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Zápisnica z ustanovujúceho  zasadnutia 

 Akademického senátu  FTVŠ UK 
konaného dňa 21.10.2021.  

v miestnosti Zasadačka dekana FTVŠ UK v Bratislave 
 

Prítomní pozvaní (členovia predchádzajúceho a novozvoleného AS FTVŠ UK v Bratislave):  

dr. Balga, dr. Belás, dr. Cihová, dr. Cvečka, Mgr. Hadža,  Hanúsková, prof. Holienka, doc. Chren, 

doc. Kyselovičová, doc. Labudová, dr. Mikulič, Mgr. Obetko, doc. Peráčková, doc. Sedliak, 

Bc. Straková, dr. Tománek, dr. Vajda, Vanderková, doc. Vavák  

Ospravedlnení členovia novozvoleného AS FTVŠ UK:  

doc. Bielik 

Hostia: 

prof. Vanderka (dekan FTVŠ UK)  

Program: 

1. Otvorenie. 

2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie. 

3. Informácia o priebehu a výsledkoch riadnych volieb do zamestnaneckej a študentskej 

komory AS FTVŠ UK (predkladá predseda VK).  

4. Správa Mandátovej komisie o overení platnosti voľby členov AS FTVŠ UK. 

5. Voľba predsedu AS FTVŠ UK. 

6. Voľba podpredsedu AS FTVŠ UK pre zamestnaneckú komoru. 

7. Voľba podpredsedu AS FTVŠ UK pre študentskú komoru. 

8. Voľba tajomníka AS FTVŠ UK. 

9. Voľba predsedov stálych komisií – Mandátovej a volebnej komisie, Pedagogickej 

komisie,  Hospodárskej a právnej komisie. 

10. Rôzne. 

11. Ukončenie zasadnutia. 

 

K bodu 1 Otvorenie rokovania (12:35) 

Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia senátu otvorila predsedníčka Mandátovej a volebnej komisie 

AS FTVŠ UK doc. Labudová. Privítala prítomných a odovzdala slovo dekanovi FTVŠ UK, prof. 

Vanderkovi, ktorý poďakoval za prácu členom predchádzajúceho AS FTVŠ UK a zaprial novým 

členom veľa úspechov v ich činnosti. Predseda predchádzajúceho senátu, doc. Vavák, taktiež 

poďakoval členom za spoluprácu a ich prínos v činnosti AS FTVŠ UK. Členovia predchádzajúceho 

AS FTVŠ UK prof. Holienka a doc. Peráčková povzbudivo oslovili členov novozvoleného AS 

FTVŠ UK a popriali im veľa úspechov v činnosti. Pripojila sa aj doc. Kyselovičová, ktorá je 

členkou AS UK za FTVŠ UK, vyjadrila presvedčenie o vzájomnej spolupráci AS FTVŠ a AS UK a 

tiež členom senátu popriala veľa sily, odvahy a vytrvalosti v práci pre FTVŠ UK. 

 

K bodu2 Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie 

Návrh na overovateľov zápisnice podala predsedníčka MaV ASFTVŠ UK, doc. Labudová:  

dr. Iveta Cihová a dr. Martin Belás, navrhnutí prijali funkciu overovateľov. 
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Návrh zloženia volebnej komisie podala predsedníčka MaV ASFTVŠ UK, doc. Labudová: 

dr. Ján Cvečka, Mgr. Marco Obetko, doc. Jana Labudová, navrhnutí prijali funkciu. 

Pred zahájením hlasovania volebná komisia konštatovala uznášania schopnosť zasadnutia; v čase 

otvorenia rokovania bolo prítomných 14 členov AS FTVŠ UK. Následne prebehlo hlasovanie 

o návrhoch. 

 

Výsledky hlasovania: 

 Za Proti Z 

Overovateľmi zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia AS FTVŠ UK 

budú Mgr. Iveta Cihová, PhD. a PaedDr. Martin Belás, PhD., 

14   0 0 

 

Výsledky hlasovania: 

 Za Proti Z 

Zloženie volebnej komisie ustanovujúceho zasadnutia AS FTVŠ UK: 

 Mgr. Ján Cvečka, PhD., Mgr. Marco Obetko, doc. Jana Labudová, 

PhD. 

14   0 0 

 

K bodu 3 Informácia o priebehu a výsledkoch riadnych volieb do zamestnaneckej a 

študentskej komory AS FTVŠ UK  

Predsedníčka MaV AS FTVŠ UK, doc. Jana Labudová, ktorá ustanovujúce zasadnutie senátu viedla 

vyzvala predsedu Volebnej komisie fakulty dr. Martina Mikuliča, aby predložil správu o priebehu 

a výsledkoch riadnych volieb do zamestnaneckej a študentskej komory AS FTVŠ UK v Bratislave. 

Predseda Volebnej komisie fakulty predniesol dôslednú správu komisie a konštatoval, že voľby 

prebehli bez komplikácii. Zamrzela ho však nízka účasť voličov študentskej AO FTVŠ UK. 

