
 
 

Zápis č.2 
zasadnutia Akademického senátu (AS) FTVŠ UK 

Dňa 4.2. 2015 
 

Zúčastnení:  
Podľa prezenčnej listiny.  
 

  
Program: 
 
1.  Schvaľovanie programu zasadnutia AS FTVŠ UK 
2.  Schvaľovanie návrhovej a mandátovej komisie 
3.  Schvaľovanie prodekana FTVS na odbobie do 31.1.2019 Mgr. Milana SEDLIAKA, PhD., 
4.  Vyhlásenie doplňovacích volieb do AS FTVS UK 
5.  Rôzne 
 
Predseda AS predložil návrh programu na schválenie. Program bol schválený jednomyseľne. 
  
2/a voľba návrhovej a mandátovej komisie.  
 
Mandátová a návrhová komisia v zložení: predseda: doc. PaedDr. Helena Medeková. PhD. 
členovia: doc. PaedDr. Ľubomíra Benčúriková, PhD., Mgr. Martin Mikulič 
Komisia bola schválená jednomyselne 
 
2/c predsedníčka MaNK predniesla správu MaNK, v ktorej konštatovala, že z celkového počtu 
15 členov AS FTVŠ UK bolo na za začiatku zasadnutia prítomných 10 členov a po prvých dvoch 
bodoch programu sa počet prítomných členov AS zvýšil na 11. Po voľbe prodekana nový 
prodekan stratil právo voľby v AS FTVŠ UK a počet hlasujúcich členov bol opäť 10. 
Zasadnutie  AS FTVŠ UK bolo počas celého zasadnutia uznášaniaschopné. 
 
K bodu 3. 
 

Dekan FTVŠ UK doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. opätovne predložil návrh na obsadenie 
miesta prodekana na obdobie do 31.1.2019 Mgr. Milana SEDLIAKA, PhD. Dekan prezentoval 
podrobne jeho vedeckovýskumnú činnosť, ktorú konkretizoval detailnejšie člen AS Mgr. Gabriel 
Buzgó, PhD. Navrhovaný prodekan prezentoval svoju víziu a koncepciu posilnenia 
vedeckovýskumnej činnosti nie iba v kvantitatívnych, ale hlavne v kvalitatívnych 
ukazovateľoch. V rámci diskusie vystúpila ako hosť prof. PhDr. Elena Strešková, PhD. a   
položila procesnú otázku, týkajúcu sa dôvodov a právnych možností na opakovanú voľbu na 
funkciu prodekana. Dekan FTVŠ prízvukoval, že predkladaného kandidáta považuje z hľadiska 
jeho vedeckej práce a jej prezentácie ako vhodného člena vedenia fakulty. Predseda AS 
v diskusii podotkol že je vhodné umožniť novému dekanovi, aby vedenie fakulty bolo zložené 
podľa jeho predstáv a AS FTVŠ sa môže k práci vedenia vyjadriť kedykoľvek počas jej 
funkčného obdobia.  

Hlasovania AS FTVŠ UK sa zúčastnilo 11 členov a v tajnom hlasovaní bol dosiahnutý nasledovný 
výsledok: 
 
Mgr. Milan SEDLIAK, PhD. - bol schválený na post prodekana 
Počtom hlasov: A/8 N/2 Z/1 



 
K bodu 4. 
 
Na základe vymenovania nového vedenia FTVŠ UK sa doc. Mgr. Mariánovi Vanderkovi, PhD. a 
Mgr. Milanovi Sedliakovi. PhD. automaticky ukončilo členstvo v AS FTVŠ UK. AS FTVŠ UK 
je povinný vyhlásiť doplňovacie voľby do zamestnaneckej časti AS FTVŠ UK.  
Predseda AS navrhol, aby doplňovacie voľby sa uskutočnili 18.3.2015.  
 
AS FTVŠ UK hlasoval a počtom hlasov  A-10, N-0, Z-0 schválil uskutočnenie doplňovacích 
volieb do zamestnaneckej časti AS FTVŠ UK na deň 18.3.2015. 
 
Do volebnej komisie pre doplňovacie voľby boli navrhutí : doc. PaedDr. Ľubomíra Benčúriková, 
PhD., Mgr. Miloš Štefanovský, PhD. a Mgr. Martin Mikulič. 
 
AS FTVŠ UK hlasoval a počtom hlasov  A-8, N-0, Z-2 schválil volebnú komisiu doplňovacích 
volieb do zamestnaneckej časti AS FTVŠ UK v predloženom zložení.  
 
Volebná komisia bola vyzvaná aby na svojom zasadnutí prerokovala materiály potrebné na 
uskutočnenie doplňovacích volieb do zamestnaneckej časti AS FTVŠ UK. 
 
K bodu 8. 
 
V bode rôzne sa nikto z členov AS FTVŠ UK neprihlásil do diskusie 

 
 

 
V Bratislave 11.2.2015  
 
 
 
  
              doc. PaedDr. Helena Medeková,PhD. 
             overovateľ zápisnice 
 
 
 
 
        doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD.  

     predseda AS FTVŠ UK 


