komisie pre zamestnaneckú časť bol požadovaný 
presný manuál volieb. Tiež bolo konštatované, že volebná komisia zamestnaneckej komory 
neprimerane dlho vyhotovovala zápisnicu z priebehu a hlasovania volieb do AS FTVŠ UK. 

 
K bodu 5 Voľba predsedu AS 

 

a) Členovia AS FTVŠ navrhli za kandidátov na predsedu AS FTVŠ UK na funkčné obdobie 1.5.2017 – 
30.4.2021: prof. M. Holienku a doc. M. Vaváka. Kandidáti sa krátko vyjadrili a súhlasili 
s kandidatúrou. 

b) Na základe tajného hlasovania volebná komisia AS FTVŠ UK konštatovala: 

počet prítomných: 15   neplatné hlasy/1  

prof. Holienka       A/4  

doc. Vavák       A/10  

 

AS FTVŠ UK zvolil za predsedu AS FTVŠ UK - doc. Mgr. Miroslava Vaváka, PhD. 

 

K bodu 6 Voľba podpredsedov AS (zamestnanecká a študentská komora) 

 

a) Na úvod študentská komora ASFTVŠ UK ohlásila, že voľbu predsedu svojej komory a tým 
podpredsedu AS FTVŠ UK uskutoční samostatne v najbližších dňoch, tak ako jej to umožňuje 
rokovací poriadok AS FTVŠ UK. 

b) Na ustanovujúcom zasadnutí AS FTVŠ UK ani jeden z navrhovaných kandidátov na 
podpredsedu AS FTVŠ UK za zamestnaneckú komoru neprijal kandidatúru. Keďže sa nevolil 
podpredseda zamestnaneckej komory, podľa rokovacieho poriadku čl30/3 (čl29/6)sa preto voľba 
podpredsedu uskutoční v inom termíne. 

 



 
K bodu 7 Voľba tajomníka AS 

 

a) Za tajomníka AS FTVŠ UK bol navrhnutý prof. J. Oborný. 

b) Na základe tajného hlasovania predsedajúci AS FTVŠ UK konštatoval, že AS FTVŠ UK počtom 
hlasov: 

počet prítomných: 15   A/12  neplatné hlasy/3 

zvolil prof. PhDr. Jozefa Oborného, PhD. za tajomníka AS FTVŠ UK. 
 
 

K bodu 8 Voľba predsedov stálych komisií AS 

 

a) Za predsedníčku Pedagogickej komisie AS FTVŠ UK bola navrhnutá doc. Kyselovičová. 

b) Na základe tajného hlasovania predsedajúci AS FTVŠ UK konštatoval, že AS FTVŠ UK počtom 
hlasov: 

počet prítomných: 15   A/14  neplatné hlasy/1 

zvolil doc. PaedDr. Oľgu Kyselovičovú, PhD. za predsedníčku Pedagogickej komisie AS FTVŠ UK. 
 
 
c) Za predsedu Hospodárskej a právnej komisie AS FTVŠ UK bol navrhnutý Mgr. Štefanovský, 

PhD.. 

d) Na základe  tajného hlasovania predsedajúci AS FTVŠ UK konštatoval, že AS FTVŠ UK počtom 
hlasov: 

počet prítomných: 15   A/12  neplatné hlasy/3 

zvolil Mgr. Miloša Štefanovského, PhD. za predsedu Hospodárskej a právnej komisie AS FTVŠ UK. 
 
 
e) Za predsedu Mandátovej komisie AS FTVŠ UK bol navrhnutý Mgr. Králik. 

f) Na základe tajného hlasovania predsedajúci AS FTVŠ UK konštatoval, že AS FTVŠ UK počtom 
hlasov: 

počet prítomných: 15   A/12  neplatné hlasy/3 

zvolil Mgr. Michala Králika za predsedu Mandátovej komisie AS FTVŠ UK. 
 

K bodu 9 Voľba členov Mandátovej komisie AS 

 

a) Za členov Mandátovej komisie boli členmi AS navrhnutí: doc. Labudová, Cvečka, Bečarik. 
 

b) Na základe verejného hlasovania volebná komisia AS FTVŠ UK konštatovala: 

počet prítomných: 14 

  Cvečka PhD.  -  A/14  neplatné hlasy/0 

  doc. Labudová  -  A/13  neplatné hlasy/1 

  Bc. Bečarik  -  A/13  neplatné hlasy/1 

 
 
K bodu 10 Rôzne 



 

a) Predseda AS FTVŠ UK a člen AS UK doc. Vavák informoval o zasadnutí AS UK, ktoré sa 
uskutočnilo 3.5.2017. Konštatoval, že na zasadnutí bola predložená Výročná správa UK za rok 
2016.  
 

 
 
Zapísal: doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. 
    
 
Overovateľ:  doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.  
 
   Mgr. Katarína Péliová 
  

 

V Bratislave 9.5.2017 