Volebná komisia fakulty konštatuje, že voľby do Akademického senátu FTVŠ UK prebehli v súlade 

s vnútorným predpisom FTVŠ UK Zásady volieb do Akademického senátu FTVŠ UK a ďalšími 

vnútornými predpismi UK, vnútornými predpismi fakulty a právnym poriadkom Slovenskej 

republiky. Volebná komisia fakulty podľa čl. 25 ods. 3 písm. j) Zásad volieb do Akademického 

senátu FTVŠ UK vyhlasuje voľby do Akademického senátu FTVŠ UK za platné. 

 

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

Predsedníčka MaV AS FTVŠ UK, doc. Jana Labudová predložila správu MaV komisie o overení 

platnosti riadnych volieb členov AS FTVŠ UK. Potvrdila ich platnosť. Konštatovala, že v zmysle 

zákona č.  131/2002 Z. z.  o vysokých školách ,  zákon č. 93/2020 Z. z. § 113aj, Štatútu 

FTVŠ UK a Rokovacieho poriadku AS FTVŠ UK začal mandát členom AS FTVŠ UK plynúť 

dňom po ich zvolení, teda 08.10.2021 a môže trvať maximálne štyri roky.  

 

K bodu 5 Voľba predsedu AS FTVŠ UK 

Po výzve na predkladanie návrhov kandidátov na funkciu predsedu AS FTVŠ UK boli z pléna 

navrhnutí kandidáti v poradí návrhov: č.1. Mgr. Ľubor Tománek, PhD., č.2. doc. Miroslav Vavák, 

PhD., navrhnutí súhlasili s kandidátkou. Následne prebehla tajná voľba. Výsledky hlasovania č.1: 

počet odovzdaných a platných hlasovacích lístkov 14, kandidát s poradovým č.1 získal 6 hlasov, 

kandidát č.2 získal 8 hlasov. Predsedom AS FTVŠ UK bol zvolený doc. Miroslav Vavák, PhD. 

 

K bodu 6  Voľba podpredsedu AS FTVŠ UK pre zamestnaneckú komoru 

Po výzve na predkladanie návrhov kandidátov na funkciu podpredsedu AS FTVŠ UK pre 

zamestnaneckú komoru boli z pléna navrhnutí kandidáti v poradí návrhov: č.1. doc. Milan Sedliak, 

PhD., č.2 Mgr. Ľubor Tománek, PhD., navrhnutí súhlasili s kandidátkou. Avšak z dôvodu, že túto 

funkciu v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z.  o vysokých školách  a podľa platného 
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Rokovacieho poriadku AS FTVŠ UK nemôže vykonávať vedúci pracovník FTVŠ UK, bol návrh 

kandidáta č.1 stiahnutý. Následne bol navrhnutý kandidát Mgr. Matej Vajda, PhD., ktorý súhlasil 

s kandidátkou. Následne prebehla tajná voľba podľa konečného poradia kandidátov: č.1 Mgr. Ľubor 

Tománek, PhD, č.2 Mgr. Matej Vajda, PhD.  Výsledky hlasovania č.2: odovzdaných a platných 

hlasovacích lístkov 9, kandidát s poradovým č.1 získal 5 hlasov, kandidát č.2 získal 4 hlasy. 

Podpredsedom AS FTVŠ UK pre zamestnaneckú komoru bol zvolený Mgr. Ľubor Tománek, 

PhD. 

 

K bodu 7 Voľba podpredsedu AS FTVŠ UK pre študentskú komoru 

Po výzve na predkladanie návrhov kandidátov na funkciu podpredsedu AS FTVŠ UK pre 

študentskú komoru boli z pléna navrhnutí kandidáti v poradí návrhov: č.1. Mgr. Radovan Hadža, 

č.2 Mgr. Marco Obetko., navrhnutí súhlasili s kandidátkou. Následne prebehla tajná voľba.  

Výsledky hlasovania č.3: odovzdaných a platných hlasovacích lístkov 5, kandidát s poradovým č.1 

získal 2 hlasy, kandidát č.2 získal 3 hlasy. Podpredsedom AS FTVŠ UK pre študentskú komoru 

bol zvolený Mgr. Marco Obetko. 

 

K bodu 8 Voľba tajomníka AS FTVŠ UK 

Po výzve na predkladanie návrhov kandidátov na funkciu tajomníka AS FTVŠ UK bol z pléna 

navrhnutý kandidát: č.1. Mgr. Radovan Hadža, navrhnutý súhlasil s kandidátkou. Následne prebehla 

tajná voľba. Výsledky hlasovania č.4: počet odovzdaných a platných hlasov 14, kandidát 

s poradovým č.1 získal 14 hlasov. Tajomníkom AS FTVŠ UK bol zvolený Mgr. Radovan 

Hadža. 

 

K bodu 9 Voľba predsedov stálych komisií – Mandátovej a volebnej komisie, Pedagogickej 

komisie,  Hospodárskej a právnej komisie 

Po výzve na predkladanie návrhov kandidátov na funkciu predsedu Mandátovej a volebnej komisie 

AS FTVŠ UK boli z pléna navrhnutí kandidáti: č.1. Mgr. Ján Cvečka, PhD. a č.2 PaedDr. Martin 

Belás, PhD., navrhnutý kandidát č.1 nesúhlasil so svojou kandidátkou, kandidát č.2 súhlasil 

s kandidátkou. Návrh kandidáta č.1 bol stiahnutý. Následne prebehla tajná voľba. Výsledky 

hlasovania č.5: počet odovzdaných hlasovacích lístkov 14, počet neplatných hlasovacích lístkov 2, 

kandidát podľa konečného poradia č.1 získal 12 hlasov. Predsedom Mandátovej a volebnej 

komisie AS FTVŠ UK bol zvolený PaedDr. Martin Belás, PhD. 

Po výzve na predkladanie návrhov kandidátov na funkciu predsedu Pedagogickej komisie AS FTVŠ 

UK bol z pléna navrhnutý kandidát: č.1. Mgr. Tibor Balga, PhD., navrhnutý súhlasil s kandidátkou. 

Následne prebehla tajná voľba. Výsledky hlasovania č.6: počet odovzdaných a platných hlasovacích 

lístkov 14, kandidát s poradovým č.1 získal 14 hlasov. Predsedom Pedagogickej komisie AS 

FTVŠ bol zvolený Mgr. Tibor Balga, PhD. 

Po výzve na predkladanie návrhov kandidátov na funkciu predsedu Hospodárskej a právnej komisie 

AS FTVŠ UK bol z pléna navrhnutý kandidát: č.1. doc. Vavák, PhD., navrhnutý súhlasil 

s kandidátkou. Následne prebehla tajná voľba. Výsledky hlasovania č.7: počet odovzdaných 

hlasovacích lístkov 14, počet neplatných hlasovacích lístkov 4, kandidát s poradovým č.1 získal 10 

hlasov. Predsedom Hospodárskej a právnej komisie AS FTVŠ UK bol zvolený doc. Miroslav 

Vavák, PhD. 

V rámci bodu 9 ďalej prebehla voľba členov Mandátovej a volebnej komisie AS FTVŠ UK. Po 

výzve na predkladanie návrhov kandidátov na členov Mandátovej a volebnej komisie AS FTVŠ UK 

boli z pléna navrhnutí kandidáti: doc. Matej Chren, PhD., Patrícia Hanúsková, Alexandra 

Vanderková. Následne prebehla voľba aklamačným hlasovaním. 
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Výsledky hlasovania 

 Za Proti Z 

Členovia Mandátovej a volebnej komisie AS FTVŠ UK: 

 doc. Matej Chren, PhD., Patrícia Hanúsková, Alexandra Vanderková 

14   0 0 

 

K bodu 10 Rôzne 

V bode Rôzne doc.  Labudová poďakovala prítomným za spoluprácu počas priebehu volieb do 

jednotlivých funkcií AS FTVŠ UK a odovzdala slovo predsedovi AS FTVŠ UK doc. Vavákovi. 

Predseda AS FTVŠ UK doc. Vavák poďakoval za prejavenú dôveru členom AS FTVŠ UK. 

Požiadal členov senátu o otvorenú komunikáciu počas výkonu ich funkcie a snahu ľudí spájať, nie 

rozdeľovať.  

Doc. Peráčková v nadväznosti pripomenula možnosť účasti ktoréhokoľvek člena AO FTVŠ UK na 

zasadnutiach senátu, pretože sú verejné.  

Tajomník AS FTVŠ UK Mgr. Hadža pošle e-mailom členom senátu pripravované úlohy pre 

najbližšie obdobie AS FTVŠ UK.  

Doc. Sedliak sa informoval o možnosti dištančnej formy zasadnutí, príp. hybridnej. Predseda AS 

FTVŠ UK mu odpovedal a vysvetlil dôvody prezenčnej formy zasadnutí. 

Dr. Cihová, sa spýtala členov senátu na súhlas s dňom zvolávania zasadnutí, vo štvrtok 

o 12:30 hod., požiadala, aby si členovia zariadili povinnosti tak, aby sa rokovaní mohli zúčastňovať. 

Úlohou pre predsedov komisií je, aby si pripravili návrhy zloženia komisie. 

 

K bodu 11 Ukončenie zasadnutia 

Po vyčerpaní bodov programu predseda AS FTVŠ UK doc. Vavák zasadnutie ukončil. 

 

 

 

Zapísala: doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD. ...................................................................................... 

 

Overil: PaedDr. Martin Belás, PhD. predseda MaV komisie AS FTVŠ UK........................................ 

 Mgr. Iveta Cihová, PhD., člen AS FTVŠ UK............................................................................ 

 

Predseda AS FTVŠ UK: doc. Miroslav Vavák, PhD. .................................................................. 

 

 

 

V Bratislave, 26. 10. 2021 

 

 

 

 


